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BEZKONTAKTNÁ PLATBA 
NA OBECNOM ÚRADE

KRIŽOVATKA DO OBCE 
ZÁLESIE

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
V NAŠEJ OBCI

V záujme zvýšenia kvality poskytova-
ných služieb pre verejnosť obec Ma-
tiašovce rozšírila od polovice mája 
možnosti občanov pri platení daní a 
poplatkov. Okrem platby v hotovos-
ti a bankového prevodu môžu fyzic-
ké a právnické osoby využiť novinku 
- možnosť zaplatiť príslušný poplatok 
v pokladni obecného úradu prostred-
níctvom platobného terminálu.
Samozrejme, platba je bez poplatku 
a platby zároveň nie sú obmedzené 
žiadnou výškou. 

Po niekoľkých rokoch rokovaní a hľa-
daní prostriedkov či riešení stavu kri-
žovatky do obce Zálesie sa pristúpilo 
k ďalším významným krokom. Správa 
ciest PSK začala s vykupovaním po-
zemkov pod plánovanou stavbou a zá-
roveň požiadala Stavebný úrad o vy-
danie územného rozhodnutia vo veci 
umiestnenia stavby križovatky, ktoré 
sa už začalo. Tým odbremenila obec 
od vykupovania týchto pozemkov, čo 
by boli ďalšie výdavky z rozpočtu obce 
na realizáciu tohto diela. Veríme, že tí 
občania, ktorí ešte nepreviedli svoje 
podiely v pozemkoch dotknutých tou-
to stavbou, tak urobia čo najskôr, aby 
túto stavbu nebrzdili. Ďakujeme však 
všetkým vlastníkom pozemkov, ktorí 
ochotne a bez zdržiavania podpísali 
zmluvy na prevod pozemkov, aby tak 
výstavba tejto križovatky mohla byť čo 
najskôr zrealizovaná.

Odpustovú sv. omšu v kostole sv. Petra a Pavla apoštolov celebroval 
Mgr. Anton Durčák - kaplán z Popradu s homíliou adresovanou každé-
mu farníkovi, za ktorú srdečne ďakujeme. 
Ďakujeme aj nášmu pánovi farárovi ICLic. Petrovi Pincelovi, nositeľovi 
mena jedného z našich patrónov a pri tejto príležitosti mu vyprosuje-
me veľa Božích milostí, zdravia a všetkého, o čo žiada Nebeského otca.

POĎAKOVANIE
Obec Matiašovce vyjadruje úprimné 
poďakovanie predsedníčke DHZ Ma-
tiašovce, Eve Bolcarovičovej, za prí-
kladné a úctyhodné pracovné nasade-
nie pri poskytnutí bezodkladnej prvej 
pomoci občanom našej obce.

CERTIFIKÁT 
ZA ROK 2021
Naša obec aj tento rok získala certi-
fikát s údajom o množstve komunál-
nych odpadov, ktoré bolo na území 
obce vytriedené v roku 2021. Oproti 
roku 2020 sme sa polepšili v prepoč-
te o 1,13 kg na obyvateľa vytriedené-
ho odpadu.  Ďakujeme všetkým ob-
čanom, že zodpovedným triedením 
odpadov prispievate k ochrane život-
ného prostredia a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu. 

NOVÝ SPOLOČENSKÝ 
PRIESTOR V OBCI
Za pomoci zamestnancov obce sa 
v zimnom období a v dažďových dňoch 
jarného obdobia podarilo dokončiť re-
konštrukciu klubu mládeže alebo tzv. 
Okrúhlu. Momentálne je k dispozícii 
všetkým, ktorí o to prejavia záujem 
pre uskutočnenie rôznych spoločen-
ských akcií.  Prajeme príjemné využí-
vanie týchto priestorov.
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• 6. apríla sa uskutočnil 
zápis do 1. ročníka 
základnej školy, ktorá sa 
tak teší deviatim novým 
prváčikom. 

• Otvorenie letnej turistickej 
sezóny v Pieninách pripadlo 
tento rok na sobotu, 23. 
apríla. 

• 29. apríla sa v našej obci 
opäť realizovala pojazdná 
technická kontrola 
farmárskych strojov. 

