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ZORSKÝ SPRAVODAJ

Vážení spoluobčania,  
pred Vami je ďalšie číslo Zorského spravodaja, v ktorom pri-

nášame ďalšie informácie o dianí v našej obci. Tretí štvrťrok bol 
veľmi náročný na množstvo práce. Od začiatku roka vláda a par-
lament prijali veľa legislatívnych zmien v zákonoch, ktoré sa tý-
kali samosprávy, a preto bolo treba zaviesť nové veci do fungo-
vania obecného úradu. Zabezpečovali sme, okrem zvyšujúcej sa 
bežnej agendy v styku s občanmi na obecnom úrade, investičné 
akcie a prípravu projektov. Vybavovali sme všetky podklady pre 
stavebné povolenia a podklady a vyjadrenia pre podanie žiados-
tí na získanie financií z európskych fondov. Obec ďalší rozvoj rie-
šila na dvoch úrovniach. Na prvej úrovni to boli projekty na roz-
voj obecného majetku, ktoré spadajú z hľadiska zodpovednosti 
a zákonnej možnosti podania projektu na získanie fondov pod 
obec / rekonštrukcia MŠ, dobudovanie a vybavenie kabinetov 
na jednotlivé predmety v ZŠ, rekonštrukcia ČOV, rekonštrukcie 
obecných ciest a budov, dostavba hasičskej zbrojnice / a na dru-
hej úrovni to boli projekty, ktoré sú potrebné pre obec, ale obec 
ich nemôže podávať, pretože nejde o obecný majetok, a preto 
obec musí pravidelne vyvíjať aktivity všetkého druhu, aby štátne 
organizácie, ktoré vlastnia daný majetok potrebný pre obec, rie-
šili naše požiadavky / rekonštrukcia štátnej cesty I/66 s výstav-
bou chodníkov a zastáviek, výstavba vodovodu do Bachledovej 
doliny, riešenie rekonštrukcie VN a NN sietí v obci/. Ešte pred let-
nou sezónou obec z vlastných financií realizovala veľkú investí-
ciu do opravy obecných ciest a rigolov. Obec bola úspešná pri 
získaní financií z európskych fondov na cezhraničnú spoluprá-
cu a preto sme v júli začali s prestavbou podkrovia v Ždiarskom 

dome nad časťou, kde je múzeum. V budúcom období priestor 
bude slúžiť na rozšírenie muzeálnej časti na výstavu dobových 
fotografií a iných vecí. V dôsledku havarijného stavu strechy na 
celej budove Ždiarskeho domu obec musela z vlastných finan-
cií neplánovane začať s výmenou strešnej krytiny. V letnom ob-
dobí sme počas víkendov zabezpečovali kultúrne a športové ak-
cie. Od začiatku roka sme zabezpečovali 10 civilných sobášnych 
obradov.

Obdobie do konca roka chceme využiť na zabezpečenie na-
plánovaných pracovných aktivít a musíme pripraviť a schváliť 
rozpočet na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 a 2020. Pripraviť 
rozpočet na budúci rok nebude jednoduché, bude veľa faktorov, 
ktoré to budú ovplyvňovať. Štát avizuje, že do príjmovej časti v 
budúcom roku príde menej financií, poklesnú dane, najmä tie, z 
ktorých je financovaná samospráva. Už tento rok a aj na budú-
ci rok musí samospráva zo svojho rozpočtu prispievať na zvýše-
nie platov zamestnancov v školstve, ktorí sú financovaní z ori-
ginálnych kompetencií, tým sa tiež znižuje neplánovaná výška 
obecného rozpočtu. Štát má veľké problémy s čerpaním európ-
skych fondov z minulosti, kde sa našli pochybenia pri ich čerpaní 
a musí veľké financie vrátiť naspäť do Bruselu, a preto má prob-
lémy so spolufinancovaním nových projektov. Niektoré operač-
né programy sú úplne pozastavené, alebo sa obmedzene riešia 
s tým, že sa termíny vyhodnocovania a podávania projektov po-
súvajú ku koncu roka, alebo sa budú otvárať v budúcom roku 
tesne pred voľbami a potom nebude čas na ich realizáciu. Z toho 
dôvodu je veľmi ťažko sa rozhodnúť v samospráve, ako riešiť ná-
ročnejší finančný rozvoj obce, ak je obec závislá na eurofondoch 



