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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

zo zimy, bez jarného počasia sme hupli rovno do leta a polrok je 
za nami. Jarné mesiace veľmi chýbajú, pretože práce z jarných me-
siacov sa presunuli do letných mesiacov a odrazu je toho priveľa.

Snažíme sa verejné priestranstva udržať čisté, pokosené a popri 
tom robíme ďalšie práce na údržbe budov, budovaním terasy pred 
Ždiarskym domom, začali sme s informatívnym značením obce. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo od začiatku roka štyrikrát podľa 
schváleného programu.  Obecná rada zasadala pravidelne podľa 
plánu práce, komisie zasadali podľa potreby.

Celá naša činnosť závisí od stavu obecných financií. Každý me-
siac po 20-tom čakáme, čo nám štát poslal na účet a čo môžeme 
robiť. Zima bola ťažká a kalamitný stav v zime, keď vytrvalé sneže-
nie, dosť výdatné, nám sťažilo život, zároveň sa nám zvýšili náklady 
na zimnú údržbu. Plán financií na zimnú údržbu bol v skutočnosti 
prekročený o 100 %. Následné poškodenie ciest bolo tiež väčšie 
oproti tomu, ako sme boli zvyknutí. Tieto neplánované výdavky bu-
dú mať dôsledok, že niektoré plánované práce na údržbe majetku 
obce budú musieť byť posunuté na neskoršie obdobie alebo až na 
budúci rok.

Musíme prehodnotiť všetky práce a riešiť najnevyhnutnejšie pre 
zabezpečenie chodu obce. 

Obec do polroka mala vykonaný audit hospodárenia s verej-
nými financiami, kontrolu  CO na udržiavanie a funkčnosť majet-
ku CO, kontrolu prokurátora a preverenie sťažnosti na postup sta-
vebného úradu a pravidelnú kontrolu hlavného kontrolóra. Všetky 
kontroly konštatovali, že obec dodržiava platné zákony a hospodári 
v zmysle platných zákonov. 

Obec schválila záverečný účet za rok 2012 s miernym prebyt-
kom, čo je výsledok na toto obdobie dobré.

Od roku 2006, ešte ani jeden rok sme neboli bez mimoriadnej 
udalosti či už v lete alebo v zime. Prišlo leto, ani sa dobre neroz-
behlo a už máme ďalšiu mimoriadnu udalosť. 22.06.2013 v poo-
bedňajších hodinách búrka s krupobitím zasiahli časť Antošovské-
ho vrchu, ale predovšetkým Bachledovu dolinu, kde búrka narobi-
la veľké škody na majetku obce, majetku občanov, majetku lyžiar-
skych stredísk. Bol vyhlásený mimoriadny stav. Ďalšie neplánova-
né náklady na zabezpečenie základného chodu týchto časti obce. 
Tento rok s dažďom máme dosť problémov. Boli zasiahnuté všetky 
časti obce hoci nie tak výdatne ako spomínané v Bachledovej do-
line a Antošovskom vrchu.

Vážení spoluobčania, tu by som upriamil Vašu pozornosť na 
niektoré dôležité momenty.

Povodeň začína na najvyššom bode územia, kde bývame a je 
na nás, ako rýchlo dovolíme vode dôjsť k domom k potokom a na-
akumulovať energiu. Ak vode nepoložíme do cesty prekážky, tak 
voda z každej strany za pár minút je v obci a potom je už neskoro, 
už sme len štatisti. Snažíme sa riešiť ten posledný bod povodne 
a to je priekopa, potok v obci. Začať musíme už od začiatku a to 
tým, že vodu budeme zdržiavať v teréne a jej usmerňovaním do his-
toricky vytvorených potôčikov, potokov atď.

Všetci dobre vieme, že voda sa na poľných cestách prepúšťala 
na lúky, kde sa vstrebávala do pôdy, všetci dobre vieme, že do le-
sa sa nechodili robiť holoruby, keď bolo mokro, aby sa nenarobi-
li koľaje, že sa nejazdilo po lúkach, keď bolo mokro, aby sa pôda 
nezhutňovala a nenarobili koľaje, že stromy sa ihneď vysádzali po 
kalamite, alebo po ťažbe. Polia boli obrábané a vykosené. V kaž-
dom dome mal gazda po ruke motyku a plášť, že v prípade dažďa 
promptne reagoval. Pravidelne preorával odvodňovacie rigoliky, 
robil odrážky na cestách. 

Do obecných rigolov, ktorých rozmer je zväčša 50x50 cm, 
dávame rúru o priemere 20- 30 cm a potom sa čudujeme, že to 
nefunguje. Keď začalo pršať, každý si strážil svoj pozemok a cesty. 

Čo z toho robíme dnes. Máme po ruke motyku. Vyjdeme pozrieť, či 
voda sa nespráva nepredvídavo. Akú robíme prevenciu pred daž-
ďom na poliach, ktorá je základom ochrany pred povodňami. 

Je nevyhnutné túto pravdu veľmi rýchlo pochopiť, začať s re-
gulovaním vody v teréne a potom nás neprekvapí pred domom 
upchatá rúra, zatopený dom. Ak naša prevencia je len to, že treba 
volať starostu a hasičov, čo je tiež správne, ale v skutočnosti je to 
malo a už neskoro. 

Generálny zákon na to, že každý si má na svojom pozemku ošet-
riť vodu, neexistuje, obec nemôže nariadiť toto dodržiavanie, ale 
myslím si, že zodpovednosť za svoj majetok , majetok susedov 
a spoločný majetok nás donúti takto sa správať už v blízkej budúc-
nosti veľmi zodpovedne.

