
V stredu 4. apríla zasadala v meste 
Sabinov vláda Slovenskej republiky. 

Hlavným bodom programu bol akčný 
plán rozvoja okresu, ktorý patrí k najme-
nej rozvinutým okresom Slovenska. Vláda 
na 97. schôdzi prerokovala priebežný in-
forma  vny materiál o realizácii akčného 
plánu prijatého v auguste 2016, pričom 
v januári tohto roku bol schválený jeho 
dodatok. Súčasťou materiálu bolo schvá-
lenie uvoľnenia fi nančných prostriedkov 
z rezervy vlády – Slovenskej republiky 
milión eur pre celý okres. Z predložené-
ho informa  vneho materiálu vyplýva, 
že k 5. marcu tohto roka je v okrese Sa-
binov z plánovaného počtu vytvorených 

762 pracovných miest a miera nezamest-
nanos   ku koncu minulého roka klesla 
o 6,49 percenta, pričom na Slovensku 
to bolo o 4,69 percenta. Celkový rozpo-
čet regionálneho príspevku vyčleneného 
v rokoch 2016 – 2018 pre okres Sabinov 
bol 2,2 milióna eur. Predložených bolo 26 
žiados   za vyše 1,146 mil. eur. Zazmluv-
nených ich bolo 15 za viac ako 537-  síc 
eur, čerpaných je za  aľ osem percent, 
teda necelých 183-  síc eur.

V Mestskom úrade v Sabinove sa s mi-
nistrami rokovali aj primátor Sabinova 
Peter Molčan, predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan Majerský, 
predstavitelia samosprávy, štátnej správy 
a podnikateľského sektora okresu. Finan-
cie okrem Sabinova získajú i ďalšie obce 

okresu. Samotný Sabinov vďaka dotácii 
vo výške 160 000 eur zrekonštruuje atle-
 ckú dráhu na školskom ihrisku Základnej 

školy Komenského a  ež hľadisko a javis-
ko kinosály digitálneho kina Torysa. Pri 
tejto príležitos   absolvovala v Kultúrnom 
a informačnom centre Na korze v rámci 
informácie o dianí v kultúre aj prehliadku 
expozície fi lmu Obchod na Korze minis-
terka kultúry Ľubica Laššáková. «

Svoj obdiv k všetkým učiteľom v úvode 
vyjadril vo svojom príhovore primá-

tor mesta Peter Molčan, ktorý následne 
spolu s prednostom MsÚ Michalom Re-
paským a vedúcou Oddelenia školstva, 

kultúry a telesnej kultúry Vlastou Znan-
covou oceňovali učiteľov. 

Prvou ocenenou bola Magdaléna 
Lichvarová zo Súkromného Gymnázia DSA 
v Sabinove, kde pôsobí ako učiteľka bioló-
gie od roku 1984. V krátkom videoprofi le 
ju ocenili niektorí študen   gymnázia, od 
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Vysokú úroveň mala opäť 
mestská prehliadka v prednese 
slovenskej poézie a prózy de   MŠ.

Michal Kostelník najlepší
Získal prvé miesto na 
celoštátnom kole Olympiády 
v nemeckom jazyku.

Misia E2 Singapur 2018
CZŠ sv. Jána Krs  teľa a mesto 
Sabinov sa prezentovali 
v ďalekom Singapure.

Pokračovanie na strane 12 

Slávnostné 
oceňovanie učiteľov

(red.), foto: Diamond Art

Zasadnutie vlády na pôde mestského úradu v Sabinove

Mesto Sabinov už tradične pri príle-
žitos   Dňa učiteľov (28. marec) oce-
ňuje učiteľov zo škôl, ktoré pôsobia 
v meste. Tohtoročné oceňovanie 
učiteľov sa uskutočnilo 4. apríla v ki-
nosále MsKS.

(red.), foto: Diamond Art

DEŇ UČITEĽOV
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Mesto Sabinov v zmysle zákona č. 
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa § 281 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavre  e 
zmluvy o nájme nebytových priesto-
rov nachádzajúcich sa na prízemí (su-
teréne) objektu na Ul. Prešovskej 19 
v Sabinove – k. ú. Sabinov, na pozem-
ku parc. č. 601/7 – nebytové priesto-
ry o výmere 67,84 m2 do 18.5.2018
a
predĺženia lehôt na predkladanie sú-
ťažných návrhov do obchodných ve-
rejných súťaží

- predĺženie lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov do obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší ná-
vrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 
nebytových priestorov do 20.4.2018 
do 13.00 h, nachádzajúcich sa na 
prízemí objektu na Ul. 9. mája 21 
v Sabinove, k. ú. Sabinov, na po-
zemku parc. č. 631/6 – nebytové 
priestory o výmere 61 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov do obchodnej 

verejnej súťaže o najvhodnejší ná-
vrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 
nebytových priestorov do 20.6.2018 
do 13.00 h, nachádzajúcich sa na 
prízemí objektu na Ul. Hollého 35 
v Sabinove, k. ú. Sabinov, na po-
zemku parc. č. 2145/9 – nebytové 
priestory o výmere 92,13 m2 ,

- predĺženie lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov do obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavre  e zmluvy o náj-
me nebytových priestorov do 
20.6.2018 do 13.00 h, nachádza-
júcich sa na poschodí objektu na 
Hollého 35 v Sabinove, na pozem-
ku p. č. 2145/9 – nebytové priesto-
ry o výmere 94,7 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov do obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší ná-
vrh na uzavre  e zmluvy o nájme ne-
bytových priestorov do 20.6.2018 
do 13.00 h, nachádzajúcich sa v ob-
jekte na Hollého 35 v Sabinove, na 
pozemku p. č. 2145/9 – nebytové 
priestory o výmere 124 m2.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej 
verejnej súťaže a predĺžení lehôt na 
predkladanie súťažných návrhov do 
obchodných verejných súťaží nájde-
te na stránke mesta www.sabinov.sk, 
príp. kontaktujte sa na tel. čísle: 
051/48 804 23, 0905 789 515.

Okresná organizácia Únie žien v Sabi-
nove usporiadala 3.3.2018 Okres-

né kolo Vansovej Lomničky v Pečovskej 
Novej Vsi, na ktorom sa zišli súťažiace 
z okresu Sabinov. Súťažilo sa v prednese 
prózy aj poézie a súťaž prebehla na vy-
sokej úrovni. V porote boli pedagogičky 
slovenského jazyka: predsedníčka - Ele-

na Pitoňaková, členky: Jana Zubrická, 
Milena Kaprálová, Mária Čekanová a po-
radný hlas mala Emíla Kušnírová. Prvé 
miesta a postup na krajské kolo si od-
niesli v II. kategórii poézie: Dana Ceper-
ková, v II. kategórii prózy: Jana Peterko-
vá, v III. kategórii poézie: Anna Šurinová.

