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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania, sme na začiatku roka 2013 a je to tiež 

čas sa poobzrieť a zhodnotiť rok predchádzajúci. Rok 2012 
mal byť rok konsolidácie a opatrení, ktoré mali naštartovať vý-
voj v štáte k lepšiemu, ale podľa skutočnosti je to rok prehlbu-
júcej sa krízy s nejasným výhľadom ukončenia daného stavu.

Bol to rok, kde politici riešili sami seba, svojich oligarchov. 
Samospráve štát v ničom nepomohol, ba naopak štát sťahu-
je samosprávu so sebou ku dnu. Mestám a obciam pripra-
vujú zákony o vyrovnaných rozpočtoch , ale štát sa zadlžuje, 
predpisujú mestám a obciam, ako a koľko máme ušetriť a sa-
mi rozdávajú, privatizujú, dávajú si odstupné, zriaďujú úrady 
a tomu hovoria, že je to konsolidácia verejných financií, ve-
rejnej správy. 

Daný stav je už pre niektoré skupiny občanov neúnosný, 
svoju nespokojnosť vyjadrujú štrajkami. Ak to naozaj chceme 
zmeniť, musí sa zmeniť volebný systém a na všetkých úrov-
niach začať deliť ľudí nie podľa politickej príslušnosti, ktorí sú 
ešte dnes označovaní prívlastkom „ šikovní“ napriek tomu, že 
po sebe nechávajú spúšť, okrádajú štát, mesto, obec a para-
zitujú na nás všetkých, ale na ľudí zodpovedných a nezodpo-
vedných, čestných a skorumpovaných, múdrych a tých dru-
hých, ktorí nielen úspešne pracujú či podnikajú, ale samo-
zrejme platia dane, dodržiavajú zákon a snažia sa o spoločné 
dobro a poriadok všade tam, kam svojou kompetenciou do-
siahnu. Ak toto nenastane, dopredu sa nepohneme.

Obecné zastupiteľstvo v roku 2012 pacovalo v pôvodnej 
zostave a pokračuje ďalej.  Zastupiteľstvo zasadalo pravidelne 
podľa schváleného programu. Komisie obecného zastupiteľ-
stva zasadali pravidelne podľa plánu práce alebo podľa po-
treby. Na obecnom úrade nedošlo k žiadnym zmenám v per-
sonálnom obsadení. Obec v súčasnej dobe zabezpečuje cez 
4000 kompetencií, pričom počet zamestnancov sa nezmenil. 
Obce a mestá na rok 2012 mali znížené financovanie v dô-
sledku konsolidácie verejných financií, na ktorom sa dohod-
li s vládou. Aj napriek dohode sme dostali ešte menej oproti 
plánovaným mesačným príjmom. Najväčší vplyv mal nedosta-
točný výber daní v štáte a zrútenie daňového systému. Celej 
tejto finančnej situácii a vývoju sme nastavili náš plán práce 
a financovania. Obec rok 2012 ukončila s miernym prebytkom 
financií. Obec nie je zadlžená jediným centom, svoje hospo-
dárenie ukončila s vyrovnaným rozpočtom v zmysle príslušné-
ho zákona.

Za rok 2012 obec eviduje nedoplatky na daniach z ne-
hnuteľnosti, poplatkoch za psa, poplatkoch za smetí v celko-
vej sume 2 437,14 €, na nájme za reštauráciu Ždiarsky dom 
4 850,00 €. Ak by bola všetko zaplatené, mohli sme ísť do no-
vého roka 2013 s väčším prebytkom resp. sme mohli viac za-
bezpečiť prác pre obec. V mesiaci november sme schválil 
rozpočet na rok 2013 a výhľadovo na roky 2014 – 2015. Po-
čítame s menším príjmom od štátu, tak ako to bolo avizované 
približne o 10 % a tomu úmerné bude aj menej na strane vý-
davkov, čo sa prejaví v oblasti ďalšieho rozvoja obce. 

Všetko bude jasnejšie až niekedy v máji, keď budeme ve-
dieť, aký je daňový výber a s akými financiami môžeme počí-
tať do konca roka.

Obec v zmysle zákona zabezpečuje audit hospodárenia s fi-
nanciami a majetkom obce, nezávislou audítorkou dvakrát do 

roka. Mesačnú kontrolu s dodržiavaním rozpočtu obce, hos-
podárením a dodržiavanie finančných operácií je zabezpeče-
né hlavným kontrolórom obce a zastupiteľstvom obce. Hlav-
ným kontrolným orgánom pre obec je prokuratúra, ktorá nám 
tento rok vykonala tri plánované kontroly. Finančné prostried-
ky získané z eurofondov si kontroluje samotná kontrola z mi-
nisterstva pôdohospodárstva. Po všetkých kontrolách môže-
me konštatovať - obec nemá nedostatky hospodárenia s fi-
nanciami a majetkom obce. Obec od začiatku roka zabezpe-
čovala riadny chod úradu, zabezpečovala všetky povinnosti, 
ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Z.z. v oblasti požiar-
nej ochrany, civilnej ochrany, sociálnej oblasti, staveného úra-
du, matriky a nariadení vlády SR. Veľa prác sme zabezpečova-
li vo vlastnej réžii t.j. pomocou zamestnancov OcÚ, občanov  
na malých obecných službách v zmysle zákona 369/1990, len 
materiál sme nakupovali, alebo z materiálu, ktorý nám poskytli 
spoločenstvá v našej obci. 

V zbere TKO je vývoj dobrý, pokračuje tendencia poklesu 
produkovania tuhého TKO, ale narastá množstvo separované-
ho odpadu, kde náklady na separovaný zber prekročili nákla-
dy zberu TKO. 

Obec nemá veľa majetku, sú to predovšetkým budovy a po-
zemky pod budovami. Preto obec nemá v porovnaní s inými 
obcami nájom, ako jednu z hlavných položiek rozpočtu obce. 
Nájom získaný od prenajímateľov v jednotlivých budovách je 
len na úrovni pokrytia nákladov na prevádzkovanie spomína-
ných budov.

Čo sa týka budov a zariadení, však to sami vidíte. Sú resp. 
boli v stave havarijnom, od ich uvedenia do prevádzky neboli 
žiadne zásadné rekonštrukcie alebo údržby robené. Všetko si 
to počkalo na súčasnosť, kedy už nemáme kde uhnúť a musí-
me budovu po budove, zariadenie po zariadení rekonštruovať, 
aby sme mohli zabezpečovať v daných budovách a zariade-
niach servis pre obecné potreby a to ešte v čase krízy. 

Obec sa v roku 2012 stala členom OOCR Tatry – Pieniny- 
Spiš, kde sme aktívne pôsobili, čoho výsledkom bolo:
1. zhotovenie prospektu nášho regiónu - všetkých členov 
združenia
2. účasť OOCR na výstave vo Waršawe
3. účasť na výstave v Nemecku v Stuttgarte
4. situačná GPS mapa dôležitých miest v našom regióne 
5. vytvorenie internetovej stránky OOCR Tatry – Pieniny- Spiš
   Vo svojej réžii sme sa snažili o úpravu chodníkov do Široké-
ho sedla, pokračovať v úprave cesty po Magure spolu pozem-
kovými spoločenstvami z jednotlivých okolitých obci. Dokon-
čili sme návrh a výrobu maľovanej orientačnej mapy obce. 
   Spracovali sme a podali projekt v rámci cezhraničnej spolu-
práce. Do daného projektu by boli zahrnuté aktivity, ako úpra-
va lokality pred samotným múzeom pre umiestnenie vonkajšej 
expozitúry s jeho označením na prístupových cestách a vyda-
ním knihy o našej obci. Spracovali sme už spomínané projek-
ty na dokončenie kanalizácie, rekonštrukciu ČOV Bachledova 
dolina, rekonštrukciu ČOV – tretia jama.
   V ZŠ pokračuje realizácia projektu pre zlepšenie a skvalitne-
nie vyučovacieho procesu
V poslednom kvartáli roka 2012 sme zabezpečovali:
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2. Ekonomika

Obec priebežne plnila rozpočet obce v príjmovej ako aj vo vý-
davkovej časti. V priebehu roka bol dvakrát upravovaný rozpo-
čet, ako príjmovej časti, tak aj výdavkovej časti. Aj keď nám boli 
príjmy podielových daní krátené, obec sa s tým vysporiadala a 
záväzky za rok 2012 má všetky vysporiadané. 

 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 27.11.2012 schvá-
lilo rozpočet na rok 2013 a to vyrovnaný, mierne prebytkový.

 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13.12.2012 
schválilo Všeobecné záväzné nariadenia obce Ždiar a to č. 4/
2012 o miestnej dani za ubytovanie, č. 5/2012 o miestnej dani za 
psa, č. 6/2012 o miestnej dani za predajné automaty, č. 7/2012 o 
miestnej dani za nevýherné hracie prístroje, č. 8/2012 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva, č. 9/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, č. 
10/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti. Tieto sú platné od 1. ja-
nuára 2013 a sú zverejnené na stránke obce www.zdiar.sk.