V uplynulých troch mesiacoch sme zabezpečovali: 
Bežný denný chod obecného úradu 
Verejné obstarávanie a služby a tovary
Športové a kultúrne akcie 
Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce na ďalšie ob-
dobie organizácii, združení, ktorých sme členmi (OOCR T-S-P, RZ-
POM, Spoločného stavebného úradu) S právnym zástupcom rieši-
me odstránenie budovy Ovomixu a neplatenie nájmov
Zabezpečovali a realizovali sme projekt malej cezhraničnej spolu-
práce t.j. výroby a osadenia informatívnych dopravných značiek, 
prípravy a vytlačenia knihy o obci Ždiar a postavenia terasy pred 
múzeom pri Ždiarskom dome
Údržbu ciest po zime a verejných priestranstiev
Údržbu náučného chodníka
Opravili sme oplotenie okolo ČOV 
Pozbierali sme odpad okolo hlavnej cesty 1/67, ktorého bolo 30 
vriec
Dokončili sme odstraňovanie stromov na cintoríne a pri obecných 
bytovkách
Začali sme s prípravou rekonštrukcie elektrických rozvodov v ma-
terskej škôlke
Pokračovali sme v rekonštrukcii priestorov kotolne v zdravotnom 
stredisku
Ukončili sme verejné obstarávanie na odvoz TKO
Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť za-
bezpečovania chodu ZŠ s MŠ
V nasledujúcich troch mesiacoch roku 2013 budeme riešiť ďal-
šie aktivity, medzi ktoré patria:
Zabezpečovať bežný denný chod úradu obce
Prijaté nové zákony a VZN zaviesť do fungovania obce
Zbierame materiály na  vytlačenia knihy o obci Ždiar, ktorú chceme 
ukončiť v septembri
Pokračovať v čistení a kosení verejných priestranstiev
Oprava a maľovanie fasády v MŠ
Oprava oplotenia MŠ
Aktívne pôsobiť vo všetkých organizáciách a združeniach, kde na-
ša obec je členom a je to v prospech obce
Budeme pokračovať v rekonštrukcii autobusových zástaviek
Pokračovať s úspornými opatreniami. 
Riešenie opatrení na zamedzenie výskytu mimoriadnych opatrení 
Príprava podkladov pre podanie žiadosti o NFP 
Osadzovanie lavičiek v obci
Zabezpečovanie kultúrnych a športových akcií v zmysle schvále-
ného plánu
   Vážení spoluobčania, vo svojom príhovore som upriamil pozor-
nosť na vážny problém dažďových vôd, ktoré nám sťažujú a ohrozu-
jú život a majetok, preto Vás žiadam, aby sme začali dnešným 
dňom, každý na svojom blízkom okolí.

  Ing. Pavol Bekeš, starosta obce   
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2. Ekonomika
V mesiaci apríl obecným zastupiteľstvom bola schválená zme-

na rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2. Rozpočet naďalej je 
mierne prebytkový. Obec priebežne plní upravený rozpočet ako 
v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti.

V mesiaci apríl boli doručované rozhodnutia na poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2013, splatnosť 
bola do 15 dní odo dňa doručenia. Sú medzi nami občania, ktorí 
do dnešného dňa ešte neuhradili tento poplatok.

 V mesiaci máj boli doručované rozhodnutia na daň z nehnu-
teľnosti a daň za psa na rok 2013, splatnosť bola do 15 dní odo 
dňa doručenia. 

Občania, ktorí nesprávne zaplatili dane, alebo vôbec nezapla-
tili, v týchto dňoch im budú doručované upomienky. 

 Skončil 2. Q 2013 občania, podnikatelia, ktorí poskytujú uby-
tovacie služby sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za uby-
tovanie. Podľa VZN je potrebné túto daň uhrádzať do 10 dní po 
skončení mesiaca.

Jana Olekšáková, ekonómka obce

3. Stavebné požiadavky

Kolaudačné rozhodnutie
Spevnené plochy, Jaroslav Starchan s manž. 646
Územné rozhodnutie
Minigolf s detským ihriskom, Harmónia Belianske Tatry, o.z., Ždi-
ar 530
Drobná stavba
Oplotenie, Ing. Róbert Olekšák 308
Stavebné povolenie
Rodinný dom s ubytovaním, Stanislav Gallik s manž., Lendak
Rozhodnutia
Prestavba a prístavba ubytovania v súkromí na nízkokapacitné 
ubytovacie zariadenie, František Pitoňák 387
Prestavba chaty na chatu s nízkokapacitným ubytovaním 361, 
Ing. Eva Matejíčková, Nové Zámky
Určenie trvalého dopravného značenia, Obec Ždiar
Určenie dopravného značenia, Jaroslav Strachan s manž, 646
Prestavba objektu 460, M+B s.r.o. Kežmarok
Prestavba a prístavba prevádzkovej budovy 530, Jaroslav Stra-
chan s manž. 646
Prístavba rodinného domu 209, Stanislav Sleboda s manž. 209
Štátny stavebný dohľad
Rodinný dom č.40, Mária Olekšáková, Dolný Smokovec a spol.
Rodinný dom, Slavomír Sleboda 363
Prístupová komunikácia, Pavol Bekeš 415
Územnoplánovacia informácia
Anton Doboš, Valalíky
Ing. Ján Fiffík, Spišská Nová Ves

4. Zasadnutia obecného zastupitelstva
    
24.09.2013

5. Zber a odvoz TKO a separovaného odpadu 

TKO: 11.7.    25.7.     8.8.     22.8.     5.9.     19.9.
Separovaný odpad: 26.7.     23.8.     20.9.
 
