
4/2021

VODOVOD
NA ULICI POTOK

KONTROLA STAVU
MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

OČKOVANIE
V OBCI

Tesne pred nepriaznivým zimným 
počasím bolo zrekonštruovaných 400 
metrov vodovodu na ulici Potok, kto-
ré sú súčasťou projektu hradeného z 
prostriedkov miestnej akčnej skupiny 
Tatry Pieniny LAG. Hneď po realizácii 
daného projektu bola nájdená jedna 
porucha na vodovodnej sieti, cez ktorú 
vytekalo veľké množstvo pitnej vody 
do miestneho potoka pri multifunkč-
nom ihrisku a toto poškodenie bolo 
ihneď zhotoviteľom odstránené. Ná-
sledne sa zvýšil tlak vody v potrubí, čo 
spôsobilo okamžité poškodenia v ďal-
ších dvoch „slabších“ miestach exis-
tujúcej siete. Na základe toho, obec vo 
vlastnej réžii zrekonštruovala ďalších 
približne 100 metrov vodovodnej sie-
te, vrátane štyroch nových prípojok. 
Výsledkom toho je, že konečne po 
dvoch rokoch neustálych problémov 
s vodovodom, už počas vianočných 
sviatkov, vodovod fungoval výborne 
a veríme, že tento stav bude pokra-
čovať. Ak bude možnosť podať žiadosť 
o získanie finančného príspevku na 
dokončenie rekonštrukcie zvyšných 
častí vodovodu na ul. Potok, obec túto 
možnosť určite využije, aby tak na 
desaťročia vyriešila problém so záso-
bovaním pitnou vodou na ul. Potok. 
Ďakujeme všetkým občanom za trpez-
livosť, spoluprácu pri hľadaní riešení a 
zároveň aj za ústretovosť pri osádzaní 
vodomerných šácht na rekonštruova-
ných prípojkách.

12. novembra sa uskutočnila kontrola 
stavu stavby rekonštruovanej miest-
nej komunikácie na ulici Pod lesom za 
prítomnosti zhotoviteľa - Inžinierske 
stavby Košice = Colas Slovakia, a.s.. Pri 
tejto kontrole bolo zistených niekoľko 
poškodení, na základe ktorých zhoto-
viteľ navrhol riešenia opravy. Väčšina 
poškodení miestnej komunikácie je 
výsledkom nedbanlivého vplyvu ob-
čanov – najmä používaním poľno-
hospodárskych strojov, kedy prídavné 
zariadenia spôsobili škody na povrchu 
cesty, taktiež sú na tejto komunikácii 
vytrhnuté obrubníky, či preliačiny po 
jazde ťažkých vozidiel. Všetky škody 
spôsobené občanmi boli zaznamena-
né a úhrada opráv tejto komunikácie 
bude riešená priamo s občanmi, ktorí 
škody spôsobili až po kalkulácii ná-
kladov dodaných zhotoviteľom.

V sobotu, 4. decembra 2021, sa v na-
šej obci uskutočnilo očkovanie proti 
ochoreniu COVID-19 mobilnou oč-
kovacou jednotkou. Tím zdravotní-
kov mobilnej očkovacej jednotky z 
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v 
Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL, u 
nás zaočkoval 220 ľudí. Zaočkovaní 
boli občania z miest a obcí Matiašov-
ce, Spišské Hanušovce, Veľká Fran-
ková, Malá Franková, Osturňa, Jezer-
sko, Reľov, Zálesie, Spišská Stará Ves, 
Majere, Červený Kláštor, Lechnica, 
Spišská Belá, Lendak a Veľký Lipník. O 
očkovanie mali záujem občania, kto-
rým bola aplikovaná I., II., či III. dávka 
očkovacej látky, pričom zaočkovať sa 
prišli aj takí, ktorí čakali, kedy vakcína 
príde za nimi. 

Veľké poďakovanie patrí celému očko-
vaciemu tímu, všetkým zamagurským 
samosprávam, administratívnym a 
pomocným pracovníkom obce Matia-
šovce, ako aj príslušníkom DHZ Ma-
tiašovce za profesionálne odvedenú 
prácu, výbornú spoluprácu a komuni-
káciu pri zrealizovaní celého očkova-
nia, ktoré je prínosom pre celú spo-
ločnosť. Úprimné poďakovanie patrí 
Vám všetkým, ktorí ste sa očkovania 
zúčastnili a svojou disciplínou, tak 
prispeli k plynulému priebehu vakci-
nácie.