• 4. mája boli ukončené 
stavebné práce v rámci 
rekonštrukcie hasičskej 
zbrojnice. 

• Pri príležitosti Dňa 
matiek si žiaci materskej 
a základnej školy v druhú 
májovú nedeľu pripravili 
pre svoje mamičky kultúrny 
program, taktiež všetkých 
prítomných v kultúrnom 
dome  potešila hudobná 
skupina Vojňanka. 

• Dňa 7. mája sa uskutočnil 
zber elektroodpadu, ktorého 
bolo spolu 660 kg. 

• 17. mája sa v obci konal 
Beh obcou o putovný pohár 
starostu obce. 

• 25. mája sa obci 
Lesnica uskutočnilo 
valné zhromaždenie 
Asociácie horských sídel 
Slovenska, na ktorom 
prebiehala diskusia najmä 
o problematike rozšírenia 
medveďa hnedého, či téme 
podielových daní. 
 

• Oslavy Dňa detí sa v našej 
obci presunuli na 3. júna, 
kedy si dobrovoľní hasiči 
z našej obce pripravili pre 
deti materskej školy pestrý 
program a tiež 27. júna, 
kedy sa deti vyšantili na 
skákacom hrade, pochutnali 
na cukrovej vate a tiež mali 
možnosť sledovať ukážku 
hasičskej techniky, či 
stretnúť maskotov známej 
rozprávky Tlapková patrola. 

• Výberové konanie na 
pozície riaditeliek základnej 
a materskej školy obhájilo 
doterajšie vedenie týchto 
školských zariadení v našej 
obci, a to PaedDr. Elena 
Galovičová a Bc. Karina 
Graindová. 

• Obec opäť po piatich 
rokoch začala vyraďovací 
proces písomností a 
dokumentácií z obecného 
archívu. 

• Valné zhromaždenie 
majiteľov pozemkov 
a podielnikov v 
obhospodarovaní 
Lesopôdohospodárskeho 
pozemkového spoločenstva 
Matiašovce sa uskutočnilo 
12. júna a bližšie informácie 
sa dozviete na ich webovej 
stránke: lppsmatiasovce.
webnode.sk 

• V poradí druhé zasadnutie 
poslancov obecného 
zastupiteľstva sa konalo 15. 
júna. 

• 17. júna sa v našej obci 
uskutočnila živá pozvánka 
na 45. ročník Zamagurských 
folklórnych slávností, pri 
príležitosti ktorých členovia 
dobrovoľného hasičského 
zboru v obci postavili máj.  

• Hasičské vozidlo IVECO 
Daily absolvovalo ročnú 
povinnú prehliadku. 

• 21. júna začali stavebné 
práce na projekte 
turisticko-informačného 
systému – Vitajte v obci. 

• V sobotu, 25. júna sme v 
obci zapálili Jánsku vatru, 
ďakujeme za hojnú účasť. 

• Výkup papiera a 
použitého kuchynského 
oleja sa uskutočnil 25.júna 
a spolu bolo v mobilnej 
zberni odovzdaných 170 
kg papiera a 16 litrov 
použitého kuchynského 
oleja.

NOVÉ PROJEKTY

VÝSTAVBA RODINNÝCH 
DOMOV NA UL. NOVÁ 
(POD POPIUM GURUM)

30. júna podala obec žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok na zníženie energetickej náročnosti obecného úradu.  
Táto žiadosť putovala na Slovenskú inovačnú a energetickú 
agentúru a je to v poradí už piaty krát, čo sa obec uchádza 
o podporu na zníženie energetickej náročnosti tejto najviac 
využívanej, ale aj najviac „neenergetickej“ budovy. Verí-
me, že konečne budeme úspešní a tím znížime náklady 
obce na prevádzku tejto stavby. 
Druhý projekt sa týka rekonštrukcie vodovodu na uli-
ci Potok, konkrétne na poslednú etapu rekonštrukcie. 
Táto žiadosť bola odoslaná Miestnej akčnej skupine, Tat-
ry-Pieniny LAG v Spišskej Starej Vsi. V hre je taktiež aj 
rekonštrukcia parkovísk pri hornom a dolnom cintoríne a 
tiež aj rekonštrukcia obecnej studne pri Obecnom úrade. 
O prípadnom schválení týchto žiadostí vás budeme infor-
movať.