Upozorňujeme Vás, že daň za psa je splatná spolu s miest-
nou daňou z nehnuteľnosti, všetkým majiteľom bude zasielané 
rozhodnutie v mesiaci marec –apríl 2013, preto Vás žiadame aby 
ste teraz neplatili daň za psa, ktorá bola po iné roky splatná do 
31. januára.

Majitelia psov, ktorých nadobudli v priebehu roka 2012, alebo 
už nie sú majiteľmi, sú povinní podať priznanie na predpísanom 
tlačive na Obecný úrad v Ždiari. 

 Ďalej upozorňujeme všetkých občanov, ktorí v priebehu roka 
2012 sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v katastrálnom území obce 
Ždiar – napr. darovanie, dedenie, kúpa, predaj, stavebné povo-
lenie, kolaudácia stavby a pod., sú povinní do 31. januára 2013 
podať priznanie na predpísanom tlačive na Obecný úrad v Ždia-
ri. Priznanie podávajú len tí občania, u ktorých nastala zmena.

Zároveň žiadam občanov, ktorí zmenili trvalý pobyt a sú da-
ňovníkmi obce, týka sa to hlavne občanov, ktorí nemajú trvalý 
pobyt v obci, aby zmeny hlásili na obecný úrad. Ak nie je nahlá-
sená zmena celá korešpodencia sa nám vracia späť na obec a 
vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Sú medzi nami stále tí istí občania, ktorým v priebehu roka 
2012 štyrikrát boli zasielané upomienky, ktorí nezaplatili popla-
tok za odvoz TKO a trikrát tým občanom, ktorí nezaplatili daň z 
nehnuteľnosti. Do dnešného dňa 24 osôb nezaplatilo daň z ne-
hnuteľnosti a 27 osôb nezaplatilo poplatok za odvoz TKO. Týmto 
ich vyzývame, aby si túto povinnosť splnili čo v najkratšom čase. 
Opätovne im budú zasielané upomienky. 

Skončil IV. Q 2012 a rok 2012, poskytovatelia prechodného 

 Bežný chod obecného úradu 
 Prípravu plánu práce a plánu zasadnutí zastupiteľstva a  roz-
počet na rok 2013
 Spracovanie sme nové VZN pre rok 2013 na základe, že štát 
na konci roka prijal veľké množstvo zákonov v sociálnej oblas-
ti, o poplatkoch, pri výbere dani z nehnuteľnosti, nariadení CO 
a ďalších opatrení
 Riešenie neplatenia nájmov, riešenie obecného bytu, rieše-
nie odstránenia Ovomixu
 Podklady na kolaudáciu požiarnej zbrojnice, malej domovej 
ČOV pri požiarnej zbrojnici
 Skolaudovanie sme OHZ
 Povolenia, projektové dokumentácie a spracovanie žiadosti 
na rekonštrukciu ČOV v B.D, dokončenie kanalizácie B.D., re-
konštrukciu tretej jamy na veľkej ČOV a podali sme žiadosť na 
Environmentálny fond
 Posyp na cesty
 Zimnú údržbu obecných ciest a verejných priestranstiev
 Inventarizáciu majetku pri skončení nájmu Ždiarskeho do-
mu
 Projektové dokumentácie a povolenia na rekonštrukciu 
Ždiarskeho domu
 Rekonštrukciu vykurovania Ždiarskeho domu, elektrickej 
prípojky, rozvodov a najnutnejšie veci zateplenia budovy

 Osadenie maľovaných máp
 Drevené stojany na osadenie maľovaných máp
 Obnovenie cestovných poriadkov
 Vianočnú výzdobu a postavenie vianočného stromčeka
 Zmontovanie sirény z OcÚ a namontovanie na požiarnu 
zbrojnicu
   V nasledujúcich troch mesiacoch roku 2013 budeme riešiť 
ďalšie aktivity, medzi ktoré patria:
 Zabezpečovanie chodu obce
 Uzavretie roku 2012 po účtovnej stránke
 Príprava a zvolanie OcZ
 Zviesť VZN do fungovania obce
 Začatie s úspornými opatreniami vo všetkých sférach fun-
govania obce 
 Zabezpečovanie zimnej údržby
Inventarizácia požiarnej zbrojnice
 Zabezpečovanie kultúrnych akcií v zmysle schváleného 
plánu

 Vážení spoluobčania do nového roku Vám, Vaším rodinám 
a blízkym prajem predovšetkým zdravie, šťastie, aby ste v ne-
ľahkých časoch našli pochopenie u svojich najbližších a som 
presvedčený, že spoločne sa nám podarí prekonať ťažké časy. 

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce   

ubytovania fyzickej osoby v zariadení sú povinní zaplatiť daň 
z ubytovania, výška je 0,40 € deň/osoba spolu s tlačivom – Hlá-
senie k miestnej dani za ubytovanie, ktoré je prílohou VZN č. 
4/2012. Tlačivo je súčasťou príloh Spravodaja.

Platobné výmery za TKO budú vystavované v mesiaci február 
2013. Výška ročného poplatku je 17,50 €, nepracujúci dôchod-
covia, deti do 15 rokov, študenti na internátoch 10,70 €. O zľa-
vy je potrebné písomne požiadať do 31.1.2013 a doložiť doklady 
napr. potvrdenie o pobyte na internáte, pracovná zmluva – ak je 
v cudzom jazyku musí byť preložená. Jedná sa hlavne o študen-
tov, ktorí sú na internátoch a pod.

Jana Olekšáková, ekonómka obce

3. Stavebné požiadavky

UPD informácia
František Budzák 653
Ing. Ladislav Zoričák Poprad
Kolaudačné rozhodnutie
Rodinný dom, Vladimír Blažek Bratislava
Viacúčelový hospodársky objekt, Vladimír Blažek Bratislava
Rodinný dom, MUDr. František Kovačič s manž. Galanta
Územné rozhodnutie
Kanalizačná prípojka a ČOV k rodinnému domu, Mgr. Ľubomír 
Kocvár s manž., Kežmarok
Drobná stavba
NTL rozvod plynu pre účelové zariadenie č. 457 a č. 458, Úrad 
vlády SR Bratislava
Stavebné povolenie
Plynofikácia rodinného domu, Marián Olakšák s manž. 166
Úprava existujúcej spevnenej plochy, Pavol Bekeš 415
Rozhodnutia
Odstránenie stavby – Premostenie cestného rigola a spevnená 
plocha, Pavel Bachleda BAPAS, Spišská Belá
Odstránenie stavby – Sklad, Pavel Bachleda, BAPAS Spišská 
Belá
Zmena stavby – Penzión, Dušan Bachleda s manž. 432
Prestavba podkrovia rodinného domu 87, Dušan Pitoňák 466
Zastavenie konania o zmene užívania stavby – Penzión 667, Ja-
roslav Pekarčík s manž. Poprad
Zastavenie konania – Sedačková lanová dráha, SkiCentrum 
Strednica Ždiar
Uloženie pokuty – Spevnené plochy pri penzióne 530, Jaroslav 
Strachan – Penzión Strachan 530
Uloženie pokuty – Terénne úpravy, Jaroslav Strachan 646
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7. Informácie a upozornenia

1. V prípade zistenia požiaru alebo mimoriadnej udalosti je po-
trebné:
1.1. volať číslo 158 / 112 / a nahlásiť operačnému stredisku hasi-
čov zistenie požiaru, kde je potrebné nahlásiť, či ide aj o ohroze-
nie osôb, aby bola zavolaná rýchla zdravotná pomoc
1.2. volať DHZ Ždiar / Kotarba Valent, Kotarba Štefan, Monka Jo-
zef, Monka Ľubomír, Spirčák František, Ing. Pavol Bekeš, Milan 
Vojtaššák / každý z menovaných zabezpečí zvolanie domácich 
hasičov /
1.3. volať starostovi obce - Ing. Pavol Bekeš 
1.4. spustiť sirénu na Hasičskej zbrojnici  / Keď horí doma, siréna 
ma hučať nepretržite min 2 min., keď horí mimo obce, siréna má 
hučať prerušovane. Zapnúť sirénu je možné spínačom na ľavej 
strane pri vchodových dverách do požiarnej zbrojnice po rozbití 
sklíčka na ochrannom ráme. Zneužitie sirény je trestný čin./
2. V prípade porúch výpadku elektriky, vody, plynu je potrebné 
volať stálu službu na číslach, ktoré sú uvedené na spodnej stra-
ne ždiarskeho kalendára.
3. Zimnú údržbu pre obec zabezpečuje Valent Kotarba 
4. Údržbu obecného osvetlenia zabezpečuje Botka Jozef
5. Údržbu hasičskej techniky zabezpečuje Kotarba Valent st.
6. Úspešným uchádzačom o prenájom Ždiarskeho domu / mú-
zeum a reštaurácia / bol Ľubomír Nemešany.
7. Tuhý komunálny odpad /TKO/ v roku 2013 sa bude zbierať len 
z 110 l a 1 100 l koniev určených na TKO. 
8. V roku 2013 si každý musí skladovať TKO na svojom pozem-
ku. Zodpovedný za čistotu na svojom pozemku je majiteľ po-
zemku.
9. Ak niekto potrebuje uložiť odpad na deň odvozu na obecný 
pozemok, musí mať urobenú dohodu s obecným úradom o ulo-
žení odpadu na čas zberu a miesto uloženia. Uloženie odpadu 
bez povolenia obce bude sankcionované za porušenie VZN.
10. Kontrolné lístky na smeti z roku 2012 v roku 2013 neplatia.
11. Umiestňovať informácie prostredníctvom plagátov, vývesiek 
je možné len na novovytvorených plochách vedľa autobusových 
zastaviek / pri Sintre, pri Píle, pri Tatre, na Odbočke a pri PZ/. 
Oznamy na autobusových zastávkach budú odstraňované na 
náklady oznamovateľa.

