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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Milí Ždiarčania,

dostávate štvrté vydanie Zorského spravodaja v tomto roku, 
kde Vám chceme poskytnúť ďalšie informácie o udalostiach, kto-
ré sa udiali za posledné tri mesiace v našej obci. Teplé letné me-
siace sú za nami, ocitli sme sa uprostred jesene, ktorá nám tiež 
poskytuje pekné počasie a tým aj priestor na vykonanie ďalších 
prác.  Predchádzajúce letné mesiace môžeme spätne z pohľa-
du obce hodnotiť, ako úspešné pre našu obec, pretože sa nám 
podarilo za krátky čas urobiť pre rozvoj obce veľa práce a záro-
veň  pripraviť ďalšie projekty pre budúci rozvoj  obce. Môžeme 
tiež povedať, že z hľadiska cestovného ruchu po úspešnej zime 
bolo aj leto veľmi úspešné. Našu obec navštívilo najviac turistov 
za posledné obdobia a podľa mnohých vyjadrení turistov, ktoré 
nám boli adresované, boli pochvalné  na pobyt v našej obci. Po-
tešilo nás to, ale zároveň nás to zaväzuje pokračovať ďalej v prá-
ci pre našu obec. 

Obecné zastupiteľstvo zasadlo v III. štvrťroku jedenkrát, obec-
ná rada dvakrát a komisie podľa potreby riešenia obecných zá-
ležitostí.

Obec hospodári s miernym prebytkom financií v rozpočte aj 
napriek tomu, že k druhému polroku evidujeme veľa nedoplatkov 
od našich občanov za komunálny odpad, dane z ubytovania, da-
ne z nehnuteľnosti a dane za psa. Všetky nedoplatky jednak chý-
bajú v rozpočte obce a zároveň zvyšuje sa časová a pracovná 
zaťaženosť obecného úradu s ich evidovaním, zasielaním upo-
mienok, vymáhaním a roznášaním. Podielové dane od štátu do-
stávame v plnej výške, nie sú krátené. Mali sme v pláne tento rok 
ešte riešiť obecnú cestu smerom na vyšný koniec, riešiť havarijný 
stav strechy na zdravotnom stredisku, ale v dôsledku, že sa pre-
dlžuje finančné vysporiadanie projektu „Regenerácie centrálnej 
časti obce“, verejné obstarávanie na projekt „Obnova verejného 
osvetlenia obce“ a tiež už spomínané nedoplatky, musíme pláno-
vané práce oddialiť na neskorší termín. Blíži sa zimné obdobie a 
očakávame, že budeme mať dosť návštevníkov našej obce. Preto 
Vás žiadam, aby sme neparkovali na obecných cestách, aby 
ste nestali autami a nejazdili po novovybudovaných chodní-
koch. Tam,  kde je žltá čiara na ceste, tam sa stáť ani zastaviť 
nesmie! Nedávajme zlý príklad deťom a  návštevníkom obce, 
ako sa to nemá robiť.

Pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu obec nepočíta s na-
vršovaním žiadnych daní  ani poplatkov. Všetko ostáva na toho-
ročnej úrovni. Rozpočet pre budúci rok budeme zostavovať tak, 
aby sme mali zabezpečený základný chod obce, financie na ha-
varijné stavy na obecnom majetku, financie na odsúhlasené pro-
jekty a financie na rozvoj obce z vlastných zdrojov, kde predo-
všetkým plánujeme pokračovať v rekonštrukcii obecných ciest.

Do účinnosti od 1.1.2016 vstúpi nový zákon o odpadoch. Pre 
nás to bude znamenať viac separovať, pretože separovaný zber 
budú dotovať výrobcovia, ktorí dané obaly používajú, čím by sa 
znížili náklady na odvoz TKO. Budeme musieť dávať pozor na vy-
tváranie čiernych  skládok, pretože za likvidáciu čiernej skládky 
budú vysoké pokuty a náklady na jej odstránenie bude znášať 
vlastník pozemku.

Mal byť prijatý nový stavebný zákon, vláda ho nakoniec stiah-
la z rokovania, ale je potrebné si tento zákon pozrieť a ešte pred 
jeho schválením a dať si stavebné veci do poriadku, pretože ten-
to zákon v malom pozmenení bude nakoniec prijatý a potom bu-
de nákladné dávať spätne niečo do poriadku.