6. Evidencia obyvateľov od 1.4.2013 do 30.6.2013
   
Prihlásení na trvalý pobyt: 7
Oľga Šagátová, Ján Lizák, Viera Šugareková, Diana Šugareková, 
Lenka Šugareková, Simona Šugareková, Dušan Šugarek
Odhlásení z trvalého pobytu: 0
Zomrelí: 5
Matej Kriššák, Mária Sisková, Ondrej Monka, Júlia Svocáková, 
Ján Birošík, 
Narodení: 5
Barbora Monková, Ester Mačáková, Tamara Slebodová, Lukáš 
Lažo, Adam Oskar Bachleda
Počet obyvateľov k 30.6.2013: 1348

Priemerný vek obyvateľov: 38 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce: Adam Oskar Bachleda

Ing. Veronika Pitoňáková
 
7. Informácie a upozornenia

� Žiadame všetkých občanov aby si vyčistili, vykosili okolo ri-
golov, domov z hľadiska bezpečnosti pred vodou, ohňom a hlo-
davcami
��Žiadame všetkých občanov, aby začali s riešením vodného re-
žimu na svojich pozemkoch

Aktuálne akcie kultúrneho leta:
Hasičské preteky 28.7.2013
Preteky konských záprahov 4.8.2013
Goralské folklórne slávnosti 10.-11.8.2013
Letný futbalový turnaj 18.08.2013
Sv. omša na Žlebine 1.9.2013
Belianska 25 – cyklomaratón 8.9.2013

8. Základná škola s materskou školou
Koniec školského roka. Čas, kedy hodno-

tíme, analyzujeme prácu materskej školy. Aké 
úspechy, prípadne nedostatky sme dosiahli. V 
školskom roku 2012/2013 sme mali zaradených 
41 detí  z toho 2 deti z Tatranskej Javoriny. Do  
ZŠ odchádza 17 detí.

Výchovno-vzdelávacia činnosť smerovala k celostnému roz-
voju detí, učiteľky vystupovali v úlohe facilitátora, boli deťom prí-
kladom a vzorom, podnecovali ich k vyjadrovaniu vlastných ná-
zorov, postojov a skúseností. Práca učiteliek bola podmienená 
odbornometodickou úrovňou a pedagogickou tvorivosťou, štý-
lom svojej práce posilňovali sebadôveru a sebaúctu detí. 

V materskej škole vládla atmosféra dôvery, porozumenia a 
vzájomnej spolupráce, kooperácie. Výchovno-vzdelávacia čin-
nosť bola usmerňovaná a riadená v súlade so psychohygienic-
kými požiadavkami, nepreťažovala deti, bola realizovaná v súla-
de so školským vzdelávacím programom.

Ponuka denných činností zodpovedala rozvojovým možnos-
tiam a schopnostiam detí, bola pestrá a rôznorodá. Materská 
škola sa zapájala do akcií v obci, usporiadaných obecným úra-
dom: vystúpenie detí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, uví-
tanie novorodencov... 

V materskej škole sme uskutočňovali akcie pre rodičov i pre 
verejnosť. 

V školskom roku 2012/2013 sme dosiahli:
dobré výsledky:
• pripravenosť detí na primárne vzdelávanie
• pestrá ponuka aktivít za posledné 3 mesiace/beseda s les-
níkom, Deň Zeme, vytvorenie zeleninového políčka a sadenie, 
slávnostná besiedka ku Dňu matiek, súťaž Farebný svet, MDD- 
indiánsky deň, turistická vychádzka na Antošovský vrch, celo-
školský výlet, rozlúčka s predškolákmi
• spolupráca so zriaďovateľom, rodičmi, partnermi školy
• prezentácia školy
• zachovávanie tradícií školy
• zapájanie sa do súťaží
nedostatky:
• poruchy reči detí
• účasť chorých detí na výchove a vzdelávaní
• neskoré platby stravného a rodičovského príspevku.
Na záver ďakujem celému kolektívu za poctivo vykonanú prácu v 
tomto školskom roku, prajem Vám do nadchádzajúcich prázdni-
nových mesiacov veľa zdravia, rodinnej pohody a načerpanie síl 
do nového školského roku.
Ďakujeme rodičom i obecnému úradu za pomoc a spoluprácu 
a prajeme všetkým i deťom pekné prázdniny a oddychové do-
volenky.

Bc. Jana Svocáková, zást.MŠ
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Súčasná podoba školy
- z Pamätnice vydanej pri príležitosti 50. výročia založenia ško-

ly
Dnešná škola je zriadením základnej školy s materskou ško-

lou, samostatnou právnickou osobou sa stala 1. júla 2002 na zá-
klade zriaďovacej listiny vydanej obcou Ždiar. K 1. septembru 
2012 má spolu 27 zamestnancov, z toho 13 učiteľov základnej 
školy, 1 asistentku učiteľa, 1 účtovníčku, 1 kuriča – údržbára, 3 
upratovačky, 4 učiteľky materskej školy, 4 zamestnankyne škol-
skej jedálne.

Celkový počet žiakov je niekoľko rokov pomerne stabilizova-
ný, k 1.9.2012 sme mali 170 žiakov. Do našej základnej školy do-
chádzajú aj žiaci zo spádových oblastí, a to: z Lysej Poľany, Tat-
ranskej Javoriny, Podspád, Tatranskej Kotliny.