z dôvodu, že obecný rozpočet nie je dostatočný na veľké investí-
cie. V našej obci postupne dochádza k tomu, že počet trvalo ži-
júcich občanov začal klesať a predpoklad je, že bude klesať na-
ďalej, tým bude obec dostavať menej financií do rozpočtu obce 
od štátu a nároky na obec sú a budú náročnejšie. V obdobnej 
situácii je a bude ZŠ, kde tiež pomaly klesá počet žiakov, bude 
menší príjem od štátu, ale náklady na mzdy, údržbu sa zmenšo-
vať nebudú. V neposlednej miere bude mať vplyv na celkový vý-
voj v samospráve, ale aj v štáte, všetko čo sa deje okolo nás nie-
len v Európe, ale na celom svete a to nenasvedčuje, že to pôjde 
k lepšiemu.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne podľa schválené-
ho plánu zasadaní t. j. jún, august a september, kde sme prijíma-
li dôležité rozhodnutia pre činnosť obce. Obecná rada zasadala 
tiež pravidelne podľa schváleného plánu zasadaní, pripravovala 
program zasadaní obecného zastupiteľstva. Komisie obecného 
zastupiteľstva zasadali v zmysle prijatého plánu. Obecný úrad 
zabezpečoval svoju stále sa rozširujúcu činnosť. 

Obec naďalej hospodári s prebytkovým rozpočtom má uhra-
dené všetky záväzky. Na všetky ostatné aktivity, ktoré obec za-
bezpečuje má finančné krytie zabezpečené. 

 
 V roku 2017 (júl, august, september) sme zabezpečovali:
• Denný chod obecného úradu.
• Pripravovali a zvolali sme zasadnutia obecného 
 zastupiteľstva.
• Zabezpečovali sme výberové konania na jednotlivé plánované 
 práce.
• Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce na 
 ďalšie obdobie organizácií, združení, ktorých sme členmi 
 (OOCR T-S-P, RZMO, Spoločného stavebného úradu, 
 MAS – LAG Pieniny).
• Zúčastňovali sme sa na školeniach potrebných 
 pre zabezpečenie nových povinností obce. 
• Zabezpečovali sme 10 civilných sobášov. 
• Zabezpečovali sme kultúrne a športové akcie – Goralské 
 folklórne slávnosti, hasičské preteky, preteky konských 
 záprahov, cyklistické preteky.
• Obec bola spoluorganizátorom cyklistického zrazu cyklistov 
 z celého Slovenska, diaľkových bežeckých pretekov.
• Urobili sme aktualizáciu povodňového plánu obce, tiež sme 
 zaktualizovali plán hospodárskej mobilizácie pre potreby CO 
 a obrany štátu. 
• Zabezpečovali sme kosenie a čistenie verejných 
 priestranstiev.
• Udržiavali sme futbalové ihrisko.
• S novou zberovou spoločnosťou sme zabezpečovali zber 
 odpadu v novom systéme. 
• Zabezpečovali sme doplnenie hasičskej techniky pre DHZ. 
• Podali sme žiadosť o získanie financií na rekonštrukciu MŠ.
• Podali sme žiadosť o získanie financií na zariadenie kabinetov 
 fyziky, prírodopisu, chémie.
• Na vyšnom konci od odbočky po vládne budovy sme 
 vybudovali nový rigol okolo obecnej cesty. 
• Opravili sme rigol pri rodine Rybkovej

• Položili sme nový asfaltový koberec od odbočky po vládne 
 budovy. 

• Dokončili sme položením asfaltového koberca v Bachledovej 
doline poslednú časť cesty. 

• Získali sme financie z fondov cezhraničnej spolupráce na 
 úpravu podkrovia, kde bude zriadená expozitúra 
 na umiestnenie dobového foto-materiálu.
• Začali sme s výmenou strešnej krytiny na celej budove 
 Ždiarskeho domu v dôsledku, že stará krytina je úplne zhnitá 
 a rozoschnutá. 