Začala sa príprava pre vydanie územného rozhodnutia na 
umiestnenie stavby budúcej miestnej komunikácie do lo-
kality pod Popium Gure teda pre ulicu Nová, od Božej muky 
smerom na sever. V rámci územného plánu obce je pre túto 
lokalitu navrhnutých niekoľko desiatok pozemkov pre vý-
stavbu rodinných domov s dvomi prístupovými cestami. V 
rámci tejto fázy je pripravených 14 pozemkov k pomerne 
rýchlemu začatiu výstavby rodinných domov. Avšak v pr-
vom rade je nevyhnutné mať k týmto pozemkom aj prístu-
povú cestu. Územnoplánovacia dokumentácia obce (UPD) 
hovorí o jednej prístupovej ceste od Božej muky smerom 
na sever (po túto stavbu je prístupová cesta aj vo vlast-
níctve obce) a druhá prístupová cesta je pomedzi rodinné 
domy p. Ing. Vojtecha Kuchtu a p. Miroslava Marhefku v 
severe ulice Hlavná, kde je obec iba spoluvlastníkom tejto 
prístupovej cesty. Druhá menovaná prístupová cesta je zo 
strany jej vyššie menovaných susedov požadovaná na zru-
šenie a prebiehalo niekoľko rokovaní za účelom hľadania 
riešenia. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaž-
denie za účasti susedov prístupovej cesty, spoluvlastníka 
danej prístupovej cesty, vlastníkov pozemkov v časti pod 
Popium Gurum a tiež užívateľov daných pozemkov, aby sa 
našlo verejne prospešné riešenie. 

ŠPECIÁLNE SPOJE 
DO PIENIN
Na trase Stará Ľubovňa – Červený Kláštor budú počas so-
bôt a nedieľ cez letné prázdniny premávať špeciálne au-
tobusové spojenia. Turistom zlepšia dostupnosť Národné-
ho parku Pieniny. Posilnené autobusové spoje zabezpečia 
počas júla a augusta dopravu medzi Starou Ľubovňou a 
vyhľadávaným turistickým strediskom Červený Kláštor – 
Pieniny. Autobusy budú premávať na trase Stará Ľubovňa 
– Hniezdne – Kamienka – Stráňany – Veľký Lipník – Ha-
ligovce – Červený Kláštor.
Zo Starej Ľubovne budú vyrážať spoje v období od 2. júla 
do 4. septembra počas sobôt a nedieľ o 8.38 h, 10.38 h a 
o 16.28 h. Z Červeného Kláštora do Starej Ľubovne pôjdu 
o 9.20 h, 11.20 h a 17.10 h. Z Červeného Kláštora k chate 
Pieniny v Lesnici pôjdu o 12.40 h a späť o 14.35 h. Autobusy 
zároveň zabezpečujú nadväzné spojenie k cezhraničnému 
vlaku RR Beliansky expres, ktorý je prevádzkovaný medzi 
mestami Poprad a Muszyna od 4. júna 2022. Cestovné po-
riadky je možné vyhľadať aj prostredníctvom webu www.
cp.sk. Posilnené spoje budú premávať vďaka spolupráci 
s IDS Východ a zmluvným autobusovým dopravcom BUS 
Karpaty s cieľom zlepšiť dostupnosť Národného parku Pie-
niny pre turistov.



3

KOMUNITNÉ CENTRUM
Márnym uplynutím náhradnej pri-
meranej lehoty na dokončenie stavby 
Obecného komunitného centra, obec 
od zmluvy o dielo odstúpila, preto-
že zhotoviteľ dielo nedokončil. Dňa 
05.05.2022 sa uskutočnila kontrola 
na mieste, vyvolaná zhotoviteľom, za 
účasti kontrolnej skupiny z Minister-
stva vnútra SR, poslancov obecného 
zastupiteľstva, stavebného dozoru 
stavby, projektového manažéra pro-
jektu ako aj niekoľkých zamestnancov 
obce, ale zhotoviteľ sa danej kontroly 
nezúčastnil. Až na tretí pokus o otvo-
renie rozostavanej stavby sa obci po-
darilo prevziať stavbu do svojej fak-
tickej moci pomocou zámočníckych 
firiem, ktoré rozvŕtali zámky na dve-
rách a stavbu otvorili. Obec dala tieto 
zámky protokolárne vymeniť a až tak 
za účasti viacerých svedkov protoko-