Krajské kolo sa konalo 24.3.2018 
v Snine a podporiť nás prišiel aj pred-
nosta MsÚ p. Michal Repaský, naše 
súťažiace excelentne r eprezentova-
li mesto a okres Sabinov, no aj tak na 
prvé miesta to nestačilo a získali druhé, 
ktoré sú pre nás výzvou do ďalších roč-
níkov. «

OZNAM – PONUKA – NEBYTOVÉ PRIESTORY

Vítame Vás: 
Bepková Sofi a
Gorneková Sára
Hauerová Simona
Hrabčáková Sofi a
Hrinová Aneta
Ištoňa Tadeáš Jozef
Kolpák Oskar
Lipták Valen  n
Litvin Levon
Vasočáková Melissa

Zosnulí:
Adam Ján        66-ročný
Budzák Michal     79-ročný
Drábová Mária    87-ročná
Farbiak Pavol      89-ročný
Gardošová Helena  67-ročná
Guľáš Karol       72-ročný
Martonová Mária   66-ročná
Pancířová Terézia   62-ročná
Parimuchová Mária 67-ročná
Rečičár Anton     79-ročný
Žilka Peter       56-ročný

Jubilanti:
95 rokov Lukáčová Anna
85 rokov Semanová Mária
       Valentová Mária
       Vojtková Ema
80 rokov Kövary Gerhard
75 rokov Čubová Marta
       Janigová Helena
       Koľová Mária
       Kosťunová Mária
       Liptáková Mária
       Vavreková Mária
70 rokov Babjak Pavol
       Ďuďák Jozef
       Grusová Anna
       Hudáková Marta
       Chovan Jozef
       Karniš Jozef
       Labanc Peter
       Robová Mária
       Uličná Mária
65 rokov Cukerová Helena
       Dravecký Tomáš
       Ferencová Anna
       Gajdoš Milan
       Hajduk Milan
       Horváthová Joze  na
       Karaff a Mikuláš
       Kuľbagová Alžbeta
       Miščíková Mária
       Novotná Marta
       Ondričková Mária
       Orjabinec Juraj
       Palenčárová Mária
       Pe  ja Vladimír
       Šulík Fran  šek  

Zdroj: MsÚ Sabinov

Spoločenská kronika 
marec 2018

Sabinovčanky bodovali 
aj na krajskom kole
Emília Kušnírová, predsedníčka OO ÚŽ v Sabinove
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Okresná organizácia Únie žien v Sa-
binove v spolupráci s MsKS  uspo-

riadala 10.3.2018 na Okresnej úrovni 
oslavu MDŽ, na ktorej sa zišli členky 
ÚŽ z okresu Sabinov. Z pozvaných hos   
boli prítomní: primátor Sabinova Pe-
ter Molčan s manželkou a prednosta 

okresného úradu v Sabinove Ján Baňas 
s manželkou, ktorý sa zároveň priho-
voril k ženám. Programom sprevádzala 

predsedníčka OOÚŽ 
Sabinov Emília Kuš-
nírová. Páni po kul-
túrnom programe, 
v ktorom zazneli bás-
ne i ľudové piesne, 
obdarovali všetky 
prítomné ženy kvet-
mi. Celú príjemnú ro-
dinnú atmosféru do-
pĺňal hrou aj počas 
neformálnych debát 
ľudový harmonikár. 

Po skončení programu si ženy spolu 
zaspievali a tak strávili príjemné popo-
ludnie. «

Trhy a obchod v Sabinove

Jedným z rozhodujúcich činiteľov roz-
voja miest v stredoveku bola ich zeme-

pisná poloha. Sabinov ležal na dôležitej 
krajinskej ceste, čo položilo základ jeho 
obchodnej činnos  . Už od 13. storočia 
sa tu pravidelne každý týždeň konal trh. 
Právo na jeho konanie však v privilégiu 
z roku 1299 chýba. A keďže nejestvuje 
ani žiadna správa o povolení trhu zo 14. 
storočia svedčí to o fakte, že trh v Sabi-
nove nebolo potrebné ani zavádzať do 
života, ani povoľovať, keďže bol už dáv-
nou zvyklosťou.

V druhej polovici 14. storočia Sabinov 
prestáva byť trhovou osadou miestneho 
významu a stáva sa významným centrom 
tranzitného diaľkového obchodu na 
hlavnej ceste z Uhorska do Poľska, vedú-
cej údolím Torysy, medzi Krakovom a Sá-
rospatakom. Sabinovčania chodievali so 
svojím tovarom cez Ľu  nu a Hanigovce, 
Bardejov alebo údolím rieky Poprad do 
Nového Saczu, a zrejme aj na vzdialenej-
šie poľské trhy. Táto cesta sa v roku 1285 
spomína ako kráľovská cesta zo Šariša do 
Poľska. V smere juh chodili sabinovskí 
kupci do Sárospataku cez Drienov. Sved-
čia o tom lis  ny Sabinovčanov o sporoch 
so šľach  cmi v Tulčíku, Drienove, Chmi-
nianskej Novej Vsi či Pečovskej Novej 
Vsi. Títo šľach  ci bránili mešťanom v ob-
chode zakladaním nezákonných mýtnic, 
uvaľovaním a vyberaním nepovolených 
mýt. Na obchodných cestách to  ž od-
pradávna ležali presne vymedzené mies-
ta – mýtnice, colnice – kde sa od tovaru 
malo vyberať clo. Príjem z mýtnic patril 
kráľovi. Ich obídenie a nezaplatenie cla 
sa trestalo zhabaním tovaru. No aj šľach-
 cov lákali príjmy z vyberania mýta, 

a preto nezákonne zakladali mýtnice aj 
na svojich majetkoch a násilím nú  li ob-
chodníkov cez ne prechádzať. Mešťania 
sa sťažovali, no napriek zásahom viace-
rých panovníkov šľachta i kráľovské úra-
dy naďalej vymáhali od Sabinovčanov 

neprimerané poplatky. Medzi tovarmi, 
za ktoré pla  li mýto, sa spomínajú tova-
ry prímorské (ryby) a tovary balkánske 
(sriemske vína).  

Exponovaná poloha Sabinova robi-
la z neho v očiach kráľovského dvora 
dôležitého činiteľa. Panovníci, v snahe 
zlepšiť jeho hospodárske postavenie, 
udeľovali mestu hospodárske výsady 
a zväčšovali jeho pozemkový majetok. 
Začiatkom 16. storočia nachádzame po-
volenie kráľa Ľudovíta II. konať v Sabino-
ve výročné trhy na Mateja – 24. februára, 
a  ež 3. mája. Týždenný trh na dobytok 
sa mal konať každú sobotu.

Keďže Sabinov bol najmenším z pia-
 ch slobodných kráľovských miest na 

východe krajiny, v ranom novoveku začal 
jeho obchodný význam upadať. Jedným 
z dôvodov jeho postupnej druhoradej 
pozície bola geografi cká blízkosť Prešo-
va, ktorý vzhľadom na výhodnejšiu po-
lohu, bol už od stredoveku dominant-
ným obchodným i výrobným centrom. 
Najdôležitejším tovarovým článkom pre 
Sabinov v 17. storočí bolo víno, ktoré Sa-
binovčania sami dorábali vo svojich vini-
ciach v abovskej obci Hejce.

V 18. storočí výrazne poklesla úloha 
obchodu v hospodárskom živote mes-
ta. Spôsobila to ekonomická kríza, ktorej 
dôsledkom bolo najmä zníženie exportu 
tradičných tovarov (predovšetkým vína) 
do Poľska a celkový úpadok poľského 

exportu. Po strate viníc a zániku obchodu 
s vínom sa hlavným predmetom vývozu 
stala soľ. Tá však nepatrila mestu, ale 
kráľovskej komore a Sabinovčania 
vykonávali iba funkciu prostredníkov. Soľ 
sa vozila cez Ľubotín na Spiš a do Haliče. 
Významnejšie miesto v hospodárstve 
Sabinova mal od tohto času miestny 
obchod. V 18. storočí sa päťkrát do roka 
konali v meste výročné jarmoky. Bolo to 
na deň sv. Mateja apoštola (24. februára), 
sv. Jána Krstiteľa (24. júna), sv. Juraja (24. 
apríla), na deň Povýšenia sv. Kríža a deň 
Narodenia Panny Márie (8. decembra). 
Dňom konania dobytčieho trhu ostávala 
sobota. Obchodné väzby Sabinova, 
ako významného strediska miestneho 
obchodu, sa v tomto období orientovali 
na bližšie okolie, najmä spišské mestá – 
Spišské Vlachy, Spišské Podhradie a Starú 
Ľubovňu. Funkciu sprostredkovateľa 
v zahraničnom obchode prevzali 
obchodné spoločnosti a na miestnej 
úrovni židovskí obchodníci.