ŠTATISTIKA
Narodenia: 1 dievčatko a 1 chlapček
Úmrtia: 1 muž

Do našej obce sa prisťahovalo 6 ľudí, 
trvalý pobyt za posledný kvartál 
nezrušil nikto. K 31.12.2021 mala naša 
obec 811 obyvateľov.

OCENENIE
PRE STAROSTU

21. decembra si starosta obce prevzal 
od prednostu Okresného úradu Kež-
marok čestný odznak ministra vnút-
ra Slovenskej republiky za osobitný 
prínos pri plnení úloh Ministerstva 
vnútra SR počas opatrení proti šíreniu 
ochorenia Covid-19. „Ocenenie, ktoré 
som dostal od pána ministra vnútra 
SR, Romana Mikulca, som nečakal a 
prekvapilo ma. Dovolím si tvrdiť, že 
toto ocenenie patrí všetkým občanom 
našej obce, pretože každý, kto pomá-
hal svojmu blízkemu, sa obetavo po-
dieľal na zvládnutí tejto zvláštnej a 
neľahkej doby spojenej s ochorením 
Covid-19. Srdečná vďaka Vám všet-
kým, ktorí ste si navzájom pomáhali a 
aj naďalej pomáhate,“ uvádza starosta 
obce.
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DOBROVOĽNÍ HASIČI
V KATEGÓRII „C“

NAHLASOVANIE PORÚCH 
NA OBECNOM MAJETKU 

POŠKODENIE ALEBO 
PORUCHY VEREJNÝCH 
POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB 

ZMENA KŇAZA
V OBCI

DAŇOVÉ PRIZNANIA
A PLATENIE DANÍ

Okresné riaditeľstvo hasičského zbo-
ru v Kežmarku vykonalo 8. októbra 
skúšku pripravenosti Dobrovoľného 
hasičského zboru Matiašovce, zame-
ranú na spĺňanie kritérií pre zara-
denie do kategórie „B“ s vyhlásením 
cvičného poplachu bez použitia sirény 
a húkačiek na vozidlách. Konštatu-
jeme, že  hasičské družstvo v mini-
málnom počte 1+3 bolo akcie schopné 
do  10 minút v počte 1+5. Pri kontrole 
však boli zistené pochybenia, na zá-
klade ktorých boli dobrovoľní hasi-
či preradení do nižšej kategórie „C“. 
„Na základe dobrého úmyslu obce a 
zapojenia viacerých ľudí do činnosti 
dobrovoľného hasičského zboru sme 
paradoxne zostúpili o kategóriu niž-
šie. Tiež to pre nás znamená získanie 
nižšej dotácie pre ich činnosť. V zák-
ladnom dokumente hasičov, ktorý bol 
vytvorený pred istým časom, máme 
zapísaných viac dobrovoľných hasi-
čov, ako je potrebné. Na základe tohto 
musia všetci spĺňať isté kritériá, ktoré 
boli pri skúške kontrolované. Pre vy-
svetlenie, napríklad v rámci kategórie 
„B“ musia byť dvaja strojníci s úplnou 
dokumentáciou (odborná spôsobilosť 
na výkon funkcie strojníka, psycholo-
gická spôsobilosť na vybrané činnosti, 
napríklad vedenie vozidla s právom 
prednostnej jazdy, zdravotná spôso-
bilosť,...). V našom zbore máme však 
dvoch strojníkov, z ktorých len jeden 
mal kompletnú dokumentáciu.  Tak-
tiež postačuje pre túto kategóriu iba 10 
hasičov, v našom zbore ich máme 15, 
avšak u niektorých sme nevedeli preu-
kázať splnenie požadovaných kritérií. 
Pri vykonaní skúšky sme preukázali 
odhodlanie a chuť poskytovať služ-
by dobrovoľného hasičského zboru, 
taktiež sme skúšajúcich oboznámili s 
plánovanou rekonštrukciou hasičskej 
zbrojnice. Avšak na základe spomenu-
tých skutočností sme museli zostúpiť 
o kategóriu nižšie. Napriek všetkému, 
našim dobrovoľným hasičom ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu obce a 
spoľahnutie sa na nich v prípade po-
treby,“ vysvetľuje starosta obce.