 Škola dnes spĺňa všetky atribúty modernej školy. Počas môj-
ho pôsobenia vo funkcii riaditeľky školy od roku 2007 prešla rôz-
nymi premenami aj po materiálno-technickej, aj po pedagogic-
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kej stránke. Zmenil sa názov, menili sa školský zákon, učebné 
osnovy, plány, zmenila sa aj budova, priestory v nej, nastúpila 
nová reforma, noví učitelia... Nastúpilo obdobie reformy školstva 
(rok 2008) a s ňou súvisiaca nová legislatíva, ktorú bolo potreb-
né naštudovať, zapracovať do vnútorných smerníc a realizovať v 
praxi. Viem, že práca pedagóga v nových podmienkach a pri sú-
časnom finančnom ohodnotení nie je ľahká. O to viac si vážim 
odvahu a dôslednosť pedagógov našej školy, ktorí k uvedeným 
zmenám pristupovali a pristupujú mimoriadne zodpovedne. Ce-
ním si, že neustále pracujú na svojom zdokonaľovaní, vzdelávaní 
a samozrejme, na svojom odbornom raste.

  Škola omladla, zmodernela, dostala celkom nové „ošate-
nie“. Pri nástupe do funkcie bola celá budova školy, sociálne za-
riadenia, školské ihrisko, telocvičňa v havarijnom stave. Vďaka 
pánovi starostovi, Ing. P. Bekešovi, bol podaný projekt zo štruk-
turálnych fondov EÚ na celkovú rekonštrukciu budovy. To zna-
mená – oprava fasády, zateplenie budovy, rekonštrukcia elektro-
inštalácie, tepelných rozvodov, zníženie stropov, rekonštrukcia 
sociálnych zariadení, výmena nových okien. V prvom rade, aby 
sme mohli vôbec fungovať, z vlastných zdrojov sme vymenili no-
vé radiátory v celej budove školy, kompletne sme zrekonštruo-
vali šatne pre žiakov, ktoré taktiež boli v dezolátnom stave, re-
novovali sme telocvičňu – sklobetónky sme nahradili plastovými 
oknami, opravili sme celý drevený obklad, bezpečnostné kryty 
na radiátory, natiahli bezpečnostné siete na okná, vymenili svie-
tidlá. V telocvični sme postupne vymenili aj novú palubovku s 
logom školy uprostred. Do tried sme zakúpili keramické tabule 
a komplet nový nábytok, vydúvajúce podlahy v triedach, chod-
bách sme vyrovnávali a opäť pokrývali novou gumou. Musím  
však zdôrazniť, že množstvo prác sme vykonali v nezištnej spo-
lupráci s pracovníkmi obecného úradu, rodičmi, bývalými žiak-
mi, ktorým touto cestou veľmi ďakujem. Významnou udalosťou 
bolo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska za prítomnosti 
vtedajšieho aj súčasného premiéra vlády R. Fica. Tu patrí veľké 
poďakovanie starostovi obce P. Bekešovi, ktorý ako zriaďovateľ 

školy podal projekt na celkovú rekonštrukciu ihriska (ktoré bolo 
dlhodobo nefukčné).  Taktiež sme zrekonštruovali kabinety, kto-
ré boli z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúce. Zakúpili sme 
nový nábytok do školskej jedálne, vymaľovali školu, jedáleň, v 
zadných triedach a počítačovej učebni sme položili dlažbu. Tak-
tiež sme položili dlažbu na schodoch pri vstupe do budovy ško-
ly, pri zadnom vchode do telocvične. Zakúpil sa nový nábytok 
pre učiteľov do zborovne. Zaviedol sa z bezpečnostných dôvo-
dov v budove kamerový systém. 

Zriadili sme jazykovú učebňu, regionálnu učebňu, zmoderni-
zovali kuchynku, počítačovú učebňu – doplnili o nové počítače, 
dataprojektor, nový nábytok. Do 2 tried sme zakúpili interaktívne 
tabule, prenosný dataprojektor a prenosné premietacie plátno, 
do každej triedy sme zakúpili nové skrine, katedry, nástenky. Za-
riadili sme telocvičňu kompletne novým športovým náradím – ži-
nenky, lavičky, trampolína, odrazový mostík, zostava na skok do 
výšky. Premiestnili sme učiteľskú knižnicu, vymaľovali ju a zútulnili.

Vynovili sme areál školy – oplotenie, vstupné brány a bránky, 
náučná skalka, živý plot. Opravili sme átrium (nová strecha, dlaž-
ba, oprava drevenej konštrukcie). Dnes sa škola môže pýšiť prí-
jemným, zdravým a estetickým prostredím.

Keďže základná škola v Ždiari je vidieckou školou, ležiacou 
pod dvoma nádhernými končiarmi Belianskych Tatier, Ždiarskou 
vidlou a Havranom, klimatické podmienky a táto jej poloha vý-
znamne a výrazne ovplyvňujú charakteristiku, zamestnanosť a 
celkové fungovanie školy. Škola sa orientuje na šport, regionál-
nu a ekologickú výchovu.

Spomínané klimatické podmienky v Ždiari odjakživa vytvárali 
širokú škálu možností venovania sa športom – nielen v zimnom, 
ale aj v letnom období. Preto škola zapracovala do školského 
vzdelávacieho programu svoj vlastný predmet – lyžovanie, posil-
nili sme hodiny telesnej výchovy a záujmovú mimoškolskú čin-
nosť orientujeme tiež na šport a turistiku. V rámci týchto hodín sa 
žiaci počas vyučovania chodia lyžovať, korčuľovať, behať, hrať 
futbal, hokej, florbal,... Pravidelne každú zimu v spolupráci s ob-

S
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cou sa konajú lyžiarske preteky v slalome na Strednici. Ško-
la je súčasťou lyžiarskeho zväzu škôl pod názvom Tatranská 
lyžiarska liga, v rámci ktorého sa každý rok zúčastňuje pre-
tekov, na ktorých nás reprezentujú tí najlepší lyžiari. A mu-
sím konštatovať, že tu dosahujeme vynikajúce výsledky, pr-
vé miesta. V rámci športovej profilácie školy sa organizuje 
množstvo športových aktivít a podujatí. 