V prvej polovici 19. storočia možno 
sledovať v hospodárskom vývine Sabi-
nova pokračujúci úpadok, charakteri-
zovaný pomalým poklesom významu 
diaľkového obchodu a upevnením úlohy 
poľnohospodárstva v živote jeho obyva-
teľov.

(zdroj: Kónya, P. a kol.: Dejiny Sabinova, 
Danilák, M. – Dugas, D.: Prešov,)

Zuzana Michelčíková, foto: red.

Spoločne sme 
oslávili MDŽ
Kušnírová Emília, predsedníčka OO ÚŽ Sabinov,    
foto: archív ÚŽ

Maketa historického Sabinova
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Detský folklórny súbor Sabiník sa 
15.03.2018 zúčastnil na okresnej 

prehliadke hudobného folklóru de   - 
Kreácie detského folklóru 2018. Tohto-
ročný, už 49. ročník súťažnej prehliadky 
sa uskutočnil v našom súťažnom mes-
te v Lipanoch. Súťažilo sa vo viacerých 
kategóriách a Sabiník mal zastúpenie 
v každom. „V sólovom speve získala 
Natália Michalíková zlaté a Peter Malík 
strieborné pásmo. V kategórii duo spev 
si Natália Michalíková a Klaudia Petrí-

ková vyspievali strieborné pásmo. Ten-
to rok sme mali zastúpenie aj v súťažnej 
kategórii inštrumentalista, v ktorej si 
Antónia Mária Gernátová hrou na gaj-
dici vybojovala zlaté pásmo. V kategórii 
spevácke skupiny sme tento rok mali 
dve súťažné čísla, a to mladšie dievčatá, 
ktoré sa umiestnili v striebornom pás-
me a staršie dievčatá, ktoré si vyspieva-
li zlaté pásmo s priamym postupom na 
krajské kolo,“ informovala nás Natália 
Salanciová.

Tento rok mal Sabiník zastúpenie 
aj v súťažnej kategórii detská ľudová 
hudba. „To, čo dnes de   predvied-
li, bolo niečo neopísateľné. Napriek 
tomu, že DĽH pôsobí v DFS Sabiník krát-
ko, ich hranie očarilo všetkých divákov 
i účinkujúcich a rovnako porotu. Za 
svoj famózny výkon získali zlaté pásmo 
s priamym postupom na krajské kolo,“ 
uviedla Natália Salanciová a doplnila, že 
„DĽH Sabiník tvoria aj ďalšie de  , ktoré 
sa nemohli zúčastniť súťaže z organi-
začných dôvodov - podmienky súťaže 
umožňovali zloženie hudby len maxi-
málne s 8 členmi.“

DFS Sabiník pracuje pri MsKS v Sabi-
nove a radosť z jeho úspechu má aj ria-
diteľka MsKS. „V prvom rade sa chcem 
úprimne poďakovať Natálii Salanciovej 
za jej prácu a veľké srdce pre folklór 
a de  . Veľké poďakovanie patrí aj za-
kladateľovi DĽH Sabiník a to pedagó-
govi ZUŠ Lipany a CZUŠ sv. Mikuláša 
Prešov Stanislavovi Salancimu za vybu-
dovanie hudby a učenie de   v hre vo 
folklórnom štýle. Naše ďakujem patrí 
aj učiteľom ZUŠ Lipany za ochotu po-

môcť pri učení de   v hre v tomto štýle. 
V neposlednom rade ďakujem aj spe-
váčke zo Sabinovčanu Tamare Tomáš-
kovej za spoluprácu a vedenie spevác-
kych skupín DFS Sabiník. Moje osobné 
poďakovanie patrí aj rodičom všetkých 
de  , ktoré navštevujú DFS Sabiník za 
ich dôveru a podporu, mnohokrát aj 
fi nančnú v podobe zakúpenia čas   kro-
jov či zabezpečenia prepravy na vystú-
penia vlastnými autami. Tiež sa chcem 
poďakovať primátorovi a poslancom 
mesta Sabinov za fi nančnú podporu 
Sabiníka cez rozpočet MsKS. Spevácka 
skupina staršie dievčatá a detská ľudo-
vá hudba Sabiník sa zúčastnia krajské-
ho kola, ktoré sa bude konať v Raslavi-
ciach v apríli 2018, tak nám žehnajte 
a držte prsty,“ dodala riaditeľka MsKS 
Lucia Mihoková. «

Viac informácií o súťažiacich zo Sabiní-
ka nájdete v článku na www.sabinov.sk.

DFS Sabiník 2x v zlatom pásme 
postúpil na krajské kolo 
(red.), foto: Lucia Mihoková

Inakosť nie je 
menejcennosť

Ľudia na celom svete si každoroč-
ne 2. apríla pripomínajú Svetový 

deň povedomia o au  zme. Mnohé 
významné stavby, či pamiatky sa 
vysvie  a na modro a ľudia si ako 
symbol spolupatričnos   a podpory 
oblečú modrý odev. 

Odhaduje sa, že na Slovensku je 
pol percenta au  s  ckej populácie. 
Majú iné fungovanie nervovej sústa-
vy a mozgu, čo im umožňuje riešiť 
úlohy inak ako nám, neurotypikom. 
Aj vďaka tomuto inému pohľadu má 
svet mnoho vynálezov, umeleckých, 
či hudobných diel aj skvelých špor-
tových výkonov. «

Marianna Tobiašová

Púšťaním modrých balónov si aj 
rodina Tobiašových pripomenula 
tento deň.
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15.IV.  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
14.30 Súkromná základná 

škola, Námes  e 
slobody č. 100.

20.IV.   SVET OKOLO NÁS 
8.00 Unikátny medzinárodný 

vzdelávací projekt. Cieľom je 
rozšíriť ak  vity 

10.00 krea  vneho vzdelávania na 
Slovensku. 

 Kinosála MsKS.

26.IV.  RÓMSKY TALENT
15.00 Súťažná prehliadka rómskych 

žiakov.
 Kinosála MsKS. Vstupné: dospelí 

1,00 €, de   0,50 €.

30.IV.  „ŽIVOT OT KONCA“
18.00  Vystúpenie pri príležitos   
 20. výročia vzniku FS Jablonečka.

Účinkujú: FS Jablonečka, DFSk 
Jablonka, DFS Jablučko, BelCanto 
a sprievodné slovo: Ondrej Kan-
dráč. Kinosála MsKS. 
Vstupné: 5,00 €. Predpredaj vstu-
peniek v MsKS.

PRIPRAVUJEME
1.V.  „STAVAME MI MAJE...“
14.00 Stavanie mája na námes   s MDH 

Sabinka, DFS Sabiník, FS Sabinov-
čan, FS-V a SZUŠ Šarišské Micha-
ľany.

 Námes  e slobody – park pri fon-
táne.

2.V.   SILNÉ REČI
19.00 Stand-up comedy show už aj 

v Sabinove. Vystupujúci: Gabo 
Žifčák, Michael Szatmary, Marián 
Psár, Docent. 
Kinosála MsKS. Vstupné: 12,00 €.
Predpredaj vstupeniek na 
www.  cketportal.sk

7.V.   PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
12.00 Mestský úrad, Okresný úrad, 

MsKS a ZO SZPB v Sabinove
Vás pozývajú na oslavy 73. výro-
čia ukončenia II. svetovej vojny.
Pamätník obe   II. svetovej vojny, 
Námestie slobody. 