Prosíme občanov o pomoc a spoluprá-
cu týkajúcu sa nahlasovania akých-
koľvek porúch na obecnom majetku. 
Ide najmä o poruchy obecného roz-
hlasu, verejného osvetlenia, vodovodu 
na ulici Potok, výtlkov na miestnych 
komunikáciách, či dopravnom značení 
v obci. „Ak občan zistí nejaké poško-
denie obecného majetku, tak nech to, 
prosím, čo najskôr nahlási hociktoré-
mu zamestnancovi obce, pretože za-
mestnanci obce nie sú každý deň prí-
tomní na všetkých miestach v obci, a 
tak nemôžu vedieť o každej poruche. 
Napr. pri obecnom rozhlase ide doslo-
va o čas, pretože pri reproduktoroch 
rozmiestnených v obci sa nachádzajú 
batérie, ktoré sa cez noc nabíjajú. Ak 
je u nich zistené nejaké poškodenie, 
tak sa nenabíjajú a po pár dňoch bez 
nabitia, sa akumulátory už nedajú za-
chrániť. A aj oprava je potom drahšia 
a náročnejšia. Za spoluprácu a občian-
sku povinnosť ďakujeme,“ uzatvára 
starosta obce.

Poruchy na strane poskytovateľov ve-
rejných služieb, ako napr. dodávanie 
elektrickej energie, vodovod v cen-
trálnej časti, telekomunikačné služ-
by, zemný plyn, dopravné značenie 
či výtlky na štátnej ceste a podobne,  
prosíme nahlasovať na telefónne čísla 
uvedené na faktúrach, či interneto-
vých stránkach od týchto poskyto-
vateľov. Zároveň kontakty na nich sú 
uvedené aj v obecnom kalendári. „Ak 
tieto poruchy zistí zamestnanec obce, 
automaticky sa to hlási uvedeným po-
skytovateľom, ale nie je ani v kompe-
tencii a ani v silách obce, aby riešili 
problémy súkromných firiem, ktoré 
inkasujú za nimi dodávané komodity 
nemalé ceny. Za porozumenie ďaku-
jeme,“ uvádza starosta obce.

1. augusta 2021 ukončil činnosť v našej 
farnosti pán farár Ďubek, pôvodom z 
Oravskej Polhory, ktorý predtým pô-
sobil ako kaplán aj vo farnostiach Dol-
ný Kubín, Trstená, Spišská Belá, Po-
prad a Námestovo, a tiež ako správca 
farností Dlhá nad Oravou, excurendo 
v Podbieli, v Kline a nakoniec v našej 
farnosti. Úprimne a z celého srdca mu 
ďakujeme za jeho blízkosť, štedrosť, 
dobrosrdečnosť a aj za jeho obetu pri 
zveľaďovaní zverenej farnosti. Od 1. 
novembra 2021 k nám nastúpil pán 
farár Peter Pincel, pochádzajúci z Čer-
novej pri Ružomberku. Ordinovaný bol 
18. júna 2011 v Spišskej Kapitule. Po 
vysviacke pôsobil ako kaplán v Tvr-
došíne. V rokoch 2014-2017 študoval 
kanonické právo na Pápežskej univer-
zite sv. Tomáša Akvinského v Ríme, 
kde získal licenciát kanonického prá-
va (ICLic.). V Cirkevnom súde Spiš-
skej diecézy pracuje od 11. septembra 
2017. V období práceneschopnosti 
vtedajšieho kňaza a v období medzi 
odchodom pána farára Ďubeka a prí-
chodom pána farára Pincela, nezišt-
ne plnil úlohu zastupujúceho kňaza 
vo farnosti Mons., ThDr. Alojz Fran-
kovský, rodák z neďalekej obce Veľká 
Franková, ktorému ďakujeme za obe-
tavosť a odhodlanosť plniť túto úlohu 
aj počas situácie spojenej s ochorením 
COVID-19. Veríme, že sa v našej obci 
bude novému pánovi farárovi páčiť a 
prajeme mu veľa Božieho požehnania 
a zdravia v novej farnosti. 