lárne pomocou audiovizuálnych zaria-
dení, previezla všetok hnuteľný maje-
tok zhotoviteľa do obecného skladu, 
kde daný majetok bol uzamknutý a 
čaká kým si ho zhotoviteľ prevezme. 
Následne stavebný dozor vyhotovil 
dokument tzv. Súpis vykonaných prác 
uskutočnených zhotoviteľom v čase 
od 23.07.2021 do 01.08.2021, ktoré do-
posiaľ zhotoviteľovi neboli uhradené 
a tento súpis bol zhotoviteľovi zasla-
ný, aby následne doručil obci faktúru 
na sumu 45.491,88 €, aby bola obcou 
riadne uhradená. Zároveň obec zho-
toviteľa vyzvala, aby s účtovnými do-
kladmi doručil písomnosti, ktoré sú 
potrebné k preplateniu danej faktú-
ry, napr. stavebný denník, fotodoku-
mentáciu a zároveň, aby tiež doručil 
aj písomnosti potrebné k budúcej ko-
laudácii stavby t. j. certifikáty, súhlasy 

o zhodách, odborné skúšky a podobne, 
ktoré sa týkali ním vykonaných sta-
vebných prác. Vzhľadom k tomu, že 
zhotoviteľ nedokončil základný rámec 
diela ani v náhradnej lehote, obec ne-
uznala ani údajné práce naviac, ktoré 
požaduje preplatiť. Obec informovala 
riadiaci orgán t.j. Ministerstvo vnút-
ra SR o všetkých úkonoch a požiada-
la o usmernenie k ďalšiemu postupu. 
Na základe toho, že obec odstúpila od 
zmluvy o dielo s pôvodným zhoto-
viteľom, bude nutné realizovať nové 
verejné obstarávanie na neuskutoč-
nené stavebné práce a stavbu dokon-
čiť s novým zhotoviteľom. Ako sme 
však avizovali, bohužiaľ sa táto stav-
ba predraží a pochopiteľne aj oddiali.  
Veríme však v dobrý koniec.

OZNAM PRE UŽÍVATEĽOV PITNEJ VODY 
NA ULICI POTOK

ZVLÁDLI SME TO... ĎAKUJEME

FUTBALISTI
TRETÍ

Z dôvodu dlhotrvajúceho obdobia bez 
zrážok, ktoré by zvýšili zásoby pod-
zemnej vody, bolo nevyhnutné opäť 
regulovať zásobovanie pitnou vodou. 
Bohužiaľ, je potrebné niektorým od-
berateľom opäť pripomenúť, že pitná 
voda z verejného vodovodu v prvom 
rade slúži na pitné účely, následne na 
osobnú hygienu či na iné k životu ne-
vyhnutne potrebné úkony. V žiadnom 
prípade pitná voda v čase jej nedostat-
ku nemá byť používaná na umývanie 
vozidiel, zavlažovanie záhrad, staveb-
né účely či plnenie bazénov. V prípa-
de potreby väčšieho množstva vody 
na rôzne iné účely, je možné sa ob-
rátiť na členov DHZ Matiašovce, ktorí 
vždy ochotne prídu napustiť občanom 
bazén s vodou načerpanou z vodného 
zdroja, nie z verejného vodovodu. Obec 

vypracovala projektovú dokumentáciu 
na rekonštrukciu poslednej častí naj-
staršieho úseku verejného vodovodu 
(od rodinného domu p. Márie Rojeko-
vej až po rodinný dom p. Jána Ovšon-
ku), v ktorej zahrnula aj modernizáciu 
všetkých zvyšných prípojok formou 
osadenia zemného ventilu pre každé 
odberné miesto a osadenia vodomer-
nej šachty pre budúcu montáž vodo-
meru. Z doposiaľ namontovaných vo-
domerov je pri kontrolných odpočtoch 
vidieť u niektorých odberateľov zau-
jímavé údaje, ktoré hovoria o vyššej 
spotrebe pitnej vody ako bola doposiaľ 
počítaná a fakturovaná. Preto žiada-
me občanov, aby vo vlastnom záuj-
me s pitnou vodou nakladali úsporne, 
pretože sa to odzrkadlí na úhradách za 
vodné v nasledujúcom roku.