12.V.   MÍĽA PRE MAMU–VŠETKÝM MAMÁM 
SVETA

14.30 Najväčšia oslava Dňa ma  ek 
v meste, program prebehne v ki-
nosále MsKS a pochod v exteriéri. 
Viac informácií na samostatných 
plagátoch.
 Kinosála MsKS. Vstup voľný.

Knižnica MsKS
Oznamujeme čitateľskej verej-
nos  , že Mestská knižnica je 
z dôvodu sťahovania do pôvod-
ných priestorov v MsKS dočasne uzatvo-
rená. Prevádzka Mestskej knižnice bude 
spustená 16.4.2018. Za porozumenie 
ďakujeme.

19.IV.  PÁN KNIŽÔČKA ROZPRÁVA
10.00 Pútavé rozprávanie o vzniku kni-

hy a jej ceste na policu knižníc pre 
de   z MŠ Ražňany.

25.IV.  LESNÝM CHODNÍČKOM
9.00 Zážitkové čítanie z knihy J. C. 

Hronského pre de   z 2. ročníka 
zo ZŠ 17. novembra.

25.IV  AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
10.00 Zážitkové čítanie podľa ľudovej 

rozprávky pre de   z nultého 
ročníka zo ZŠ 17. novembra.

PRIPRAVUJEME
16.V.   35. SABINOVSKÝ AUTORSKÝ A RECI-

TÁTORSKÝ MÁJ
8.30 Literárna súťaž recitátorov a mla-

dých autorov. 

Kultúrne centrum 
Na korze
11.IV.   KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť, 

mandaly – vyšívanie na papier.
Na TD je potrebné sa prihlásiť do 
9.4.2018 na t. č. 0911 949 678.
Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

16.IV.  OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV ZA ROK 
2017

16.00 Koncertná sále KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

21.IV.   BARTÓK A DREVENÝ PRINC - INTE-
RAKTÍVNA HUDOBNÁ KLAUNIÁDA 

15.00 Pre de   od 4 do 10 rokov. Koncert-
ná sála KC Na korze. Vstupné: 1 €. 
Predpredaj vstupeniek v KC Na 
korze, Námes  e slobody č. 62.

25.IV.  PORTRÉTY
17.00 Koncert súčasnej hudby a hudby 

20. storočia v podaní žiakov 
a pedagógov ZUŠ Sabinov.

28.IV.   INŠPIRIKY ENTENTIKY
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť, vy-

robíme si šperky technikou ží-
hania a drô  kovania. Na TD je 

potrebné sa prihlásiť na tel. čísle 
0911 949 678 do 25.4.2018, po-
čet účastníkov je obmedzený. 
Poplatok je 5,00 €. TD sa uskutoč-
ní v koncertnej sále KC Na korze, 
Námes  e slobody č. 100, Sabinov.

PRIPRAVUJEME
19.V.   NOC V MÚZEU
 Viac informácií na samostatných 

plagátoch. 

Kultúra na apríl 2018

SENIOR KLUB 
Prehľad plánovaných akcií 

Senior klubu na mesiac 
apríl 2018

� 11.4.2018 – o 7.50 h odchod zo 
stanice na výlet do Drienice

� 18.4.2018 – o 13.00 h stretnu-
 e na moste pod Šancom 

– úprava okolia pri troch 
krížoch na Šanci spojená 
s vychádzkou

� 25.4.2018 – odchod vlakom do 
Zvolena. Záujemcovia, pri-
hláste sa u p. Sedlákovej kvôli 
zabezpečeniu miesteniek.

Pripravujeme: 
Poprad – Aquacity, Juniáles, 
výlet do Prahy
Bližšie informácie o jednotli-
vých akciách u p. Sedlákovej, 
tel.: 0908 977 760.
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V stredu 21.3.2018 sa v priestoroch 
ZUŠ Sabinov uskutočnila beseda 

spoluautorov knihy redemptoristu Mi-
chala Zamkovského a redaktorov kon-
zerva  vneho denníka Postoj Imricha 
Gazdu a Pavla Rabára. 

Kniha s názvom Spovedal som Sloven-
sko a s podnázvom Rozhovor o stave 
slovenskej duše sprevádza čitateľa život-
ným príbehom kňaza a rehoľníka otca 
Zamkovského.

Je pútavou výpoveďou o človeku, 
cirkvi a Slovensku. Živú diskusiu nielen 
s redaktormi, ale aj čitateľmi umelecky 
vhodne dotvorilo vystúpenie žiačok ZUŠ 
v Sabinove: Sabínky Šimčíkovej z triedy 
p. uč. Slávky Kovalíkovej, ktorú na klaví-
ri sprevádzala p. uč. Patrícia Džalajová, 

klaviristky Terezky Zborayovej z triedy p. 
uč. Adely Lormanovej a speváčky Aničky 
Havrilovej z triedy p. uč. Slávky Kovalíko-
vej. Keďže mesiac marec sa v dejinách 
nášho národa i mesta spája s viacerý-
mi dôležitými udalosťami, zapálením 
menory, minútou  cha a návštevou 
židovského cintorína po akcii sme si spo-
ločne pripomenuli aj 76. výročie prvých 
transportov Židov zo Slovenska do kon-
centračných táborov. 

Pred tridsia  mi rokmi, teda v roku 
1988, sa 25. marca uskutočnila sviečko-
vá manifestácia a tento deň je spojený aj 
s Dňom počatého dieťaťa, obe udalos   
si mohli prítomní pripomenúť ak  vne 
aj pripnu  m si bielej stužky - symbolu 
ochrany nenarodeného života, ktorú 
rozdávali po besede jej organizátori. «

Beseda s Michalom 
Zamkovským
(red.), foto: Diamond Art

V dňoch 20. – 24. marca sa usku-
točnil v priestoroch Kultúrneho 

centra Na korze Veľkonočný bazár, 
na ktorom vystavovalo svoje práce 

spojené s tematikou Veľkej noci 22 
remeselníkov. Návštevníci tu mohli 
nájsť a zakúpiť si výrobky zhotovené 
quillingom, frivolitkou a pedingom, 
ako aj kraslice zdobené dierkovaním, 
voskovou technikou, drôtovaním. 
V rámci veľkonočného bazáru sa 

v sobotu 24. marca uskutočnila pre 
verejnosť aj tvorivá dielňa, na ktorej 
si účastníci vyrábali veľkonočné 
ozdoby, pričom pri výrobe im asisto-
vali remeselníčky, ktoré sa zdobeniu 
a výrobe veľkonočných ozdôb pravi-
delne venujú. «

Ako psíček a mačička 
piekli tortu sa dozve-

deli de   17. marca 2018 
počas bábkového divad-
la, ktoré si opäť pre naj-

menších pripravil bábkový 
súbor pracujúci pri MsKS 
Halabala. Po divadielku sa 
koncertná sála KC Na korze 
opäť premenila na hravú 
tvorivú dielňu pre malých 
i veľkých. «

Žiaci s viacnásobným po-
s  hnu  m v Spojenej 

škole v Sabinove prijali po-
zvanie od členov Senior klu-
bu na príjemné posedenie 
pri knihe v mesiaci marec, 
ktorý je mesiacom knihy. «

KULTÚRA V SKRATKE

(red.), foto: Diamond Art 

K. Lipovská, foto: archív školy

(red.), foto: Diamond Art 
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Ak by sme zrátali počet účastníkov, 
ktorí sa môžu hrdo hlásiť k vlast-

níctvu „čimovskej“ medaily, presiahol 
by číslo štyristo. Organizátor poduja  a 
- Mestské kultúrne stredisko v Sabino-
ve – mestská knižnica si od jeho prvo-
počiatku položili za cieľ zblížiť dieťa, 
rodiča a učiteľa cez krásu materinského 
jazyka, cez ľúbozvučné a veselé veršíky 
a príbehy slovenských autorov. Zname-
nalo to veľa úsilia a trpezlivos   zo strany 
rodičov (hlavne mamičiek) i pani učite-
liek materských škôl. Milého poduja  a 
sa zúčastnili aj zástupcovia samosprá-
vy: Vlasta Znancová, vedúca oddelenia 
školstva, kultúry a telesnej kultúry, Iveta 
Šulíková za Spoločný školský úrad a  ež 
Lucia Mihoková, riaditeľka MsKS. Hneď 
na úvod sme si mali možnosť zaspomí-
nať a pozrieť spomienkovú prezentáciu 
z minulých ročníkov sabinovského Čima. 