K dispozícii máme už spomínané nové multifunkčné ihris-
ko a v zime sa využíva klzisko Fara Aréna. Novou tradíciou 
je školský hokejový turnaj o putovný pohár medzi triedami, 
do ktorého sa zapájajú nielen chlapci, ale aj dievčatá. V tom-
to školskom roku sme zaznamenali športové úspechy aj v 
gymnastike – mladší chlapci a mladšie dievčatá. Po mno-
hých rokoch sme sa zapojili aj do súťaže v behu na lyžiach 
na Štrbskom plese a aj odtiaľ sme priniesli medaily. Pravidel-
ne organizujeme lyžiarsky výcvik v 7. ročníku a začali sme po 
dlhšej pauze organizovať aj plavecký výcvik v 3. a 4. ročníku.

Vychádzajúc z toho, že obec Ždiar je goralská obec s pre-
krásnym ľudovým krojom, jedinečnou ľudovou architektúrou 
a bohatými zvykmi a tradíciami, sa nám darí napĺňať ciele 
regionálnej výchovy. Tu vidíme predpoklad výchovy k zdra-
vému lokalpatriotizmu, poznaniu vlastnej histórie, koreňov, 
geografie, tradícií, ľudového umenia. Vyučujeme regionálnu 
výchovu od 1. ročníka po 6. ročník. Usporadúvame v ško-
le množstvo tradičných aktivít: výstavka starých predmetov, 
Folklór očami detí, predvianočné aktivity, Vianočná akadé-
mia, výroba vianočných pohľadníc a ich predaj – výťažok na 
charitatívne účely, veľkonočné tvorivé dielne... Na hodinách 
regionálnej výchovy sa vytvorili veľmi pekné projekty: regi-
onálne kalendáre, ždiarske okienka... deti sa učia goralské 
piesne, tance, učia sa poznať a pomenovať ždiarsky kroj, po-
zývame miestnych ľudových remeselníkov, aby žiakom uká-
zali miestne remeslá a taktiež remeselnú zručnosť. 

Významnou  oblasťou činnosti školy je ekologická výcho-
va. Tak ako v športovej, regionálnej oblasti, tak aj v tejto ob-
lasti žije škola množstvom aktivít počas celého školského 
roka. Spomeniem aspoň tie najdôležitejšie: Čisté hory, Deň 
Zeme, zber papiera a starého textilu, skrášľovanie a úprava 
areálu školy – skalka, ekologický náučný kútik v škole, sepa-
rovanie odpadu, putovná náučná výstava Medvede inštalo-
vaná v aule školy, interaktívna výstava Svet v nákupnom koší-
ku, spolupráca s TANAP-om a lesnými pedagógmi, s ktorými 
deti chodia na živé hodiny do lesa, prírody. V školskom roku 
2011/2012 sme začali prípravu na získanie certifikátu Zelená 
škola, táto príprava sa ukončí v tomto školskom roku. Škola 
sa tak stane členom celosvetovej siete ekoškôl a získa vlajku 
Zelenej školy. V rámci tohto projektu vedieme žiakov k tole-
rancii, kritickému mysleniu, tvorbe a obhajobe vlastného ná-
zoru a predovšetkým k zodpovednému konaniu.   

Usilujeme sa byť školou, ktorá v prvom rade poskytuje 
žiakom kvalitnú prípravu pre ďalšie štúdium a prípravu pre 
život. Naši žiaci sú svedomito pripravovaní na všetky typy 
stredných škôl. O čom svedčí aj pekná úspešnosť v celoslo-
venskom testovaní deviatakov. Cestou k úspešnému zvlád-
nutiu monitoru v 9. ročníku je projekt Komparo, do ktorého 
sme ako škola zapojení od roku 2008. V súlade s touto prí-
pravou je orientovaný aj školský vzdelávací program, v rám-
ci ktorého posilňujeme hodiny slovenského jazyka, cudzích 
jazykov ( 1. vyučovací jazyk – anglický, 2. vyučovací – ne-
mecký jazyk) a matematiky vo všetkých ročníkoch. Taktiež 
úzko spolupracujeme s pani psychologičkami z pedagogic-
ko-psychologického centra v Poprade, ktoré pomáhajú žia-
kom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami zdo-
lať prekážky v učení.

V posledných rokoch sa nám darí úspešne využívať infor-
mačné a komunikačné technológie vo vyučovaní. Celkovo 
škola vlastní 29 počítačov s prídavnými zariadeniami (kopír-
ky, tlačiarne, dataprojektory, fotoaparát, kameru, USB kľú-
če...), ktorými je vybavená už spomínaná počítačová učebňa 
a jednotlivé pracoviská. Zriadili sme webové sídlo, kde pra-
videlne informujeme o aktivitách školy. Využívame žiacku in-
ternetovú knižku.
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V rámci najnovšieho projektu: Premena tradičnej školy na mo-
dernú, do ktorého je škola v súčasnosti zapojená, pribudli do 
školy ďalšie 3 interaktívne tabule, notebooky pre žiakov, vypra-
cované metodické príručky pre učiteľov v elektronickej podobe 
a najmodernejšie názorné pomôcky z predmetov: matematika, 
fyzika, biológia, chémia a anglický jazyk. Žiaci majú možnosť aj 
umeleckého vzdelávania. Zriadením pobočky ZUŠ so sídlom v 
Tatranskej Lomnici ponúkame vzdelávanie v odbore hudobnom 
– hra na klavír a vo výtvarnom odbore. V škole pracuje aj Detský 
folklórny súbor Ždiaranček, ktorý vystupuje nielen na domácej 
pôde, ale aj mimo obce.

