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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

prešli tri mesiace od začiatku roka. Slnko vychádza na dlhšie 
a hoci počasie sa tak vôbec netvári a robí všetko preto, aby nás 
presvedčilo o opaku… Zima, čas spánku a regenerácie, sa končí. 
Posledné tri mesiace boli obdobím zabezpečovania zložitej zim-
nej údržby obce. Obdobím bežného vybavovania dennej úradnej 
agendy, uzatvárania účtovných podkladov za rok 2012, vymáha-
nia nedoplatkov za nájmy, odvoz TKO, za psa atď. z roku 2012, 
spracovania pokladov pre plán činnosti požiarnej ochrany a civil-
nej ochrany na rok 2013, dopracovania plánov činnosti obce na 
rok 2013, školení z novo prijatých zákonov, nariadení, vyhlášok 
a zapracovanie ich do každodennej práce obecného úradu, vy-
bavovania povolení, rozhodnutí pre podané žiadosti projektu ma-
lej cezhraničnej spolupráce, riešenie a a zabezpečovanie činnosti 
obce v sociálnej oblasti, aktívneho sa zúčastňovania príprav plá-
nov činnosti na rok 2013 združení a organizácií, v ktorých naša 
obec je členom, zabezpečovanie kultúrnych a športových pod-
ujatí.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo od začiatku roka dvakrát podľa 
schváleného programu. Komisie obecného zastupiteľstva a obec-
ná rada zasadali pravidelne podľa plánu práce, alebo podľa po-
treby. Z prenesených kompetencií od štátu sme od začiatku ro-
ka dostavali plánované množstvo financií za prvé dva mesiace, 
ale už v treťom mesiaci to bolo oproti plánu menej. Po ukončení 
obdobia podávania daní bude štát vedieť, koľko môže prerozdeliť 
pre mestá a obce a my budeme vidieť, ako sa bude financovanie 
samosprávy uberať, či bude to len o 10% financií menej, ako bolo 
avizované, alebo ešte budeme dostávať menej. Celej tejto situácii 
vývoja sa budeme musieť prispôsobiť. Pri takej zložitej situácii je 
veľmi ťažko si niečo naplánovať, pripravovať projekty na rozvoj ob-
ce, keď nevieme či budeme mať na zabezpečenie riadneho cho-
du obce. Obec nemá žiadne pozdĺžnosti, hospodárime s vyrov-
naným rozpočtom.

Vývoj je veľmi zložitý a ťažký, prežívame jedno z najťažších ob-
dobí, ako v štáte, tak v celej samospráve, ktoré nám ešte sťažuje 
samotné počasie a to vytrvalou zimou, záplavami a vetrom. Tú-
to situáciu si ešte sťažujeme sami svojou nedisciplinovanosťou, 
nezáujmom o spoločnú vec až určitou bezohľadnosťou. Samo-
správa je nielen to, že si veci spravujeme sami v obci pomocou 
volených zástupcov, ale aj účasťou všetkých občanov a to tým, 
že všetci sa správajú k majetku obce zodpovedne, ochraňujú ho, 
zveľaďujú ho, pretože to slúži nám všetkým a máme ho spravovať 
tak, aby aj tí čo prídu po nás tu mohli existovať. Niektoré situácie, 
ktoré nastávajú v našom každodennom živote obce a to hlavne 
v zime sú príkladom, ako to nemá byť v obci, kde väčšina obyva-
teľov sa živí cestovným ruchom. Spomeniem tie najviac sa vysky-
tujúce nedostatky, ktoré budú mať  veľký dopad na rozpočet obce 
v jarných mesiacoch:
 Pri výstavbe penziónov sa na dovoz materiálu využívajú ťažké 
kamióny, ktoré ničia obecné cesty, ktoré nie sú stavané na také-
to zaťaženie. Do popraskaných ciest sa v zime dostane voda a jej 
zmrznutím sa ešte viac ničí.
 Zvyšuje sa prejazdnosť po obecných cestách zvyšujúcim sa 
počtom áut u domácich občanov, tiež počtom áut zásobujúcich 
penzióny a áut z cestovného ruchu.
 Nie sú urobené odrážky na prístupových cestách k rodinným 
domom, voda, alebo nasolený sneh po rozpustení steká na obec-
nú cestu, kde voda vsiakne do prasklín asfaltu obecnej cesty a pri 
zmrznutí nám vznikajú ďalšie diery, praskliny obecnej cesty.
 S pravidelnosťou v čase, keď obecná cesta je už vyhrnutá, v ur-
čitých miestach obce sa  vyhŕňa sneh na obecnú cestu, alebo 
prehŕňame cez cestu sneh, nechávame zvýšenú vrstvu snehu na 

obecnej ceste. 
 Sneh zo spevnených plôch, zo záhrad sa naváža do obecného 
rigola. Pri zimnej údržbe sneh z cesty už nie je kde vyhŕňať, potom 
sa jazdí po nespevnenej krajnici, ktorá sa ničí a narušuje sa celá 
priekopa. Pri prudkom oteplení vzniká hrozba povodní a ohroze-
nia majetku občanov.
 Nezákonným vytváraním parkovísk nad obecnými priekopami 
na obecnom pozemku sa ničí bočné spevnenie cesty.
 Parkovaním na obecných cestách sa znemožňuje prístupu ha-
sičskej techniky, záchrannej zdravotnej služby, vykonaniu zimnej 
údržby, čím sa predražuje zimná údržba.

Upozorňujem na to preto, že všetky tieto činnosti zvyšujú jed-
nak náklady na zimnú a následne na jarnú údržbu a jednak po-
škodzujú natrvalo cestu. Preto, ak si nebudeme šetriť obecné ces-
ty, tento problém bude hlavným dlhodobým problémom z hľadis-
ka finančnej možnosti jeho budúceho možného riešenia. Keď si 
uvedomíme, že 1 m2 položenia asfaltového povrchu stálo v minu-
lom období od 12 do 20 EUR a naša obec má na počet obyvate-
ľov a rozsiahlosť rozloženia obce veľké množstvo ciest a to v dĺžke 
okolo 25 km a šírke v priemere okolo 4,5 m, tak si vieme predsta-
viť to množstvo financií. Všetky cesty sú v zlom stave. Robíme len 
tú najzákladnejšiu údržbu a to vyspravenie dier po zime. Niektoré 
úseky sú už tak poškodené, že by potrebovali nový povrch asfal-
tu. V súčasnej dobe pri danom rozpočte obce o nových úsekoch 
nemôžeme ani pomyslieť. Obecné cesty sa musia riešiť len z roz-
počtov obcí, tie nie sú zahrnuté vo výzvach európskych fondov, 
ani štátnych či krajských organizácii. Preto, ak chceme znížiť fi-
nančné náklady a šetriť dané cesty musíme odstrániť vyššie 
spomínané nedostatky.

Druhý dlhodobý problém, ktorý bude zaťažovať obecný roz-
počet je prevádzka čistiarne odpadových vôd. Súčasná kapacita 
ČOV postačuje pre domácich občanov, ktorí sú napojení na kana-
lizáciu. Nemáme ešte zabezpečený dolný koniec obce od obec-
ného úradu po začiatok obce a jednotlivé odľahlé časti obce. Pri 
zvýšenom počte turistov a chladnom počasí, ktoré má zásadný 
vplyv na činnosť ČOV, sa dostávame do problémov s prevádzkou 
jestvujúcej ČOV, ktorá má vplyv na zvýšené zaťaženie obecného 
rozpočtu. Na ČOV potrebujeme sprevádzkovať nevyhnutne tretiu 
jamu, ktorá je bez prevzdušňovacej technológie a teda sa nevy-
užíva. Prvé dve jamy, ktoré sú v prevádzke a prečerpávačka, sú 
v stave potreby zásadnej rekonštrukcie, kde odhadom je potreb-
né investovať minimálne cca 133 333 EUR.