Symbolicky sme si ňou pripomenuli aj 
tohoročné 770. výročie prvej písomnej 
zmienky o našom meste. Aby sa malí 
recitátori osmelili, odvahu im dodal svo-
jím veselým vystúpením ujo Redmen. 
A potom sa už recitovalo a recitovalo... 
Na záver boli pre čimkov odmenou za 
vytrvalosť a odvahu medaily, pamätné 
listy a darčeky. Obdarované však neboli 
len de  , ale aj mamičky a pani učiteľky. 
Poduja  u ako každoročne predchádzali 
škôlkarské kolá. Z nich víťazne vyšlo a do 
celomestskej prehliadky postúpilo tých-
to 17 najmenších recitátorov:
MŠ Švermova: Kiarka Lipjancová, Janík 
Jankura, Šimonko Marcinko, Karinka 
Mušinská, Ta  anka Korinková
MŠ 9. mája: Julka Karnišová, Samko Sko-
čej, Terezka Tumidalská, Klárka Vološino-
vá, Paľlko Repaský
MŠ 17. novembra: Ninka Štecová, Vikto-
rka Šinaľová, Tarka Výrosteková, Sofi nka 
Kuchárová, Olívia Vojčíková
MŠ Jarková: Sofi nka Mikulová 
MŠ Severná : Samko Kaleja /pre chorobu 
sa nezúčastnil/. «

Projekt „Aby sa deti 
v knižnici dobre cítili 
- modernizácia priestorov 
knižnice“ ukončený

V roku 2017 získala Mestská kniž-
nica v Sabinove dotáciu z Fondu 

na podporu umenia na modernizá-
ciu priestorov knižnice. 

Z verejných zdrojov podporil fond 
náš projekt „Aby sa de   v knižnici 
dobre cí  li - modernizácia priestorov 
knižnice“ v  celkovej výške 2 500 €. 
Vďaka tejto štedrej podpore z FPU 
bola v detskom oddelení vymenená 
stará podlahová kry  na za novú he-
terogénnu PVC podlahu (110 m2). 
Spolufi nancovanie MsKS reálne 
predstavovalo 1 265 €. Ďakujeme 
Fondu na podporu umenia za to, že 
nám svojím rozhodnu  m umožnil 
skvalitniť a zmodernizovať priesto-
ry knižnice. «

Mária Janigová

24. SABINOVSKÝ 
ČIM – ČIM
Popoludnie utorka 13.3.2018 patrilo 
malým „čimkom“ – deťom sabinovských 
materských škôl, ktoré sa „pozlietali“ zo 
všetkých kútov Sabinova do koncertnej 
sály KC Na korze. Žiaden z nich si nechcel 
nechať ujsť 24. ročník mestskej prehliad-
ky v prednese slovenskej poézie a prózy 
Sabinovský Čim – Čim. 

-mj-,  foto: Diamond Art
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Dňa 15.04.2018 uplynie rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka, prababka 

HELENA PERDÍKOVÁ.
Z pozemského života odišla v pokoji, unavená 
bolesťou, ale s láskou a vierou v teba Pane. 

Zároveň dňa 21. marca 2018 uplynulo 31 rokov od 
odchodu nášho milovaného otca, dedka, pradedka 

PAVLA PERDÍKA. 
Ďakujeme všetkým, ktorí im venujete modlitbu a tichú 
spomienku spolu s nami.

Spomíname

S P O M Í N A M E

Dňa 31.3.2018 sme si pripomenuli 25. výročie, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko  
a pradedko 

ŠTEFAN LOMPART.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 4.4. uplynul 1 rok, odkedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko, a pradedko

JOZEF OLŠAVSKÝ. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku a modlitbu.

S láskou spomína manželka Aurélia, deti Jozef, 
Eva, Ľuboš s rodinami.

„Čas plynie a spomienky ostávajú.“

Dňa 9.4.2018 uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš syn

DOMINIK MOLČAN .
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku a modlitbu.

S láskou spomína celá rodina.

„Čas nelieči všetky rany, iba nás naučí žiť bez 
milovaných.“
Dňa 2.4.2018 sme si pripomenuli 1. výročie, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, dedko, pradedko, 
švagor, brat, priateľ

VALENTÍN KOLCÚN. 
S láskou spomína manželka Ružena a celá veľká 
rodina.

Dňa 18.3.2018 uplynulo 5 rokov od chvíle, čo nás 
navždy opustila naša mamka, babka a prababka 

MARTA PIVOVARNÍKOVÁ.
S úctou a láskou spomína syn František a dcéra Mária 
a jej rodina.

Dňa 10.4.2018 sme si pripomenuli 15. výročie od 
smrti nášho manžela, otca, dedka, brata a švagra

RUDOLFA ZÁHORÁKA.
Manželka Mária a deti Michal, Martin a Lucia 
s rodinami.

S láskou spomína aj ostatná rodina.

„Ako ticho žil, tak ticho odišiel. Skromný v živote, 
veľký v láske a dobrote.“
Dňa 22.4.2018 uplynie rok, kedy zomrel môj 
milovaný manžel, otec a dedko

JOZEF KREHLÍK.
S láskou spomína manželka Mária, synovia Jozef, 
Daniel a Peter s rodinami.

„Neplačte a nechajte ma pokojne spať, i bez sĺz možno 
spomínať. Nebolo mi dopriate ďalej s Vami byť...“
Dňa 3.4.2018 uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, svokor a dedko 

MICHAL KOLLÁR.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu 
a spomienku. 
 S láskou spomína dcéra Mária s rodinou.

„Keď odíde duša, ktorú si miloval
všetok svoj čas, svoju lásku si jej venoval, 
tvoj svet sa náhle rozpadne
smútok za strateným ťa popadne.“
Dňa 06.04.2018 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

MILAN ĎUĎAK.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú 
modlitbu a tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka Ľudmila, syn Radoslav, 
dcéra Katarína a nevesta Adriána s rodinami 

Redakcia Spravodajcu mesta Sabi-
nov, ako aj kolegovia z Mestského 
kultúrneho strediska v Sabinove si 
s láskou a úctou spomínajú na 

ĽUBOMÍRA 
PAVLOVSKÉHO. 
1. apríla 2018 uplynuli dva roky, 

čo nás nečakane opus  l. Venujme mu spoločne  chú spo-
mienku a modlitbu.

„Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom ŽIVOT. Kto v srdci žije, ten neumiera.“

S úctou a láskou na nich spomína celá rodina.