Jedným zo znakov našej školy je už spomínaná pestrá mi-
moškolská činnosť, ktorú úspešne rozvíjajú krúžky. Zameraná je 
najmä na športovú činnosť a turistiku. Žiaci našej školy sa úspeš-
ne zapájajú do mnohých vedomostných, recitačných, umelec-
kých a športových súťaží. Aktivity učiteľov a žiakov sa sústreďujú 
na nácvik kultúrnych programov, organizovanie rôznych škol-
ských i mimoškolských tradičných aj netradičných aktivít – Či-
tariáda, Noc s Andersenom, Valentínsky karneval, Valentínska 

pošta, Deň detí, Kvapka krvi pre Martinku, Beh harmónie a pria-
teľstva...  

Upevňujeme vzťah k Slovensku, k rodnému regiónu, k histórii 
a kultúre národa. Organizujeme exkurzie a výlety po najbližšom 
okolí (zákutia Ždiaru – Bachledova dolina, Antošovský vrch, Mon-
kova dolina, Tatranská Javorina, Bielovodska dolina, Tatranská 
Lomnica, Tatranská Kotlina, Starý Smokovec...), ale cestujeme 
i do vzdialenejších miest krásneho Slovenska (Kežmarok, Mar-
tin, Bojnice, Krásna Hôrka, Betliar, Vlkolínec, Banská Štiavnica, 
Spišský hrad, Ľubovniansky hrad).

 Nezaostáva ani oblasť estetiky. V posledných rokoch je 
podporovaná súťažami O najkrajšiu triedu, O najaktívnejšiu trie-
du.

 Dobrá je spolupráca s miestnou komunitou, najmä so 
starostom a rodičovskou radou. Významne spolupracujeme aj s 
miestnymi podnikateľmi – s pánom Ing. M. Bekešom a J. Stra-
chanom, s políciou v Ždiari (projekt Správaj sa normálne), s 
Mestskou políciou Vysoké Tatry (projekt mobilné dopravné ihris-
ko, besedy), s lesnými pedagógmi. Kvalitné vzťahy sa odrážajú 
na dobrej pomoci škole aj na celkovom fungovaní zariadenia.

 To je len časť aktivít, ktorými naša škola denno-den-
ne žije. Pri súčasnej možnosti získavania nových informácií detí 
cez masmédiá a PC sa kvalita vyučovania dosahuje ľahšie ako 
správna vychovanosť žiakov. V tejto oblasti sú naše deti nega-
tívne ovplyvňované zlými príkladmi a novými možnosťami, ktoré 
im spoločnosť ponúka. Práve preto, aby v škole bola harmónia a 
prišli dobré výsledky, musia úzko spolupracovať rodičia s učiteľ-
mi. Ak budeme mať spolu jeden jediný cieľ, a to vychovať z na-
šich detí správnych a kultúrnych občanov, určite sa nám to po-
darí.

Na záver
Spoločne – v mene celého kolektívu pedagogických i nepe-

dagogických zamestnancov – želáme našej škole do ďalšej päť-
desiatky veľa úspešných žiakov, otvorených a láskavých peda-
gógov, aby ju navštevovali aj deti terajších detí.

Mgr. Ľubosláva Budzáková, riaditeľka školy
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Za priehrštie blahoželaní z pera žiakov
Báseň o škole

V prítmí duše cítim žiaľ
neviem kto ma k smútku  nú-
ti
moje oči hľadia v diaľ
Kam sa moja cesta rúti...
Škola moja poraď mi
ty si Pánom na zemi
Daj mi priamu odpoveď
Tebe patrí šíry svet
Škola oči sklopila
a vetu viet stvorila
Vzácne slová čo ja učím
Nestvoria z vás Pánov reči
Sú len druhmi písmeniek
vyliečia vás z pýchy sveta
doučujú detský smiech 
a prikrášlia Mladé Letá 
Čo súvisí so Životom 
v tom sa chytá druhý Dych
neodoláš žitia zvodom
v ňom ochutnáš ľudský 
vzdych
Škola plače slzy roní
keď ju človek opúšťa
čo odkážeš keď si voľný
keď si plníš svoje sny
Človek v piete rukou mávne v 

Srdci cíti veľký žiaľ
Odchod splynul s riečnym 
prúdom
čo mu odchod prvý prial
Myseľ telo zatracuje
načo chodiť do školy
Víchor tuší kto to snuje
vzdúva slovné polohy
K nohám školy kvety kladie
za životné zásluhy
zvládla si i Vety cudzie
nahliadla si do dúhy
Privábila letné Slnko
na bláznivé lúčne hry
na obrovské detské klbko
Kto z detí je vtedy zlým
Prázdniny sú škole Srdcom
v nich sa rodí Inotaj
Učiteľ z nich zbiera Nektár
na hrdinskú detskú Báj
Nik už nie je Popolvárom
Všetci slávia s MÚDRYM 
MAŤKOM
Princezničky z Tisíc Nocí
tie sú detským čistým zla-
tom
Ochrániš nás Škola naša
len ty tušíš čo je strach
bo Tebou nás veky strašia

ty obraciaš toto v prach
Už sa veru nebojíme
i v búrke sa trasie Strom
S tebou v škole ako v splýne
pochopíme čím je LOM
S vervou v mrežiach nezlom-
nosti
pretrpíme väzenie
kým začneme život chápať 
Škola radí Skrúšene
Slza vládne v Noci žitia
Kto ju v sebe pretvára?
nekvár toho v hĺbke duše
koho škola napráva?
Škola v žití človek ľudský
nájde si správny sled
Čo nám radí nádej budí 
Tým slovkom je vtáka let
Leťme preto ako šípy 
vznosne letnou oblohou
Škola isto srdcom šípi
kto je našou zálohou
Že ju všetci milujeme
že je naša MATIČKA
bez nej veľkú biedu trieme 
je Tvorkyňou Zátišia

Anna Magurská, 
(bývalá žiačka)

Prečo mám rád svoju školu?