Obce do 2 000 obyvateľov sa nemôžu uchádzať o financie 
z fondov EÚ. Preto dávame žiadosti na Environmentálny fond a 
keď sme úspešní, že nám poskytnú dotáciu, tak aspoň čiastoč-
ne riešime tento problém, pretože z vlastného rozpočtu to riešiť 
nevieme. 

V súčasnej dobe veľmi pomôže, ak do kanalizácie sa 
nebudú dostávať povrchové vody zo striech domov, povrcho-
vé vody z okolia rodinných domov. Ďalej pomôže to, že vlast-
níci vlastných zdrojov vody, ktorí sú napojení na obecnú ka-
nalizáciu zaplatia stočné v zmysle prijatého VZN obce za rok 
2012. Náklady na prevádzku ČOV sa skladajú zo stočného, kto-
ré zaplatia občania, ktorí sú napojení na kanalizáciu a ďalšiu časť 
musí zaplatiť obec, kde ročne to bolo v minulosti okolo 400 000 Sk 
a teraz v poslednom období okolo 3000 EUR . Na tú druhú časť 
sa skladáme všetci, aj tí, čo nie sú napojení na kanalizáciu. Počet 
trvalo žijúcich občanov v našej obci sa dlhodobo nezvyšuje. Vý-
stavba, alebo rekonštrukcia penziónov sa rozširuje, takže obidva 
problémy postupne narastajú priamo úmerne rozvoju cestovné-
ho ruchu. Preto je nevyhnutné, aby jeden z rozhodujúcich príjmov 



2. Ekonomika obce 

Obec priebežne plní rozpočet v príjmovej aj vo výdavkovej 
časti. V mesiaci marec 2013 bolo schválené rozpočtové opatre-
nie č. 1 na zmenu rozpočtu. Navýšili sa príjmy o 30000,– EUR na 
prenesené kompetencie pre školstvo, zároveň sa o túto čiastku 
navýšili výdavky t.j. pre Základnú školu s MŠ. Vo výdavkovej čas-
ti sa navýšili a zároveň ponížili o 11 100,– Eur. Rozpočet na rok 
2013 zostal naďalej mierne prebytkový.

Do 31. marca 2013 mala obec uhradené všetky záväzky.
V najbližších dňoch budú doručené rozhodnutia na miestny 

poplatok za TKO rok 2013, pri platbe poštou alebo cez banku 
prosím uvádzať variabilný symbol.

Jana Olekšáková, ekonómka obce

3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce

Stavebné povolenie
Hospodársky objekt, Zuzana Bachledová 680
Rodinný dom, Miroslav Havrila Prešov
Dvojgaráž, Pavol Bekeš 415
Prestavba rodinného domu 68, Ing. Róbert Olekšák 308
Rodinný dom, Štefan Bekeš 513
Prestavba časti roľníckeho dvora 235 na reštauráciu, Tourclub 
s.r.o., Liptovský Mikuláš

prichádzal z cestovného ruchu od občanov, ktorí ubytujú hosti. 
Situácia v platení daní z ubytovania je dlhodobo na jednej úrovni, 
ba v poslednom období je mierny pokles pri náraste prenocova-
ní turistov v našej obci. Pre porovnanie vedľajšia obec s 250 oby-
vateľmi dostane toľko daní z ubytovania, ako naša obec, ktorá má 
1348 obyvateľov a cez tritisíc postelí. Najvypuklejšie je to s pen-
ziónmi občanov, ktorí nie sú občanmi našej obce, neplatia dane 
z ubytovania a ani nedostávame žiadne financie na nich, okrem 
daní z nehnuteľnosti a základných poplatkov za smeti a stočné, 
ostatné ide na vrub obce.

Bohužiaľ zákony štátu sú tak postavené, že nevieme si na obci 
pomôcť a štát hoci to vie, chce to riešiť až o dva roky po voľbách.
Vážení spoluobčania spomenul som dva veľké problémy, ktoré 
majú a budú mať zásadný vplyv na obecné financie a je potreb-
né ich veľmi rýchlo spoločne riešiť v rámci našich možností. Sta-
čí, ak sa začneme zodpovedne správať a veľmi tým pomôžeme 
sami sebe. Sú aj ďalšie problémy, ale tie v rámci určitého času 
a našich možností vieme svojpomocne t.j. zastupiteľstvo a obec-
ný úrad riešiť.
V uplynulých troch mesiacoch sme zabezpečovali: 
 Bežný denný chod obecného úradu. 
 Uzatvárali sme účtovne rok 2012.
 Zabezpečovali sme dopĺňanie informačného a počítačového 
systému o nové, aby sme mohli v zmysle nových zákonov a na-
riadení zabezpečovať účtovanie, vydávanie rozhodnutí a ďalších 
účtovných operácií.
 Zabezpečovali sme výberové konania na jednotlivé práce.
 Zabezpečovali sme športové akcie (hokejový turnaj o pohár 
starostu obce, zjazdové  lyžiarske preteky).
 Riešili sme mimoriadnu udalosť na ČOV.
 Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce na ďalšie 
obdobie organizácii, združení, ktorých sme členmi (OOCR T-S-P, 
RZPOM, Spoločného stavebného úradu).
 S právnym zástupcom odstránenie budovy Ovomixu a nepla-
tenie nájmov.
 Zabezpečovali sme podklady pre projekt malej cezhraničnej 
spolupráce.
 Zabezpečovali sme pravidelnú zimnú údržbu ciest a verejných 
priestranstiev.
 Odstraňovali sme poruchy na ČOV a stabilizovali sme prevádz-
ku ČOV.
 Začali sme s odstraňovaním stromov na cintoríne a pri obec-
ných bytovkách.
 Začali sme s prípravou rekonštrukcie elektrických rozvodov 
v materskej škôlke.
 Začali sme a pokračujeme v rekonštrukcii priestorov kotolne 

v zdravotnom stredisku.
 Začali sme s prípravou verejného obstarávania na odvoz TKO.
 Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť 
zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ.

   V nasledujúcich troch mesiacoch roku 2013 budeme riešiť ďalšie 
aktivity, medzi ktoré patria:
 Zabezpečovať bežný denný chod úradu obce.
 Pripraviť a zvolať OcZ na apríl a jún.
 Prijaté nové zákony a VZN zaviesť do fungovania obce.
 V mesiaci apríl zabezpečiť vyčistenie obce po zimných mesia-
coch.
 Začneme s realizáciou projektu malej cezhraničnej spolupráce 
t. j. výroby a osadenia informatívnych dopravných značiek, prípra-
vy a vytlačenia knihy o obci Ždiar a postavenia terasy pred mú-
zeom pri Ždiarskom dome.
 Čistení a kosení verejných priestranstiev.
 Údržba a oprava MŠ.
 Aktívne pôsobiť vo všetkých organizáciách a združeniach, kde 
naša obec je členom a je 
 to v prospech obce.
 Oprava oplotenia pri obecnom úrade, MŠ a HZ.
 Opraviť obecné cesty po zime.
 Budeme pokračovať v rekonštrukcii autobusových zastávok.
 Začneme riešiť presťahovanie obecného úradu. 
 Pokračovať v odstraňovaní stromov na cintoríne.
 Pokračovať s úspornými opatreniami. 
 Ak budeme úspešní žiadatelia z Environmentálneho fondu, za-
čneme s prácami a vybavovaním podkladov na odsúhlasené prá-
ce ČOV a kanalizácie.
 Pokračovať v údržbe ČOV na zlepšení chodu. 
 Pokračovať vo verejnom obstarávaní na odvoz TKO a iných 
prác.
 Zabezpečovať kultúrne a športové akcie v zmysle schváleného 
plánu.
 Zvolať občanov a riešiť spolu situáciu v cestovnom ruchu v na-
šej obci.
 Zabezpečiť údržbu turistických chodníkov. 
 Pokračovať vo vybavovaní sprístupnenia Ždiarske vidly.