„Kto v srdci žije, ten neumiera.“
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V tichej spomienke a s láskou v srdciach si pripomíname 5. výročie úmrtia našej drahej mamky, babky 
a prababky a 15. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka

FILOMÉNY A EDUARDA SENDERÁKOVÝCH.
S úctou, láskou a modlitbou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

Spomíname / Reklama

Kvety Adam
Hollého 9 Sabinov
(Pri cintoríne)

Otváracie hodiny 
PO-PIA  8:30 - 16:30 
SO     8:30 - 12:00
NE     Zatvorené

Kvety Adam

cintorínLipany
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11. 4. streda 20.00 h   ODNIKIAĽ – fi lmový klub Do 15 r. MN 4,00 €

Katja je vydatá a spolu so svojím manželom a synom žije spokojným životom. Stačí však    o 20.00 jeden mo-
ment a jej život sa zmení. Manžel aj syn zomierajú pri bombovom útoku. Je rozhodnutá urobiť všetko, aby 
dosiahla spravodlivosť. Môže sa jej to podariť? Krajina pôvodu: Nemecko. Hrajú: D. Kruger, D. Moschi  o, 
a i. České titulky, 106 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €.

13. 4. piatok 20.30 h    ONI 2: NOČNÁ KORISŤ Do 18 r. MN 5,00 €

Malo to byť príjemné rodinné stretnu  e v chate na brehu jazera, ale na miesto určenia dorazila iba jediná 
rodina. Všade je  cho a nikde v okolí nikto nie je, až kým sa večer neozve zvonček na dverách. Premiéra 
hororu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: Ch. Hendricks, B. Madison, a i. České  tulky, 85 min.

14. 4. sobota a 15. 4. nedeľa 16.00 h  KRÁLIK PETER MP 5,00 €

Premiéra rodinnej komédie podľa svetoznámych príbehov Beatrix Po  erovej, v ktorej žije rebelský králik 
Peter svoj veselý bezstarostný život spolu s ostatnými zvieratami na farme. Nový majiteľ statku sa však o svoj 
životný priestor deliť nemieni, a už vôbec nie     so zvieratami. Začína sa tak bizarná vojna o teritórium medzi 
ním a obyvateľmi záhrady. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 93 min.

14. 4. sobota 20.00 h, 15. 4. nedeľa 18.00 h APOŠTOL PAVOL Od 12 r. MP 5,00 €

Premiéra historického príbehu o jednej z najväčších osobnos   kresťanstva. Počas prenasledovania kresťa-
nov na začiatku nášho letopočtu je Pavol uväznený rímskym cisárom Nerom. V tmavej, chladnej cele bojuje 
s hladom, samotou, no  ež s výčitkami svedomia z vlastnej farizejskej minulos  . Jeho jediným verným spo-
ločníkom ostal Lukáš, ktorý počas svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky a učenie muža, ktorý sa stal 
neskôr známym ako Apoštol národov. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: J. Faulkner, J. Caviezel, a i. Slovenské 
 tulky, 107 min.

14. 4. sobota 18.00 h, 15. 4. nedeľa 20.00 h  DEŇ ČO DEŇ Od 12 r. MP 5,00 €

Premiéra roman  ckého fi lmu, nakrúteného podľa úspešného bestselleru Davida Levithana, rozpráva príbeh 
16-ročného dievčaťa Rhiannon, ktoré sa zamiluje do niekoho, kto sa prebúdza každý deň v inom tele a každý 
deň žije život niekoho iného. S pocitom, že sú si súdení, sa deň čo deň snažia nájsť jeden druhého bez toho, 
aby vedeli, čo alebo koho im prinesie budúci deň. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: A. Rice, J. Smith, a i. České 
 tulky, 97 min.

18. 4. streda 20.00 h STRATILI SME STALINA Od 12 r. MP 4,00 €

   Veľký vodca padol. Volá sa Stalin. Nad jeho mŕtvolou sa začína tragikomický boj o nástupníctvo. Súdruhovia 
z politbyra sa pomaly zbavujú dlhoročného strachu a začína sa ozajstné divadlo. Premiéra čiernej komédie. 
Krajina pôvodu: Veľká Británia. Hrajú: S. Buscemi, S. R. Beale, a i. České  tulky, 106 min.

20. 4. piatok 20.30 h, 21. 4. sobota 20.00 h  FAKJÚ PÁN PROFESOR 3 Od 12 r. MP 5,00 €

      Samozvaný učiteľ Zeki Müller je späť. Silnejší než predtým, plný odhodlania a túžby dostať zo svojich štu-
dentov na čele so Chantal čo najviac. Veľa v nich ale už neostáva.      Uspeje pri záchrane školy a jej chovancov? 
Premiéra komédie. Krajina pôvodu: Nemecko. Hrajú: E. M´Barek, J. Haase, a i. Český dabing, 120 min.

21. 4. sobota a 22. 4. nedeľa 16.00 h   DVE A POL KAČKY MP 5,00 €

Byť v husej koži je ťažká pohoda predovšetkým pre gunára. Táto animovaná komédia prinesie jednému 
takému gunárovi špeciálnu úlohu. Musí sa začať starať o dve malé kačičky a pomôcť im z bahna, ktoré tak 
trochu sám spôsobil. Ich spoločné dobrodružstvo  ukáže, že rodina môže mať všetky možné podoby aj tvary 
a dokonca aj perie. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 91 min.

22. 4. nedeľa 18.00 h   OBYČAJNÁ TVÁR Od 7 r. MP 4,00 €

   Dojímavý príbeh o tom, aké ťažké je pre malého chlapca zapadnúť medzi rovesníkov  škole, ktorí sú úplne iní, 
úplne obyčajní. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: J. Roberts, O. Wilson, a. i. Slovenské  tulky, 113 min.

22. 4. nedeľa 20.00 h PRÍSĽUB ÚSVITU Od 12 r. MP 4,00 €

Od ťažkého detstva v Poľsku cez mladosť pod slnkom v Nice až po kariéru letca v Afrike počas 2. svetovej 
vojny. Romain Gary prežil výnimočný život. Za túto húževnatosť vďačí svojej matke Nine. Práve šialená láska 
tejto zaujímavej a excentrickej matky z neho urobí jedného z najvýznamnejších románopiscov 20. storočia. 
Krajina pôvodu: Francúzsko. Hrajú: P. Niney, Ch. Gainsbourg, a i. České  tulky, 130 min.

25. 4. streda 20.00 h THE FLORIDA PROJECT  fi lmový klub Od 12 r. MP 4,00 €

Premiéra výnimočného príbehu o detstve na slnečnej Floride. Neobyčajne silný príbeh sa  stal miláčikom 
kri  ky aj divákov na fes  vale v Cannes. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: W. Dafoe, B. Vinaite, a i. České titulky, 
111 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €.

27. 4. piatok 20.30 h BESNENIE Od 12 r. MP 5,00 €

   Davis, ktorý si drží ľudí od tela, zdieľa nepochybnú väzbu s Georgeom, mimoriadne inteligentnou gorilou, 
o ktorú sa stará od jej dvoch rokov. Ale vykonaním nebezpečného experimentu, ktorý sa vymkne spod kon-
troly, zmení miernu opicu na zúrivé monštrum obrovských rozmerov. Premiéra akčného fi lmu. Krajina pôvo-
du: USA. Hrajú: D. Johnson, N. Harris, a i. Slovenské  tulky, 107 min.

