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PROSBA O POMOC PRI 
PROTIPRÁVNOM KONANÍ 
VOČI ŽIVOTNÉMU 
PROSTREDIU

VÝVOZ RÔZNYCH DRUHOV 
ODPADU – PRIBUDOL NOVÝ 
KONTAJNER

ROZŠÍRENIE PLYNOVODU
A VODOVODNEJ SIETE

MAJITELIA LESOV POZOR 
V LOKALITE POTOK 
– JE POTREBNÉ PODAŤ 
DAŇOVÉ PRIZNANIE

MLADÍ FUTBALISTI
DOSTALI ZELENÚ

RAPÍDNE ZVYŠOVANIE CIEN 
STAVEBNÝCH MATERIÁLOV 
KOMPLIKUJE PROJEKT

ODPOVEĎ PO VIAC 
AKO ROKU ČAKANIA

V obci Matiašovce sa v posledných 
mesiacoch opäť podarilo vyzbierať 
značné množstvo odpadu, ktoré ob-
čania poctivo vyseparovali. Druhou 
stránkou mince je však neustále na-
chádzanie značného množstva odpadu 
v lesoch, pri potokoch, či v priekopách 
a v širšom katastri obce. Obec Matia-
šovce dôrazne vyzýva k zastaveniu ta-
kéhoto konania, ktoré výrazným spô-
sobom poškodzuje spoločné životné 
prostredie. Zároveň obec žiada oby-
vateľov o súčinnosť pri zabraňovaní 
takémuto konaniu. Ak sú občania Ma-
tiašoviec svedkami vyhadzovania od-
padu do prírody, žiadame ich, aby to 
okamžite nahlásili na obecnom úrade, 
alebo na polícii. 

V priebehu apríla, mája a júna boli z 
obce vyvezené nasledovné druhy od-
padov v uvedenom množstve. Ne-
bezpečný odpad – 0,087 tony, elek-
tro odpad – 1,304 tony, pneumatiky 
– 5 ton, papier – 1,23 tony, prepále-
ný kuchynský olej – 16 litrov, drobný 
stavebný odpad – 0,105 tony. V tejto 
súvislosti je dôležité upozorniť na to, 
že v obci je už možné vysporiadať sa s 
drobným stavebným odpadom správ-
nym spôsobom, a to prostredníctvom 
kontajneru, ktorý bude umiestnený 
pri hasičskej zbrojnici. Uzamykateľné 
miesto slúži pre zbavovanie sa toh-
to druhu odpadu. V prípade záujmu 
o sprístupnenie kontajnera je možné 
kontaktovať obecný úrad. Pri odo-
vzdaní odpadu obdržia občania tzv. 
vážny lístok, ktorý bude slúžiť pre 
úhradu poplatku za takýto odpad. 
Týmto krokom sa v obci podarilo za-
viesť okrem iného aj systém vývozu 
drobného stavebného odpadu.

Obec nadobudla právoplatné staveb-
né rozhodnutie, ktoré umožňuje už 
od polovice júla rozšíriť plynovod na 
ulici Južná. Uskutočnením tejto stavby 
bude zabezpečená dodávka zemné-
ho plynu pre ďalších osem rodinných 
domov v obci. Túto stavbu realizu-
je obec vo vlastnej réžii, v sume pri-
bližne 8-tisíc €. Od polovice júla je na 
pláne aj rozširovanie vodovodnej siete 
na ulici Hlavná za predajňou Jednota v 
spolupráci s Podtatranskou vodáren-
skou spoločnosťou, kde obec zabezpe-
čuje výkopové práce v sume približne 
2-tisíc €. Oba realizované projekty 
výrazne prispejú k zvýšeniu komfortu 
obyvateľov daných lokalít.

Lesopôdohospodárske pozemkové 
spoločenstvo oznamuje vlastníkom 
lesov, že lesy odovzdáva majiteľom do 
ich vlastného užívania. Keďže týmto 
krokom už nebude spoločenstvo lesy 
obhospodárovať, tým pádom nebude 
za tieto lesy platiť daň z nehnuteľ-
nosti, preto povinnosť podania daňo-
vého priznania prechádza na samot-
ných vlastníkov. Obec upozorňuje, 
že v takomto prípade je nevyhnutné 
v priebehu roka, prípadne najneskôr 
do konca januára nasledujúceho roka, 
navštíviť obecný úrad a podať čiastko-
vé daňové priznanie.