8. Základná škola s materskou školou

Koniec starého a začiatok nového roku je pre 
nás vždy časom hodnotení, rekapitulácie činnos-
ti v MŠ za 1 polrok šk. roka 2012/2013, ale aj no-
vých predsavzatí a vzdania vďaky.

Po adaptačnom mesiaci prišli mesiace, v ktorých si deti vyskú-
šali nácvik úniku z MŠ s prvkami požiarnej ochrany, eko-hrami s 
maskami CO, zúčastnili sa cirkusového predstavenia v Monko-
vej doline.

Dňa 11.10.2012 mali ovocný deň, kde si deti v tento deň do 
MŠ doniesli ovocie a zeleninu, z ktorých sme pripravovali rôzne 
ovocno-zeleninové šaláty a tak pripomenuli deťom prečo je ovo-
cie a  zelenina pre naše zdravie tak dôležitá . Taktiež v tomto me-
siaci sme zorganizovali za účasti rodičov brigádu na školskom 
dvore, kde sa prebudovalo nové pieskovisko, rodičia si finančne 
zabezpečili nový piesok , vymaľovali sa preliezky, hojdačky, altá-
nok atď. O občerstvenie sa postaral p. Vladimír Kriššák, ktorý nás 
pohostil svojimi výbornými pizzami, za čo mu pekne ďakujeme 
a taktiež veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa tejto brigády 
zúčastnili a hlavne p. Žanete Ciriakovej a p. Veronike Soľavovej 
za ochotu pri organizovaní aktivít v MŠ a sponzorské dary.

Veľká vďaka patrí aj p. Janovi Halčinovi za veľkú pomoc pri 
aktivitách v MŠ a za zhotovenie dreveného vláčika na školskom 
dvore.

Ďalej to bol „Deň otvorených dverí“ pre starých rodičov a ro-
dičov detí, kde starí rodičia neboli len pasívnymi pozorovateľmi, 
ale aj aktívne sa zapájali do činností s deťmi. Deti svoju šikovnosť 
preukázali v edukačných aktivitách, zahrali si rozprávku o repe, 
zacvičili s hudbou pohybové a relaxačné cvičenia a na záver pre 
všetkých čakalo občerstvenie, ktoré pripravili rodičia. 

Uloženie pokuty – Prestavba a dostavba prevádzkovej budovy 
530, Jaroslav Strachan – Penzión Strachan 530
Zmena užívania stavby na RD s ubytovaním, Juraj Bayer s manž. 
210
Obnova domu ľudového č.345, Slavomír Sleboda 363
Dodatočné povolenie stavby – Spevnené plochy, Jaroslav Stra-
chan 646

4. Zasadnutia obecného zastupitelstva
 
Zasadnutie OcZ sa uskutočnia podľa plánu v mesiaci február, 
apríl, jún, september, november, december vždy v utorok po-
sledného týždňa v mesiaci.

5. Evidencia obyvateľov od 1.10.2012 do 31.12.2012

Prihlásení na trvalý pobyt: 3
Milan Vaverčák, Ľudmila Šoltésová, Michal Gažovič
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-------------------------------------------------------------------------------------------
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Ing. Veronika Pitoňáková

6. Zber a odvoz TKO a separovaného odpadu 
    na rok 2013

Mesiac

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

3, 17, 31
14, 28
14
4, 18
2, 16, 30
13, 27
11, 25
8, 22
5, 19
3, 17, 31
14, 28
12, 27

TKO (deň) Separovaný odpad (deň)

4
1
1
5
31
28
26
23
20
18
15
13



4

V novembri deti súťažili v stavaní tangramov, pri ktorej sa roz-
víjalo logické myslenie detí, deti súťažili po triedach a víťazi jed-
notlivých tried skončili nasledovne:
1. trieda    2.trieda
1. Ema Kriššáková 1. Nina Olekšáková
2. Jakub Gallik   2. Katka Andrášová
3. Anetka Burgerová 3. Miško Vrlík

Dňa 6. decembra už tradične zavítal do našej školy sv. Miku-
láš, ktorý prišiel na koči s koňmi, za čo sa chceme poďakovať 
p. Eduardovi Spirčákovi, ktorý Mikuláša doviezol a odviezol. De-
ti ho už od rána netrpezlivo čakali, pripravili mu bohatý program 
a Mikuláš ich obdaril sladkou odmenou. Po Mikulášovi prichádza 
veľmi vydarená aktivita a je to pečenie medovníčkov. Na túto čin-
nosť sa deti veľmi tešia, lebo vedia, že nám zvestí príchod Via-
noc. Nakoniec naši škôlkári spolu s pani učiteľkami vyrábali rôz-
ne vianočné dekorácie, pozdravy a rôzne drobné darčeky, kto-
ré potom za symbolickú cenu vo vianočnej burze ponúkli svojim 
najbližším. Zavŕšením starého roka bolo krásne kultúrne poduja-
tie „Vianočná besiedka“, pri ktorej sa deti za účasti rodičov, sta-
rých rodičov, bývalých kolegýň a hostí predstavili bohatým kul-
túrnym programom. Na záver prajeme v novom roku 2013 veľa 
zdravia,šťastia. 

                                       Bc. Svocáková Jana, zást.MŠ

AKTIVITY  A  UDALOSTI  V  ZŠ 
V MESIACOCH SEPTEMBER – DECEMBER  2012

Účelové cvičenie a didaktické hry v objatí našich hôr 
V septembri - 11.9.2012 - sa uskutočnilo účelové cviče-
nie na II. stupni, ktoré tohto roku, netradične, prebehlo v 
nádhernom objatí našich hôr. Ráno sme začali náš turis-

tický pochod zo stanovištia Biela voda. Počasie nemohlo byť nád-
hernejšie. Počas pochodu sme zrealizovali aj jednotlivé aktivi-
ty vyplývajúce z metodickej náplne tohto cvičenia - poskytnutie 
prvej pomoci, ako sa správať počas búrky v horách, orientácia v 
teréne, poznávanie prírody – vysokohorskej fauny a flóry, pozná-
vanie názvov našich tatranských štítov. Zastavili sme sa na Zele-
nom plese a cez Meďodoly sme zišli do Tatranskej Javoriny. 

I. stupeň absolvoval didaktické hry taktiež v objatí našej Mon-
kovej doliny. Tieto účelové cvičenia realizujeme v prírode, ktorá 
je našou súčasťou a tiež, aby sme napĺňali environmentálnu pro-
filáciu školy.  

Viac vo fotoalbume (na našom školskom webovom sídle www.
zszdiar.edupage.org), ktorý umelecky zachytil atmosféru tohto 
neopakovateľného dňa!

Akcia Čisté hory
Aj v tomto školskom roku naši žiaci spolu s učiteľmi ne-
zabudli na svoju povinnosť, a to vyčistiť horské doliny po 
turistickej sezóne. K dobrej nálade a pracovnej atmosfére 

sa pridalo aj nádherné jesenné počasie. P. učiteľka G. Krasuľová 
spolu so žiakmi čistila Bielovodskú dolinu a p. učiteľky K. Horská, 
M. Zoričáková, M. Schostoková a M. Tomlanová zbierali spolu s 
deťmi odpadky na úseku do Javorovej doliny.

Okresné kolo v cezpoľnom behu
Dňa 4.10.2012 naši žiaci: K. Kriššáková, S. Kriššáková, 
L. Bekešová, O. Bachleda, M. Šulík a D. Horník pod ve-
dením p. učiteľky G. Krasuľovej reprezentovali našu ško-

lu na okres-nom kole v športovej súťaži Cezpoľný beh v Sta-rom 
Smokovci.