28. 4. sobota a 29. 4. nedeľa 20.00 h  DUBČEK Od 12 r. MP 5,00 €

   Na čele mnohých významných spoločenských zmien stál koncom 60-tych rokov 20. storočia Alexander Dub-
ček. Charizma  cký štátnik, ktorý vzbudzoval v ľuďoch nádej, že začnú konečne slobodne dýchať. Lenže to, čo 
Dubček mienil, Brežnev rýchlo zmenil. 21. augusta 1968 vtrhli do Československa vojská Varšavskej zmluvy 
a demokra  začný proces v našej krajine defi ni  vne pochovali. Takto sa začína historicky prvý hraný fi lm o veľ-
kom mužovi československých i slovenských dejín. Krajina pôvodu: Slovensko. Hrajú: A. Jastraban, T. Radeva, 
a i. Originálna verzia, 86 min.

29. 4. nedeľa 16.00 h KRÁLIK PETER MP 5,00 €

Rodinná komédia. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 93 min.

KINO TORYSAAPRÍL
2018

DETSKÉ PREDSTAVENIA

KRÁLIK PETER
14. 04. / sobota / 16.00 / 5,00 €
15. 04. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

DVE A POL KAČKY
21. 04. / sobota / 16.00 / 5,00 € 
22.04. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

KRÁLIK PETER
29. 04. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

OZNAMY O ZĽAVÁCH
Pri fi lmových predstaveniach, 

ktoré majú vstupné 5,00 €, 
pla   zľava 1,00 € pre de   
do 12 rokov, študentov 

a dôchodcov nad 62 rokov.

Hromadné objednávky 
a informácie na tel. č. 

0910 885 881.
www.kinotorysa.sabinov.sk

Digitalizáciu a uvádzanie 
fi lmov v tomto kine 
fi nančne podporil:

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!
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Každý z najznámejších 
štúrovcov mal počas 
svojho života jeden su-

perla  v, ktorý ho charakteri-
zoval pre niečo, čo ho odlišo-
valo od ostatných. Po najob-
ľúbenejšom básnikovi z tejto 
družiny je pomenovaná ulica 
v našom meste. Jeho verše 
boli žiadané už počas života 
tohoto básnika a súčasníci im 
vraveli „sladké“, lebo ospe-
vovali lásku k žene ako cit. 
Nazvali ho teda Sládkovičom. 
Ide však o pseudonym, nie 
o skutočné meno básnika.

Andrej Braxatoris sa naro-
dil 30. marca 1820 v Krupine. 
Pochádzal z učiteľskej rodiny. 
Študoval v rodnej Krupine, 

v Banskej Š  avnici a v Bra-
 slave. Prednášky z evanje-

lickej teológie a z fi lozofi e 
navštevoval v zahraničí, v ne-
meckom Halle. Rok 1839 bol 
pre Sládkoviča zlomovým, 
pretože spoznal svoju veľkú 
lásku Máriu Geržovú, rod. 
Pišlovú, ktorej krásu zvečnil 
vo svojom nesmrteľnom die-
le Marína. Tá je nielen jeho 
najznámejšou básnickou 
skladbou, ale so svojimi 291 
strofami aj najdlhšou ľúbost-
nou básňou na svete. Bola 
preložená do štyroch jazykov 
– češ  ny, poľš  ny, maďarčiny 
a existuje aj vo francúzskej 
podobe. Druhou najznámej-
šou básnickou skladbou je ly-
ricko-epické dielo  Detvan.

Tvorba Andreja Sládko-
viča bola spočiatku uverej-

ňovaná v almanachu Nitra. 
Z jeho veršov vyznieva osla-
va slovenskej prírody, ale aj 
bežného človeka. Orientoval 
sa aj na ľudovú slovesnosť. 
V niektorých dielach vidno 
vplyv Heglovej fi lozofi e, kto-
rú si osvojil ešte na štúdiách 
v Halle. Jedným z málo zná-
mych aspektov jeho tvorby 
je aj teologická spisba. Slád-
kovič bol zároveň hlásateľom 
priateľstva medzi slovanský-
mi národmi. Venoval sa  ež 
prekladom, konkrétne z ruš-
 ny, francúzš  ny a nemčiny. 

Bol známy aj ako literárny 
kri  k.

Sládkovič sa prejavil  ež ako 
podporovateľ ochotníckeho 
divadla v Sobo  š  , kde spo-
lupracoval so Samuelom Jur-
kovičom, a kde sa spoznal aj 
s Aničkou Jurkovičovou – pr-
vou slovenskou ochotníckou 
herečkou a zároveň manžel-
kou Jozefa Miloslava Hurbana.

V roku 1847 sa stáva evan-
jelickým kňazom a svoju prvú 
farnosť dostáva v Hrocho-
 . Pre účasť v revolúcii bol 

vyšetrovaný a nakrátko aj 
uväznený. V roku 1856 bol 
preložený na faru do Radva-
ne. Po smr   Ľudovíta Štúra 
pokračuje v národno – osve-
tovej činnos   a zúčastňuje sa 
prija  a Memoranda národa 
slovenského v Mar  ne, ne-
skôr spoluzakladá Ma  cu slo-
venskú. V nej sa orientoval na 
písanie náboženských piesní. 
V roku 1868 ochorel. Zomiera 
pomerne mladý vo veku 52 
rokov 20. apríla 1872. Môže-
me iba špekulovať, či by ne-
napísal aj ďalšie diela, ak by 
žil dlhšie. «

Poznáte po kom
je pomenovaná
vaša ulica?seriál

Sládkovičova ulica

Juraj Vrábel ml.

Dňa 20.3.2018 sme zre-
alizovali dve odborné 

prednášky. Lekárka Mar  -
na Merčiaková prednášala 
na tému „Výživa diabe  ka 
a ochorenie obličiek“, po 
ktorej nasledovala podnetná 

diskusia. Helena Hrabčáková 
sa zamerala na informácie 
o príspevkoch, na ktoré majú 
nárok zdravotne pos  hnu  . 
Poslucháči dostali odpovede 
na konkrétne otázky týkajúce 
sa ich pos  hnu  a.

Účasť na poduja   bola vy-
soká, čo veľmi oceňujeme, 
okrem členov ZO ZDS DIASABI 

sme privítali aj členov Senior 
klubu v Sabinove a ďalších 
diabe  kov – nečlenov. Tento 
fakt nás presvedčil o tom, že 
naše ak  vity sú zaujímavé pre 
širokú verejnosť. 

O zdraví hovorili členovia 
ZO ZDS DIASABI aj v polovi-
ci februára počas akcie Deň 
zdravia – zdravé starnu  e, 
ktorá prebehla v Šarišských 
Michaľanoch. Program bol 
zameraný na prednášku spo-
jenú s besedou o zdravom 
životnom štýle a prezentáciu 
doplnkov výživy.

Na ďalšie naše poduja  a 
pozývame nielen diabe  kov, 
ale aj ich rodinných prísluš-
níkov, OZ, ktoré majú záujem 
o informácie vedúce k zme-
ne postoja k ich životnému 
štýlu, či návod ako lepšie 
menežovať svoje ochorenie. 
Plánované akcie nájdete aj 
na stránke: www.diasabi-sk.
webnode.sk.  «

Osvetou v boji s cukrovkou

Marta Ivanko-Macejová, foto: archív 
DIASABI

Chronické komplikácie diabetu bývajú často zákerné. Edu-
kácia je neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetes mellitus. 
Jej konečným cieľom je zmena v správaní a v postoji k jeho 
ochoreniu. V roku 2018 má ZO ZDS DIASABI naplánovaných 
šesť edukačných stretnu   a jeden DIA DEŇ.
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jednej študentky 
sme sa dokonca do-
zvedeli, že ju prístup 
pani učiteľky inšpi-
roval v štúdiu na 
lekárskej fakulte. Jej 
prioritou je kvalitne 
pripraviť študentov 
pre ďalšie štúdium 
na vysokých ško-

lách. Je ak  vna i v mimoškolských ak  vi-
tách a súťažiach. Na škole je aj koordiná-
torkou zdravého životného štýlu. Spolu so 
žiakmi každoročne organizuje poduja  a 
zamerané na podporu zdravého životného 
štýlu ako napr. Deň mlieka, Beh zdravia, 
Valen  nska kvapka krvi. M. Lichvarová je 
aj cvičnou učiteľkou študentov pedagogic-
kých a prírodovedeckých fakúlt, ktorým 
odovzdáva svoje vedomos  .