Vážení spoluobčania,  najbližšie jarné obdobie nám odkryje ur-
čité prehrešky znečisťovania obce po zime, odkryje nám tiež neja-
ké škody, ktoré nám sneh, mrazy, voda a vietor napáchal a preto 
na záver Vás chcem touto cestou požiadať o aktívnu účasť na jar-
nom uprataní našej obce a na aktívnej a zodpovednej účasti spra-
vovania majetku nás všetkých.

 Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

Územné rozhodnutie
Zjazdové trate, SkiCentrum Strednica 670
Sedačková lanová dráha, SkiCentrum Strednica 670
Kolaudačné rozhodnutie
Predčasné užívanie časti stavby – Rodinný dom s ubytovaním, 
Štefan Štefaňák s manž. 45
Rozhodnutia
Trvalé dopravné značenie, Obec Ždiar
Drobné stavby
Letná kuchyňa, Milan Zoričák 348
Výzvy
Zastavenie stavebných prác - Prestavba rodinného domu 176, 
Igor Budzák 176
UPD info
Prestavba chaty 608, Ing. arch. Róbert Burger
Štátny stavebný dohľad
Prestavba rodinného domu, Igor Budzák 176

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva bude

23.4.2013, 25.6.2013 
 
5. Zber a odvoz TKO 
4.4.   18.4.   2.5.   16.5.   30.5.   13.6.   27.6. 
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lovania. V mesiaci marec sme zorganizovali „Deň veselých zúb-
kov“, ktorý bol záverečnou fázou osvetového projektu, do kto-
rého sa zapojila aj naša MŠ. Cieľom projektu bolo zaujímavou 
a hravou formou vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým rodičom, ktorí 
nám boli nápomocní pri organizovaní lyžiarskeho výcviku a pre-
tekov,  zúčastnili sa záverečnej fázy projektu o veselých zúb-
koch a všetkým ostatným za sponzorské dary. 

 Bc. Svocáková Jana, zást.MŠ

6. Zber separovaného odpadu 
5.4.    3.5.    31.5.    28.6.
 
7. Evidencia obyvateľov od 1.1.2013 do 31.3.2013

Prihlásení na trvalý pobyt: 1
Michal Psigoda

Odhlásení z trvalého pobytu: 3
Jozef Blaščák, Nikki Blaščáková, Miroslava Andrášová

Zomrelí: 4
Angela Adamjáková, Milan Svocák, Mária Strelová, Ján Bachleda

Narodení: 3
Lilien Grotkovská, Edit Bekešová, Gabriela Pojedincová

Počet obyvateľov k 31.3.2013: 1341
Priemerný vek obyvateľov: 38 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce:Gabriela Pojedincová
       

Ing. Veronika Pitoňáková
   
8. Informácie a upozornenia

1. Stretnutie s dôchodcami bude 25. 04. 2013
2. Stretnutie s rodičmi a ich deťmi narodenými v roku 2012 bude 
15. 05. 2013 v obradnej miestnosti obecného úradu
3.Obec Ždiar prevádzkuje obecnú knižnicu v základnej škole, 
kde pravidelne ročne sa knižný fond dopĺňa novými knihami. Je 
prístupná každej vekovej skupine.
4. V mesiaci apríl bude možné doviezť elektroodpad na dvor 
obecného úradu, kde bude sústredený a potom odvezený do 
zberného miesta. Odpad bude možné doviezť len v pracovnom 
čase.
5. Touto cestou vyzývame všetkých občanov, ktorí nemajú zapla-
tené stočné za rok 2012 z vlastného zdroja vody, aby tak urobili 
najneskôr do 15. 04. 2013 v zmysle prijatého VZN obce Ždiar.
6. Otvorenie letnej turistickej sezóny - Jánske ohne 29. 06. 2013

9.Základná škola s materskou školou

Materská škola
   2 polrok šk.roka 2012/2013 sme začali návšte-
vou predškolákov v ZŠ. Deťom sa v ZŠ veľmi pá-
čilo, pozdravili svojich bývalých kamarátov, vy-
menili si medzi sebou darčeky a v telocvični si spoločne zašpor-
tovali. Koncom januára našu MŠ navštívilo divadielko s bábkami 
s názvom „Zuzka a Peťo“ s mravným ponaučením. 6.2.2013 bol 
pre predškolákov významným dňom, kedy sa boli zapísať do ZŠ. 
Do ZŠ sa zapísalo 17 detí a 2 deti majú odklad. Február sa ne-
sie aj v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj v našej 
MŠ. Detský karneval otvorila čertovská čarodejnica s čertíkom 
Bertíkom, ktorý sa prišli zoznámiť s veselými a aj strašidelnými 
maskami. Deti sa popredstavovali, zasúťažili si a nakoniec si za-
tancovali.
   Od 25.2. do 1.3.2013 sa predškoláci zúčastnili lyžiarskeho vý-
cviku v ski centre Dušana Bachledu.
V posledný deň svoje lyžiarske zručnosti otestovali v lyžiarskom 
preteku. Na stupni víťazov stáli:
- v kateg. dievčatá v kateg. chlapci:
1. miesto- Lea Kriššáková 1. miesto – Sebastián Soľava
2. miesto- Dorota Pitoňáková 2. miesto – Jakub Horský
3. miesto – Alexandra Čermáková 3. miesto – Andrej Rusnák 

   V dňoch od 15.2. – do 15.3.2013 sa uskutočnil zápis detí do 
MŠ. Touto cestou by sme chceli požiadať rodičov, aby nezabú-
dali na to čo má dieťa vedieť pred vstupom do materskej školy.
Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvo-
jené základné hygienické návyky a musí ovládať základy sto-
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Súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko
V rámci regionálnej výchovy pod vedením p. uč. M. Zo-
ričákovej prebehla súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíč-
ko (vlastnoručne vyrobené a vyzdobené). Naši šikovní a 

zruční žiaci vytvorili nádherné vajíčka, ktoré sú vystavené v aule 
na paneli. Z každej triedy sme vyhodnotili a vybrali 3 najkrajšie 
vajíčka! 

Bežecké lyžovanie na Štrbskom Plese
Dňa 21.3.2013 sa naši statoční žiaci (L. Fano, J. Mačák, 
M. Mačák, Š. Miškovič, J. Spirčák, R. Jurčová, D. Horní-
ková, D. Budzáková, M. Štefaňák, P. Miškovič, J. Miško-

vič, P. Svocák, E. Spirčák, P. Mačák, D. Horník, D. Horník, M. Šu-
lík, M. Dzilský)  zúčastnili na pretekoch v bežeckom lyžovaní pod 
vedením p. uč. G. Krasuľovej. Prečo statoční? Pretože nastúpili 
na štart spolu so súpermi - profesionálmi a napriek tomu boli plní 
elánu a súťaživého nasadenia,  a dokonca získali aj medaily. R. 
Jurčová - 2. m., D. Horníková - 3. miesto. Vynikajúce zábery zo 
súťaže si pozrite vo fotoalbume (www.zszdiar.edupage.org).

AKTIVITY  A  UDALOSTI  V  ZŠ 
V  MESIACOCH  JANUÁR – MAREC  2013   
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miesto. Vynikajúce zábery zo sú�aže si pozrite vo 
fotoalbume (www.zszdiar.edupage.org).