V predchádzajúcich troch mesiacoch /júl, august, septem-
ber/ sme zabezpečovali:
 Denný chod obecného úradu

 Pripravili a zvolali sme zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Zabezpečovali sme výberové konania na jednotlivé 
 plánované práce
 Zabezpečovali sme kultúrne akcie /Hasičská súťaž, 
 Goralské folklórne slávnosti, Preteky konských záprahov/
 Zabezpečovali sme športové podujatia 
 /Cyklomaratón – Belianska 25, Diaľkový beh cez Tatry/
 Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce 
 na ďalšie obdobie organizácií, združení, ktorých sme členmi 
 (OOCR T-S-P, RZMO, Spoločného stavebného úradu)
 Zúčastňovali sme sa na školeniach potrebných pre náš 
 každodenný výkon
 Pripravovali sme podklady pre spracovanie „Program 
 sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2015-2022“
 Ukončila sa realizácia projektu „Regenerácia centrálnej 
 časti obce“ /parkoviská, chodníky, cesty, sadové úpravy 
 a drobná architektúra, osvetlenie /

 Realizovali sa práce na výstavbe chodníkov pod cintorínom 
 a k ZŠ

 Vybudovali sme parkoviská pri obecných bytovkách
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 Po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
 zo zdrojov EÚ na projekt Obnova verejného osvetlenia, 
 /výmena všetkých svietidiel v obci a rekonštrukcia 
 rozvádzačov/ sme začali s verejným obstarávaním
 Vyspravili sme výtlky pred zimným obdobím 
 na obecných cestách
 Začali sme s činnosťami, ktoré sú potrebné pre otvorenie 
 denného stacionáru pre dôchodcov
 Vykonali sa najnutnejšie práce na havarijnom stave strechy 
 na zdravotnom stredisku
 Vymenili sme dažďové zvody na budovách polície 
 a materskej školy

 Vymaľovali sme v MŠ sociálne, kuchynské a jedálenské 
priestory pred začiatkom školského roka

 Opäť sme podali  žiadosť o dotáciu na rozšírenie kapacity 
materskej školy
 Zabezpečovali a vybavovali sme podklady pre vydanie územ-
ného rozhodnutia pre výstavbu cyklotrasy 

 Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčin-
nosť zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ

V nasledujúcich troch mesiacoch /október, november, de-
cember/ v roku 2015 budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi kto-
ré patria:
 Budeme zabezpečovať denný chod úradu obce
 Pripravíme a zvoláme  podľa plánu zasadnutie OcZ
 Budeme pripravovať a schváľovť rozpočet na rok 2016  
 Pripravíme a schválime potrebné VZN pre rok 2016
 Zabezpečíme plánované športové  a kultúrne aktivity 
 do konca roka
 Prijaté nové zákony a nariadenia uvedieme  
 do fungovania obce
 Aktívne budeme pôsobiť vo všetkých organizáciách 
 a združeniach, v ktorých je naša obec členom 
 Dokončíme a schválime „ Program sociálneho 
 a hospodárskeho rozvoja na roky 2015-2022“
 Budeme zabezpečovať zimnú údržbu podľa dohodnutého 
 plánu údržby
 Budeme pripravovať podklady pre výstavbu vodného režimu 
 na obecnej ceste od kostola po odbočku a jej opravu
 Budeme pokračovať v riešení vodného režimu, opravy cesty 
 a budovania chodníkov na ceste I/66
 Budeme udržiavať verejné priestranstvá 
 Opakovane podáme žiadosť na Environmentálny fond 
 za účelom získania financií pre dostavbu a rekonštrukciu 
 ČOV, dostavbu kanalizačných zberačov
 Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých 
 úrovniach riadenia
 Budeme pokračovať v rozbehu  prevádzkovania denného 
 stacionára pre dôchodcov 
 Budeme pokračovať v príprave podkladov pre  vybudovanie 
 kanalizačných úsekov
 Budeme pokračovať v príprave všetkých podkladov, 
 ktoré súvisia s vydaním územného rozhodnutia 
 na projekt Cyklotrasa
 Spolu s vedením školy  zabezpečíme a uvedieme všetky le-
gislatívne zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od 1.9.2015

Milí Ždiarčania, 
zodpovedná a poctivá  práca pre našu obec sa vypláca a je 

príjemné počúvať, že sme spoločne urobili veľa práce, že máme 
obec čistú, peknú, v ktorej sa príjemne trávi dovolenka. Všetci si 
ale zároveň  uvedomujeme , že všetko nie je  tak, ako si to pred-
stavujeme. Vieme,  kde sú rezervy,  tie budeme  postupne riešiť, 
aby sme ešte viac prispeli v rozvoju našej krásnej obce. 

Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým, ktorí si zodpovedne  
plnili  svoje povinnosti a podieľali sa na rozvoji a skrášľovaní  ob-
ce.  Ing.  Pavol Bekeš, starosta obce       

 2.  Ekonomika

V mesiaci  september obecným zastupiteľstvom  boli schvá-
lené zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 a 5. Rozpo-
čet naďalej je mierne prebytkový. Obec  priebežne plní uprave-
ný rozpočet ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti.

Skončil 3. Q 2015, občania, podnikatelia, ktorí poskytujú uby-
tovacie služby sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za uby-
tovanie. Podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Ždiar 
je táto daň za ubytovanie splatná vždy po ukončení kalendár-
neho mesiaca a  zároveň je potrebné predložiť hlásenie o výške 
prenocovaní, viď príloha.