Program Zelená škola 
V rámci environmentálnej profilácie školy sme sa pod ve-
dením p. uč. K. Horskej zapojili do programu Zelená ško-
la. Čo je vlastne Zelená škola?  Je to najväčší certifikač-

no-vzdelávací ekoprogram pre základné školy, materské školy 
a stredné školy. Pomáha školám realizovať environmentálnu vý-
chovu prepojenú s praktickými krokmi, ktoré vedú žiakov a celú 
školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t. j. po-
máha znížiť jej ekologickú stopu. 1. krokom k riešeniu reálnych 

problémov školy i prostredia je vytvorenie Kolégia Zelenej školy. 
Viac informácií si nájdete na paneloch v aule základnej školy.

Deň zdravej výživy 
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa v pondelok - 
22.10.2012 - uskutočnil Deň zdravej výživy. Na propagá-
ciu zdravých potravín a zdravého stravovania boli žiakmi 

a učiteľmi pozvaní do školy aj rodičia a starí rodičia. Propagá-
cia prebehla formou ochutnávok zdravých potravín a prezentácií, 
ktoré si žiaci pripravili.

Komparo v 8. a 9 ročníku
Dňa 8.11. 2012 sa uskutočnilo testovanie vedomostí v 8. 
a 9. ročníku nielen zo slovenského jazyka a matematiky, 
ale aj z predmetov: dejepis, geografia, fyzika, chémia, bi-

ológia. Výsledky budú 5.12.2012. Komparo je predprípravou na 
Monitor v 9. ročníku.

Vážime si starých rodičov 
V rámci triednickej hodiny a regionálnej výchovy pod ve-
dením p. uč. M. Zoričákovej sa uskutočnili aktivity k Me-
siacu úcty k starým ľuďom. Štvrtáci si pripravili bohatý 

program, na ktorý pozvali svojich starých rodičov. Súčasne žiaci 
regionálnej výchovy pripravili výstavku starých predmetov, ktorá 
hovorí o živote a najmä remeselnej zručnosti našich dedkov a ba-
bičiek. Týmto chceme  upozorniť deti, aby nezabúdali na svojich 
starkých a vážili si to, čo nám zanechali.
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tovanie vedomostí v 8. a 9. ro�níku nielen zo 
slovenského jazyka a matematiky, ale aj z 
predmetov: dejepis, geografia, fyzika, chémia, 
biológia. Výsledky budú 5.12.2012. Komparo je 
predprípravou na Monitor v 9. ro�níku. 

Vážime si starých rodi�ov

V rámci triednickej hodiny a regio-
nálnej výchovy pod vedením p. u�. M. 
Zori�ákovej sa uskuto�nili aktivity k Mesiacu 
úcty k starým �u�om. Štvrtáci si pripravili bohatý 
program, na ktorý pozvali svojich starých 
rodi�ov. Sú�asne žiaci regionálnej výchovy 
pripravili výstavku starých predmetov, ktorá 
hovorí o živote a najmä remeselnej zru�nosti 
našich dedkov a babi�iek. Týmto chceme  upo-
zorni� deti, aby nezabúdali na svojich starkých a 
vážili si to, �o nám zanechali. 
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orientácia v teréne, poznávanie prírody – vyso-
kohorskej fauny a flóry, poznávanie názvov 
našich tatranských štítov. Zastavili sme sa na 
Zelenom plese a cez Me�odoly sme zišli do 
Tatranskej Javoriny.

I. stupe� absolvoval didaktické hry taktiež v 
objatí našej Monkovej doliny. Tieto ú�elové
cvi�enia realizujeme v prírode, ktorá je našou 
sú�as�ou a tiež, aby sme nap��ali environ-
mentálnu profiláciu školy.   

Viac vo fotoalbume (na našom školskom 
webovom sídle www.zszdiar.edupage.org), kto-
rý umelecky zachytil atmosféru tohto neopa-
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spolu s u�ite�mi nezabudli na svoju povinnos�, a 
to vy�isti� horské doliny po turistickej sezóne. K 
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aj nádherné jesenné po�asie. P. u�ite�ka G. 
Krasu�ová spolu so žiakmi �istila Bielovodskú 
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ková, S. Kriššáková, L. Bekešová, O. Bachleda, 
M. Šulík a D. Horník pod vedením p. u�ite�ky G. 
Krasu�ovej reprezentovali našu školu na okres-
nom kole v športovej sú�aži Cezpo�ný beh v Sta-
rom Smokovci. 

Program Zelená škola

V rámci environmentálnej profilácie 
školy sme sa pod vedením p. u�. K. Horskej 
zapojili do programu Zelená škola. �o je vlastne 
Zelená škola?  Je to najvä�ší certifika�no-vzde-
lávací ekoprogram pre základné školy, materské 
školy a stredné školy. Pomáha školám reali-
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s praktickými krokmi, ktoré vedú žiakov a celú 
školu k šetrnejšiemu prístupu vo�i životnému 
prostrediu, t. j. pomáha zníži� jej ekologickú 
stopu. 1. krokom k riešeniu reálnych problémov 
školy i prostredia je vytvorenie Kolégia Zelenej 
školy. Viac informácií si nájdete na paneloch v 
aule základnej školy. 

De� zdravej výživy

Pri príležitosti Svetového d�a zdravia sa 
v pondelok - 22.10.2012 - uskuto�nil De�
zdravej výživy. Na propagáciu zdravých potravín 
a zdravého stravovania boli žiakmi a u�ite�mi
pozvaní do školy aj rodi�ia a starí rodi�ia. 
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1. a 2. miesto v recitačnej súťaži
Žiaci, Julka Bachledová a Marek Vojtaššák, získali krás-
ne ocenenia v recitačnej súťaži Štolcova Hranovni-
ca. Julka 1. miesto v kategórii mladší žiaci a Marek 2. 

miesto v kategórii  starší žiaci. Blahoželáme!

Zapojenie sa do celoslovenského  výstražného štrajku
Od 26.11.2012 bol vyhlásený Odborovým zväzom pracov-
níkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku neobme-

dzený výstražný štrajk, do ktorého sa zapojila aj naša ZŠ. Z toho 
dôvodu sa 26. a 27.11.2012 vyučovanie v našej škole nerealizo-
valo.

Veľké poďakovanie rodičom a priateľom školy
Touto cestou chcem osobne poďakovať rodičovskému vý-
boru, konkrétne: p. J. Miškovičovej, p. B. Jurčovej, p.  J. 
Strachanovej, p. E. Monkovej a p. P. Bachledovi za vynika-

júcu organizáciu Katarínskej zábavy, za zapálenosť, s akou ju pri-
pravili s cieľom získať do rodičovského združenia čo najviac finan-
cií. Ďalej obrovská vďaka patrí všetkým sponzorom za ceny, ktoré 
venovali do tomboly a taktiež vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili 
na tomto podujatí, a tak podporili združenie rodičov a tým aj našu 
školu. Vážim si to!                                             Mgr. Ľ. Budzáková, RŠ

Výsledky informatickej súťaže iBobor 2012
V novembri prebehla u nás v škole informatická súťaž iBo-
bor 2012. V troch kategóriách sa do nej zapojilo 71 žia-
kov 3. - 9. ročníka. Žiaci si tak opäť preverili a vycibrili svo-

je myslenie a logiku pri riešení rôznych hlavolamov a logických 
úloh. Úspešných riešiteľov každý rok pribúda. Tohto roku ich bo-
lo 14. Z toho 13 žiakov 8. a 9. ročníka v kategórii Kadetov. Naj-
úspešnejšími žiakmi našej školy boli: Katarína Kriššáková - 9. 
ročník (71,00 bodov v kategórii Kadetov), Valentína Monková - 8. 
ročník (68,01 bodov v kategórii Kadetov) a Šimon Slodičák - 4. 
ročník (68,00 bodov v kategórii Bobríkov).

1. a 2. miesto v recita�nej sú�aži

Žiaci, Julka Bachledová a Marek Vojta-
ššák, získali krásne ocenenia v recita�nej sú�aži
Štolcova Hranovnica. Julka 1. miesto v kategórii 
mladší žiaci a Marek 2. miesto v kategórii  starší 
žiaci. Blahoželáme! 

Zapojenie sa do celoslovenského 
 výstražného štrajku 

Od 26.11.2012 bol vyhlásený Odborovým 
zväzom pracovníkov školstva a vedy 
(OZPŠaV) na Slovensku neobmedzený výstraž-
ný štrajk, do ktorého sa zapojila aj naša ZŠ. Z 
toho dôvodu sa 26. a 27.11.2012 vyu�ovanie
v našej škole nerealizovalo. 