 Interaktívna výstava  Svetový 
supermarket

 Koordinátorka environmentálnej výchovy, Ing. 
Katarína Horská  iniciovala uskuto�nenie výstavy 
SVETOVÝ SUPERMARKET. Ide o unikátnu výstavu 
objektov, ktoré je možné rozobra�, zváži� alebo 
doslova ohmata� v nadživotnej ve�kosti. Výstava je 
ur�ená žiakom základných škôl, na 5. stanovištiach 
s interaktívnymi objektmi a panelmi si žiaci môžu 
nazbiera� bavlnené chumá�e, ktoré v sebe skrývajú 
"pravdu", doslova zváži� svoje oble�enie a zisti�
ko�ko vody sa spotrebuje na jeho výrobu (exponát 
váhy) .... �alej neprezradíme, prí�te sa, vážení 
rodi�ia,  aj Vy pozrie� na túto unikátnu výstavu (do 
13.4.2013), ktorá vynikajúco dop��a cie� a obsah 
vyu�ovania environmentálnej výchovy. Naši žiaci ju 
absolvovali v rámci hodín ekologickej výchovy. 
Výstavu sprevádzajú lektori vyškolení tímom CEEV 
Živica (sú to naše šikovné žia�ky - A. Valigová a M. 
Janitorová). Po�akovanie patrí rodi�om p. L. 
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Hviezdoslavov Kubín - postup do okresného kola
 Žiačky, Júlia Bachledová a Paulína Kriššáková, ako ví-
ťazky obvodného kola v recitačnej súťaži Hviezdoslavov 
Kubín nás reprezentovali 7. marca 2013 na okresnom ko-

le. Julka v 2. kategórii - poézia a Paulínka v 3. kategórii - poézia. 
V nedeľu 10.3.2013 o 11:00 h. na Strednici sa uskutočnili školské 
a obecné lyžiarske preteky v slalome. 

3. miesto v obvodnom kole súťaže Šaliansky Maťko
29.1.2013 sa uskutočnilo v Poprade obvodné kolo v re-
citačnej súťaži Šaliansky Maťko (prednes historickej pró-
zy). Našu školu reprezentovali K. Pitoňáková (7. r.) a M. 

Vojtaššák (5. r.). Kristínka získala pekné 3. miesto. Blahoželáme!

1. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) v Lučivnej
Dňa 30.1.2013 v Lučivnej sa uskutočnilo 1. kolo súťaže 
TLL obrovský slalom, kde sme ako družstvo skončili na 
3. mieste z celkových súťažiacich družstiev 7.  Výsledky 

jednotlivcov boli nasledovné: starší žiaci - O. Bachleda (9. r.) - 2. 
miesto zo 40-tich. J. Horský (8. r.) - 9. miesto zo 40-tich. Staršie 
žiačky - Katka Kriššáková (9. r.) sa umiestnila na nádhernom 1. 
mieste spomedzi 36 súťažiacich. Mladšie žiačky - Silvia Stracha-
nová (5. r.) - obsadila  taktiež 1. miesto, K. Pitoňáková (7. r.) - 14. 
miesto zo 44  a K. Vasičáková (7. r.) obsadila 16. miesto v tej is-
tej kategórii. V kategórii mladší žiaci Patrik Svocák (7. r.) získal 
krásne 1. miesto z 51 súťažiacich. V kategórii najmladší žiaci a 
najmladšie žiačky sa naši žiaci umiestnili takto: K. Strachanová 
(2. r.) na 5. mieste, V. Bekešová (3. r.) na 12. mieste a Z. Stracha-
nová (1. r.)  na 14. mieste z 21 miest. Najmladší žiaci: J. Budzák 
(4. r.) - 18. miesto a P. Bachleda (3. r.) - 19. miesto z 22 miest. 
Všetkým blahoželáme!

Výsledky testovania žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
Dňa 8.11.2012 sa naša škola zúčastnila na testovaní ve-
domostí z matematiky, slovenského jazyka a 8. ročník aj 
na testovaní z prírodovedného bloku a spoločenskoved-

ného bloku. 
Výsledky z testovania 8. ročníka sú takéto: 
MAT - 40,6% (celoslovenský priemer 44,45), 
SJL - 49,4% (celoslovenský priemer 51,0%), 
prírodovedný blok 39,1% (celoslovenský priemer 50,4%), 
spoločenskovedný blok 29,2% (celoslovenský priemer 43,5%).  
Výsledky z testovania 9. ročníka sú nasledovné: 
MAT - 53,5% (celoslovenský priemer 50,2%), 
SJL - 61,9% (celoslovenský priemer 54,8%) 
Percento škôl, ktoré v teste zo SJL dosiahli horší výsledok ako 
naša škola je 90,5%. Na testovaní deviatakov sa zúčastnilo 20 
652 žiakov zo 734 škôl.

Ďalšie školské aktivity 
 Obvodné kolo florbalu st. žiakov v D. Smokovci – 26.3.2013
 Obvodné kolá matematickej Pytagoriády – 19. – 20.3.2013
 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, Monitor 2013 – 
13.3.2013
 3. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy v Jurgowe – 12.3.2013

Interaktívna výstava  Svetový supermarket 
Koordinátorka environmen- 
tálnej výchovy, Ing. Katarína 
Horská  iniciovala uskutoč-

nenie výstavy SVETOVÝ SUPERMAR-
KET. Ide o unikátnu výstavu objektov, 
ktoré je možné rozobrať, zvážiť alebo 
doslova ohmatať v nadživotnej veľ-
kosti. Výstava je určená žiakom zá-
kladných škôl, na 5. stanovištiach s 
interaktívnymi objektmi a panelmi si 
žiaci môžu nazbierať bavlnené chu-
máče, ktoré v sebe skrývajú „prav-
du“, doslova zvážiť svoje oblečenie 
a zistiť koľko vody sa spotrebuje na 
jeho výrobu (exponát váhy) .... Ďalej 
neprezradíme, príďte sa, vážení ro-
dičia,  aj Vy pozrieť na túto unikátnu 
výstavu (do 13.4.2013), ktorá vynika-
júco dopĺňa cieľ a obsah vyučovania 
environmentálnej výchovy. Naši žiaci ju absolvovali v rámci ho-
dín ekologickej výchovy. Výstavu sprevádzajú lektori vyškolení 
tímom CEEV Živica (sú to naše šikovné žiačky - A. Valigová a 
M. Janitorová). Poďakovanie patrí rodičom p. L. Horskému a p. 
Zimmermannovi za dovoz výstavy a rodičovskému združeniu za 
financovanie dovozu.

2.kolo Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) 
v Liptovskej Tepličke

28.2.2013 sa uskutočnilo 2. kolo TLL v Liptovskej Teplič-
ke. Našu školu reprezentovali žiaci: K. Strachanová - 5. 
miesto, Z. Strachanová - 13. m., V. Galliková - 14. m. (ka-

tegória najmladšie žiačky), P. Bachleda - 10. m., J. Budzák - 11. 
m., A. Ivančák - 15. m. (kateg. najmladší žiaci), S. Strachanová 
- 2. m., K. Vasičáková - 15. m., K. Pitoňáková - 18. m.(kategória 
- mladšie žiačky), P. Svocák - 7. m., B. Pirog - 14. m., J. Spirčák 
19. m. (kategória mladší žiaci), K. Kriššáková - 2. m., L. Bekešová 
- 11. m. (kateg. staršie žiačky), J. Horský - 13. m., J. Zoričák - 15. 
m., P. Mačák - 19. m. (kateg. starší žiaci). Celkové umiestnenie 
našej školy v tomto 2. kole TLL je 4. miesto z 8 družstiev.

Poďakovanie za organizáciu lyžiarskych pretekov
Touto cestou sa chcem poďakovať p. Ing. M. Bekešovi 
za pomoc pri organizácii školských pretekov (postave-
nie bránok, čaj pre deti, vleky zdarma), ďalej rodičovské-

mu združeniu za zabezpečenie víťazných stupienkov a krásnych 
cien pre deti, starostovi a taktiež ďakujem kolektívu učiteľov zá-
kladnej školy za vynikajúcu organizáciu!             Riaditeľka školy

Ekonoc
Z piatku na sobotu (8. a 9. marca 2013) sa uskutočni-
la pod vedením p. uč. K. Horskej vynikajúca akcia, a to 
E K O N O C . 