Touto cestou vyzývame občanov, ktorí aj po  zaslaní výzvy 
na zaplatenie poplatku za TKO, za daň z  nehnuteľnosti a daň za 
psa nezaplatia do konca kalendárneho roka, od 1. januára 2016 
bude vypracovaný zoznam neplatičov podľa daňového poriadku 
a zverejnený na informačných tabuliach v obci a na web stránke 
obce www.zdiar.sk.

Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebný úrad a stavebné požiadavky

Rozhodnutie
Vŕtaná studňa, Ján Zoričák, Francúzsko
Zastavenie konania-TS a NN vedenie, Antošovský vrch, VSD, 
a.s. Košice
Zastavenie konania- Oporný múr, terénne úpravy, odvodnenie 
pozemku, Ján Gallik 318/
Hrubé terénne úpravy, Mgr. Vladimír Mačák 281
Trvalé dopravné značenie, Obec Ždiar
Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie, Ján Zo-
ričák, Francúzsko
Stavebné povolenie
Polyfunkčný objekt – Galéria, Ján Zoričák, Francúzsko
Rodinný dom s apartmánovým ubytovaním, Ing. Estrera Levčí-
ková, Košice
Kolaudačné rozhodnutie
Prístavba rodinného domu, Stanislav Sleboda s manž. 209
Drobná stavba a stavebné úpravy
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Stánok, Júlia Čermáková 210
Hospodárska budova, Dalibor Kriššák 282
Garáž, Alena Horníková s manž. 80
Garáž, Ján Špak smanž. 686
Altánok, Anna Mazureková 76
Sklad dreva, Dušan Pitoňák 87
Altánok, Vladimír Kristan s manž., Vajkovce

Štátny stavebný dohľad
Peter Mačák 406
Ing. Peter Kovalčin, Košice

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva

24.11.

5. Zber a odvoz TKO
 
1.10.     15.10.     29.10.     12.11.    26.11.     10.12.     23.12.

6. Zber separovaného odpadu

2.10.   13.11.   11.12.

7. Evidencia obyvateľov od 1.7.2015 do 30.9.2015

Prihlásení na trvalý pobyt: 0
Odhlásení z trvalého pobytu: 6
Ing. Martin Jurek
Mária Jureková
Martin Jurek
Ľubomír Bekeš
Peter Zoričák
Gabriela Slebodová

Zomrelí: 3
Margita Slodičáková
Ružena Vaverčáková
Angela Slebodová

Narodení: 2
Zuzana Mačáková
Tara Vilčeková

Počet obyvateľov k 30.9.2015: 1350
Priemerný vek obyvateľov: 38, 89  rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce: Tara Vilčeková
  

Ing. Veronika Pitoňáková
                                                                           

8. Informácie  a upozornenia

1. Do denného stacionáru sa môže prihlásiť každý dôchodca po-
daním žiadosti s vyjadrením obvodného lekára. (tlačivá sa na-
chádzajú na obecnom úrade) Svoje požiadavky môžete konzul-
tovať na referáte matriky
2. Žiadame všetkých motoristov, aby neparkovali a nejazdili po 
vybudovaných chodníkoch, tie sú určené pre peších. Rešpektuj-
te dopravné značenia v obci
3. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zverejňovaní neplatičov na 
webovej stránke obce, ktorí si neplnia svoje povinnosti načas, 
alebo vôbec
4. Opakovane chceme požiadať všetkých ubytovateľov, najmä 
tých,  ktorí za posledné roky nezaplatili nič, alebo zaplatili len 
symbolickú sumu dane z ubytovania,  aby zodpovedne pristupo-
vali k  jej  odvádzaniu do rozpočtu obce, alebo finančne podporili 
rozvoj obce.  Zvyšovanie nákladov z činnosti cestovného ruchu 
majú pokrývať predovšetkým ubytovatelia, nedá sa to nahrádzať 
z daní od občanov, ktorí neubytujú. Je to nezodpovedné a nese-
riózne  voči spoluobčanom, ktorí si plnia svoje povinnosti a ne-
majú nič spoločne s cestovným ruchom.