Ak počas kalendárneho roka v rámci 
nášho katastrálneho územia nastane 
zmena vlastníka stavby (domy, hos-
podárske budovy, garáže a pod.), alebo 
pozemku (stavebné pozemky, pozem-
ky okolo stavieb či dvory alebo poľno-
hospodárska a lesná pôda) z dôvodov 
kúpy, predaja, darovania, dedenia ale-
bo iného spôsobu prevodu, je potrebné 
tento údaj nahlásiť na Obecnom úrade 
najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka. 
Až od 1.2. daného roka sa začína pra-
covať na vyrubovaní príslušnej dane. 
Už nie je v zákone uvedené, že dane 
musia byť obcou spracované do 31.5. 
daného roka, čo znamená, že môžu 
byť rozhodnutia o výške vyrubenej 
dane doručené vlastníkovi počas ce-
lého kalendárneho roka. Býva však 
zvykom, že ako aj občania, tak aj obce, 
chcú mať tieto povinnosti vybavené čo 
najrýchlejšie a vzhľadom ku  každo-
ročne narastajúcemu rozsahu prevo-
dov medzi vlastníkmi, prosíme o tr-
pezlivosť kým obec vyrubí danú daň. 
Daňové povinnosti pri dani za psa a za 
ubytovanie sú podobné, kedy zmeny z 
pohľadu daňovníka je potrebné nahla-
sovať pribežne a tieto dane je možné 
vyriešiť prakticky bez čakania, pretože 
sú jednoduchšie na spracovanie.Naša RTO má nový módny doplnok.
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nené divadelným  predstavením Krt-
ko. Po dôkladnej príprave si nacvičili 
a nahrali video pre našich starých ro-
dičov. Dúfame, že aj malá pozornosť 
starkých potešila. Mikuláš nás navští-
vil aj tento rok a za básničky a pes-
ničky odmenil deti sladkou odmenou. 
Pri púšťaní lampióna šťastia si každý 
niečo želal a dúfame, že sa to splni-
lo. Vo vianočnej pekárni sme upiekli 
chutné medovníky, trošku sme si za-
plnili bruško, že sa skoro doň ani obe-
dík nevošiel.

Dovoľte mi vysloviť slová vďaky pani 
Elene Semančíkovej za jej ochotu za-

stúpiť počas PN a „môjmu“ 
kolektívu, že všetko pekne 
fungovalo. ĎAKUJEM VÁM!

Na záver Vám prajeme, 
nech Božie požehnanie a 
radosť života naplní každý 
váš deň, nech vaša rodina 
nespozná v tomto roku sú-
ženie, starosti a problémy. 
Vaše príbytky nech navští-
vi šťastie, láska a zdravie, 
ktoré vás budú sprevádzať 
každým vašim krokom.

• 14. októbra sa uskutočnila 
inventarizácia majetku obce, 
konkrétne išlo o kontrolu vozidla 
IVECO Daily a protipovodňový vozík. 
Kontrola dopadla bez výhrad. 

• 2. novembra sa zrealizoval tzv. 
ostrý prepoj existujúcej plynovodnej 
siete s novovybudovaným 
plynovodom na ulici Južná pre 
začatie používania zemného plynu 
pre 9 prípojok určených novostavbám 
v smere ku Materskej škole. 

• 3. novembra obec rokovala so 
zástupcami firmy Brantner Poprad 
s cieľom rýchlejšieho poskytnutia 
termínov vývozov všetkých druhov 
odpadov v roku 2022 z dôvodu 
obnovenia tvorby obecného stolového 
kalendára. 

• Po ročnej pauze obec vydala stolový 
kalendár, v ktorom občania nájdu 
všetky dôležité oznamy, kontakty, 
termíny vývozu odpadov v obci. 
Taktiež ďakujeme občanom za 
poskytnuté fotografie a podnety na 
vylepšenie kalendára. 

• 15. decembra sa konalo zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. V tento 
deň sa starosta obce zúčastnil aj 
zasadnutia Bezpečnostnej rady 
okresu Kežmarok, na ktorej podal 
informatívnu správu o pripravenosti 
obce v prípade krízového riadenia. 