Aj tieto posledné mesiace sa niesli v 
duchu naplánovaných aktivít podľa 
školského vzdelávacieho programu. 
Konečne po dvoch rokoch sme mohli 
potešiť vystúpením našich blízkych 
na Deň matiek. Bolo úmerne tomu 
aj dlhšie, ale veď prečo nie! Ratolesti 
boli odmenené sladkou pozornosťou 
a maminky milým darčekom.

Farebný týždeň sa niesol v znamení 
zábavy a výletov. Pondelok patril mod-
rej farbe a už aj tradične OLYMPIÁDE. 
V utorok bol žltý deň a s deťmi sme 
absolvovali výlet do voľnej  prírody za 
diviakmi a neskôr sme si zaskákali na 
trampolíne a aj futbal zahrali. Streda 
bola zelená a deti na výlet zaviedla. 
Výlet autobusom je veľký zážitok, na 
polícii nás tiež ohúrili vybavením a 
dokonca sme stihli v Info-centre zis-
tiť, koľko tu žije zvieratiek. Ešte sme 

si stihli na stanici zaspievať a zabaviť 
čakajúcich a ukončili sme to povoze-
ním sa do Zálesia. To bolo super! Na 

biely deň sme mali karneval a trošku 
zlé počasie, takže diskotéka bola vo 
vnútri. Ďakujeme našim dobrovoľným 
hasičom za piatkový program a našej 
cukrárni za zmrzlinku.

Dostali sme pozvanie, aby sme si po-
zreli krúžkovanie bocianov od pracov-
níkov PIENAP-u, ktorých rozprávanie 
bolo pre deti veľmi zaujímavé. 
Tento školský rok sme sa venovali 43 
zapísaným deťom, mali sme až desať 
predškolákov a z nich až 9 pôjde do 
prvého ročníka v ZŠ Matiašovciach
Záver školského roka sme začali svä-
tou omšou a pokračovali sme sláv-
nostným pasovaním do stavu škol-
ského a odovzdali sme osvedčenia o 
ukončení predprimárneho vzdelania. 
Ďakujeme pánovi farárovi, aj pánovi 
starostovi, že nám s našimi aktivitami 
pomohli.

Dovoľte mi na záver poďakovať aj ko-
lektívu MŠ, za ich svedomitú prácu, 
láskavé srdce a milé slovo.

Karina Graindová
Riaditeľka MŠ

Naši futbalisti odohrali už tri futbalové 
kolá, a to 14. mája vo Vernári, kde vy-
hrali jeden zápas proti Granč-Petrov-
ciam, 21. mája v obci Granč-Petrovce, 
kde prehrali obidva zápasy a 11.06. 
tiež na domácom ihrisku, kde opäť 
zdolali futbalistov z Granč-Petroviec. 
Celkovo sa umiestnili na tretej prieč-
ke so 7 bodmi. V prvom rade ďakuje-
me našim futbalistom za chvályhodné 
športové výkony a reprezentáciu obce. 
Prajeme im veľa ďalších športových 
úspechov. Vďaka patrí aj Ing. Štefa-
novi Žembovičovi za trénovanie na-
šich futbalistov a bezodplatné veno-
vanie sa deťom na úkor svojho voľna.  
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
V nedeľu, 5. júna, sa v našej obci  usku-
točnil už 5. ročník stolnotenisového 
turnaja, ktorý sa tešil veľkému záuj-
mu hráčov. Na tomto turnaji boli hráči 
rozdelení do troch kategórií. Výsledky 
ponúkame v nasledujúcich riadkoch.