Cestovný ruch zvyšuje náklady obce najviac v týchto polož-
kách:
- náklady na prevádzku ČOV
- náklady na opravu obecných ciest
- náklady na osvetlenie
- náklady na TKO a separovaný zber
- náklady na zimnú údržbu
- náklady na posypový materiál
- náklady na stavebný úrad
5. Je možné získavať financie cez MAS -ky, cez OOCR T-S-P, cez 
cezhraničnú spoluprácu a z rôznych fondov na podporu cestov-
ného ruchu, ale je potrebné, aby niekto toto spoločenstvo za-
strešoval, zúčastňoval sa rokovaní a pripravoval projekty
6. Obec je členom OOCR T-S-P, je členom MAS – Tatry Pieni-
ny, kde prispievame členské príspevky a spätne sa nám to vráti 
mnohonásobne v podobe:
- novej prezentácie cykloturistiky v našom regióne na spote , kto-
rý je uverejnený na našej webovej stránke a na stránke OOCR 
T-S-P
- v prezentácii celého regiónu na spote, ktorý je umiestnený na 
vlastnej webovej stránke OOCR T-S-P
- vo vytlačení okolo 200 000 výtlačkov farebného bulletinu s pro-
pagáciou celého regiónu, ktorý sa cez dennú tlač dostane do 70 
000 domácnosti na Slovensku, ostatné bulletiny sa použijú v in-
formačných kanceláriách v regióne  a na výstavách
- účasti na výstavách v Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Nemecku a 
Česku.
- podpore regionálnych podujatí 
- výstavbou banerov v regióne a v obci 
- vydaním bulletinu o všetkých cyklistických trasách v regióne
7. Obec spolu so ZŠ dohodla s mestom EGER a základnými ško-
lami v tomto meste spoluprácu. Znamená to, že okrem vysokých 
škôl a dospelých, ktorí k nám už chodia pravidelne štvrtý rok na 
lyžovanie,  budú prichádzať aj základné školy na lyžiarske výcvi-
ky do našej obce a naše deti môžu chodiť na plavecké pobyty 
do Egeru
8. Žiadame všetkých majiteľov pozemkov, ktorí si pestujú stromy 
okolo rigolov obecných ciest a cesty I/66,  aby ešte v jesenných 
mesiacoch si vypratali okolie stromov a vyčistili rigoly, aby voda 
mohlo odtekať
9. Stretnutie dôchodcov sa uskutoční dňa 5.11.2015 o 14:00 
hod. v Goralskej karčme
10. Rozsvietenie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša 
plánujeme na 4. 12. 2015 po detskej omši

Ing.  Pavol Bekeš, starosta obce  

9. Základná škola s materskou školou

Materská škola
Po dvojmesačnej pauze, maľovaní, rekon-

štruovaní upratovaní a prípravách na nový škol-
ský rok 2015/2016 sme 2. 9. 2015 otvorili brá-
ny našej materskej školy pre 45 zapísaných detí. 
Do základnej školy odišlo 10 detí. Vstupom do 
školy sa zásadne mení ich celkový spôsob života. Hra ustupu-
je do pozadia a hlavnou činnosťou sa stáva učenie. Aj tento rok 
v materskej škole pokračujeme v plnení úloh nášho školského 
vzdelávacieho programu ,,Goralik spoznáva...“. Naďalej bude-
me ,,otvárať dvere“ tam, kde sme ešte neboli a tam, kde to ešte 
nepoznáme. Základným a najdôležitejším prostriedkom bude aj 
naďalej HRA, prostredníctvom ktorej budeme rozvíjať u detí nie-
len predstavivosť, fantáziu, pamäť, ale schopnosť sústrediť sa, 
myslieť, vnímať, komunikovať a byť vytrvalý. O to všetko sa budú 
snažiť 4 pedagogické a 2 nepedagogické zamestnankyne  v čis-
tom a príjemnom prostredí materskej školy. 

Čo si prajeme v novom školskom roku? Aby sa deti do mater-
skej školy tešili, boli spokojné, šťastné a hlavne zdravé.

Bc. Jana Svocáková, zást. MŠ

V školskom roku 2015/2016  v našej ZŠ a MŠ pôsobia: 
Riaditeľka ZŠ s MŠ:   Mgr. Ľubosláva Budzáková 
Zástupkyňa riad. školy pre ZŠ:  Ing. Lýdia Zámečníková 
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Zástupkyňa riad. školy pre MŠ:  Bc. Jana Svocáková 

Pedagogickí zamestnanci:
 PaedDr. Alica Kundlová  - triedna učiteľka 1. ročníka 
  - koordinátorka protidrog. 
    a rodič. výchovy
 Mgr. Mária Bekešová - triedna učiteľka 2. ročníka 
  - vedúca PK pre cudzie jazyky 
 Mgr. Alena Bekešová  - triedna učiteľka 3. ročníka 
  - vedúca MZ pre 1. – 4. ročník
 Mgr. Vladimír Mačák  - triedny učiteľ 4. ročníka 
 Ing. Anna Gibová - triedna učiteľka 5. ročníka 
  - vedúca PK pre prírodovedné 
    predmety
 Mgr. Zuzana Krempaská  - triedna učiteľka 6. ročníka 
 Mgr. Barbora Jurčová  - triedna učiteľka 7. ročníka 
  - výchovná poradkyňa
  - koordinátorka ekologickej 
    výchovy  
 Mgr. Jana Andrášová  - triedna učiteľka 8. ročníka 
 Mgr. Gabriela Krasuľová  - triedna učiteľka 9. ročníka 
  - koordinátorka športovej 
    výchovy
 Mgr. Anna Budzáková  - bez triednictva 
  - vedúca PK pre spoločensko-
    vedné predmety
 Mgr. Magdaléna Zoričáková - učiteľka regionálnej výchovy
 Mgr. Miroslav Lettrich - farár, učiteľ náboženskej 
    výchovy
 Mgr. Martina Olekšáková  - katechétka, učiteľka 
    náboženskej výchovy 
 Bc. Miriam Schostoková  - asistentka učiteľa v 5. ročníku
 Mgr. Lenka Sisková  - asistentka učiteľa v 2. ročníku