Veková kategória U13, teda žiaci do 
trinásť rokov, budú obec reprezento-
vať v novej sezóne. Aj toto rozhodnu-
tie a záujem najmladších futbalistov 
môže napomôcť k opätovnému ožive-
niu futbalu v Matiašovciach, ktorý má 
v obci niekoľkoročnú tradíciu. Naši 
zverenci sa vo svojej kategórii stretnú 
s rovesníkmi z obcí Granč – Petrov-
ce (obec neďaleko Spišského Hradu) 
a Vernár. Prajeme si, aby nasledujúca 
sezóna prebehla bez opätovných od-
kladov a prerušení. Mladým Matia-
šovčanom budeme držať palce. 

Projekt Prestavby a stavebných úprav 
hasičskej zbrojnice nezačal z dôvodu 
aktualizácie projektovej dokumen-
tácie, ktorú si vyžiadalo rapídne na-
výšenie cien stavebných materiálov. 
V pôvodných cenách to miestni zho-
tovitelia nedokázali vykonať. Preto je 
na spolufinancovanie tejto akcie po-
trebných približne 54 tisíc €, avšak 
jeho realizácia je závislá od dostatku 
vlastných zdrojov a možnosti pokrytia 
výdavkov zo zdrojov bankového úveru.

Slovenský pozemkový fond (SPF), 
regionálne pracovisko Poprad, odpo-
vedal po vyše roku na žiadosť o de-
limitáciu (teda bezodplatný prevod) 
pozemku pod miestnou komuniká-
ciou v bočnej časti ulice Potok, a to 
záporne. Aj napriek tomu, že boli do 
SPF zaslané všetky požadované doku-
menty, ktoré v zmysle ich smernice 
sú dostatočné pre bezodplatný prevod 
pozemku. Preto obec podala žiadosť 
o odplatný prevod tohto pozemku a 
veríme, že táto štátna inštitúcia bude 
konať rýchlejšie ako pri prvej žiados-
ti a že sa konečne podarí majetkovo-
právne usporiadať pozemky pod touto 
cestou do lokality Slunko.

VÝZVA NA ODSTRÁNENIE 
A OKLIESNENIE STROMOV
Spoločnosť Východoslovenská distri-
bučná, a. s. v júni vyzvala vlastníkov 
nehnuteľností v katastrálnom území 
Matiašovce, na ktorých sa nachádzajú 
elektrické vedenia VN/VNN, vo vlast-
níctve VSD, k odstráneniu a okliesne-
niu stromov a iných porastov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť 
prevádzky. 
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ČAKÁME 
NA VÝSLEDKY ŽIADOSTÍ 

OZNAM GEODETICKÉHO 
A KARTOGRAFICKÉHO 
ÚSTAVU BRATISLAVA

LÚKY EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU AJ V 
MATIAŠOVCIACH?

SČÍTALO SA 97,7% 
OBYVATEĽOV OBCE

Obec sa uchádza o podporu nasledov-
ných projektov z verejných zdrojov. 
Prvým je zníženie energetickej nároč-
nosti budovy Obecného úradu s výš-
kou spoluúčasti cca 16-tisíc € s pred-
pokladanou realizáciou do 30.11.2021 
a druhým je výstavba kompostárne v 
obci – tento projekt je ešte v procese 
kontroly a schvaľovania. Predpokladá 
sa, že aj v prípade schválenia v aktuál-
nom roku, by sa realizácia mala začať 
na jeseň resp. pred koncom roka. Spo-
luúčasť obce predstavuje zaokrúhlene 
približne 22-tisíc €.

V mesiacoch apríl až október 2021 
prebehne v našej obci miestne prešet-
rovanie, objektov ZBGIS - Základná 
báza údajov pre geografický infor-
mačný systém, pomocou terénnych 
pracovníkov firmy Hrdlička - Slova-
kia, s.r.o., so sídlom v Košiciach. Te-
rénny pracovník je poverený zisťovať 
vlastnosti objektov ZBGIS v teréne, 
ktoré nie je možné zistiť inými me-
tódami. Zároveň vykonáva kontrolu 
už zozbieraných údajov. Terénny pra-
covník neprešetruje žiadne vlastnícke 
vzťahy, ani nič súvisiace s katastrom 
nehnuteľností. Týmto žiadame obča-
nov o spoluprácu pri vykonaní tohto 
zákonom stanoveného úkonu.