Kategória ženy:
1. slečna Danielčáková (Reľov) 
2. slečna Erošová
 (Matiašovce, ul. Hlavná)
3. pani Froncová
 (Matiašovce, ul. Hlavná)

Kategória registrovaní hráči: 
1. Dávid Ovšonka
 (Matiašovce, ul. Potok)
2. Martin Trebuňa
 (Matiašovce, ul. Potok) 
3. slečna Danielčáková (Reľov)

Kategória muži:
1. miesto Juraj Tulušák
 (Matiašovce, ul. Hlavná) 
2. Ján Gancarčík
 (Matiašovce, ul. Potok) 
3. Ladislav Fronc st.
 (Matiašovce, ul. Hlavná)

Víťazom blahoželáme a vyslovujeme 
česť porazeným.

Ďakujeme za účasť mládencom Mihók 
a Drienovský (obaja Sp. Hanušovce) 
a piatim hráčom z kategórie mužov 
(Dušan Babiak – Matiašovce, ul. Pod 
lesom, Dušan Gurovič – Matiašovce 
ul. Južná, Tomáš Ovšonka – Matia-
šovce, ul. Hlavná, Jozef Zibura – Ma-
tiašovce, ul. Pod lesom, Michal Kuch-
ta, Matiašovce, ul. Pod lesom), ktorí sa 
neumiestnili na oceňovaných pozíci-
ách.

Vážení čitatelia Našich Matiašoviec, 
opäť Vás chcem informovať  o aktivitách, 
ktoré sme žiakom našej školy pripravili od 
apríla do júna 2022.

Mesiac apríl sme začali Zápisom detí do 
1. ročníka ZŠ.  Zapísaných ich  bolo 9. Do 
2. ročníka z iných škôl sa nám prihlásili  2 
žiaci. V budúcom školskom roku bude  ško-
lu navštevovať 27 žiakov. 
Pred  veľkonočnými prázdninami sme sa 
vybrali na exkurziu do Strážok. V kaštieli 
nás čakala najprv jeho prehliadka, potom 
tvorivá dielňa s veľkonočnou tematikou. 
Žiaci s lektorkami a s pomocou učiteliek 
vyrábali vtáčika z vlny.
Pri príležitosti  DŇA ZEME sme uskutočnili 
dve aktivity. Najprv sme vzdelávali žiakov 
v oblasti životného prostredia ako chrániť 
a neznečisťovať našu planétu, potom si 
pozreli animovaný príbeh z danej proble-
matiky a riešili hravé úlohy v pracovných 
listoch. Druhá aktivita sa týkala skrášľova-
nia okolia školy. Vzali sme z projektu fa-
rebné tašky a deti priamo v teréne triedili 
nájdený odpad. Vyzbierali sme odpadky v 
blízkosti školy, na multifunkčnom ihrisku, 
v okolí preliezačiek a na školskom dvore.
Nacvičili sme tiež program na Deň matiek, 
s ktorým sme 8. mája vystúpili v kultúr-
nom dome. Žiaci zároveň mamičkám ve-
novali vlastnoručne pripravené darčeky.
 V Svetový deň zdravia sme uskutočni-
li súťaž v pretláčaní rúk. Víťazmi  školy z 
dievčat sa stala Tamara Čupková,  z chlap-
cov Ján Grigľák. (4. roč.). Žiaci boli odmení 
diplomami a medailami. Ďalšími aktivi-
tami boli Ihrisko plné detí – jar a Ihris-
ko plné detí  - leto. Na multifunkčnom 
ihrisku počas  hodiny telesnej výchovy si 
žiaci sami vybrali činnosti, aké chceli ro-
biť počas danej aktivity. A pokračovali sme  
Svetovým dňom pohybu k zdraviu a Me-
dzinárodným dňom tanca. Opäť sme vyu-
žili  hodinu telesnej výchovy, na ktorej si  
najprv deti v triede spoločne zatancovali 
a potom na multifunkčnom ihrisku zasú-
ťažili v šprinte. Aj v  Svetový deň atletiky 
sme pokračovali v našej tradičnej konco-
ročnej súťaži. Bol to „Beh o putovný po-
hár starostu obce“. Žiaci súťažili v piatich 
kategóriách: 1. Predškoláci – víťaz Matej 
Kuchta, 2. Dievčatá 1. a 2. ročník – víťazka 
Patrícia Galliková,  3. Dievčatá 3. a 4. roč-
ník – víťazka Lilien Galovičová, 4. Chlapci 
1. a 2. ročník – víťaz Viktor Veselovský a 5. 
Chlapci 3. a 4. ročník – víťaz Ján Grigľák, 
ktorý získal aj putovný pohár. Víťazi od 1. 
po 3. miesto boli odmenení pohármi a dip-
lomami. Ocenenia odovzdával pán starosta 
a pani riaditeľka ZŠ. Všetci  súťažiaci do-
stali tiež malé občerstvenie. 
Vďaka bezplatnému projektu „Ovocie do 
škôl“ si žiaci aj v týchto mesiacoch po-
chutnávali na ovocí a popíjali ovocnú šťavu. 
V rámci Týždňov so zdravou desiatou sme 
pokračovali s aktivitami Zdravie v pohári 
– jar (zmes nakrájaného ovocia z domu + 
zakúpené ochutené mlieko školou) a Zdra-
vie v pohári - leto ( žiakom sme zakúpili 
mlieko).
Žiakov čakalo jedno veľké dobrodružstvo - 
chystali do školy v prírode. Spojili sme sa 
zo ZŠ z Veľkej Frankovej. Čakalo ich  päť 