 Danka Bachledová  - učiteľka MŠ
 Bc. Zuzana Mačáková  - učiteľka MŠ 
 Bc. Anna Mazureková  - učiteľka MŠ 
 Bc. Iveta Vasičáková  - učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci: 
 Mária Lorenčíková  - ekonómka školy 
 Mária Lukačková  - vedúca školskej jedálne 
 Júlia Ivančáková  - kuchárka v ZŠ 
 Jarmila Botková  - pomocná sila v kuchyni ZŠ 
 Jarmila Bekešová  - kuchárka v MŠ 
 Ladislav Mačák  - údržbár, kurič školy 
 Katarína Dzilská  - upratovačka v ZŠ 
 Lucia Kotarbová  - upratovačka v ZŠ 
 Rozália Olekšáková  - upratovačka v MŠ

Počty žiakov základnej školy
v školskom roku 2015/2016 (k 15.9.2015)

  

                

Nepedagogickí zamestnanci:  

 Mária Lorenčíková    - ekonómka školy  
 Mária Lukačková    - vedúca školskej jedálne  
 Júlia Ivančáková    - kuchárka v ZŠ  
 Jarmila Botková    - pomocná sila v kuchyni ZŠ  
 Jarmila Bekešová    - kuchárka v MŠ  
 Ladislav Mačák    - údržbár, kurič školy  
 Katarína Dzilská    - upratovačka v ZŠ  
 Lucia Kotarbová    - upratovačka v ZŠ  
 Rozália Olekšáková   - upratovačka v MŠ 

Počty žiakov základnej školy 
v školskom roku 2015/2016 (k 15.9.2015) 

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

1.  10 5 5 
2. 16 10 6 
3.  16 8 8 
4.  20 11 9 

Spolu za          
I. stupeň 62 34 28 

5. 21 14 7 
6. 14 6 8 
7. 17 9 8 
8. 20 15 5 
9. 12 7 5 

Spolu za II. 
stupeň 84 51 33 

        Celkom 146 85 61 

Počty žiakov materskej školy 
v školskom roku 2015/2016 (k 15.9.2015) 

Oddiel Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

I. 23 10 13 
II. 22 8 14 

Predškolákov 12 2 10 

Spolu  45 18 27 

Organizácia školského roka 2015/2016 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 
2015 (streda). 

                

Nepedagogickí zamestnanci:  

 Mária Lorenčíková    - ekonómka školy  
 Mária Lukačková    - vedúca školskej jedálne  
 Júlia Ivančáková    - kuchárka v ZŠ  
 Jarmila Botková    - pomocná sila v kuchyni ZŠ  
 Jarmila Bekešová    - kuchárka v MŠ  
 Ladislav Mačák    - údržbár, kurič školy  
 Katarína Dzilská    - upratovačka v ZŠ  
 Lucia Kotarbová    - upratovačka v ZŠ  
 Rozália Olekšáková   - upratovačka v MŠ 

Počty žiakov základnej školy 
v školskom roku 2015/2016 (k 15.9.2015) 

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

1.  10 5 5 
2. 16 10 6 
3.  16 8 8 
4.  20 11 9 

Spolu za          
I. stupeň 62 34 28 

5. 21 14 7 
6. 14 6 8 
7. 17 9 8 
8. 20 15 5 
9. 12 7 5 

Spolu za II. 
stupeň 84 51 33 

        Celkom 146 85 61 

Počty žiakov materskej školy 
v školskom roku 2015/2016 (k 15.9.2015) 

Oddiel Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

I. 23 10 13 
II. 22 8 14 

Predškolákov 12 2 10 

Spolu  45 18 27 

Organizácia školského roka 2015/2016 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 
2015 (streda). 

Počty žiakov materskej školy
v školskom roku 2015/2016 (k 15.9.2015)

Organizácia školského roka 2015/2016
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie 
sa začína 2. septembra 2015 (streda).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 
29. januára 2016 (piatok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 
2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).
4. V školskom roku 2015/2016 bude v období školského vyu-
čovania spolu 191 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní 
prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalšie 3 voľné 
dni sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bu-
de trvať 64 dní.