• V dôsledku pripomienok krajského stavebného úradu sme 
 dané pripomienky zapracovali do čiastkových zmien 
 územného plánu a opäť bude prerokovanie návrhu 
 čiastkových zmien, kde inštitúcie vyjadria svoje stanoviská 
 písomnou formou. 
• Doplnili sme v obci ďalšie koše.
• Riešili sme stav obecných parkovacích miest.
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• Riešili sme stav dopravného značenia v obci. 

• Obec zabezpečovala záchranné práce počas vyhlásenia 
 III. stupňa povodňovej aktivity koncom mesiaca september. 

• Zabezpečovali sme výberové konanie na funkciu riaditeľa 
 ZŠ s MŠ a menovali sme riaditeľku ZŠ s MŠ.
• Od 1.9.2017 sme zriadili školský klub pre detí 
 z 1. – 4. ročníka ZŠ. 
• Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť 
 zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ. 

V nasledujúcich troch mesiacoch (október, november a de-
cember) v roku 2017 budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi kto-
ré patria:
• Budeme zabezpečovať denný chod úradu obce.
• Pripravíme a zvoláme podľa plánu zasadnutia 
 zasadnutie OcZ.
• Prijaté nové zákony a nariadenia uvedieme do fungovania 
 obce.
• Aktívne budeme pôsobiť vo všetkých organizáciách 
 a združeniach, v ktorých je naša obec členom.
• Zabezpečíme posypový materiál na zimné obdobie.

• Budeme zabezpečovať zimnú údržbu podľa schváleného 
 harmonogramu.
• Pripravíme rozpočet na rok 2018 a schválime ho do konca 
 roka 2017. 
• Dokončíme dopravné značenie v obci. 
• Spracujeme všetky podklady pre stavebné povolenia 
 a na podanie žiadosti projektu rekonštrukcie ČOV. 
• Budeme udržiavať verejné priestranstvá čisté.
• Budeme spolu s mestom Spišská Belá pokračovať v príprave 
 všetkých podkladov pre získanie financií z fondov na ďalšiu 
 výstavbu cyklochodníka zo Strednice do Podspád.
• Zvoláme stretnutie občanov na vyšnom konci, za účelom 
 riešenia a zrealizovania vodných odrážok na prístupových 
 cestách. 
• Budeme riešiť s príslušnými organizáciami a prevádzkovateľmi 
 strediska v Bachledovej doline stav dopravy a parkovania 
 v celej obci. 
• Budeme zabezpečovať všetky požiadavky na uskutočnenie 
 volieb do orgánov samosprávnych orgánov, ktoré budú 
 4. novembra 2017. 
• Budeme zabezpečovať činnosť hasičov podľa požiadaviek 
 zaradenia do A kategórie. 
• Zabezpečíme kultúrne a športové podujatia plánované 
 do konca roka 2017. 
• Dokončíme rekonštrukciu podkrovia v Ždiarskom dome 
 a spustíme prevádzku pre verejnosť.
• Ak budeme úspešní v získaní EÚ fondov, začneme 
 s realizáciou spomínaných podaných projektov. 
• Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých 
 úrovniach riadenia.
• Spolu s vedením školy budeme zabezpečovať nerušený 
 vyučovací proces a uvedieme všetky legislatívne zmeny, 
 ktoré vstupujú do platnosti. 

Milí Ždiarčania, 
sme na prahu zimnej sezóny, ktorá tiež prináša so sebou ne-

žiadúce situácie, ktoré musíme riešiť a ktoré nás oberajú o dra-
hocenný čas a tiež o financie z nášho obecného rozpočtu. Preto 
Vás žiadam:
-  aby sa dodržiavalo dopravné značenie v obci
-  aby sa neparkovalo na obecných cestách a nad rigolmi 
 okolo ciest
-  aby sa nevyhŕňal sneh na obecné cesty a do obecných rigolov
-  aby sa dobudovali vodovodné odrážky na prístupových 
 cestách
-  aby sa v nasledujúcich mesiacoch vyčistili rigoly okolo ciest 
 od popadaného lístia z vlastných stromov

Vážení spoluobčania, nie sú to veľké požiadavky, ale ak ich 
budeme všetci dodržiavať budú veľkým prínosom pre lacnejšie, 
lepšie a čistejšie žitie v našej krásnej obci. 