Ministerstvo životného prostredia 
SR navrhuje prostredníctvom Štátnej 
ochrany prírody SR - Správy Pienin-
ského národného parku zaradiť na 
území našej obce (aj iných - viď mapy) 
lokality tzv. Lúky Horného Spiša do 
národného zoznamu území európske-
ho významu. Mapy s návrhom lokalít 
sú prístupné na internetovej stránke 
obce, aj na facebookovom profile obce 
ako aj na obecnom úrade v písomnej 
podobe. V rámci príspevku sú v galérii 
zverejnené aj zoznamy parciel „C“ a 
registra „E“. Zároveň dávame verej-
nosti na vedomie, že verejné prero-
kovanie tohto návrhu sa v našej obci 
uskutoční dňa 04.08.2021 o 11,30 hod. 
v sále kultúrneho domu. Bližšie in-
formácie Vám poskytne Správa Pie-
ninského národného parku v Spišskej 
Starej Vsi - Ing. Katarína Kisková - 
0903 298 186 alebo katarina.kiskova@
sopsr.sk. Zároveň informujeme, že sa 
nebude meniť stupeň ochrany a v ka-
tastri našej obce sa bude jednať o asi 
najväčší záber lúk pre tento účel.

Prvé plne elektronické sčítanie obyva-
teľov sa skončilo 02.06.2021. V prvej 
fáze tzv. samosčítaním bolo v obci 
sčítaných 96,37 % - teda 775 obyva-
teľov. V ďalšej fáze prebehlo sčíta-
nie formou asistovaného sčítania na 
základe osobnej žiadosti obyvateľa v 
termíne od 3.5.2021 do 02.06.2021. K 
02.06.2021 máme sčítaných 97,7 % 
obyvateľov. Dvaja občania sa nezú-
častnili sčítania. Na Slovensku je sčí-
taných 86 % a v Prešovskom kraji 82 
% obyvateľov. Všetkým, ktorí ste sa 
sčítali, či pomohli iným so sčítaním, 
alebo poskytli informácie potrebné k 
sčítaniu, napr. obyvateľom žijúcim v 
zahraničí, ďakujeme. Príslušné úrady 
upozorňujú, že sankcie za nezúčast-
nenie sa tohto sčítania budú vyberať 
jednotlivé obce a ich výška sa bude 
pohybovať od 50 do 250 eur.

ŠTATISTIKA
Narodenia: 1 dieťa.
Úmrtia: 2 občania.
Do obce sa prisťahoval jeden občan 
a odsťahovali sa traja občania.

KOMUNITNÉ CENTRUM 
NAPREDUJE
A to aj napriek nepredvídateľným sku-
točnostiam, či zákonitostiam, ktoré so 
stavebnou činnosťou súvisia. Kvalita-
tívna stránka projektu je monitorova-
ná prostredníctvom kontrolných dní, 
ktoré sa konajú každý mesiac výstavby 
a s blížiacim koncom stavby sa kon-
trolné dni konajú častejšie. Spomína-
ný blížiaci sa termín ukončenia prác 
a finalizácie projektu sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou podarí naplniť. 
Stavba sa má ukončiť na jeseň a zá-
roveň do 6 mesiacov od jej ukončenia 
by malo začať centrum svoju činnosť.

OČKOVANIE V OBCI
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v 
Kežmarku n.o. ponúkla obyvateľom 
našej obce možnosť sa dať zaočkovať 
prvou dávkou vakcíny Comirnaty od 
spoločností Pfizer/BioNtech. Obča-
nia mali možnosť nahlásiť sa do 14. 
6. 2021. Táto možnosť bola určená pre 
tých, ktorí ešte očkovaní neboli, pre 
občanov od 16 rokov, imobilné osoby, 
chronicky chorých, onkologických pa-
cientov. Očkovanie absolvovalo z našej 
obci 38 ľudí. Druhá dávka vakcíny je 
plánovaná na polovicu júla. Občanom 
aj prevádzkovateľovi vakcinácie ďa-
kujeme za bezproblémový priebeh.
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• Koncom júla sa uskutočnilo 4. kolo 
prítomnosti mobilnej STK v obci.  