Termíny prázdnin v školskom roku 2015/2016

Režim dňa v ZŠ
1. vyučovacia hodina 7.55 -   8.40
2. vyučovacia hodina 8.50 -   9.35
3. vyučovacia hodina 9.45 - 10.30
   veľká prestávka
4. vyučovacia hodina 10.45 - 11.30
5. vyučovacia hodina 11.40 - 12.25
6. vyučovacia hodina 12.30 - 13.15
obedná prestávka
7. vyučovacia hodina 13.45 – 14.25

Konzultačné hodiny učiteľov ZŠ
- každý prvý pracovný utorok v mesiaci od 14.00 h do 15.00 h 
- konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Mgr. Barbory Jurčo-
vej sú každý piatok  od 10.00 h do 13.00 h.

Záujmové útvary (ZÚ) v školskom roku 2015/2016

1. ZÚ Šikovného žiaka PaedDr. A. Kundlová
2. Šikovníček  Mgr. A. Bekešová 
3. Športový ZÚ  Mgr. A. Bekešová 
4. Futbalový ZÚ  Mgr. V. Mačák 
5. Tvorivé dielne  Mgr. L. Sisková

                

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok). 

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. 
júna 2016 (štvrtok). 

4. V školskom roku 2015/2016 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích 
dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalšie 3 
voľné dni sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 64 dní. 

 
Režim dňa v ZŠ 

1.  vyučovacia hodina   755 -   840  

2.  vyučovacia hodina   850 -   935  

3.  vyučovacia hodina   945 - 1030 

  vvee ľľkkáá   pp rreess ttáávvkkaa  

4. vyučovacia hodina   10 45 - 1130 

5.  vyučovacia hodina   1140 - 1225  

6.  vyučovacia hodina   1230 - 1315  

oobbeeddnnáá   pp rreess ttáávvkkaa 

7. vyučovacia hodina   1345 –  1425  

                

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok). 

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. 
júna 2016 (štvrtok). 

4. V školskom roku 2015/2016 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích 
dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalšie 3 
voľné dni sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 64 dní. 

 
Režim dňa v ZŠ 

1.  vyučovacia hodina   755 -   840  

2.  vyučovacia hodina   850 -   935  

3.  vyučovacia hodina   945 - 1030 

  vvee ľľkkáá   pp rreess ttáávvkkaa  

4. vyučovacia hodina   10 45 - 1130 

5.  vyučovacia hodina   1140 - 1225  

6.  vyučovacia hodina   1230 - 1315  

oobbeeddnnáá   pp rreess ttáávvkkaa 

7. vyučovacia hodina   1345 –  1425  

                

Konzultačné hodiny učiteľov ZŠ 

- každý prvý pracovný utorok v mesiaci od 14:00h do 15:00h  
- konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Mgr. Barbory Jurčovej sú každý piatok  

od 10:00h do 13:00h. 

Záujmové útvary (ZÚ) v školskom roku 2015/2016 

 
 
 
 
 

1. ZÚ Šikovného žiaka     PaedDr. A. Kundlová 
2. Šikovníček      Mgr. A. Bekešová  
3. Športový ZÚ      Mgr. A. Bekešová  
4. Futbalový ZÚ      Mgr. V. Mačák  
5. Tvorivé dielne      Mgr. L. Sisková 
6. DFS Ždiaranček     Mgr. J. Andrášová, P. Michalák 
7. Tanečno-gymnastický ZÚ    Mgr. G. Krasuľová 
8. Športová príprava ZÚ    Mgr. G. Krasuľová 
9. ZÚ - Riešime hlavolamy    Ing. A. Gibová 
10. Dramaticko-čitateľský v ANJ   Mgr. A. Budzáková 
11. Prírodovedný ZÚ     Ing. L. Zámečníková 
12. Diktáty hrou      Mgr. Ľ. Budzáková 
13. Športové hry      Bc. M. Schostoková 

 
Počet žiakov prihlásených na záujmové vzdelávanie v našej škole v školskom roku 
2015/2016 je 144, čo z celkového počtu 146 žiakov predstavuje 98,6%. 

Školské aktivity v priebehu mesiaca september 2015  

 2.9.2015 - Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016, pasovanie prvákov 
 25.9.2015 – Exkurzia žiakov 6. a 7. ročníka v Košiciach v rámci festivalu vedy „Európska 

noc výskumníkov“ 
 24.9.2015 – Plenárne združenie a triedne aktívy rodičov školy  

Pripravované školské aktivity v mesiaci október 2015  

 Burza škôl pre žiakov 9. ročníka 
 Školská futbalová liga 
 V rámci Mesiaca úcty k starším: 

- besedy so starými rodičmi 
- príprava kultúrneho programu pre seniorov v spolupráci s obcou 

 Deň zdravej výživy 
 Svetový deň mlieka 
 Šarkaniáda na 1. stupni 
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6. DFS Ždiaranček Mgr. J. Andrášová, P. Michalák
7. Tanečno-gymnastický ZÚ Mgr. G. Krasuľová
8. Športová príprava ZÚ Mgr. G. Krasuľová
9. ZÚ - Riešime hlavolamy Ing. A. Gibová
10. Dramaticko-čitateľ. v ANJ Mgr. A. Budzáková
11. Prírodovedný ZÚ Ing. L. Zámečníková
12. Diktáty hrou Mgr. Ľ. Budzáková
13. Športové hry Bc. M. Schostoková

   Počet žiakov prihlásených na záujmové vzdelávanie v našej 
škole v školskom roku 2015/2016 je 144, čo z celkového počtu 
146 žiakov predstavuje 98,6%.