dní oddychu (od 30. mája do 3. júna) a 
netradičného učenia v Ždiari, v Monkovej 
doline. Ubytovaní sme boli v hoteli Ma-
gura. Okrem učiteliek sa žiakom venova-
li v poobedňajších hodinách až do večera 
animátori, s ktorými si užili veľa zábavy. 
Tam oslávili aj svoj Deň detí. Okrem balíč-
kov sladkostí zo združenia rodičov získali 
ďalší sponzorsky z COOP –Jednoty vďaka 
partnerskej škole a tiež pochutnávanie si 
na hranolčekoch a zmrzline s animátormi. 
Každý deň sme rodičov informovali o dianí  
vo Večerných správach zo školy v prírode a 
zasielali aktuálne fotografie ich detí. 
Po skončení pobytu nasledoval koncoročný 
výlet v Tatrách. Navštívili sme galérie Po-
liankovo a Tricklandiu. 
Pán starosta dodatočne pripravil deťom 
MDD a na konci školského roka im pripra-
vil prekvapenie  - nafukovací hrad a cukro-
vú vatu . Dobrovoľní hasiči z obce sa pridali 
a pripravili deťom zábavné predpoludnie 
s rôznymi súťažami  a oboznámili ich aj s 
hasičskou technikou a  činnosťami, ktoré 
vykonávajú. 
Pokračovali sme XIII. ročníkom Školskej 
športovej olympiády,  v ktorej  žiaci súťa-
žili v 2 kategóriách a 5 disciplínach. Víťazi 
v jednotlivých disciplínach:
1. Šprint:  Patrícia Galliková  a Ján Grigľák,
2. Skok z miesta: Patrícia Galliková ,Ján 
Grigľák,
3. Hod kriketovou loptičkou na cieľ: Laura 
Rušinová, Alex Čarnogurský,
4. Hod kriketovou loptičkou do diaľky: 
Patrícia Galliková, Ján Grigľák,
5. Vrh ťažkou loptou: Patrícia Galliková, 
Ján Grigľák.
  Víťazi  v jednotlivých kategóriách od 1. po 
3. miesto boli odmenení diplomami a me-
dailami. 
Najúspešnejšou športovkyňou sa stala 
Patrícia Galliková – 5 medailí (4 Z a 1 B) 
a  najúspešnejším športovcom Ján Grigľák 
– 4 medaily (4 Z). Obaja ešte získali dip-
lomy, vecné ceny a sladkosť. Všetkým žia-
kom sme ešte rozdali cukríky za aktivitu a 
bojovnosť v súťaži. Po skončení olympiá-
dy sme nezabudli na  tradičné koncoročné 
osvieženie v Terči. Každé dieťa si vybralo 
zmrzlinu podľa chuti. 
V posledný deň školského roka 2021/2022 
sme sa najprv zúčastnili na sv. omši a po-
kračovali jeho slávnostným ukončením 
v budove školy. Po krátkom príhovore 
pani riaditeľky sa s nami rozlúčili žiaci 4. 
ročníka, ktorí si pre nás pripravili krátky 
program. My sme ich odmenili knihami a 
odovzdali im vysvedčenia. Takto sme po-
kračovali v ďalších ročníkoch. Potom sme 
vyhodnotili celoročné aktivity:
1. Testovanie v čitateľskej gramotnosti (8 
testov) –  Rita Gurovičová (3. roč.) – 97% 
úspešnosť. Odmenená pochvalným uzna-
ním, vecnou cenou a čokoládou.
2. Úspešný riešiteľ v celoslovenských súťa-
žiach – Rita Gurovičová – pochvalné uzna-
nie, sladkosť a  kniha.
2. Písanie ročníkových prác – „Ako by 
som odstránil/a obezitu, Moje dobré skut-
ky, Ako zachránime planétu ZEM, Moja 
mama“- Rita Gurovičová, Bianka Ruši-
nová, Ján Grigľák- odmenení pochvalným 
uznaním, vecnou cenou a sladkosťou.