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce    

2. Ekonomika
V mesiaci september obecným zastupiteľstvom bola schvále-

ná zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4. Rozpočet na-
ďalej je mierne prebytkový. Obec priebežne plní upravený rozpo-
čet ako v príjmovej časti, tak aj vo výdavkovej časti.

Sú medzi nami stále tí istí občania, ktorí si do dnešného dňa 
nesplnili svoju povinnosť a nezaplatili daň z nehnuteľnosti a po-
platok za odvoz TKO za rok 2017. Opätovne im budú zasielané 
výzvy na úhradu nedoplatkov.

Skončil 3. Q 2017, občania, podnikatelia, ktorí poskytujú uby-
tovacie služby sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za uby-
tovanie.

Upozorňujeme občanov, ktorí v priebehu roka sa stali vlast-
níkmi nehnuteľnosti na základe dedičského konania, sú povinní 
po právoplatnosti uznesenia z dedičského konania podať ob-
ratom priznanie k dani z nehnuteľnosti obci, kde sa nehnuteľ-
nosť nachádza. Tlačivá sa nachádzajú na obecnom úrade, alebo 
na stránke MF SR.                          

Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebný úrad a stavebné požiadavky
Rozhodnutie
Zmena užívania časti stavby rodinného domu, Katarína Gažovi-
čová 679

Stavebné povolenie
Rodinný dom, Andrej Krasuľa s manž. 413
Rodinný dom, Ing. Iveta Bachledová 443
Plynofikácia rodinného domu, Ing. Jozef Kuchta s manž. 213

Územné rozhodnutie
Úprava siete NN vedenia – Antošovský vrch, VSD, a.s. Košice
Kolaudačné rozhodnutie
Úprava NN siete a DP z TS Bachledová Horná, VSD, a.s. Košice
Obnova ľudového domu 343, Slavomír Sleboda 363
Drobná stavba a stavebné úpravy
Skladový kontajner, Slovnaft, a.s. Bratislava
STL plynovod, Milan Bachleda s manž. 443
Pripojovací plynovod, Ing. Mária Mišenková, Dolný Kubín
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4. Zasadanie obecného zastupiteľstva
28.11.2017

5. Zber a odvoz TKO
18.10.      02.11.      15.11.      29.11.      13.12.      28.12.

6. Zber separovaného odpadu
Plasty: 24.10.      21.11.      19.12.
Sklo: 31.10.      28.11.      27.12.
Papier: 12.10.

7. Evidencia obyvateľov od 1.7.2017 do 30.9.2017
Prihlásení na trvalý pobyt: 1
Daniel Vida
Odhlásení z trvalého pobytu: 10
Radoslav Biely, Alena Daunter, Lily May Daunter, Zuzana Hol-
lá, Dušan Horník, Benjamín Kumala, Martina Kumalová, Rozália 
Pavláková, Bibiana Stupáková, Timea Stupáková
Zomrelí: 2
Mária Vojtaššáková, Anna Štefańáková
Narodení: 3
Juraj Pitoňák, Linda Krasuľová, Patrik Blaščák

Počet obyvateľov k 30. 9. 2017: 1339
Priemerný vek obyvateľov: 39,28 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Rozália Bekešová
Najmladší obyvateľ obce:Patrik Blaščák

Ing. Veronika Pitoňáková
  

8. Informácie a upozornenia
1. Zimnú údržbu bude zabezpečovať Jozef Pitoňák na všetkých 
cestách v obci podľa schváleného harmonogramu zabezpečo-
vania zimnej údržby. 
2. Stretnutie a posedenie so seniormi bude 30.11.2017
3. Voľby do orgánov samosprávnych krajov budú 4.11.2017 od 
7.00 hod do 22.00 hod. v budove starého obecného úradu / sta-
cionár /. 
4. Začiatkom októbra sa začalo s výstavbou cyklochodníka fi-
nancovaného z eurofondov z Tatranskej Kotliny po Kardolinu, 
ktorý je súčasťou cyklochodníka medzinárodnej trasy medzi Poľ-
skom, Slovenskom a Maďarskom.
5. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie, ktoré zabez-
pečuje SSC Košice na rekonštrukciu cesty I/66 od Bachledovej 
doliny po Strednicu, rekonštrukciu rigolov a výstavbu chodníkov 
okolo cesty I/66.
6. Na ihrisku v Monkovej doline bude zabezpečené osvetlenie 
futbalového ihriska pre jeho využitie v zimnom období.
7. Zabezpečili sme osvetlenie kostola a časti cintorína. 
8. Na Antošovskom vrchu sa pripravuje ďalšia rekonštrukcia ve-
denia NN sieti.
9. Obec zvolá a bude riešiť so všetkými zainteresovanými zlož-
kami, ale predovšetkým s vedením Immobau, a.s. v Bachledovej 
doline, krízový stav, ktorý nastal po otvorení Chodníka koruna-
mi stromov. 
10. V tomto období tiež prebieha verejné obstarávanie, ktoré za-
bezpečuje PVS Poprad na výstavbu vodovodu do Bachledovej 
doliny.

  Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

9. Základná škola s materskou školou
Začiatok školského roka je za nami ! Počas 

voľných dní sa maľovalo, upratovalo a pripravo-
valo na nový šk.rok 2017/2018. Bránu našej MŠ 
sme otvorili v novom školskom roku 2017/2018 - 
4. septembra, kedy sme privítali nielen deti, kto-
ré už našu MŠ navštevovali, ale aj tváričky nových detí. Vstup 
dieťaťa do materskej školy je veľká zmena v živote dieťaťa i ro-
diča. Dieťa sa ocitá v novom prostredí, v novej budove, priesto-
roch, prichádza do kontaktu s novými tvárami.

V tomto šk. roku je zapísaných 44 detí. V mladšej triede je 22-
detí a triedna pani učiteľka je Danka Bachledová a pani učiteľka 
Michaela Osvaldová. V staršej triede je 22 detí a triedna pani uči-

teľka Bc. Anna Mazureková a pani zást.MŠ Bc.Iveta Vasičákova. 
Deti majú radosť z prekvapenia v podobe niečoho nového a pre-
to je potrebné vykonávať s deťmi neustále rôzne aktivity, aby bo-
li zaujímavé a aby boli pre deti prínosom. V mesiaci september 
MŠ navštívil p. Anton Budinský, ktorý nám predviedol originálne 
ukážky na hudobných nástrojoch. Pre deti to bol silný zážitok a 
všetci sme si spolu zaspievali, ale aj vyskúšali rôzne hudobné 
nástroje. V MŠ na deti čaká druhý domov, kde chceme vytvoriť 
prostredie , ktoré sa im páči a aby tak mohli vyrastať v zdravom 
krásnom prostredí. Pretože majme na pamäti slová: „Ako sa mi 
správame k deťom tak sa raz budú správať oni k nám.“

Zást. MŠ Bc. Vasičáková Iveta



V školskom roku 2017/2018 v našej ZŠ a MŠ pôsobia: 

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Ľubosláva Budzáková
Zástupkyňa riad. školy pre ZŠ: Ing. Lýdia Zámečníková
Zástupkyňa riad. školy pre MŠ: Bc. Iveta Vasičáková

Pedagogickí zamestnanci:
� PaedDr. Alica Kundlová  - triedna učiteľka 1. ročníka 
� Mgr. Alena Bekešová - triedna učiteľka 2. ročníka 
� Mgr. Vladimír Mačák - triedny učiteľ 3. ročníka 
� Mgr. Mária Bekešová - triedna učiteľka 4. ročníka 
� Mgr. Jana Andrášová  - triedna učiteľka 5. ročníka 
� Mgr. Gabriela Krasuľová  - triedna učiteľka 6. ročníka 
� Ing. Anna Gibová - triedna učiteľka 7. ročníka 
� Mgr. Ivana Kulíková, PhD. - triedna učiteľka 8. ročníka 
� Mgr. Barbora Jurčová - triedna učiteľka 9. ročníka 
� Mgr. Anna Budzáková  - bez triednictva 
� Mgr. Zuzana Krempaská - bez triednictva
� Mgr. Magdaléna Zoričáková - učiteľka regionálnej výchovy
� Mgr. Miroslav Lettrich  - farár, učiteľ nábož. výchovy
� Mgr. Lenka Sisková  - asistentka učiteľa v 7. ročníku
� Mgr. Zuzana Krempaská - vychovávateľka v šk. klube
� Danka Bachledová  - učiteľka MŠ
� Bc. Anna Mazureková  - učiteľka MŠ 
� Michaela Osvaldová - učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci: 
� Mária Lorenčíková 
� Mária Lukačková  
� Júlia Ivančáková  
� Jarmila Botková   
� Jarmila Bekešová  
� Ladislav Mačák   
� Katarína Dzilská  
� Lucia Kotarbová
� Iveta Zoričáková 
 