Toto podujatie súvi-
sí s ekologickou vý-
chovou a s ekolo-
gickým zameraním 
našej školy. Žiakov 
čakalo od 18:00 hod. 
do polnoci množstvo 
aktivít, ako: Ekokvíz, 
Rýchlejší vyhráva, 
Pátranie po eko-
poklade, Aj múdry 
schybí. Touto zážit-
kovou formou chce-
la p. učiteľka ukázať, 
že  ekológia vôbec 
nemusí byť len nud-
ný predmet. Deti za-
žili veľa zábavy a prí-
jemných zážitkov.
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Sú�až o najkrajšie ve�kono�né vají�ko

V rámci regionálnej výchovy pod vedením 
p. u�. M. Zori�ákovej prebehla sú�až o najkrajšie 
ve�kono�né vají�ko (vlastnoru�ne vyrobené a 
vyzdobené). Naši šikovní a zru�ní žiaci vytvorili 
nádherné vají�ka, ktoré sú vystavené v aule na 
paneli. Z každej triedy sme vyhodnotili a vybrali 3 
najkrajšie vají�ka!

Bežecké lyžovanie na Štrbskom Plese 

D�a 21.3.2013 sa naši stato�ní žiaci (L. 
Fano, J. Ma�ák, M. Ma�ák, Š. Miškovi�, J. Spir�ák,
R. Jur�ová, D. Horníková, D. Budzáková, M. 
Štefa�ák, P. Miškovi�, J. Miškovi�, P. Svocák, E. 
Spir�ák, P. Ma�ák, D. Horník, D. Horník, M. Šulík, 
M. Dzilský)  zú�astnili na pretekoch v bežeckom 
lyžovaní pod vedením p. u�. G. Krasu�ovej. Pre�o
stato�ní? Pretože nastúpili na štart spolu so 
súpermi - profesionálmi a napriek tomu boli plní 
elánu a sú�aživého nasadenia,  a dokonca získali aj 
medaily. R. Jur�ová - 2. m., D. Horníková - 3. 
miesto. Vynikajúce zábery zo sú�aže si pozrite vo 
fotoalbume (www.zszdiar.edupage.org).

 Interaktívna výstava  Svetový 
supermarket

 Koordinátorka environmentálnej výchovy, Ing. 
Katarína Horská  iniciovala uskuto�nenie výstavy 
SVETOVÝ SUPERMARKET. Ide o unikátnu výstavu 
objektov, ktoré je možné rozobra�, zváži� alebo 
doslova ohmata� v nadživotnej ve�kosti. Výstava je 
ur�ená žiakom základných škôl, na 5. stanovištiach 
s interaktívnymi objektmi a panelmi si žiaci môžu 
nazbiera� bavlnené chumá�e, ktoré v sebe skrývajú 
"pravdu", doslova zváži� svoje oble�enie a zisti�
ko�ko vody sa spotrebuje na jeho výrobu (exponát 
váhy) .... �alej neprezradíme, prí�te sa, vážení 
rodi�ia,  aj Vy pozrie� na túto unikátnu výstavu (do 
13.4.2013), ktorá vynikajúco dop��a cie� a obsah 
vyu�ovania environmentálnej výchovy. Naši žiaci ju 
absolvovali v rámci hodín ekologickej výchovy. 
Výstavu sprevádzajú lektori vyškolení tímom CEEV 
Živica (sú to naše šikovné žia�ky - A. Valigová a M. 
Janitorová). Po�akovanie patrí rodi�om p. L. 

Horskému a p. Zimmermannovi za dovoz výstavy a rodi�ovskému
združeniu za financovanie dovozu. 

2.kolo Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) v Liptovskej 
Tepli�ke

28.2.2013 sa uskuto�nilo 2. kolo TLL v Liptovskej Tepli�ke. Našu 
školu reprezentovali žiaci: K. Strachanová - 5. miesto, Z. 
Strachanová - 13. m., V. Galliková - 14. m. (kategória najmladšie 
žia�ky), P. Bachleda - 10. m., J. Budzák - 11. m., A. Ivan�ák - 15. 
m. (kateg. najmladší žiaci), S. Strachanová - 2. m., K. Vasi�áková - 
15. m., K. Pito�áková - 18. m.(kategória - mladšie žia�ky), P. 
Svocák - 7. m., B. Pirog - 14. m., J. Spir�ák 19. m. (kategória 
mladší žiaci), K. Kriššáková - 2. m., L. Bekešová - 11. m. (kateg. 
staršie žia�ky), J. Horský - 13. m., J. Zori�ák - 15. m., P. Ma�ák - 
19. m. (kateg. starší žiaci). Celkové umiestnenie našej školy 
v tomto 2. kole TLL je 4. miesto z 8 družstiev. 

Po�akovanie za organizáciu lyžiarskych pretekov

Touto cestou sa chcem po�akova� p. Ing. M. 
Bekešovi za pomoc pri organizácii školských 
pretekov (postavenie bránok, �aj pre deti, vleky 
zdarma), �alej rodi�ovskému združeniu za 
zabezpe�enie ví�azných stupienkov a krásnych cien 
pre deti, starostovi a taktiež �akujem kolektívu 
u�ite�ov základnej školy za vynikajúcu 
organizáciu! Riadite�ka školy 

 Ekonoc 

 Z piatku na sobotu (8. a 9. marca 2013) sa 
uskuto�nila pod vedením p. u�. K. Horskej 
vynikajúca akcia, a to EKONOC. Toto podujatie 
súvisí s ekologickou výchovou a s ekologickým 
zameraním našej školy. Žiakov �akalo od 18:00 
hod. do polnoci množstvo aktivít, ako: Ekokvíz, 
Rýchlejší vyhráva, Pátranie po ekopoklade, Aj 
múdry schybí. Touto zážitkovou formou chcela p. 
u�ite�ka ukáza�, že  ekológia vôbec nemusí by� len 
nudný predmet. Deti zažili ve�a zábavy a 
príjemných zážitkov.

Hviezdoslavov Kubín - postup do 
okresného kola 

 Žia�ky, Júlia Bachledová a Paulína Kriššáková, ako 
ví�azky obvodného kola v recita�nej sú�aži
Hviezdoslavov Kubín nás reprezentovali 7. marca 
2013 na okresnom kole. Julka v 2. kategórii - 
poézia a Paulínka v 3. kategórii - poézia.

V nede�u 10.3.2013 o 11:00 h. na Strednici sa uskuto�nili školské a obecné lyžiarske preteky 
v slalome.

3. miesto v obvodnom kole sú�aže Šaliansky Ma�ko

Horskému a p. Zimmermannovi za dovoz výstavy a rodi�ovskému
združeniu za financovanie dovozu. 

2.kolo Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) v Liptovskej 
Tepli�ke

28.2.2013 sa uskuto�nilo 2. kolo TLL v Liptovskej Tepli�ke. Našu 
školu reprezentovali žiaci: K. Strachanová - 5. miesto, Z. 
Strachanová - 13. m., V. Galliková - 14. m. (kategória najmladšie 
žia�ky), P. Bachleda - 10. m., J. Budzák - 11. m., A. Ivan�ák - 15. 
m. (kateg. najmladší žiaci), S. Strachanová - 2. m., K. Vasi�áková - 
15. m., K. Pito�áková - 18. m.(kategória - mladšie žia�ky), P. 
Svocák - 7. m., B. Pirog - 14. m., J. Spir�ák 19. m. (kategória 
mladší žiaci), K. Kriššáková - 2. m., L. Bekešová - 11. m. (kateg. 
staršie žia�ky), J. Horský - 13. m., J. Zori�ák - 15. m., P. Ma�ák - 
19. m. (kateg. starší žiaci). Celkové umiestnenie našej školy 
v tomto 2. kole TLL je 4. miesto z 8 družstiev. 