3. Testovanie v ANJ v programe WOCA-
BEE – Lenka Rušinová a Rita Gurovičová 
– diplomy a sladkosť, Alex Čarnogurský 
– diplom, sladkosť  a anglicko-slovenská 
rozprávka. 
4. Výborná dochádzka do školy (počet vy-
meškaných hodín za celý rok) – Patrícia 
Galliková (0), Alex Čarnogurský (2),  Miloš 
Furcoň (5) a Darina Michnová (6). Všetci 
odmenení pochvalným uznaním, reflexný-
mi prvkami a drobnou sladkosťou.
5. Zber papiera – 1. miesto – Patrícia Gal-
liková (1 135 kg),
2. miesto -  Lilien Galovičová (823 kg),
3. miesto – Nikola Rušinová (183 kg)
Títo žiaci boli odmenení diplomom, vecnou 
cenou a sladkosťou.  Žiaci  Miloš Furcoň, 
Tamara Čupková, Tomáš Lopata a Darina 
Michnová získali bublifuky a čokoládky. 
Ďalších 6 žiakov získalo cukríky. Do zberu 
sa zapojilo 14 žiakov z 19. Spolu nazbierali 
2 884 kg papiera. V minulom roku žiakom 
4. ročníka urobila tablo z vlastnej iniciatívy 
pani Ivana Galliková. V tomto roku nás tiež 
milo prekvapila pani Mgr. Jarmila Grigľá-
ková, ktorá  urobila štvrtákom originálne 
tablo, o ktorom sme nevedeli. Ďakujeme 
obidvom mamičkám. Predsedníčke rodi-
čovskej rady Jarmile Grigľákovej  ďakujem 
tiež za výbornú a aktívnu spoluprácu s ve-
dením školy.
Naši žiaci dosiahli výborné výsledky. Pro-
spech s vyznamenaním získalo 15 žiakov, 
čo predstavuje 79% žiakov z celkového 
počtu 19. Vysvedčenie so samými jednot-
kami malo 12 žiakov, čo predstavuje 63 % 
úspešnosť.  

V závere sa všetkým žiakom za ich usilov-
nosť poďakoval aj pán starosta Mgr. Ma-
rián Štefaňák. Žiaci 4. ročníka sa s nami 
rozlúčili a symbolicky zároveň ukonči-
li školský rok 2021/2022 zazvonením na 
zvončeku. Posledný deň boli našimi žiakmi 
štvrtáci Ján Grigľák, Miloš Furcoň a Tama-
ra Čupková.

Ďakujeme rodičom za kvetinové dary, spo-
mienkové predmety a sladkosti. Veľmi nás 
to potešilo.
Prajeme žiakom krásne letné prázdniny a 
učiteľkám príjemnú dovolenku.

Podrobné informácie o aktivitách školy s 
fotoalbumom nájdete na webovej stránke 
školy zsmatiasovce.edupage.org

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PaedDr. Elena Galovičová, 
riaditeľka školy