Konzultačné hodiny učiteľov ZŠ
- každý druhý pracovný utorok v mesiaci od 14:00h do 15:00 h
- konzultačné hodiny pani učiteľky B. Jurčovej a G. Krasuľovej sa 
z dôvodu organizácie vyučovania posúvajú od 14:30 do 15:30 h 
- konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Barbory Jurčovej sú 
každý piatok od 9:00h do 11:00 h.

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

Počty žiakov základnej školy
v školskom roku 2017/2018 (k 25. 9. 2017)
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I. stupe� ZŠ II. stupe� ZŠ 

Trieda Po�et žiakov Trieda Po�et žiakov 

1. 22 5. 16

2. 11* 6. 21

3. 11 7. 20

4. 16 8. 14

- - 9. 17

Spolu za
I. stupe� 60* Spolu za

II. stupe� 88

Spolu ZŠ 148* * 1 žiak sa vzdeláva v škole mimo územia SR

Oddiel Po�et žiakov 

I. 21

II. / predškoláci 22 / 15 

Spolu 43

Počty žiakov materskej školy
v školskom roku 2017/2018 

(k 25. 9. 2017)

Organizácia školského roka 2017/2018
- Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie 
sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v 
prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (stre-
da). 
- Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 
2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).
- Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a pre-
vádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje 
§ 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádz-
ka každej materskej školy  zaradenej v sieti škôl a školských za-
riadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa 
v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepre-
tržite.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

Prázdniny 
Posledný de�
vyu�ovania pred 
za�iatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
Za�iatok
vyu�ovania po 
prázdninách 

jesenné 27. október2017 
(piatok)

30. október– 
31. október2017

2. november2017
(štvrtok)

viano�né 22. december 2017 
(piatok)

23. december 2017 
– 5. január 2018

8. január 2018 
(pondelok)

polro�né 1. február2018 
(štvrtok)

2. február 2018 
(piatok)

5. február 2018 
(pondelok)

Banskobystrickýkraj, 
Žilinskýkraj, 
Tren�ianskykraj 

16. február 2018 
(piatok)

19. február – 
23. február 2018 

26. február 2018 
(pondelok)

Košickýkraj, 
Prešovskýkraj

23. február 2018 
(piatok)

26. február – 
2. marec 2018 

5. marec 2018 
(pondelok)jarné 

Bratislavskýkraj, 
Nitrianskykraj 
Trnavskýkraj 

2. marec 2018 
(piatok)

5. marec – 
9. marec2018 

12. marec 2018 
(pondelok)

ve�kono�né 28. marec2018 
(streda)

29. marec– 
3. apríl2018

4. apríl 2018 
(streda)

letné 29. jún 2018 
(piatok)

2. júl– 
31. august2018

3. september2018
(pondelok)

Záujmové útvary (ZÚ) v školskom roku 2017/2018

ZÚ Vedúci ZÚ
Šikovníček Mgr. Alena Bekešová
Čitateľský ZÚ pre I. stupeň Mgr. Mária Bekešová 
Futbalový ZÚ Mgr. Vladimír Mačák 
Tvorivé dielne Mgr. Lenka Sisková 
Príprava na testovanie z matematiky Mgr. Ivana Kulíková, PhD.
DFS Ždiaranček Mgr. Jana Andrášová
Športovo-gymnastický ZÚ Mgr. Gabriela Krasuľová
Matematický ZÚ Ing. Anna Gibová
Dramaticko-čitateľský ZÚ v ANJ Mgr. Anna Budzáková
Relaxačno-športový ZÚ Mgr. Barbora Jurčová
Počítačový ZÚ Ing. Lýdia Zámečníková
Čitateľský ZÚ pre II. stupeň Mgr. Ľubosláva Budzáková