Škola je miestom pochopenia a lásky,
no niektorým už z toho vznikli aj vrásky.
Nie sme v nej každý rovnaký,
predsa nikto nevie robiť zázraky.
Testy a písomky sú slova obľúbené naše,
vlastne, učitelia, hlavne vaše!
Už ako škôlkarka som chcela patriť do školy,
odložiť tu bábiku, čo sa volala Moly.
Vymeniť hračky, plyšáky a stavebnice,
za tie naše krásne učebnice.
Škola nás naučila písať a čítať
a na matematike dokonca aj počítať.
V našej triede je vždy veľa smiechu,
na biológii sa preto učíme, kde máme miechu.
Ranné vstávanie je pre mňa vždy ťažké,
no keď mám v škole dobrých kamarátov,
hneď sa mi vstáva ľahšie.
Pri pohľade na sneh, ako pekne padá,
až teraz si uvedomujem, ako Ťa mám rada.
Väčšinou učivo neberieme vážne,
a preto nám to učitelia vysvetľujú rázne.
Škola je domov, škola je naša,
je to ako veľký dar od Mikuláša.
Všetci sme originálni, preto sme v nej,
a preto Ti k 50. výročiu túto báseň venujem,
pretože Ťa nadovšetko milujem.

Martina Dzilská, 7. ročník 
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9. Kultúra, šport a udalosti v obci
V Goralskej karčme sa 25. apríla 2013 stretli seniori na posedení 
s vedením obce. Pre svojich starých rodičov si deti z materskej a 
základnej školy pripravili bohatý program. Program obohatili be-
sedou príslušníci Policajného zboru, ktorí našich dôchodcov po-
učili ako sa chrániť a ako chrániť svoj majetok.

Prečo mám rád svoju školu?

Pre študentov naozaj ťažká otázka. Čím via-
cerým študentom by ste položili túto otázku, tým 
častejšie by bolo pre Vás odpoveďou nerozhod-
né „NEVIEM“ , avšak, ak by sa študenti zamysleli 
dôkladnejšie nad položenou otázkou, dôvodov na 
úsmev by bolo hneď niekoľko.

Na prvom mieste by sme však vo väčšine prí-
padov hľadali učiteľov. Však za túto neradostnú 
správu si v drvivej väčšine prípadov môžu sami 
žiaci. Ich sústavným vyrušovaním a nepripravova-
ním sa na hodiny si robia z učiteľov svojich nepria-
teľov. Za toto však určite nemôžeme viniť učiteľov, 
pretože vždy perfektne vychádzať v ústrety požia-
davkám a správaniu detí určite nie je prechádzka 
ružovou záhradou. Ja sama všetkých pedagógov 
a ľudí pracujúcich s deťmi nesmierne obdivujem, 
už len za ich celoživotné úsilie, pretože práve oni 
sú to, čo robí každú školu nejakým spôsobom ori-
ginálnou. Či už v dobrom alebo v zlom svetle. V 
našej škole však každý učiteľ robí maximum a vy-
nakladá každý deň veľkú námahu, aby bol dobrým 
učiteľom. Za toto zo srdca vo svojom mene aj  v 
mene všetkých žiakov našej školy ďakujem celé-
mu učiteľskému zboru za obrovskú snahu, ktorú 
však my žiaci veľakrát nevieme dostatočne od-
meniť našou snahou, dostatočnými vedomosťa-

mi, no a niekedy bohužiaľ ani slušným správaním. 
Na prvom mieste v zozname žiakov by sme 

vo veľkom množstve prípadov našli spolužiakov. 
Oni sú to, čo nás láka na školských výletoch, sú 
aktérmi zábavných príhod... Avšak v čase našej 
puberty a búrlivého dospievania je len na nás, žia-
koch, podľa akých kritérií si svojich priateľov bu-
deme vyberať a ako veľmi podliehame (častokrát, 
bohužiaľ, zlému) nátlaku rovesníkov. Ďalším dô-
vodom je určite skutočnosť, že v dnešnom svete 
je škola a povinnosti s ňou spojené (domáce úlo-
hy atď.) asi to jediné, čo vypĺňa náš pracovný čas 
a je zároveň našou jedinou časovo náročnou po-
vinnosťou. Musíme si priznať, že bez školy by sa 
väčšina z nás asi „unudila na smrť“. 

Ďalším podstatným dôvodom tzv. „lásky“ k 
škole je takisto túžba po poznávaní, dobré za-
mestnanie, športovanie... Naša škola má takis-
to výhodu, ktorú si školy vo viacerých veľkých 
mestách musia odpustiť – prírodu. Tá nie je iba 
pastvou pre oči, ale tiež aj veľkým pozitívom pre 
naše zdravie. Umožňuje nám aktívnu ekologickú 
výchovu a rôzne druhy športu. Síce by so mnou 
väčšina tínedžerov nesúhlasila, ale žiadne výhody 
veľkomesta by nám nikdy dostatočne nenahradili 
naše vysokohorské prostredie a prírodu. 