Školské aktivity v priebehu septembera 2015 
 2.9.2015 - Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016, 
pasovanie prvákov
 25.9.2015 – Exkurzia žiakov 6. a 7. ročníka v Košiciach v rámci 
festivalu vedy „Európska noc výskumníkov“
 24.9.2015 – Plenárne združenie a triedne aktívy rodičov školy 

Pripravované školské aktivity v októberi 2015 
 Burza škôl pre žiakov 9. ročníka
 Školská futbalová liga
 V rámci Mesiaca úcty k starším:
- besedy so starými rodičmi
- príprava kultúrneho programu pre seniorov v spolupráci s obcou
 Deň zdravej výživy
 Svetový deň mlieka
 Šarkaniáda na 1. stupni
 Súťaž o najoriginálnejšiu jesennú výzdobu triedy

Kontaktné údaje školy
 Školská webová stránka (webové sídlo): 
     www.zszdiar.edupage.org 
 Školská e-mailová adresa: zszdiar@gmail.com 
 Telefón: 052 4498184 
 Mobil: 0911 604389 

Pripravila: Ing. Lýdia Zámečníková, zástupkyňa RŠ pre ZŠ

                

 Súťaž o najoriginálnejšiu jesennú výzdobu triedy 

Kontaktné údaje školy 

 Školská webová stránka (webové sídlo): www.zszdiar.edupage.org  
 Školská e-mailová adresa: zszdiar@gmail.com  
 Telefón: 052 4498184  
 Mobil: 0911 604389  

 
Pripravila: Ing. Lýdia Zámečníková, zástupkyňa RŠ pre ZŠ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 Súťaž o najoriginálnejšiu jesennú výzdobu triedy 

Kontaktné údaje školy 

 Školská webová stránka (webové sídlo): www.zszdiar.edupage.org  
 Školská e-mailová adresa: zszdiar@gmail.com  
 Telefón: 052 4498184  
 Mobil: 0911 604389  

 
Pripravila: Ing. Lýdia Zámečníková, zástupkyňa RŠ pre ZŠ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 Súťaž o najoriginálnejšiu jesennú výzdobu triedy 

Kontaktné údaje školy 

 Školská webová stránka (webové sídlo): www.zszdiar.edupage.org  
 Školská e-mailová adresa: zszdiar@gmail.com  
 Telefón: 052 4498184  
 Mobil: 0911 604389  

 
Pripravila: Ing. Lýdia Zámečníková, zástupkyňa RŠ pre ZŠ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 



6
                 

10. Kultúra, šport a udalosti
26. júla 2015 sa v Monkovej doline konala „Hasičská súťaž o 

pohár starostu obce“ za účasti Dobrovoľných hasičských zbo-
rov z Tatranskej Lomnice, Novej Lesnej, Lendaku, Huncoviec, 
Podhorian, Tatranskej Kotliny, Mlynice Osturne, Ľubice a domá-
ceho mužstva DHZ Ždiar. Súťažilo sa v disciplínach: požiarny 
útok a štafeta, na ktoré dohliadali páni rozhodcovia pod vedením 
p. Kováča. Mužstvá si mohli overiť svoje schopnosti, niektorým 
prialo športové šťastie viac, niektorým menej. Víťazmi v disciplí-
ne požiarny útok s vodou sa stali hasiči z Ľubice a v disciplíne 
hasičský útok štafeta sa stali hasiči z Lendaku.Všetci hasiči po-
dali skvelý výkon a presvedčili nás o svoje vytrvalosti a kolektív-
nej súdržnosti.

2. augusta 2015 sa konali „Preteky konských záprahov“ za 
účasti 8 párov koní a ich furmanov. Súťažilo sa v disciplínach: 
slalom furmanským vozom a nakladanie metrovice, manipulá-
cia s drevom na cieľ, silová disciplína na čas a samostatná si-
lová disciplína - ťahanie dreva. Víťazom súťaže zručnosti sa stal 
Eduard Spirčák a Ľubomír Nemešany zo Ždiaru s časom 4 min. 
17 sek. V silovej disciplíne – ťahanie dreva zvíťazil Vladimír Vida 
a Valent Majerčák st. z Lendaku. Kone furmanov Jána Jašňáka a 
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Dušana Koščáka z Lendaku zvíťazili v súťaži o najkrajší pár koní. 
Súťažiaci furmani predviedli skvelé majstrovstvo práce s koňmi 
i drevom a divákom pripravili krásnu nedeľu s množstvom zážit-
kov.Touto cestou ešte raz chceme poďakovať p. Radovanovi Ju-
lákovi z Děčína, ktorý zvýšil svojím vkladom sumu pre víťaza s 
najsilnejšími koňmi v silovej disciplíne zo 100 Eur na 200 Eur.