   Počet žiakov prihlásených na záujmové vzdelávanie v našej 
škole v školskom roku 2017/2018 je 147, čo z celkového počtu 
148 žiakov predstavuje 99,32%.
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Termíny testovaní
Testovanie Komparo 
(http://komparo.sk/)
16. november 2017 - 8. ročník ZŠ  
Predmety: MAT, SJL, BIO, GEG, VŠP 
Priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9
16. november 2017 - 9. ročník ZŠ 
Predmety: MAT, SJL 
Výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka na Testovanie 9
4. máj 2018 - 4. ročník ZŠ 
Predmety: MAT, SJL, PDA, VLA, VŠP 
Výstupné testovanie na konci I. stupňa ZŠ + príprava na Testo-
vanie 5
4. máj 2018 - 6. ročník ZŠ
Predmety: MAT, SJL, BIO, GEG, VŠP 
Priebežné testovanie

Celoslovenské testovanie  T5 – 2017 a T9 – 2018 
(http://www.nucem.sk/sk/)
22. november 2017 (streda) - 5. ročník ZŠ
Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) z matematiky, sloven-
ského jazyka a literatúry
21. marec 2018 (streda) - 9. ročník ZŠ
Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2018) z matematiky, sloven-
ského jazyka a literatúry
Výstupné testovanie na konci II. stupňa ZŠ. Výsledok žiaka slúži 
ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy

Uskutočnené školské aktivity 
v priebehu mesiacov september – október 2017
� 4. 9. 2017 - Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, 
pasovanie prvákov
��27.9.2017 – Didaktické hry žiakov 1. stupňa na Strednici + 
Šarkaniáda
��28.9.2017 – Plenárne združenie a triedne aktívy rodičov školy 
��29.9.2017 – Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa + Akcia Čisté 
hory; turistický výstup: Biela voda - Chata pri Zelenom Plese - 
Biele Plesá - Chata Plesnivec - Tatranská Kotlina
��9.10.2017 – 1. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy – cezpoľný beh v 
Tatranskej Lomnici
Výsledky najúspešnejších žiakov:
- Štefan Miškovič, 9.A – 1. miesto
- Matej Mačák, 7.A – 2. miesto
- Barbora Andrášová, 8.A – 3. miesto
- Jakub Mačák, 6.A – 3. miesto
- Nina Olekšáková, 5.A – 3. miesto
Kontaktné údaje školy
��Školská webová stránka (webové sídlo): 
www.zszdiar.edupage.org
��Školská stránka na facebook-u: www.facebook.com/zs.zdiar
��Školská e-mailová adresa: zszdiar@gmail.com
��Telefón: 052 4498184
��Mobil: 0911 604389
��Školská jedáleň: 052 4498134

Ing. Lýdia Zámečníková, ZRŠ pre ZŠ
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10. Kultúra, šport a udalosti
V nedeľu 30. júla 2017 o 14.00 hod. v Monkovej doline sa 

konala „Hasičská súťaž o pohár starostu obce“ za účasti Dob-
rovoľných hasičských zborov z Tatranskej Lomnice, Novej Les-
nej, Lendaku, Podhoran, Tatranskej Kotliny, Ľubice a domáceho 
družstva DHZ Ždiar.

Súťažilo sa v disciplínach: požiarny útok a štafeta, na ktoré 
dohliadali páni rozhodcovia pod vedením p. Kováča. Družstvá 
mužov a žien si mohli overiť svoje schopnosti, niektorým prialo 
športové šťastie viac, niektorým menej. Víťazmi v disciplíne po-
žiarny útok s vodou sa stali hasiči z Lendaku, za družstvo žien 
Ľubica II a v disciplíne hasičský útok štafeta sa stali hasiči z Ľubi-
ce a za družstvo žien Ľubica II.

Všetci hasiči a hasičky podali skvelý výkon a presvedčili nás 
o svoje vytrvalosti a kolektívnej súdržnosti. Poďakovanie patrí aj 
veliteľom detských družstiev, ktoré ukázali, že venovať sa deťom 
aj v tejto disciplíne sa oplatí.