Veľkým školským lákadlom sú aj obľúbené 
predmety, predmety, ktoré veľmi dobre ovládame 

alebo iba tie, ktoré nás zaujímajú. Pre mňa to je 
anglický jazyk a taktiež matematika, fyzika, ché-
mia, literatúra. Poprípade to môžu byť rôzne druhy 
športu či niečo z okruhov umenia. Naše obľúbené 
predmety sú pre nás veľkým lákadlom v jednot-
livé dni  týždňa. A keďže škola nie je iba mies-
tom na vzdelávanie, ale tiež miestom, kde prebie-
ha výchova žiakov, veľká osobitná vďaka patrí tým 
učiteľom, ktorým nie je ľahostajné naše správanie 
a snažia sa napraviť alebo aspoň vylepšiť chyby, 
ktoré naši rodičia pri našej výchove v nevedomos-
ti  vykonali. Za toto sú Vám, milí a vážení učitelia, 
vďační hlavne študenti, ktorí už opustili brány na-
šej školy a zistili, že veľa vecí v ich živote závisí od 
ich správania sa k ostatným ľuďom. Za toto Vám 
ďakujem a v mene všetkých študentov či už teraj-
ších alebo bývalých. 

Naša škola dáva takisto nespočetné množstvo 
príležitostí na rozvíjanie našich žiakov v rôznych 
súťažiach, nezáleží na tom, v akej oblasti. V kto-
rých možno nie sme vždy najlepší, no naši učitelia 
nás znova povzbudzujú v zdokonaľovaní sa aspoň 
v niektorých, našich obľúbených oblastiach.

Ak by sme sa teda rozhodli túto otázku pri jed-
notlivých študentoch naozaj „rozpitvávať“, ich od-
povede by boli nesmierne vyčerpávajúce. Dôvo-
dov na úsmev je teda nepochybne veľa. 

Anna Valigová, 8. ročník
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Obec Ždiar, ako správca cintorína, v mesiaci marec začala s vý-
rubom stromov na cintoríne. Dôvodom boli prestárle dreviny, 
ktoré ohrozovali hrobové miesta, elektrické vedenie a samot-
ných občanov.

Obec  Ždiar v súčasnej dobe opravuje po zime výtlky na obec-
ných cestách.

V popoludňajších hodinách sme dňa 15. mája 2013 slávnostne 
privítali medzi seba novonarodené deti, ktoré sa narodili roku 
2012. Po úvodných slovách Ing. Veroniky Pitoňákovej pre 
najmenších občanov našej obce a ich rodičov sa predstavili s 
programom deti z materskej a základnej školy. Po vystúpení 
sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Pavol Bekeš, ktorý 
deťom aj rodičom poprial do ďalšieho života veľa šťastia, zdravia 
a radosti. Pre spomienku na túto slávnostnú chvíľu obec venovala 
každému dieťatku pamätný list a peňažnú poukážku.

13. júna 2013 si naši dôchodcovia pozreli krásy jednej z 
najstarších baní na svete „Soľnú baňu vo Wieliczke“, v ktorej sa 
soľ ťažila od 13. storočia do roku 1992. Súčasťou prehliadky boli 
nezvyčajné banícke tunely, komory s nezvyčajnou výzdobou zo 
soli i kaplnka blahoslavenej Kingy – patrónky poľských baníkov. 
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na Wadowickom námestí.
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V sobotu dňa 22.06.2013 obec Ždiar vyhlásila mimoriadnu situá-
ciu, nakoľko prietrž mračien a krúpy napáchali veľké škody v čas-
tiach Antošovský vrch a Bachledova dolina.

V mesiaci apríl obec podpísala zmluvu o poskytnutí finančné-
ho príspevku na mikroprojekt: Obnova kultúrneho a duchov-
ného dedičstva obce Ždiar“, program cezhraničnej spolupráce 
Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, s Úradom PSK Prešov 
vo výške 41.228,00 Eur. Projekt je spolufinancovaný zo zdro-
jov ERDF, štátneho rozpočtu a spoluúčasti obce. V rámci aktivit 
projektu sa zrealizovala kultúrna infraštruktúra - Spevnené plo-
chy s pódiom a hľadiskom, Ždiarsky dom – múzeum, Dopravné 
informačné značenie kultúrneho cieľa – Ždiar PRĽA a Ždiarsky 
dom múzeum. Aktivita „Publikácia o obci“ bude ukončená v me-
siaci september. Celý projekt bude ukončený v mesiaci október 
na spoločnom podujatí s krstom publikácie za účasti slovenské-

ho partnera obce Osturňa a zahraničného partnera Gminy Bu-
kowina Tatrzanska.                                       Blanka Michaláková

10. Ďakujeme
1. Všetkým občanom, ktorí zodpovedne pristupujú k čisteniu 
svojho okolia
2. Všetkým pedagógom, zamestnancom ZŠ s MŠ za odvedenú 
prácu v uplynulom školskom roku. 

11. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce 
Ždiar, ktorí v mesiacoch apríl, máj,jún 2013 oslávili svoje život-
né jubileá.

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,

nech Vás má niekto veľmi rád.
Prajeme Vám rozum, čo v núdzi poradí,

ruku, čo v žiali pohladí
a hlavne priateľa, čo nikdy nezradí.

Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť 
do ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar 

a všetci občania obce Ždiar.

87 rokov - Rozália Vaverčáková

86 rokov - Juliana Krempaská, Emília Kriššáková

85 rokov - Verona Pitoňáková

83 rokov - Anna Bekešová

82 rokov - Ondrej Andráš, Ján Bekeš, 
                  Júlia Bekešová, Žofia Krasuľová

81 rokov - Margita Pitoňáková, Ružena Vaverčáková 

80 rokov - Anna Bekešová, Ján Pitoňák, Margita Zavacká

75 rokov - Mária Adamjáková, Eduard Pitoňák, Pavol Rybka

70 rokov - Rozália Kriššáková
Ing. Veronika Pitoňáková

Mená jubilantov sú zverejňované bez ich predchádzajúceho súhlasu.
Ak si zverejnenie neprajete, oznámte nám túto Vašu požiadavku ústne 

alebo písomne na obecný úrad, útvar matriky.