• Od 21. júna je vyhlásený čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru – prosíme 
občanov o zodpovednosť a ostražitosť.  

• Areál Materskej školy chránia dve 
nové brány, ktorých účelom je zvýšenie 
bezpečnosti detí i zamestnancov, ako 
aj uľahčenie prístupu nadrozmernými 
vozidlami do areálu. 

• Od 6. do 18. apríla sa uskutočnila 43. 
sezónna orálna vakcinácia voľne žijúcich 
líšok proti besnote aj v našej obce. 

• Fond na podporu umenia v apríli 
podporil nákup nových kníh do obecnej 
knižnice v sume 1500 €, kedy bolo možné 
zakúpiť vyše 100 ks nových knižných 
titulov pre deti a mládež, ale aj pre 
dospelých čitateľov. 

• Obec má schválený  nenávratný 
finančný príspevok (čaká sa už len 
na podpis zmluvy, pretože prebieha 
kontrola verejného obstarávania) na 
projekt „Vitajte v obci Matiašovce“, čo 
predstavuje turistický informačný systém 
v sume 25.000,00 € zahŕňajúc 2 ks 
vstupných uvítacích tabúľ  (na začiatku 
a konci obce na ulici Hlavná a ul. Potok) 
a 3 informačné prístrešky (namiesto 
autobusových zastávok). 

• V procese schvaľovania je najdôležitejší 
projekt niekoľkých rokov, ktorým sa má 
vyriešiť problém s nedostatkom pitnej 
vody na ul. Potok. (Opravy jestvujúcich 
vodovodných radov vysúťažený na sumu 
32.818,92 €, z toho 25-tisíc € bude dotácia 
a zvyšok spoluúčasť obce.) 

• Podporili sme otvorenie hraničného 
prechodu Lysá nad Dunajcom/Niedzica a 
tiež aj projekt výstavby rýchlostnej cesty 
R4 pri Prešove.

Karina Graindová 
Riaditeľka MŠ

AHOJ ŠKÔLKA, HURÁ PRÁZDNINY
Koniec školského roka - čas na zhr-
nutie aktivít, na rozlúčku s predško-
lákmi,  či malé nahliadnutie spať -za 
tým, čo sme prežili..

Hlásime sa s poslednými správami 
za  tento školský rok. Aj tieto posled-
né mesiace sme pokračovali v aktivi-
tách, ktoré sme mali naplánované a 
pripravené.  Na Deň matiek sa opäť 
nekonala tradičná slávnosť, ale my 
sme nelenili a mamičky sme potešili 
krátkym programom a milou pozor-
nosťou. A nezabudli sme ani na Deň 
otcov. Deti spoznali a delili kvety na 
záhradné, lúčne a liečivé. Navštívili 
sme „ ZOO“ a hrali sme sa so zvierat-
kami. Farebný týždeň sa niesol v zna-
mení zábavy a dobrodružstva. Červený 
deň nás navštívili Hasiči – Predsta-
vili nám nové hasičské auto, zahasili 
veľký plameň a hasenie si mohli  vy-
skúšať aj deti. Povozili nás na novom 
aute a na pamiatku  sme dostali me-

daily dráčika. Na Deň detí, biely deň, 
sme mali karneval už tradične spojený 

s hrami a diskotékou. Na zelený deň 
sme prijali pozvanie manželov Lopa-
tových zaskákať si na nafukovacom 

hrade a u babky „Kovoľky“ na tram-
políne. Modrý deň sa niesol v znamení 
olympiády a sladkej odmeny. Zavŕše-
nie  farebného týždňa malo žltú farbu. 
Cestovali sme autobusom do Divadla 
RAMAGU v Spišskej Starej Vsi  na  di-
vadelné pásmo rozprávok.

Slávnostne sme sa rozlúčili s našimi 
jedenástimi predškolákmi pasovaním 
„do stavu školského“. Pasovali sme 
ich veľkou ceruzkou, odovzdali sme 
im knižné dary a malú pozornosť.

Ale ešte sa celkom nelúčime. S deťmi, 
ktoré sa prihlásili, sa budeme vídať v 
mesiaci júl. Dúfame, že bude pekné 
počasie a zažijeme veľa zábavy. Ostat-
ným prajeme krásne leto plné zážit-
kov, veľa kamarátov a hlavne.....
DÁVAJTE NA SEBA POZOR !