Po�akovanie za organizáciu lyžiarskych pretekov

Touto cestou sa chcem po�akova� p. Ing. M. 
Bekešovi za pomoc pri organizácii školských 
pretekov (postavenie bránok, �aj pre deti, vleky 
zdarma), �alej rodi�ovskému združeniu za 
zabezpe�enie ví�azných stupienkov a krásnych cien 
pre deti, starostovi a taktiež �akujem kolektívu 
u�ite�ov základnej školy za vynikajúcu 
organizáciu! Riadite�ka školy 

 Ekonoc 

 Z piatku na sobotu (8. a 9. marca 2013) sa 
uskuto�nila pod vedením p. u�. K. Horskej 
vynikajúca akcia, a to EKONOC. Toto podujatie 
súvisí s ekologickou výchovou a s ekologickým 
zameraním našej školy. Žiakov �akalo od 18:00 
hod. do polnoci množstvo aktivít, ako: Ekokvíz, 
Rýchlejší vyhráva, Pátranie po ekopoklade, Aj 
múdry schybí. Touto zážitkovou formou chcela p. 
u�ite�ka ukáza�, že  ekológia vôbec nemusí by� len 
nudný predmet. Deti zažili ve�a zábavy a 
príjemných zážitkov.

Hviezdoslavov Kubín - postup do 
okresného kola 

 Žia�ky, Júlia Bachledová a Paulína Kriššáková, ako 
ví�azky obvodného kola v recita�nej sú�aži
Hviezdoslavov Kubín nás reprezentovali 7. marca 
2013 na okresnom kole. Julka v 2. kategórii - 
poézia a Paulínka v 3. kategórii - poézia.

V nede�u 10.3.2013 o 11:00 h. na Strednici sa uskuto�nili školské a obecné lyžiarske preteky 
v slalome.

3. miesto v obvodnom kole sú�aže Šaliansky Ma�ko
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Sú�až o najkrajšie ve�kono�né vají�ko

V rámci regionálnej výchovy pod vedením 
p. u�. M. Zori�ákovej prebehla sú�až o najkrajšie 
ve�kono�né vají�ko (vlastnoru�ne vyrobené a 
vyzdobené). Naši šikovní a zru�ní žiaci vytvorili 
nádherné vají�ka, ktoré sú vystavené v aule na 
paneli. Z každej triedy sme vyhodnotili a vybrali 3 
najkrajšie vají�ka!

Bežecké lyžovanie na Štrbskom Plese 

D�a 21.3.2013 sa naši stato�ní žiaci (L. 
Fano, J. Ma�ák, M. Ma�ák, Š. Miškovi�, J. Spir�ák,
R. Jur�ová, D. Horníková, D. Budzáková, M. 
Štefa�ák, P. Miškovi�, J. Miškovi�, P. Svocák, E. 
Spir�ák, P. Ma�ák, D. Horník, D. Horník, M. Šulík, 
M. Dzilský)  zú�astnili na pretekoch v bežeckom 
lyžovaní pod vedením p. u�. G. Krasu�ovej. Pre�o
stato�ní? Pretože nastúpili na štart spolu so 
súpermi - profesionálmi a napriek tomu boli plní 
elánu a sú�aživého nasadenia,  a dokonca získali aj 
medaily. R. Jur�ová - 2. m., D. Horníková - 3. 
miesto. Vynikajúce zábery zo sú�aže si pozrite vo 
fotoalbume (www.zszdiar.edupage.org).

 Interaktívna výstava  Svetový 
supermarket

 Koordinátorka environmentálnej výchovy, Ing. 
Katarína Horská  iniciovala uskuto�nenie výstavy 
SVETOVÝ SUPERMARKET. Ide o unikátnu výstavu 
objektov, ktoré je možné rozobra�, zváži� alebo 
doslova ohmata� v nadživotnej ve�kosti. Výstava je 
ur�ená žiakom základných škôl, na 5. stanovištiach 
s interaktívnymi objektmi a panelmi si žiaci môžu 
nazbiera� bavlnené chumá�e, ktoré v sebe skrývajú 
"pravdu", doslova zváži� svoje oble�enie a zisti�
ko�ko vody sa spotrebuje na jeho výrobu (exponát 
váhy) .... �alej neprezradíme, prí�te sa, vážení 
rodi�ia,  aj Vy pozrie� na túto unikátnu výstavu (do 
13.4.2013), ktorá vynikajúco dop��a cie� a obsah 
vyu�ovania environmentálnej výchovy. Naši žiaci ju 
absolvovali v rámci hodín ekologickej výchovy. 
Výstavu sprevádzajú lektori vyškolení tímom CEEV 
Živica (sú to naše šikovné žia�ky - A. Valigová a M. 
Janitorová). Po�akovanie patrí rodi�om p. L. 

Horskému a p. Zimmermannovi za dovoz výstavy a rodi�ovskému
združeniu za financovanie dovozu. 

2.kolo Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) v Liptovskej 
Tepli�ke

28.2.2013 sa uskuto�nilo 2. kolo TLL v Liptovskej Tepli�ke. Našu 
školu reprezentovali žiaci: K. Strachanová - 5. miesto, Z. 
Strachanová - 13. m., V. Galliková - 14. m. (kategória najmladšie 
žia�ky), P. Bachleda - 10. m., J. Budzák - 11. m., A. Ivan�ák - 15. 
m. (kateg. najmladší žiaci), S. Strachanová - 2. m., K. Vasi�áková - 
15. m., K. Pito�áková - 18. m.(kategória - mladšie žia�ky), P. 
Svocák - 7. m., B. Pirog - 14. m., J. Spir�ák 19. m. (kategória 
mladší žiaci), K. Kriššáková - 2. m., L. Bekešová - 11. m. (kateg. 
staršie žia�ky), J. Horský - 13. m., J. Zori�ák - 15. m., P. Ma�ák - 
19. m. (kateg. starší žiaci). Celkové umiestnenie našej školy 
v tomto 2. kole TLL je 4. miesto z 8 družstiev. 

Po�akovanie za organizáciu lyžiarskych pretekov

Touto cestou sa chcem po�akova� p. Ing. M. 
Bekešovi za pomoc pri organizácii školských 
pretekov (postavenie bránok, �aj pre deti, vleky 
zdarma), �alej rodi�ovskému združeniu za 
zabezpe�enie ví�azných stupienkov a krásnych cien 
pre deti, starostovi a taktiež �akujem kolektívu 
u�ite�ov základnej školy za vynikajúcu 
organizáciu! Riadite�ka školy 

 Ekonoc 

 Z piatku na sobotu (8. a 9. marca 2013) sa 
uskuto�nila pod vedením p. u�. K. Horskej 
vynikajúca akcia, a to EKONOC. Toto podujatie 
súvisí s ekologickou výchovou a s ekologickým 
zameraním našej školy. Žiakov �akalo od 18:00 
hod. do polnoci množstvo aktivít, ako: Ekokvíz, 
Rýchlejší vyhráva, Pátranie po ekopoklade, Aj 
múdry schybí. Touto zážitkovou formou chcela p. 
u�ite�ka ukáza�, že  ekológia vôbec nemusí by� len 
nudný predmet. Deti zažili ve�a zábavy a 
príjemných zážitkov.

Hviezdoslavov Kubín - postup do 
okresného kola 

 Žia�ky, Júlia Bachledová a Paulína Kriššáková, ako 
ví�azky obvodného kola v recita�nej sú�aži
Hviezdoslavov Kubín nás reprezentovali 7. marca 
2013 na okresnom kole. Julka v 2. kategórii - 
poézia a Paulínka v 3. kategórii - poézia.

V nede�u 10.3.2013 o 11:00 h. na Strednici sa uskuto�nili školské a obecné lyžiarske preteky 
v slalome.