Ve�ké po�akovanie rodi�om a pria-
 te�om školy 

Touto cestou chcem osobne po�akova�
rodi�ovskému výboru, konkrétne: p. J. Miškovi-
�ovej, p. B. Jur�ovej, p.  J. Strachanovej, p. E. 
Monkovej a p. P. Bachledovi za vynikajúcu 
organizáciu Katarínskej zábavy, za zapálenos�, s 
akou ju pripravili s cie�om získa� do rodi-
�ovského združenia �o najviac financií. �alej
obrovská v�aka patrí všetkým sponzorom za 
ceny, ktoré venovali do tomboly a taktiež v�aka
všetkým, ktorí sa zú�astnili na tomto podujatí, a 
tak podporili združenie rodi�ov a tým aj našu 
školu. Vážim si to!

             Mgr. �. Budzáková, RŠ 

Výsledky informatickej sú�aže
 iBobor 2012 

V novembri  prebehla u nás v škole infor-
matická sú�až iBobor 2012.  V troch kategóriách 
sa do nej zapojilo 71 žiakov 3. - 9. ro�níka. Žiaci 
si tak opä� preverili a vycibrili svoje myslenie a 
logiku pri riešení rôznych hlavolamov a logických 
úloh. Úspešných riešite�ov každý rok pribúda. 

Tohto roku ich bolo 14. Z toho 13 žiakov 8. a 9. 
ro�níka v kategórii Kadetov. Najúspešnejšími 
žiakmi našej školy boli: Katarína Kriššáková - 9. 
ro�ník (71,00 bodov v kategórii Kadetov), 
Valentína Monková - 8. ro�ník (68,01 bodov v 
kategórii Kadetov) a Šimon Slodi�ák - 4. ro�ník 
(68,00 bodov v kategórii Bobríkov). 

1. miesto v obvodnom kole stolný tenis

5.12.2012 sa žiaci 9. ro�níka - chlapci aj 
diev�atá - zú�astnili na obvodnom kole v 
stolnom tenise, v ktorom družstvo chlapcov v 
zložení: M. Šulík, P. Isak, M. Dzilský a O. 
Bachleda získali 1. miesto. Postupujú na okresné 
kolo, blahoželáme! 

Mikuláš 2012 

Do ždiarskej školy tohto roku, ke�že žiaci 
poslúchajú, prišiel Mikuláš o �osi skôr, a to 
4.12.2012. So sebou priniesol nádherné divadlo 
Clipparton z Banskej Bystrice, ktoré zahralo 
klasickú �udovú rozprávku Tri oriešky pre 
Popolušku. Po predstavení Mikuláš spolu s 
�ertom vyzvali všetky ro�níky, aby predviedli, �o
si pre nich pripravili. Žiaci pod vedením 
triednych u�ite�ov odprezentovali  bohatú zmes 
piesní, tancov, scénok, básni�iek... Za odmenu 
dostali všetky deti sladké balí�ky!

3. miesto v okresnom kole Olympiády zo 
 slovenského jazyka

D�a 13.12.2012 sa žia�ka So�a Kriššáková 
zú�astnila na okresnom kole Olympiády zo 
slovenského jazyka v kategórii C, kde získala 
krásne 3. miesto, a tak sa stala úspešnou 
riešite�kou. Na sú�až ju pripravovala riadite�ka �.
Budzáková. Sú�aže sa zú�astnilo 22 sú�ažiacich.
Ú�as� v tejto sú�aži je výbornou prípravou aj na 
Monitor a prijímacie skúšky. 

1. a 2. miesto v recita�nej sú�aži

Žiaci, Julka Bachledová a Marek Vojta-
ššák, získali krásne ocenenia v recita�nej sú�aži
Štolcova Hranovnica. Julka 1. miesto v kategórii 
mladší žiaci a Marek 2. miesto v kategórii  starší 
žiaci. Blahoželáme! 

Zapojenie sa do celoslovenského 
 výstražného štrajku 

Od 26.11.2012 bol vyhlásený Odborovým 
zväzom pracovníkov školstva a vedy 
(OZPŠaV) na Slovensku neobmedzený výstraž-
ný štrajk, do ktorého sa zapojila aj naša ZŠ. Z 
toho dôvodu sa 26. a 27.11.2012 vyu�ovanie
v našej škole nerealizovalo. 

Ve�ké po�akovanie rodi�om a pria-
 te�om školy 

Touto cestou chcem osobne po�akova�
rodi�ovskému výboru, konkrétne: p. J. Miškovi-
�ovej, p. B. Jur�ovej, p.  J. Strachanovej, p. E. 
Monkovej a p. P. Bachledovi za vynikajúcu 
organizáciu Katarínskej zábavy, za zapálenos�, s 
akou ju pripravili s cie�om získa� do rodi-
�ovského združenia �o najviac financií. �alej
obrovská v�aka patrí všetkým sponzorom za 
ceny, ktoré venovali do tomboly a taktiež v�aka
všetkým, ktorí sa zú�astnili na tomto podujatí, a 
tak podporili združenie rodi�ov a tým aj našu 
školu. Vážim si to!

             Mgr. �. Budzáková, RŠ 

Výsledky informatickej sú�aže
 iBobor 2012 

V novembri  prebehla u nás v škole infor-
matická sú�až iBobor 2012.  V troch kategóriách 
sa do nej zapojilo 71 žiakov 3. - 9. ro�níka. Žiaci 
si tak opä� preverili a vycibrili svoje myslenie a 
logiku pri riešení rôznych hlavolamov a logických 
úloh. Úspešných riešite�ov každý rok pribúda. 

Tohto roku ich bolo 14. Z toho 13 žiakov 8. a 9. 
ro�níka v kategórii Kadetov. Najúspešnejšími 
žiakmi našej školy boli: Katarína Kriššáková - 9. 
ro�ník (71,00 bodov v kategórii Kadetov), 
Valentína Monková - 8. ro�ník (68,01 bodov v 
kategórii Kadetov) a Šimon Slodi�ák - 4. ro�ník 
(68,00 bodov v kategórii Bobríkov). 

1. miesto v obvodnom kole stolný tenis

5.12.2012 sa žiaci 9. ro�níka - chlapci aj 
diev�atá - zú�astnili na obvodnom kole v 
stolnom tenise, v ktorom družstvo chlapcov v 
zložení: M. Šulík, P. Isak, M. Dzilský a O. 
Bachleda získali 1. miesto. Postupujú na okresné 
kolo, blahoželáme! 

Mikuláš 2012 

Do ždiarskej školy tohto roku, ke�že žiaci 
poslúchajú, prišiel Mikuláš o �osi skôr, a to 
4.12.2012. So sebou priniesol nádherné divadlo 
Clipparton z Banskej Bystrice, ktoré zahralo 
klasickú �udovú rozprávku Tri oriešky pre 
Popolušku. Po predstavení Mikuláš spolu s 
�ertom vyzvali všetky ro�níky, aby predviedli, �o
si pre nich pripravili. Žiaci pod vedením 
triednych u�ite�ov odprezentovali  bohatú zmes 
piesní, tancov, scénok, básni�iek... Za odmenu 
dostali všetky deti sladké balí�ky!

3. miesto v okresnom kole Olympiády zo 
 slovenského jazyka

D�a 13.12.2012 sa žia�ka So�a Kriššáková 
zú�astnila na okresnom kole Olympiády zo 
slovenského jazyka v kategórii C, kde získala 
krásne 3. miesto, a tak sa stala úspešnou 
riešite�kou. Na sú�až ju pripravovala riadite�ka �.
Budzáková. Sú�aže sa zú�astnilo 22 sú�ažiacich.
Ú�as� v tejto sú�aži je výbornou prípravou aj na 
Monitor a prijímacie skúšky. 

1. a 2. miesto v recita�nej sú�aži

Žiaci, Julka Bachledová a Marek Vojta-
ššák, získali krásne ocenenia v recita�nej sú�aži
Štolcova Hranovnica. Julka 1. miesto v kategórii 
mladší žiaci a Marek 2. miesto v kategórii  starší 
žiaci. Blahoželáme! 

Zapojenie sa do celoslovenského 
 výstražného štrajku 

Od 26.11.2012 bol vyhlásený Odborovým 
zväzom pracovníkov školstva a vedy 
(OZPŠaV) na Slovensku neobmedzený výstraž-
ný štrajk, do ktorého sa zapojila aj naša ZŠ. Z 
toho dôvodu sa 26. a 27.11.2012 vyu�ovanie
v našej škole nerealizovalo. 

Ve�ké po�akovanie rodi�om a pria-
 te�om školy 

Touto cestou chcem osobne po�akova�
rodi�ovskému výboru, konkrétne: p. J. Miškovi-
�ovej, p. B. Jur�ovej, p.  J. Strachanovej, p. E. 
Monkovej a p. P. Bachledovi za vynikajúcu 
organizáciu Katarínskej zábavy, za zapálenos�, s 
akou ju pripravili s cie�om získa� do rodi-
�ovského združenia �o najviac financií. �alej
obrovská v�aka patrí všetkým sponzorom za 
ceny, ktoré venovali do tomboly a taktiež v�aka
všetkým, ktorí sa zú�astnili na tomto podujatí, a 
tak podporili združenie rodi�ov a tým aj našu 
školu. Vážim si to!