Z ROKOVANIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 11.6.2021
- bola schválená úprava rozpočtu obce č. 2,
- bol schválený Záverečný účet obce s prebytkom hospodárenia 18.127,85€,
- nebol schválený prevod spoluvlastníckeho podielu od p. Martina Marhefku 

v prospech obce o veľkosti 5/6 v parcele registra E č. 242 za účelom rozší-
renia obecného pozemku pre časť ulice Južná,

- bol schválený predaj časti obecného pozemku p. Michalovi Bolcarovičovi,
- bol odsúhlasený odklad plnenia zmluvnej povinnosti vo veci výstavby ro-

dinného domu p. Valérie Zavackej na ulici Južná za Obecným úradom,
- bola odsúhlasená aktivita zverejňovania Oznámení funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov cez zastupitel-
stvo.egov.sk,

- bol schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. pol-
rok 2021,

- nebola schválená mobilná aplikácia pre obec,
- neboli schválené kultúrne a spoločenské aktivity obce do konca roka 2021,
- bola odsúhlasená podpora mládežníckeho futbalového klubu U13 v sezóne 

2021/2022.

PROJEKTY, KTORÉ NÁS ČAKAJÚ 
UŽ TENTO A NASLEDUJÚCI ROK...
Starosta obce, Marián Štefaňák: „V rámci súčasnej doby, ktorú žijeme sa niekto-
ré obecné záležitosti (hlavne projekty) nehýbu alebo nedejú tak, ako by sme chceli, 
alebo ako sme na nich boli zvyknutí doteraz. Vládni predstavitelia riešia problém s 
ochorením COVID-19 a s činnosťami priamo s tým spojenými (opatrenia, očkovanie 
atď), ale akoby nikoho z nich nezaujímalo, čo sa deje v mestách a obciach a ako sa 
obce pasujú s problémami, ktoré nesúvisia s týmto ochorením a napriek tomu sa 
musia dokončiť/zrealizovať. Veríme, keď sa situácia vykryštalizuje a upokojí, že sa 
všetko vráti do pôvodného normálneho stavu. Avšak dovtedy pri procesoch kontrol, 
posudzovaní či schvaľovaní projektov sú časové zdržania spojené s výpadkami ne-
dostatku ľudí na to poverených, ktorí buď ochoreli, alebo čerpajú dovolenky a po-
dobne. Má to za dôsledok, že si občania môžu myslieť, že sa nič nedeje, alebo že sa 
nič nerobí a s ničím sa obec nezapodieva. Opak je však pravdou, že v tejto situácii je 
táto práca akoby ešte viac zložitejšia. Preto chceme požiadať o trpezlivosť a toleran-
ciu. Ďakujeme Vám!“
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PaedDr. Elena Galovičová,
riaditeľka školy

Vážení čitatelia Našich Matiašoviec, 
opäť Vás chcem informovať  o aktivi-
tách, ktoré sme pripravili pre žiakov 
našej školy od apríla do júna 2021.

Tieto aktivity som  rozdelila  podľa ob-
sahu na vzdelávacie, športové, zamera-
né na zdravé stravovanie, environmen-
tálnu a výtvarnú výchovu.