8
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6. augusta 2017 sa konali „Preteky konských záprahov“ za 
účasti 8 párov koní a ich furmanov. Súťažilo sa v disciplínach: 
slalom furmanským vozom, nakladanie metrovice a s ukážkou 
zručnosti pri silovej disciplíne a samostatná silová disciplína - ťa-
hanie dreva. Víťazom súťaže zručnosti sa stal Miroslav Ciriak so 
synom Matúšom zo Ždiaru s časom 3 min. 36 sek. V silovej dis-
ciplíne – ťahanie dreva zvíťazil Pavol Valuš a Jozef Hlavčák z Hra-
novnice. Kone furmana Jána Jašňáka a Dušana Koščáka zvíťazili 
v súťaži o najkrajší pár koní a v súťaži o najkrajšie ustrojených fur-
manov zvíťazil Miroslav Ciriak so synom Matúšom.

23. ročník Goralských folklórnych slávností ponúkol milovní-
kom ľudovej hudby, spevu a tanca za účasti folklórnych skupín z 
dvoch strán Tatier zážitky spojené tradíciami a zvyklosťami. Účin-
kujúci FS Krzesany – Ciche - Poľsko, DFS Bitites - Lotyšsko, ĽH 
Polhorská muzika - Oravská Polhora, FS Kicora - Lendak, Fran-
kovčan – Malá Franková, Čačina – Spišská Nová Ves a domáci 
DFS Ždiaranček a FS Goral zo Ždiaru predviedli svoje nadšenie 
pre zachovanie svojich tradícií.

V nedeľu 3. septembra 2017 sa uskutočnil VI. ročník cyklistic-
kých pretekov „Belianska 25“ za účasti 54 pretekárov v 3 veko-
vých kategóriach zo všetkých kútov Slovenska, ktoré organizuje 
Mesto Spišská Belá a Obec Ždiar. Cyklistický maratón s traťou 
25 km, odštartoval na Belianskom rybníku primátor Spišskej Be-
lej Štefan Bieľak a starosta obec Ždiar Pavol Bekeš. Tohto roku 
sa opäť preteku zúčastnil aj majster sveta Ondrej Glajza, ktorý 
sa stal víťazom vo svojej kategórii muži od 15-45 rokov, dosiahol 
najlepší čas pretekov – 50 min. 45 s. Blahoželáme všetkým pre-
tekárom, ktorí prešli cieľom v Ždiari na Strednici.

11. Ďakujeme
1. Všetkým členkám Jednoty dôchodcov za údržbu zelene po-
čas leta pred hasičskou zbrojnicou a v parku.
2. Všetkým členom súboru Goral za predvedený program na 
GFS a reprezentáciu obce.
3. Mgr. Janke Andrášovej a všetkým členom folklórneho súboru 
Ždiaranček za ich vystúpenia na GFS, obecných podujatiach a 
reprezentácii obce. 
4. DHZ obce za reprezentáciu obce na súťažiach mimo obce a 
zabezpečovanie pohotovosti.
5. Všetkým, ktorí sa v lete starali o čistotu, kosenie priestranstiev 
okolo svojich obydlí.
6. Vdp. farárovi Miroslavovi Lettrichovi za organizačné zabezpe-
čenie púte do Lúrd vo Francúzsku pre občanov našej obce. 
7. Všetkým zamestnancom na verejnoprospešných prácach za 
zabezpečovanie čistoty v obci.
8. Všetkým občanom, ktorí pomáhali pri výstavbe obecných ri-
golov.
9. Všetkým, ktorí pomáhali zabezpečovať kultúrne a športové 
obecné podujatia a tiež všetkým sponzorom.

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

ce Ždiar, ktorí v mesiacoch júl, august, september 2017 oslávili 
svoje životné jubileá.

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

96 rokov: Rozália Bekešová
88 rokov: Bernadeta Zoričáková

87 rokov: Jozef Michlík
85 rokov: Dávid Vojtaššák
83 rokov: Anna Mačáková
82 rokov: Anna Budzáková

81 rokov: Štefan Kundla, Štefan Pitoňák, 
Žofia Vojtaššáková

80 rokov: Žofia Bachledová
75 rokov:  Milan Pitoňák, Anna Vojtaššáková, 

Jolana Bekešová, Marián Olekšák
70 rokov: Mária Mačáková

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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000610062007900730074006500200064006f007300e10068006c00690020007600790161016100ed0020006b00760061006c0069007400790020007400690073006b0075002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