             Mgr. �. Budzáková, RŠ 

Výsledky informatickej sú�aže
 iBobor 2012 

V novembri  prebehla u nás v škole infor-
matická sú�až iBobor 2012.  V troch kategóriách 
sa do nej zapojilo 71 žiakov 3. - 9. ro�níka. Žiaci 
si tak opä� preverili a vycibrili svoje myslenie a 
logiku pri riešení rôznych hlavolamov a logických 
úloh. Úspešných riešite�ov každý rok pribúda. 

Tohto roku ich bolo 14. Z toho 13 žiakov 8. a 9. 
ro�níka v kategórii Kadetov. Najúspešnejšími 
žiakmi našej školy boli: Katarína Kriššáková - 9. 
ro�ník (71,00 bodov v kategórii Kadetov), 
Valentína Monková - 8. ro�ník (68,01 bodov v 
kategórii Kadetov) a Šimon Slodi�ák - 4. ro�ník 
(68,00 bodov v kategórii Bobríkov). 

1. miesto v obvodnom kole stolný tenis

5.12.2012 sa žiaci 9. ro�níka - chlapci aj 
diev�atá - zú�astnili na obvodnom kole v 
stolnom tenise, v ktorom družstvo chlapcov v 
zložení: M. Šulík, P. Isak, M. Dzilský a O. 
Bachleda získali 1. miesto. Postupujú na okresné 
kolo, blahoželáme! 

Mikuláš 2012 

Do ždiarskej školy tohto roku, ke�že žiaci 
poslúchajú, prišiel Mikuláš o �osi skôr, a to 
4.12.2012. So sebou priniesol nádherné divadlo 
Clipparton z Banskej Bystrice, ktoré zahralo 
klasickú �udovú rozprávku Tri oriešky pre 
Popolušku. Po predstavení Mikuláš spolu s 
�ertom vyzvali všetky ro�níky, aby predviedli, �o
si pre nich pripravili. Žiaci pod vedením 
triednych u�ite�ov odprezentovali  bohatú zmes 
piesní, tancov, scénok, básni�iek... Za odmenu 
dostali všetky deti sladké balí�ky!

3. miesto v okresnom kole Olympiády zo 
 slovenského jazyka

D�a 13.12.2012 sa žia�ka So�a Kriššáková 
zú�astnila na okresnom kole Olympiády zo 
slovenského jazyka v kategórii C, kde získala 
krásne 3. miesto, a tak sa stala úspešnou 
riešite�kou. Na sú�až ju pripravovala riadite�ka �.
Budzáková. Sú�aže sa zú�astnilo 22 sú�ažiacich.
Ú�as� v tejto sú�aži je výbornou prípravou aj na 
Monitor a prijímacie skúšky. 
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� AKTIVITY  A  UDALOSTI  V  ZŠ

    V  MESIACOCH  SEPTEMBER – DECEMBER 2012 �

  Ú�elové cvi�enie a didaktické hry              
 v objatí našich hôr

V septembri - 11.9.2012 - sa uskuto�nilo 
ú�elové cvi�enie na II. stupni, ktoré tohto roku, 
netradi�ne, prebehlo v nádhernom objatí našich 
hôr. Ráno sme za�ali náš turistický pochod zo 
stanovištia Biela voda. Po�asie nemohlo by�
nádhernejšie. Po�as pochodu sme zrealizovali aj 
jednotlivé aktivity vyplývajúce z metodickej 
náplne tohto cvi�enia - poskytnutie prvej 
pomoci, ako sa správa� po�as búrky v horách, 
orientácia v teréne, poznávanie prírody – vyso-
kohorskej fauny a flóry, poznávanie názvov 
našich tatranských štítov. Zastavili sme sa na 
Zelenom plese a cez Me�odoly sme zišli do 
Tatranskej Javoriny.

I. stupe� absolvoval didaktické hry taktiež v 
objatí našej Monkovej doliny. Tieto ú�elové
cvi�enia realizujeme v prírode, ktorá je našou 
sú�as�ou a tiež, aby sme nap��ali environ-
mentálnu profiláciu školy.   

Viac vo fotoalbume (na našom školskom 
webovom sídle www.zszdiar.edupage.org), kto-
rý umelecky zachytil atmosféru tohto neopa-
kovate�ného d�a!

Akcia �isté hory

Aj v tomto školskom roku naši žiaci 
spolu s u�ite�mi nezabudli na svoju povinnos�, a 
to vy�isti� horské doliny po turistickej sezóne. K 
dobrej nálade a pracovnej atmosfére sa pridalo 
aj nádherné jesenné po�asie. P. u�ite�ka G. 
Krasu�ová spolu so žiakmi �istila Bielovodskú 
dolinu a p. u�ite�ky K. Horská, M. Zori�áková, M. 
Schostoková a M. Tomlanová zbierali spolu s 
de�mi odpadky na úseku do Javorovej doliny. 

Okresné kolo v cezpo�nom behu

D�a 4.10.2012 naši žiaci: K. Kriššá-
ková, S. Kriššáková, L. Bekešová, O. Bachleda, 
M. Šulík a D. Horník pod vedením p. u�ite�ky G. 
Krasu�ovej reprezentovali našu školu na okres-
nom kole v športovej sú�aži Cezpo�ný beh v Sta-
rom Smokovci. 

Program Zelená škola

V rámci environmentálnej profilácie 
školy sme sa pod vedením p. u�. K. Horskej 
zapojili do programu Zelená škola. �o je vlastne 
Zelená škola?  Je to najvä�ší certifika�no-vzde-
lávací ekoprogram pre základné školy, materské 
školy a stredné školy. Pomáha školám reali-
zova� environmentálnu výchovu prepojenú 
s praktickými krokmi, ktoré vedú žiakov a celú 
školu k šetrnejšiemu prístupu vo�i životnému 
prostrediu, t. j. pomáha zníži� jej ekologickú 
stopu. 1. krokom k riešeniu reálnych problémov 
školy i prostredia je vytvorenie Kolégia Zelenej 
školy. Viac informácií si nájdete na paneloch v 
aule základnej školy. 

De� zdravej výživy

Pri príležitosti Svetového d�a zdravia sa 
v pondelok - 22.10.2012 - uskuto�nil De�
zdravej výživy. Na propagáciu zdravých potravín 
a zdravého stravovania boli žiakmi a u�ite�mi
pozvaní do školy aj rodi�ia a starí rodi�ia. 
Propagácia prebehla formou ochutnávok 
zdravých potravín a prezentácií, ktoré si žiaci 
pripravili. 

Komparo v 8. a 9 ro�níku

D�a 8.11. 2012 sa uskuto�nilo tes-
tovanie vedomostí v 8. a 9. ro�níku nielen zo 
slovenského jazyka a matematiky, ale aj z 
predmetov: dejepis, geografia, fyzika, chémia, 
biológia. Výsledky budú 5.12.2012. Komparo je 
predprípravou na Monitor v 9. ro�níku. 

Vážime si starých rodi�ov

V rámci triednickej hodiny a regio-
nálnej výchovy pod vedením p. u�. M. 
Zori�ákovej sa uskuto�nili aktivity k Mesiacu 
úcty k starým �u�om. Štvrtáci si pripravili bohatý 
program, na ktorý pozvali svojich starých 
rodi�ov. Sú�asne žiaci regionálnej výchovy 
pripravili výstavku starých predmetov, ktorá 
hovorí o živote a najmä remeselnej zru�nosti 
našich dedkov a babi�iek. Týmto chceme  upo-
zorni� deti, aby nezabúdali na svojich starkých a 
vážili si to, �o nám zanechali. 
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1. miesto v obvodnom kole stolný tenis 
5.12.2012 sa žiaci 9. ročníka - chlapci aj dievčatá - zúčastnili na 
obvodnom kole v stolnom tenise, v ktorom družstvo chlapcov v 
zložení: M. Šulík, P. Isak, M. Dzilský a O. Bachleda získali 1. 
miesto. Postupujú na okresné kolo, blahoželáme!

Mikuláš 2012
Do ždiarskej školy tohto roku, keďže žiaci poslúchajú, prišiel Mi-
kuláš o čosi skôr, a to 4.12.2012. So sebou priniesol nádherné 
divadlo Clipparton z Banskej Bystrice, ktoré zahralo klasickú ľu-
dovú rozprávku Tri oriešky pre Popolušku. Po predstavení Miku-
láš spolu s čertom vyzvali všetky ročníky, aby predviedli, čo si pre 
nich pripravili. Žiaci pod vedením triednych učiteľov odprezento-
vali  bohatú zmes piesní, tancov, scénok, básničiek... Za odmenu 
dostali všetky deti sladké balíčky!

3. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského ja-
zyka
Dňa 13.12.2012 sa žiačka Soňa Kriššáková zúčastnila na okres-
nom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C, kde 
získala krásne 3. miesto, a tak sa stala úspešnou riešiteľkou. Na 
súťaž ju pripravovala riaditeľka Ľ. Budzáková. Súťaže sa zúčast-
nilo 22 súťažiacich. Účasť v tejto súťaži je výbornou prípravou aj 
na Monitor a prijímacie skúšky.

1. a 2. miesto v recita�nej sú�aži

Žiaci, Julka Bachledová a Marek Vojta-
ššák, získali krásne ocenenia v recita�nej sú�aži
Štolcova Hranovnica. Julka 1. miesto v kategórii 
mladší žiaci a Marek 2. miesto v kategórii  starší 
žiaci. Blahoželáme! 

Zapojenie sa do celoslovenského 
 výstražného štrajku 

Od 26.11.2012 bol vyhlásený Odborovým 
zväzom pracovníkov školstva a vedy 
(OZPŠaV) na Slovensku neobmedzený výstraž-
ný štrajk, do ktorého sa zapojila aj naša ZŠ. Z 
toho dôvodu sa 26. a 27.11.2012 vyu�ovanie
v našej škole nerealizovalo. 

Ve�ké po�akovanie rodi�om a pria-
 te�om školy 

Touto cestou chcem osobne po�akova�
rodi�ovskému výboru, konkrétne: p. J. Miškovi-
�ovej, p. B. Jur�ovej, p.  J. Strachanovej, p. E. 
Monkovej a p. P. Bachledovi za vynikajúcu 
organizáciu Katarínskej zábavy, za zapálenos�, s 
akou ju pripravili s cie�om získa� do rodi-
�ovského združenia �o najviac financií. �alej
obrovská v�aka patrí všetkým sponzorom za 
ceny, ktoré venovali do tomboly a taktiež v�aka
všetkým, ktorí sa zú�astnili na tomto podujatí, a 
tak podporili združenie rodi�ov a tým aj našu 
školu. Vážim si to!

             Mgr. �. Budzáková, RŠ 

Výsledky informatickej sú�aže
 iBobor 2012 

V novembri  prebehla u nás v škole infor-
matická sú�až iBobor 2012.  V troch kategóriách 
sa do nej zapojilo 71 žiakov 3. - 9. ro�níka. Žiaci 
si tak opä� preverili a vycibrili svoje myslenie a 
logiku pri riešení rôznych hlavolamov a logických 
úloh. Úspešných riešite�ov každý rok pribúda. 

Tohto roku ich bolo 14. Z toho 13 žiakov 8. a 9. 
ro�níka v kategórii Kadetov. Najúspešnejšími 
žiakmi našej školy boli: Katarína Kriššáková - 9. 
ro�ník (71,00 bodov v kategórii Kadetov), 
Valentína Monková - 8. ro�ník (68,01 bodov v 
kategórii Kadetov) a Šimon Slodi�ák - 4. ro�ník 
(68,00 bodov v kategórii Bobríkov). 

1. miesto v obvodnom kole stolný tenis

5.12.2012 sa žiaci 9. ro�níka - chlapci aj 
diev�atá - zú�astnili na obvodnom kole v 
stolnom tenise, v ktorom družstvo chlapcov v 
zložení: M. Šulík, P. Isak, M. Dzilský a O. 
Bachleda získali 1. miesto. Postupujú na okresné 
kolo, blahoželáme! 

Mikuláš 2012 

Do ždiarskej školy tohto roku, ke�že žiaci 
poslúchajú, prišiel Mikuláš o �osi skôr, a to 
4.12.2012. So sebou priniesol nádherné divadlo 
Clipparton z Banskej Bystrice, ktoré zahralo 
klasickú �udovú rozprávku Tri oriešky pre 
Popolušku. Po predstavení Mikuláš spolu s 
�ertom vyzvali všetky ro�níky, aby predviedli, �o
si pre nich pripravili. Žiaci pod vedením 
triednych u�ite�ov odprezentovali  bohatú zmes 
piesní, tancov, scénok, básni�iek... Za odmenu 
dostali všetky deti sladké balí�ky!

3. miesto v okresnom kole Olympiády zo 
 slovenského jazyka

D�a 13.12.2012 sa žia�ka So�a Kriššáková 
zú�astnila na okresnom kole Olympiády zo 
slovenského jazyka v kategórii C, kde získala 
krásne 3. miesto, a tak sa stala úspešnou 
riešite�kou. Na sú�až ju pripravovala riadite�ka �.
Budzáková. Sú�aže sa zú�astnilo 22 sú�ažiacich.
Ú�as� v tejto sú�aži je výbornou prípravou aj na 
Monitor a prijímacie skúšky. 

1. a 2. miesto v recita�nej sú�aži

Žiaci, Julka Bachledová a Marek Vojta-
ššák, získali krásne ocenenia v recita�nej sú�aži
Štolcova Hranovnica. Julka 1. miesto v kategórii 
mladší žiaci a Marek 2. miesto v kategórii  starší 
žiaci. Blahoželáme! 
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toho dôvodu sa 26. a 27.11.2012 vyu�ovanie
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Vianočná akadémia
Tak ako každý rok, aj tohto roku Vianoce slávila škola 
spolu so žiakmi a rodičmi formou tradičných aktivít, ktoré 
vyvrcholili Vianočnou akadémiou 21.12.2012 o 9.00 h v 

aule. V rámci regionálnej výchovy  žiaci najmä 4. a 7. ročníka pod 
vedením p. učiteľky M. Zoričákovej pripravili nádhernú sviatoč-
nú akadémiu, ktorá sa niesla predovšetkým v duchu tradičných 
vianočných aktivít - koledy, zvyky, betlehemci, vinše.... Súčasťou 
akadémie bolo vystúpenie členov súboru Goral - p. H. Vojtaššá-
kovej a p. P. Michaláka, ktorí spolu so žiakmi stvárnili pravú go-
ralskú rodinu a ukázali, ako sa prežíval štedrý deň kedysi, spolu 
so všetkými zvykmi a tradíciami typickými pre našu obec. Taktiež 
sme vyhodnotili súťaž o najkrajšie vianočné pohľadnice. Pohľad-

nice vyrobili vlastnoručne žiaci, v predvianočnom týždni sa me-
dzi deťmi a učiteľmi predávali za symbolickú cenu a výťažok z ich 
predaja sme zaslali nadácii Plamienok (nadácia pre onkologicky 
choré - nevyliečiteľné - deti). A samozrejme nechýbali v tento ma-
gický čas ani sviatočné vianočné stoly. Každá trieda si pripravila 
svoj aj za pomoci rodičov, ktorým touto cestou ďakujeme.
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9. Kultúra, šport a udalosti v obci
Obec Ždiar dňa 26.10.2012 slávnostne odovzdala zrekonštru-
ovanú hasičskú zbrojnicu Dobrovoľnému hasičskému zboru v 
Ždiari do užívania za účasti pozvaných hostí. Projekt „Prestav-
ba a dostavba hasičskej zbrojnice v Ždiari“ bol spolufinancova-
ný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a za spoluúčasti ob-
ce. Celková výška poskytnutého NFP príspevku bola 247 066,57 
Eur. Obec na ostatné rekonštrukčné stavebné práce OHZ prein-
vestovala vyše 33 000,00 Eur.

V Goralskej karčme sa 29. novembra 2012 stretli seniori na pred-
vianočnom posedení. Pásmo básničiek, pesničiek, tancov a vti-
pov pre svojich starých rodičov si pripravili deti z materskej ško-
ly. Adventný čas nám pripomenuli svojím programom deti zo zá-
kladnej školy. K našim seniorom sa prihovoril Ing. Pavol Bekeš, 
starosta obce i vdp. Miroslav Lettrich. Význam vzájomného stret-
nutia najmladšej a najstaršej generácie v krásnom adventnom 
období sa prejavil na usmiatych tvárach starých rodičov a rozžia-
rených očkách našich najmenších.

7. decembra 2012 na 
sv. omšu opäť po ro-
ku zavítal do Ždiaru sv. 
Mikuláš, ktorý za sprie-
vodu anjelov a našich 
najmenších rozsvie-
til vianočný stromček a 
porozdával zo svojich 
košov sladkú nádielku.

10. Výzva ubytovateľom a podnikateľským subjektom
Prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a ostatné podnikateľ-
ské subjekty upozorňujeme na splnenie si povinnosti doručenia 
Oznámenia údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia za rok 2012 podľa zákona č. 401/1998 Z.z., kto-
rá je do 15. februára 2013. Tlačivo je súčasťou prílohy Spravo-
daja.                                                             Blanka Michaláková

11. Ďakujeme
1.DHZ obce Ždiar Valentovi Kotarbovi ml., Ing. Petrovi Dzilské-
mu, Bc. Vladimírovi Dzilskému, Miškovi Dzilskému, Ľubomíro-
vi Monkovi, Jozefovi Monkovi, Jánovi Slodičákovi za pomoc pri 
montáži sirény na Požiarnu zbrojnicu.
2. Jozefovi Olekšákovi a Daliborovi Budzákovi za prípravu pred 
montážou a montáž sirény na Požiarnu zbrojnicu.