Aktivity zamerané na športovanie:
1. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia 
sme uskutočnili súťaž v pretláčaní rúk. 
Chlapci a dievčatá súťažili osobitne, tak-
tiež aj triedy. Celkovými  víťazmi  školy v 
pretláčaní rúk sa z dievčat  stala Sandra 
Galliková (4. roč.), z chlapcov Lukáš Se-
mančík (4. roč.). Žiaci boli odmení dip-
lomami a medailami. 
2. Ďalšou aktivitou  bolo Ihrisko plné 
detí – jar a v júni  Ihrisko plné detí – 
leto. Na multifunkčnom ihrisku v rámci 
hodiny TSV si žiaci sami vybrali činnos-
ti, aké chceli mať počas danej aktivity. 
3. Počas Svetového dňa pohybu k zdraviu 
sa žiaci na hodinách telesnej a športovej 
výchovy poriadne hýbali, lebo hrali fut-
bal a florbal. 
4. Na  Svetový deň atletiky žiaci šprinto-
vali, skákali z miesta do diaľky a hádzali 
kriketovou loptičkou na cieľ. Pri behu si 
zopakovali aj rôzne druhy štartov.
5. Po ročnej prestávke sme opäť zorga-
nizovali „Beh o putovný pohár starostu 
obce“, už 12. ročník. Celkovým víťazom 
a majiteľom putovného pohára do konca 
letných prázdnin sa stal Tomáš Veselov-
ský (4. ročník).
6. V Školskej športovej olympiáde žiaci 
súťažili v 4 disciplínach a dvoch kategó-
riách.
Víťazi v jednotlivých kategóriách: 1. 
šprint – Sandra Galliková a Tomáš Ve-
selovský, 2. skok z miesta – Sandra 
Galliková a Tomáš Veselovský, 3. hod 
kriketkou na cieľ – Mária Režnická a 
Ján Grigľák, 4. hod kriketkou do diaľky 
– Mária Režnická a Boris Grigľák. Naj-
úspešnejšou športovkyňou na olympiáde 
sa stala Sandra Galliková, ktorá získala 
2 zlaté a 2 strieborné medaily. Odmenili 
sme ju ešte vecnou cenou.
7. Dobrovoľní hasiči z obce pripravili 
deťom zábavné predpoludnie, v ktorom 
si zasúťažili v rôznych disciplínach a 
oboznámili sa s hasičskou technikou. A 
pán starosta Mgr. Marián Štefaňák pri-
pravil žiakom milé prekvapenie – ská-
kací hrad, maľovanie na tvár a cukrovú 
vatu.

Aktivity zamerané
na zdravé stravovanie:
1. V rámci projektu „Ovocie do škôl“ si 
žiaci každý týždeň pochutnávali na ovo-
cí alebo zelenine, jedli výrobky z nich a 
popíjali ovocnú šťavu.
2. V každom mesiaci, v spolupráci s ro-
dičmi, to bol Týždeň so zdravou desia-
tou.
3. Jedenkrát v každom ročnom obdo-
bí uskutočníme Zdravie v pohári – jar ( 
žiakom sme zakúpili mlieko), Zdravie v 

pohári – leto (zmes nakrájaného ovocia 
z domu).

Aktivity zamerané na vzdelávanie:
Žiaci sa zapojili do ďalších celosloven-
ských súťaží:
 1.  KLOKANKO – vecnú cenu a diplomy 
Školský šampión a úspešný riešiteľ zís-
kala Patrícia Galliková (1. ročník).
2. PYTAGORIÁDA – v okresnom kole 
matematickej súťaže, ktoré sa riešilo on 
–line,  sme nemali úspešného riešiteľa.
3. YPSILON – slovina je hra  - z 11 za-
pojených žiakov bolo 10 úspešných rie-
šiteľov, ktorí získali diplomy s medaila-
mi a vecné ceny. Test na 100% vyriešila 
Patrícia Galliková (1. roč).

Aktivity pripravované školou:
1. Testovanie žiakov zamerané na čita-
teľskú gramotnosť – žiaci riešili TEST 
7. Druháci dosiahli 88%, tretiaci 90 % a 
štvrtáci 88% priemernú úspešnosť. Plný 
počet bodov získali žiaci Rita Gurovičo-
vá, Darinka Michnová, Bianka Rušinová, 
Lenka Rušinová (2. roč.), Lukáš Seman-
čík a Sandra Galliková (4. roč.). Na záver 
roka to bol TEST 8. V ňom žiaci druhé-
ho ročníka dosiahli 91 %, tretieho 53 % 
a štvrtého 89% priemernú úspešnosť. 
Plný počet bodov získali žiaci Alex Čar-
nogurský, Jakub Zibura, Rita Gurovičová 
a Darinka Michnová (2. roč.), Ján Grigľák 
(3. roč.) a Tomáš Veselovský (4. roč.).
2. Súťaž o Najlepšieho čitateľa školy, za-
meraná na techniku čítania. Prvenstvo 
získala Mária Režnická, ktorá si odniesla 
diplom a vecnú cenu.
3. Žiaci písali 3. ročníkovú prácu na tému 
„Ako vidím svoju budúcnosť“ a 4. roční-
kovú prácu Ja a kniha. Práce sú zamera-
né na tvorivé písanie.
4. Pani učiteľky čítajú deťom goralské 
rozprávky.