• 27. decembra boli v obci 
prevádzkyschopné obidve ľadové 
plochy na multifunkčných ihriskách. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
každoročne podieľajú na príprave 
ľadových plôch a prosíme aj ďalších 
občanov o pomoc pri realizácii.

TECHNICKÁ KONTROLA 
FARMÁRSKYCH STROJOV

Na základe záujmu vlastníkov farmárskych strojov je možné opäť 
uskutočniť tzv. pojazdnú technickú kontrolu. Žiadame občanov, ak 
majú o túto službu záujem, aby, ako doposiaľ, svoj záujem nahlá-
sili na Obecnom úrade s uvedením potrebných údajov, kde až po 
naplnení dostatočného počtu záujemcov prídu pracovníci stanice 
technickej kontroly do našej obce vykonať túto službu. Záujemcov 
budeme včas informovať o termíne, čase a mieste konanie tejto 
kontroly.

LIST JEŽIŠKOVI
„Vždy mávala si aj tisícky snov
A spávala si len s bábikou
V čas vianočný musel ísť
tajne od nás pre Ježiška list

Dávno máš za sebou ten čas,
bábiky spávať viac nedávaš.
A poznávaš život...
tak úžasne nový
No túžiš písať list Ježiškovi

Dnes stálo by v ňom
Len pár malých riadkov
Nech stále tu je mama a tatko
A nech príde práve ten
veď vieš ktorý, viac nepoviem...“

Byť dobrým je skvelé, nielen že  nám 
to robí  radosť, ale aj potešíme oko-
lie.  Aj tento rok detičky poslúchali a 
usilovne pracovali. Oboznámili sa s 
dopravnými prostriedkami, starší aj 
s dopravnými značkami, s číslami, 
s geometrickými tvarmi, s farbami. 
Predškoláci a stredná veková skupina 
Včielky pracujú s novým časopisom 
Včielka...

Začiatok októbra mali deti spríjem-

Kolektív Materskej školy
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Vážení čitatelia občasníka Naše Ma-
tiašovce, v mojom príspevku  Vás 
chcem oboznámiť s aktivitami, ktoré 
sme pre  deti pripravili a čo zaujímavé 
zažili v škole od 
októbra do de-
cembra 2021.

Mesiac október 
sme začali krúž-
kovou činnosťou, 
ktorá trvala do 
konca novembra. 
Potom minis-
terstvo školstva 
krúžky zrušilo pre 
pandémiu. Žia-
ci navštevovali 
športový a hu-
dobno-dramatic-
ký krúžok.

Aktivity zame-
rané na tvorivé 
písanie a rozvoj 
čitateľskej gra-
motnosti:
1. Žiaci 2. až 4. ročníka  písali:
Prvú ročníkovú prácu na tému „Ako by 
som odstránil/a obezitu. “. Túto tému 
sme vybrali v rámci aktivity „Hovor-
me o jedle“.  
Druhú ročníkovú prácu na tému „Moje 
dobré skutky“.
2. Žiaci 2. až 4. ročníka riešili:
TEST 1 -  35 % priemerná úspešnosť 
žiakov 2. ročníka, 80 % 3. ročníka, 77 
% 4. ročníka.
TEST 2 -  56 % priemerná úspešnosť 
žiakov 2. ročníka, 86 % 3. ročníka, 76 
% 4. ročníka.
Plný počet bodov získali žiačky 3. roč-
níka Rita Gurovičová a Lenka Rušino-
vá.
TEST 3 -  88 % priemerná úspešnosť 
žiakov 2. ročníka, 87 % 3. ročníka, 67 
% 4. ročníka.
Plný počet bodov získali žiačky Patrí-
cia Galliková (2. roč.), Rita Gurovičo-
vá, Darinka Michnová a Bianka Ruši-
nová (3. roč.).
3. Pani učiteľky čítajú deťom goralské 
rozprávky.

Aktivity zamerané na environmen-
tálnu výchovu:
1. „Obsah dusičnanov a dusitanov v 
zelenine z rôznych systémov poľno-
hospodárstva. Spoločná vzdelávacia 
akcia.“ Projekt pripravený v rámci 
Vyšehradského fondu s odborníkmi z 
Krakova a Slovenska.
2. Zapojenie sa do projektu „Triediš, 
triedim, triedime“ – vyhlasovateľom 
je Ministerstvo životného prostre-
dia SR, organizátorom je Slovenská 
agentúra životného prostredia. Deti sa 
samy učia, ako nakladať s odpadom. 
V rámci daného projektu sme deťom 
pripravili aktivitu „Učíme sa recyklo-

vať“. Pri jej organizovaní sme využili 
doručený vzdelávací materiál a  knihu 
Chránime našu planétu.