3. miesto v obvodnom kole sú�aže Šaliansky Ma�ko
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združeniu za financovanie dovozu. 
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hod. do polnoci množstvo aktivít, ako: Ekokvíz, 
Rýchlejší vyhráva, Pátranie po ekopoklade, Aj 
múdry schybí. Touto zážitkovou formou chcela p. 
u�ite�ka ukáza�, že  ekológia vôbec nemusí by� len 
nudný predmet. Deti zažili ve�a zábavy a 
príjemných zážitkov.

Hviezdoslavov Kubín - postup do 
okresného kola 

 Žia�ky, Júlia Bachledová a Paulína Kriššáková, ako 
ví�azky obvodného kola v recita�nej sú�aži
Hviezdoslavov Kubín nás reprezentovali 7. marca 
2013 na okresnom kole. Julka v 2. kategórii - 
poézia a Paulínka v 3. kategórii - poézia.

V nede�u 10.3.2013 o 11:00 h. na Strednici sa uskuto�nili školské a obecné lyžiarske preteky 
v slalome.

3. miesto v obvodnom kole sú�aže Šaliansky Ma�ko

Horskému a p. Zimmermannovi za dovoz výstavy a rodi�ovskému
združeniu za financovanie dovozu. 

2.kolo Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) v Liptovskej 
Tepli�ke

28.2.2013 sa uskuto�nilo 2. kolo TLL v Liptovskej Tepli�ke. Našu 
školu reprezentovali žiaci: K. Strachanová - 5. miesto, Z. 
Strachanová - 13. m., V. Galliková - 14. m. (kategória najmladšie 
žia�ky), P. Bachleda - 10. m., J. Budzák - 11. m., A. Ivan�ák - 15. 
m. (kateg. najmladší žiaci), S. Strachanová - 2. m., K. Vasi�áková - 
15. m., K. Pito�áková - 18. m.(kategória - mladšie žia�ky), P. 
Svocák - 7. m., B. Pirog - 14. m., J. Spir�ák 19. m. (kategória 
mladší žiaci), K. Kriššáková - 2. m., L. Bekešová - 11. m. (kateg. 
staršie žia�ky), J. Horský - 13. m., J. Zori�ák - 15. m., P. Ma�ák - 
19. m. (kateg. starší žiaci). Celkové umiestnenie našej školy 
v tomto 2. kole TLL je 4. miesto z 8 družstiev. 

Po�akovanie za organizáciu lyžiarskych pretekov

Touto cestou sa chcem po�akova� p. Ing. M. 
Bekešovi za pomoc pri organizácii školských 
pretekov (postavenie bránok, �aj pre deti, vleky 
zdarma), �alej rodi�ovskému združeniu za 
zabezpe�enie ví�azných stupienkov a krásnych cien 
pre deti, starostovi a taktiež �akujem kolektívu 
u�ite�ov základnej školy za vynikajúcu 
organizáciu! Riadite�ka školy 

 Ekonoc 

 Z piatku na sobotu (8. a 9. marca 2013) sa 
uskuto�nila pod vedením p. u�. K. Horskej 
vynikajúca akcia, a to EKONOC. Toto podujatie 
súvisí s ekologickou výchovou a s ekologickým 
zameraním našej školy. Žiakov �akalo od 18:00 
hod. do polnoci množstvo aktivít, ako: Ekokvíz, 
Rýchlejší vyhráva, Pátranie po ekopoklade, Aj 
múdry schybí. Touto zážitkovou formou chcela p. 
u�ite�ka ukáza�, že  ekológia vôbec nemusí by� len 
nudný predmet. Deti zažili ve�a zábavy a 
príjemných zážitkov.

Hviezdoslavov Kubín - postup do 
okresného kola 

 Žia�ky, Júlia Bachledová a Paulína Kriššáková, ako 
ví�azky obvodného kola v recita�nej sú�aži
Hviezdoslavov Kubín nás reprezentovali 7. marca 
2013 na okresnom kole. Julka v 2. kategórii - 
poézia a Paulínka v 3. kategórii - poézia.

V nede�u 10.3.2013 o 11:00 h. na Strednici sa uskuto�nili školské a obecné lyžiarske preteky 
v slalome.

3. miesto v obvodnom kole sú�aže Šaliansky Ma�ko

Horskému a p. Zimmermannovi za dovoz výstavy a rodi�ovskému
združeniu za financovanie dovozu. 

2.kolo Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) v Liptovskej 
Tepli�ke

28.2.2013 sa uskuto�nilo 2. kolo TLL v Liptovskej Tepli�ke. Našu 
školu reprezentovali žiaci: K. Strachanová - 5. miesto, Z. 
Strachanová - 13. m., V. Galliková - 14. m. (kategória najmladšie 
žia�ky), P. Bachleda - 10. m., J. Budzák - 11. m., A. Ivan�ák - 15. 
m. (kateg. najmladší žiaci), S. Strachanová - 2. m., K. Vasi�áková - 
15. m., K. Pito�áková - 18. m.(kategória - mladšie žia�ky), P. 
Svocák - 7. m., B. Pirog - 14. m., J. Spir�ák 19. m. (kategória 
mladší žiaci), K. Kriššáková - 2. m., L. Bekešová - 11. m. (kateg. 
staršie žia�ky), J. Horský - 13. m., J. Zori�ák - 15. m., P. Ma�ák - 
19. m. (kateg. starší žiaci). Celkové umiestnenie našej školy 
v tomto 2. kole TLL je 4. miesto z 8 družstiev. 

Po�akovanie za organizáciu lyžiarskych pretekov

Touto cestou sa chcem po�akova� p. Ing. M. 
Bekešovi za pomoc pri organizácii školských 
pretekov (postavenie bránok, �aj pre deti, vleky 
zdarma), �alej rodi�ovskému združeniu za 
zabezpe�enie ví�azných stupienkov a krásnych cien 
pre deti, starostovi a taktiež �akujem kolektívu 
u�ite�ov základnej školy za vynikajúcu 
organizáciu! Riadite�ka školy 

 Ekonoc 

 Z piatku na sobotu (8. a 9. marca 2013) sa 
uskuto�nila pod vedením p. u�. K. Horskej 
vynikajúca akcia, a to EKONOC. Toto podujatie 
súvisí s ekologickou výchovou a s ekologickým 
zameraním našej školy. Žiakov �akalo od 18:00 
hod. do polnoci množstvo aktivít, ako: Ekokvíz, 
Rýchlejší vyhráva, Pátranie po ekopoklade, Aj 
múdry schybí. Touto zážitkovou formou chcela p. 
u�ite�ka ukáza�, že  ekológia vôbec nemusí by� len 
nudný predmet. Deti zažili ve�a zábavy a 
príjemných zážitkov.

Hviezdoslavov Kubín - postup do 
okresného kola 

 Žia�ky, Júlia Bachledová a Paulína Kriššáková, ako 
ví�azky obvodného kola v recita�nej sú�aži
Hviezdoslavov Kubín nás reprezentovali 7. marca 
2013 na okresnom kole. Julka v 2. kategórii - 
poézia a Paulínka v 3. kategórii - poézia.

V nede�u 10.3.2013 o 11:00 h. na Strednici sa uskuto�nili školské a obecné lyžiarske preteky 
v slalome.

3. miesto v obvodnom kole sú�aže Šaliansky Ma�ko

Základná škola s materskou školou, Ždiar 255 

� AKTIVITY A UDALOSTI  V  ZŠ

V  MESIACOCH JANUÁR – MAREC 2013 �

Sú�až o najkrajšie ve�kono�né vají�ko

V rámci regionálnej výchovy pod vedením 
p. u�. M. Zori�ákovej prebehla sú�až o najkrajšie 
ve�kono�né vají�ko (vlastnoru�ne vyrobené a 
vyzdobené). Naši šikovní a zru�ní žiaci vytvorili 
nádherné vají�ka, ktoré sú vystavené v aule na 
paneli. Z každej triedy sme vyhodnotili a vybrali 3 
najkrajšie vají�ka!