Aktivity zamerané
na výtvarnú výchovu:
1. Zapojili sme sa do celoslovenskej vý-
tvarnej súťaže Euroregión „Tatry“ oča-
mi detí. Našu školu reprezentuje práca 
Sandry Gallikovej „Moje Tatry“ a Márie 
Režnickej „Naše Tatry“. Dievčatá boli 
odmenené sladkosťami a publikáciami 
nášho rodáka básnika Andreja Bednára 
–Perlenie vĺn v Dunajci a Zrkadlo Ma-
tiašoviec. Tie im venoval pán starosta.
2. Pri príležitosti Dňa matiek deti pri-
pravili svojím mamkám na hodine VYV 
darčeky, ktoré im odovzdali doma s úst-
nym blahoželaním k ich sviatku.
E Aktivity zamerané na environmentál-
nu výchovu
1. Apríl je  mesiac lesov, a tak sa deti 
vybrali do lesa vyobjímať stromy, nadý-
chať sa čerstvého vzduchu a pozorovať 
meniaci sa les na jar.
2. Na DEŇ ZEME žiaci skrášlili okolie 
školy tým, že vyzbierali odpadky v jej 
blízkosti, ale  aj na multifunkčnom ih-
risku.

Nezabudli sme na sviatok detí – MDD.
V spolupráci s rodičovskou radou sme 

deťom zakúpili balíčky sladkostí, ku 
ktorým sme pridali zdravú ovocnú šťavu 
a sponzorský darček (šatky na krk) od 
spoločnosti LUNIS, s ktorou spolupra-
cujeme v rámci projektu Ovocie do škôl.

V závere roka sme vyhodnotili celoroč-
né aktivity:
1. Testovanie v čitateľskej gramotnos-
ti – Tomáš Veselovský (4. roč.) – 92% 
úspešnosť, Ján Grigľák(3. roč.) – 95% 
úspešnosť a Rita Gurovičová (2. roč.) – 
99% úspešnosť - odmenení pochvalným 
uznaním a vecnou cenou.
2. Písanie ročníkových prác – Sandra 
Galliková, Nataša Kolodzejová a Má-
ria Režnická – odmenené pochvalným 
uznaním a vecnou cenou.
3. Testovanie v ANJ v programe WO-
CABEE – Mária Režnická, Ján Grigľák, 
Patrícia Galliková a Bianka Rušinová – 
odmenení diplomom a sladkosťou.
4. Výborná dochádzka do školy – Mária 
Režnická a Miloš Furcoň 0 vymeškaných 
hodín, Patrícia Galliková (4 hod.), San-
dra Galliková (5 hod.) a Alex Čarnogur-
ský (9 hod.). Odmenení diplomom a re-
flexnými prvkami.
5. Zber papiera – 1. miesto – Sandra 
Galliková (692 kg), 2. miesto -  Lilien 
Galovičová (555 kg), 3. miesto – Miloš 
Furcoň (270 kg).
Títo žiaci boli odmenení diplomom a 
vecnou cenou. Sladkosťou boli odmenení 
ešte traja zapojení žiaci – Alex Čarno-
gurský, Tomáš Veselovský a Bianka Ru-
šinová. Do zberu sa zapojilo iba 6 žiakov 
z 21. Spolu nazbierali 1570 kg papiera. 

Naši žiaci dosiahli výborné výsledky. Vy-
svedčenie so samými jednotkami malo 
13 žiakov, čo predstavuje 62 % a výbor-
né výsledky dosiahlo 81 % žiakov z cel-
kového počtu. V závere sa všetkým žia-
kom za ich usilovnosť poďakoval aj pán 
starosta Mgr. Marián Štefaňák. Žiaci 4. 
ročníka sa s nami rozlúčili a symbolicky 
zároveň ukončili školský rok 2020/2021 
zazvonením na zvončeku. 

Posledný deň boli žiakmi Základnej 
školy v Matiašovciach štvrtáci – Sandra 
Galliková, Boris Grigľák, Nataša Kolo-
dzejová, Jakub Malák, Mária Režnická, 
Lukáš Semančík a Tomáš Veselovský.
Podrobné informácie o aktivitách školy s 
fotoalbumom nájdete na webovej strán-
ke školy zsmatiasovce.edupage.org.
Prajem všetkým krásne letné prázdniny.
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