3. Uskutočnili sme tretiu časť envi-
ronmentálnej výchovy, tentoraz sme 
sa zamerali na to, čo dýchame. Názov 
témy -  Zachovajme si čistý vzduch! 

Aktivity zamerané na zdravé stravo-
vanie:
1. V spolupráci s mamičkami uskutoč-
ňujeme v každom mesiaci  jeden Týž-
deň so zdravou desiatou – žiaci nosia 
do školy zdravé jedlo, ovocie, zeleni-
nu. 
2. Škola je zapojená do projektu Ovocie 
do škôl.
3. Zdravie v pohári – jeseň. Aktivitu 
organizujeme podľa ročných období. V 
jeseni si žiaci z domu donesú do školy 
nakrájané ovocie, dajú si ho do pohá-
ra a počas prestávok si z neho ujedajú. 
Ďakujeme rodičom za spoluprácu.
4. Kreslenie plagátov na tému „Ako 
odstrániť obezitu“.
5. Vo vyučovaní využívame aj násten-
ku na chodbe, ktorá je zameraná na 
zdravé stravovanie a zdravý životný 
štýl.

Zapojenie sa do celoslovenských ak-
tivít:
1. Školské kolo Pytagoriády pre žiakov 
3. a 4. ročníka – úspešná riešiteľka 
Rita Gurovičová (3. ročník), vybojova-
la si postup  do  okresného kola.
2. Ypsilon – slovina je hra, zapojilo sa 
18 žiakov z 19, výsledky sa dozvieme 
v januári. 
3. Zapojili sme sa do projektu Detský 
čin roka 2021 – príbehy detí, ktoré 
pomáhajú. Projekt bol pod záštitou 
prezidentky Slovenskej republiky pani 
Zuzany Čaputovej a pod záštitou Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. De-

ťom sme prečítali príbehy o dobrých 
skutkoch a porozprávali sa spoločne o 
hodnotách, ktoré prinášajú. Naši žiaci 
sa zapojili do detskej poroty a vyberali 

príbehy, ktoré sa 
im najviac páčili.
4. Pokračovali 
sme v spoluprá-
ci so ZŠ Veľká 
Franková na ak-
tivite „Záložka do 
knihy spája“. 

Aktivity zamera-
né na športova-
nie:
1. Opäť sme sa 
zapojili do celo-
slovenskej akti-
vity „Do školy na 
bicykli“. Do akti-
vity sa zapojilo 17 
žiakov, jeden žiak 
bol v karanténe, 
1 žiačka nemala 
záujem o aktivi-
tu, ktorá trvala 2 

týždne. 
Po jej skončení sme odmenili žiakov 
cukríkmi podľa pravidla 1 deň = 1 cuk-
rík. Šiesti žiaci (Miriam, Bianka, Rita, 
Viktor, Alex, Miloš) prišli do školy na 
bicykloch počas celého trvania aktivity 
aj v nepriaznivom počasí. Tí si okrem 
cukríkov odniesli aj reflexné prvky. 
2. Pri príležitosti Svetového dňa behu 
si žiaci na multifunkčnom ihris-
ku otestovali svoju fyzickú kondíciu. 
Držali sme sa hesla „Prekonaj sám 
seba!“ Každý behal koľko vládal a 
chcel. Najlepšiu „kondičku“ mali žia-
ci Alex Čarnogurský, Rita Gurovičová 
a Janko Grigľák, ktorých sme museli 
zastaviť, aby nám nebodaj od vyčer-
pania neodpadli. 
3. Využili sme, že nám konečne na-
snežilo a tak sa žiaci na školskom 
dvore v rámci aktivity „Postavím si 
snehuliaka“ pustili do ich stavania.

Podrobné informácie s fotografiami si 
môžete nájsť na webovej stránke školy 
zsmatiasovce.edupage.org.

PaedDr. Elena Galovičová,
riaditeľka školy
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