21. ročník Goralských folklórnych slávností ponúkol v dňoch 
8.-9. 8.2015 milovníkom ľudovej hudby, spevu a tanca za účasti 
folklórnych skupín z dvoch strán Tatier zážitky spojené tradíciami 
a zvyklosťami. Účinkujúci z FS Maguranka – Spišská Stará Ves, 
DFS Mali Bialcanie – Bialka Tatrzańska, Poľsko, FS Osturňanka 
– Osturňa, im. Klimky Bachledy – Zakopane, Poľsko, Frankovčan 
– Malá Franková, Ľubovňan – Stará Ľubovňa, Ždiaranček a Go-
ral – domáca folklórna skupina predviedli svoje nadšenie pre za-
chovanie svojich tradícií.

Slnečné počasie umocnilo zážitok zo sv. omše pod Ždiarskou 
vidlou a Havranom, na ktorej vdp. Miroslav Lettrich privítal celeb-
rejúceho kňaza Pavla Garaja zo Spišskej Starej Vsi. Večer pokra-
čoval predstavením speváckych talentov Simonky Mačákovej, 
Peťky Michalákovej, Barborky Andrášovej, Gregora Andráša a 
tradične sestier Mišky a Alžbetky Osvaldových. Hlavný program 
pokračoval speváckym koncertom Martina Haricha s kapelou a 
hudobnej skupiny Traky. Do raných hodín návštevníkov slávnos-
tí zabával DJ Marcel.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli na Go-
ralské slávnosti finančnou čiastkou alebo vecnou cenou.

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 16. 10. 2015.



Život Vám dal, čo posiaľ dať  mal.
Niekto  Vás potešil, niekto oklamal.

Len to najkrajšie a  najlepšie  Vám chceme priať,
pri Vašom sviatku v duchu byť s Vami zaželať.

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

94 rokov - Rozália Bekešová
86 rokov - Bernadeta Zoričáková, Júlia Olekšáková
85 rokov - Jozef Michlík
84 rokov - Mária Vojtaššáková
83 rokov - Dávid Vojtaššák
81 rokov - Anna Mačáková, Mária Mačáková
80 rokov - Anna Budzáková
75 rokov - Agnesa Gergeľová, Anna Galliková
70 rokov - Lukáš Sleboda, Alžbeta Bachledová

Ing. Veronika Pitoňáková
Mená jubilantov sú zverejňované bez ich predchádzajúceho 

súhlasu. Ak si zverejnenie neprajete, oznámte nám túto Vašu po-
žiadavku ústne alebo písomne na obecný úrad, útvar matriky.

6. septembra 2015 sa uskutočnil už IV. ročník cyklistických 
pretekov „Belianska 25“ za účasti pretekárov v 3 vekových ka-
tegóriach so štartom na Belianskom rybníku. Celkovým víťazom 
sa stal opäť Ján Halík z Popradu s časom 00:46:40. Blahoželáme 
všetkým pretekárom, ktorí prešli cieľom v Ždiari na Strednici.

11.  Ďakujeme
1. Ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí si udržiavali svoje 
okolie okolo svojho domu čisté pokosené, čím prispeli k celko-
vému dobrému stavu našej obce.
2. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa každoročne zúčastňujú 
na podpore kultúrnych a športových podujatí
3. Chceme sa poďakovať všetkým za trpezlivosť počas letných, 
aj teraz jesenných dní, keď sme obmedzovali plynulý chod na 
obecných cestách rekonštrukciou ciest a výstavbou parkovísk a 
častým vypínaním elektrického prúdu z dôvodu revízie sietí VSE, 
a.s. Košice

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-

ce Ždiar, ktorí v mesiacoch júl, august september 2015 oslávili 
svoje životné jubileá.

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie

Obdobie – mesiac/rok:

Platiteľ dane – obchodné meno:
/prevádzkovateľ zariadenia právnická osoba, 
fyzická osoba podnikateľ/

Názov a adresa ubytovacieho zariadenia:

Zaradenie do kategórie podľa vyhl. 277/2008:

Meno a priezvisko zodpovednej osoby:
Kontakt /tel. číslo, e-mail/:

Názov peňažného ústavu a číslo Vášho účtu:

V zmysle platného nariadenia obce o miestnej dani za ubytovanie vypl-
nené tlačivo zašlite a daň za ubytovanie poukážte na účet Obce Ždiar, č. 
27127562/0200 /uveďte variabilný symbol súp. číslo domu/ najneskôr do 
15. dňa v mesiaci za uplynulý mesiac.

V .............................., dňa .............................

                                        pečiatka a podpis   .................................................

1.  Počet prenocovaní celkom  

2. Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti

3. Odvodová povinnosť /riadok 2 x sadzba 
    za prenocovanie a osobu/