Bežecké lyžovanie na Štrbskom Plese 

D�a 21.3.2013 sa naši stato�ní žiaci (L. 
Fano, J. Ma�ák, M. Ma�ák, Š. Miškovi�, J. Spir�ák,
R. Jur�ová, D. Horníková, D. Budzáková, M. 
Štefa�ák, P. Miškovi�, J. Miškovi�, P. Svocák, E. 
Spir�ák, P. Ma�ák, D. Horník, D. Horník, M. Šulík, 
M. Dzilský)  zú�astnili na pretekoch v bežeckom 
lyžovaní pod vedením p. u�. G. Krasu�ovej. Pre�o
stato�ní? Pretože nastúpili na štart spolu so 
súpermi - profesionálmi a napriek tomu boli plní 
elánu a sú�aživého nasadenia,  a dokonca získali aj 
medaily. R. Jur�ová - 2. m., D. Horníková - 3. 
miesto. Vynikajúce zábery zo sú�aže si pozrite vo 
fotoalbume (www.zszdiar.edupage.org).

 Interaktívna výstava  Svetový 
supermarket

 Koordinátorka environmentálnej výchovy, Ing. 
Katarína Horská  iniciovala uskuto�nenie výstavy 
SVETOVÝ SUPERMARKET. Ide o unikátnu výstavu 
objektov, ktoré je možné rozobra�, zváži� alebo 
doslova ohmata� v nadživotnej ve�kosti. Výstava je 
ur�ená žiakom základných škôl, na 5. stanovištiach 
s interaktívnymi objektmi a panelmi si žiaci môžu 
nazbiera� bavlnené chumá�e, ktoré v sebe skrývajú 
"pravdu", doslova zváži� svoje oble�enie a zisti�
ko�ko vody sa spotrebuje na jeho výrobu (exponát 
váhy) .... �alej neprezradíme, prí�te sa, vážení 
rodi�ia,  aj Vy pozrie� na túto unikátnu výstavu (do 
13.4.2013), ktorá vynikajúco dop��a cie� a obsah 
vyu�ovania environmentálnej výchovy. Naši žiaci ju 
absolvovali v rámci hodín ekologickej výchovy. 
Výstavu sprevádzajú lektori vyškolení tímom CEEV 
Živica (sú to naše šikovné žia�ky - A. Valigová a M. 
Janitorová). Po�akovanie patrí rodi�om p. L. 
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 Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády (kategória F) – 11.3.2013
 Školské a obecné lyžiarske preteky - 10.3.2013, Strednica  
 Valentínsky karneval – 14.2.2013 (1. stupeň) a 15.2.2013 (2. 
stupeň)
 Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka – 11. – 15.2.2013

 Zápis prvákov – 6.2.2013
 Obvodné kolo v stolnom tenise – 5.2.2013
 Projekt Zelená škola – aktivita: Deti učia deti
 Hokejový turnaj – 25.1.2013
 Návšteva predškolákov MŠ v ZŠ
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10. Kultúra, šport a udalosti

   Dňa 20. januára 2013 sa konal na ľadovom ihrisku za farou 
Hokejový turnaj o pohár starostu obce, ktorý organizoval farský 
úrad a obec Ždiar za účasti mužstiev: CAPITALS ŽDIAR, VARIO-
CI, POWER KING, ORGANIZÁTORI STRACHAN TEAM, T. Javori-
na GRIZZLY. Víťazným mužstvom v tomto roku sa stalo mužstvo 
ORGANIZÁTORI STRACHAN TEAM.

   26. januára 2013 sa konal 4. Reprezentačný ples Goralov v ho-
teli Magura. Na plese sa stretli krojovanci všetkých vekových ka-
tegórií. O skvelý program a zábavu sa postaral DFS Ždiaranček 
a ženy zo súboru Goral. Do rána hrala goralská muzika a hudob-
ná skupina Family

   V dňoch 1.-3.3.2013 na základe spolupráce medzi mestom 
Eger a obcou Ždiar bolo ubytovaných a lyžovalo viac ako 400 
občanov mesta Eger a blízkeho okolia. Počas lyžovačky si ná-
vštevníci urobili preteky o Majstra mesta Eger v jednotlivých ka-
tegóriách.

V lyžiarskom stredisku Mlynky-Gugel sa dňa 3.3.2013 usku-
točnilo 7. záverečné kolo pretekov Východoslovenská lyžiarska 
liga pre rok 2013. Naši mladí lyžiari zo SKI TEAM Ždiar dosiah-
li výborné konečné umiestnenie v rámci ligy: Mladšie predžiač-
ky:14. miesto - Viktória Bekešová, 17. miesto - Vladimíra Beke-
šová, Staršie predžiačky: 1. miesto – Silvia Strachanová, Starší 
predžiaci: 28. miesto – Boris Pirog, Mladší žiaci: 10. miesto – Pat-
rik Svocák, Staršie žiačky: 3. miesto - Katarína Kriššáková, Starší 
žiaci: 1. miesto – Dominik Bekeš, 5. miesto – Oliver Bachleda, 13. 
miesto – Jerguš Horský, Juniori: 8. miesto – Adam Pirog

7



Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 12. 4. 2013.

   Základná škola s materskou školou v spolupráci s obcou or-
ganizovala lyžiarske preteky v nedeľu 10. marca 2013 v areáli 
Strednice Ždiar. Aj napriek vysokému dátumu sa športová ne-
deľa vydarila a nadšencov lyžovania ani jarné počasie neodra-
dilo. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k výbornej atmosfére pre-
tekov.

11. Ďakujeme

1. Všetkým občanom, ktorí počas zimy zodpovedne pristupovali 
k riešeniu odstraňovania snehovej kalamity, vytvárali parkovacie 
miesta mimo obecnej cesty, aby odstavené autá neprekážali pri 
zimnej údržbe. 
2. Všetkým občanom, ktorí svojou prítomnosťou v ždiarskych 
krojoch poctili ples Goralov a vytvorili neopakovateľnú atmosfé-
ru. 

3. Všetkým občanom, ktorí poskytli hodnotné veci do tomboly 
na ples Goralov. 
4.  Ždiarskej muzike, ktorá každoročne bez honoráru hra do tan-
ca a spevu plesajúcim hosťom. 
5. Všetkým lyžiarskym strediskám v obci za vzorové udržiava-
nie zjazdoviek a strediskám Bachledová dolina, Strednica a Stra-
chan za udržiavanie bežeckých trati počas celej zimy. 
6. Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujeme všetkým učiteľom, či už 
činným, alebo na dôchodku, za ich neoceniteľný prínos pri výuč-
be našej mládeže počas školských rokov. 
 
12. Blahoprianie

   Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-
ce Ždiar, ktorí v mesiacoch január, február, marec 2013 oslávili 
svoje životné jubileá, 

Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí,
šťastie i slzy,

chvíle bez bolesti.
Prajeme telu zdravie,

ruky pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

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

93 rokov Štefan Šilon   

91 rokov Júlia Olekšáková 

85 rokov Valent Mačák

84 rokov Mária Kriššáková
 Štefan Svocák
 Mária Štefaňáková
 Júlia Zavodjančíková

83 rokov Zuzana Adanjáková
 Valentín Andrášová
 Angela Chytilová
 Ružena Zachvejová

82 rokov Veronika Galliková

81 rokov Alžbeta Bachledová
 Margita Slebodová 

80 rokov Margita Slodičáková
 Rozália Slodičáková

75 rokov Matej Kriššák

70 rokov Pavol Pitoňák

Ospravedlňujeme sa občanom, že vplyvom tlačiarenského škri-
atka došlo v minulom vydaní Zorského spravodaja k chybným 
informáciám. Správne malo byť:

Štefan Slodičák – 87 rokov
Štefan Blaščák – 84 rokov
Anna Šilonová – 75 rokov
  

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. 

 Ing. Veronika Pitoňáková