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-
ce Ždiar, ktorí v mesiacoch október, november, december 2012 
oslávili svoje životné jubileá.

Žltých kvetov plnú náruč
k Vášmu sviatku chceme Vám dať,

veľa zdravia,veľa šťastia,
veľa lásky k tomu priať.

Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do ďal-
ších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce Ždiar.

90 rokov - Ján Štefaňák             80 rokov - Alžbeta Pitoňáková

87 rokov - Alžbeta Jurašková, Anna Šilonová   

75 rokov - Štefan Slodičák           70 rokov - Vincent Zoričák
    
82 rokov - Anna Pitoňáková        81 rokov - Mária Bekešová

Ing. Veronika Pitoňáková

Mená jubilantov sú zverejňované bez ich predchádzajúceho sú-
hlasu. Ak si zverejnenie neprajete, oznámte nám túto Vašu po-
žiadavku ústne alebo písomne na obecný úrad, útvar matriky.

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 23. 1. 2013.

Pripravila: Mgr. Ľ. Budzáková, RŠ
Graficky upravila: Ing. L. Zámečníková, ZRŠ



P 
R

 Í 
L 

O
 H

 A
 �

. 1
 

vš
eo

be
cn

éh
o 

zá
vä

zn
éh

o 
na

ria
de

ni
a 
�.

1/
20

08
 o

 p
op

la
tk

oc
h 

za
 z

ne
�i

s�
ov

an
ie

 o
vz

du
ši

a 

O
Z

N
Á

M
E

N
IE

úd
aj

ov
 p

ot
re

bn
ýc

h 
pr

e 
ur
�e

ni
e 

vý
šk

y 
po

pl
at

ku
 z

a 
zn

e�
is
�o

va
ni

e 
ov

zd
uš

ia
 z

a 
ro

k 
…

...
.. 

Pr
ev

ád
zk

ov
at

e�
 m

al
éh

o 
zd

ro
ja

 o
zn

am
uj

e 
po

d�
a 

§ 
6 

od
s. 

4 
zá

ko
na

 N
R

 S
R

 c
. 4

01
/1

99
8 

Z.
 z

. 
o 

po
pl

at
ko

ch
 z

a 
zn

e�
is
�o

va
ni

e 
ov

zd
uš

ia
 O

be
cn

ém
u 

úr
ad

u 
v 

Žd
ia

ri 
tie

to
 ú

da
je

 p
ot

re
bn

é 
pr

e 
ur
�e

ni
e

vý
šk

y 
po

pl
at

ku
: 

V
ŠE

O
B

E
C

N
É

 Ú
D

A
JE

N
áz

ov
 su

bj
ek

tu
 (s

po
lo
�n

os
ti,

 fi
rm

y,
 p

od
ni

ku
) .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 

A
dr

es
a 

pr
ev

ád
zk

ov
at

e�
a 

zd
ro

ja
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

Id
en

tif
ik

ác
ia

 (I
�

O
, p

rá
vn

ic
ká

 o
so

ba
, f

yz
. o

so
ba

 o
pr

áv
ne

ná
 n

a 
po

dn
ik

an
ie

): 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 
…

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Te
l. 

K
on

ta
kt

: .
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 
E-

m
ai

l: 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

D
át

um
 z

ah
áj

en
ia

 p
re

vá
dz

ky
: …

...
...

...
...

...
  

N
áz

ov
 te

ch
no

ló
gi

e,
 v

ýr
ob

y,
 �

in
no

st
i: 

…
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 

Ú
D

A
JE

 O
 M

A
L

Ý
C

H
 Z

D
R

O
JO

C
H

1.
T

ep
el

né
 z

dr
oj

e 
s m

en
ov

itý
m

 p
rík

on
om

 n
iž

ší
m

 a
ko

 3
00

 k
W

 (r
es

p.
 v

ýk
on

om
 n

iž
ší

m
 a

ko
 2

70
 k

W
) 

T
yp

 z
ar

ia
de

ni
a 

(k
ot

la
):

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

Pr
ík

on
, a

le
bo

 v
ýk

on
 v

 k
W

: .
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
Po

už
ité

 m
éd

iu
m

 / 
dr

uh
 p

al
iv

a(
ze

m
ný

 p
ly

n,
 d

re
vo

, u
hl

ie
, a

le
bo

 k
om

bi
ná

ci
a)

: 
…

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Sp
ot

re
ba

 m
éd

ia
 z

a 
ka

le
nd

ár
ny

 ro
k,

 m
er

ná
 je

dn
ot

ka
 (m

3 
/k

w
h,

 re
sp

. t
): 

…
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

2.
T

ec
hn

ol
og

ic
ké

 z
dr

oj
e 

(n
ap

r. 
�e

rp
ac

ie
 st

an
ic

e 
po

ho
nn

ýc
h 

hm
ôt

 s 
ob

ra
to

m
 d

o 
10

0 
m

³/r
ok

 a
 

C
S 

sk
va

pa
ln

en
ýc

h 
uh
�o

vo
dí

ko
vý

ch
 p

ly
no

v,
 �

is
tia

rn
e 

od
pa

do
vý

ch
 v

ôd
, k

om
po

st
ár

e�
,

m
ec

ha
ni

ck
é 

sp
ra

co
va

ni
e 

ku
so

vé
ho

 d
re

va
(p

íly
): 

D
ru

h 
zn

e�
is
�u

jú
ci

ch
 lá

to
k:

 …
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

O
zn

ám
en

ie
 v

yh
ot

ov
il:

  
 

 
Po

dp
is

:  
 

 
Te

le
fó

n:
 

Za
 sp

rá
vn

os
� 

zo
dp

ov
ed

á:
  

 
Po

dp
is

: 

V
 Ž

di
ar

i, 
d�

a 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

H
lá

se
ni

e 
k 

m
ie

st
ne

j d
an

i z
a 

ub
yt

ov
an

ie
 

O
bd

ob
ie

 –
 m

es
ia

c/
ro

k:
 

Pl
at

ite
� d

an
e 

– 
ob

ch
od

né
 m

en
o:

 
/p

re
vá

dz
ko

va
te
� z

ar
ia

de
ni

a 
pr

áv
ni

ck
á 

os
ob

a,
 

fy
zi

ck
á 

os
ob

a 
po

dn
ik

at
e�

/

N
áz

ov
 a

 a
dr

es
a 

ub
yt

ov
ac

ie
ho

 z
ar

ia
de

ni
a:

Za
ra

de
ni

e 
do

 k
at

eg
ór

ie
 p

od
�a

 v
yh

l. 
27

7/
20

08
: 

M
en

o 
a 

pr
ie

zv
is

ko
 z

od
po

ve
dn

ej
 o

so
by

: 
K

on
ta

kt
 /t

el
. �

ís
lo

, e
-m

ai
l/:

 

1.
  

Po
�e

t p
re

no
co

va
ní

 c
el

ko
m

   
   

   
   

   
 

 
 

2.
 

Po
�e

t p
re

no
co

va
ní

, k
to

ré
 p

od
lie

ha
jú

 d
a�

ov
ej

 p
ov

in
no

st
i 

 
 

 
 

3.
 

O
dv

od
ov

á 
po

vi
nn

os
� 

/ri
ad

ok
 2

 x
 sa

dz
ba

 z
a 

pr
en

oc
ov

an
ie

 a
 o

so
bu

/
 

N
áz

ov
 p

e�
až

né
ho

 ú
st

av
u 

a 
�í

sl
o 

V
áš

ho
 ú
�t

u:

V
 z

m
ys

le
 p

la
tn

éh
o 

na
ria

de
ni

a 
ob

ce
 o

 m
ie

st
ne

j d
an

i z
a 

ub
yt

ov
an

ie
 v

yp
ln

en
é 

tla
�i

vo
 z

aš
lit

e 
a 

da
�

za
 u

by
to

va
ni

e 
po

uk
áž

te
 n

a 
ú �

et
 O

bc
e 

Žd
ia

r, 
�.

 2
71

27
56

2/
02

00
 /u

ve
�t

e 
va

ria
bi

ln
ý 

sy
m

bo
l s

úp
. 

�í
sl

o 
do

m
u/

 n
aj

ne
sk

ôr
 d

o 
15

. d
�a

 v
 m

es
ia

ci
 z

a 
up

ly
nu

lý
 m

es
ia

c.
 

V
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
., 

d�
a 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
pe
�i

at
ka

 a
 p

od
pi

s 