Druhou ocene-
nou bola Agnesa 
Mihaľáková, uči-
teľka fyziky a ché-
mie zo Spojenej 
školy v Sabinove. 
V školstve pôsobí 
už 36 rokov, hoci 
pôvodne chcela 
byť zdravotnou 
laborantkou. Je 

vedúcou predmetovej komisie pre od-
borné vzdelávanie v učebných odboroch 
autoopravár, kuchár, stolár. Vyučuje 
i predmety v odbore kuchár a spoločné 
stravovanie. Má blízky vzťak k prírode, je 
koordinátorkou pre enviromentálnu vý-
chovu, vedie ekologický krúžok. 

Spomedzi uči-
teľov základných 
škôl bola prvou 
ocenenou pani 
učiteľka Ľubosla-
va Kostelníková. 
Vyučuje nemčinu 
a dejepis, ale svoju 
odbornosť si rozší-
rila aj o vyučovanie 
anglického jazyka. 

Výsledkom jej krea  vneho prístupu k vy-
učovaniu jazykov sú vynikajúce výsledky 
v olympiáde z nemeckého jazyka a pre-
dovšetkým historicky prvé víťazstvo ZŠ 
z okresu Sabinov v celoštátnom kole 
v kategórii 5. – 7. ročník. Viac sa o tomto 
úspechu dozviete na nasledujúcej stra-
ne.

Ďalšou ocene-
nou bola jej kole-
gyňa pani učiteľka 
Viktória Sema-
niková, ktorá je 
vychovávateľkou 
v školskom klube 
de  . O tom, že de-
ťom vytvára výbor-
né prostredie na 
sebarealizáciu i po 

vyučovaní svedčí i to, že dnes navštevu-

je školský klub v ZŠ na Ul. 17. novembra 
142 de   v pia  ch oddeleniach.

Pani učiteľka 
Mária Petríková 
zo ZŠ na Ul. Ko-
menského učí už 
takmer 30 rokov.
Pre jej prístup sa 
mnohokrát stáva, 
že rodičia poža-
dujú, aby ich de   
učila práve ona. 
Vedie okrem iného 

záchranársky krúžok, pripravuje žiakov 
na súťaže a reprezentuje školu aj na ak-
ciách, ktoré usporadúva škola a mesto 
Sabinov. Svoje skúsenos   odovzdáva 
i budúcim učiteľom v rámci pedagogic-
kej praxe. 

Prvým ocene-
ným mužom – uči-
teľom bol Marián 
Valkovič zo ŽS Ko-
menského, kde pô-
sobí od roku roku 
2013. Je dušou 
a telom športovec, 
mimo vyučovania 
sa venuje aj mi-
moškolskej činnos-

 , predovšetkým športovým krúžkom. 
Mimo školy trénuje v Sabinove doras-
tenecký futbal. So žiakmi sa zúčastňuje 
športových súťaží vo futbale, basketba-
le, volejbale, kde žiaci školy podávajú 
stabilne veľmi dobré výsledky.

Pani učiteľka 
Mária Janečková 
učí na prvom stup-
ni ZŠ v CZŠ sv. Jána 
Krs  teľa už od jej 
vzniku v roku 1992. 
K žiakom pristupu-
je s veľkou láskou 
a pozornosťou, 
pričom osobitný 
vzťah má k deťom 

s rôznymi ťažkosťami vyplývajúcimi z ich 
osobnostných vlastnos  , či rodinného 
zázemia a pomáha im začleniť sa do 
školského kolek  vu a zvládnuť požia-
davky kladené na nich v škole. Venuje sa 
i škrášľovaniu interiéru školy, pravidelne 
organizuje pre de   školu v prírode. 

V Súkromnej 
základnej škole 
pôsobí ako vycho-
vávateľka od roku 
2009 ďalšia ocene-
ná Mária Trávniko-
vá. K učiteľskému 
povolaniu ju nad-
chla jej učiteľka 
na základnej škole 
menom Gabriela, 

po ktorej dala meno i svojej dcére. Vo 
videoprofi le si zaspomínala na jednu 
zaujímavosť: „Kedysi dávno som čítala, 
čo nebudú vedieť de   v 21. storočí. Me-

dzi  e veci, ktoré nebudú poznať bude 
patriť gramofónová platňa, pohľadnica, 
telefónna búdka. De   nebudú vedieť ko-
munikovať a hrať sa. Tieto naše de   sa 
ešte vedia hrať, ale kto vie, čo nás čaká 
do budúcnos  ....“

Pani učiteľka Agá-
ta Šašalová pracuje 
už 15 rokov v Spoje-
nej škole SNP č. 15. 
Venuje sa prevažne 
žiakom s viacná-
sobným pos  hnu-
 m. De   zapája do 

rôznych súťaží, na 
ktorých získali rôzne 
ocenenia. V škole 

pôsobí aj ako koordinátor drogovej pre-
vencie a podieľa sa na výdávaní školského 
časopisu Oriešok. Spolupracuje aj s Mest-
ským kultúrnym strediskom, kde okrem 
tvorivých dielní prebiehajúcich v Kultúr-
nom centre Na korze pôsobí aj ako členka 
divadelného súboru pre de   Halabala.

Jozef Mičko bol 
druhým oceneným 
mužom. Je učite-
ľom ZUŠ v Sabino-
ve od roku 2013. 
Jeho aprobácia je 
hra na trombón, 
preto sa okrem vý-
uky hry na zobcovú 
fl autu venuje aj 
žiakom, ktorí štu-

dujú hru na plechové dychové nástroje. 
Je neúnavným organizátorom regionál-
nych súťaží, prehliadok a workshopov. 
Svojím priateľským a obetavým prístu-
pom k žiakom je mimoriadne obľúbe-
ným pedagógom. 

Ďalším ocene-
ným bol Marek 
Lipjanec, učiteľ 
hudby hry na kla-
víri v ZUŠ Sabinov, 
kde pôsobí od roku 
2011. Aj napriek 
svojmu handicapu 
je plnohodnotným 
pedagógom, kto-
rý je mimoriadne 

obľúbený v učiteľskom kolek  ve i medzi 
žiakmi. 

O svojej práci povedal (keďže kvôli 
úrazu má čiastočne ochrnuté i ruky): „...
hrať nedokážem, keďže ten môj hendi-
kep ma dosť zväzoval, ale napokon som 
povedal – skúsim to. Aspoň rok. Ten prvý 
rok mi pomáhala manželka...ona mi dala 
základy, potom to už išlo samo. Ja viem 
deťom máločo ukázať, ale viem ukázať 
farbu tónu a od toho sa vedia odraziť.“

Pani učiteľka Danka Spišáková je 
učiteľkou už 40 rokov, z toho 33 rokov 
pracuje v materskej škole s marginalizo-
vanou rómskou populáciou. Najprv ako 
učiteľka a od roku 2014 ako riaditeľka 
samostatnej materskej školy Severná. 
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Bedminton – krajské kolo

Dňa 8. marca 2018 sa v Kežmarku 
uskutočnilo krajské kolo v bed-

mintone družs  ev žiakov a žiačok zá-
kladných škôl.

Základnú školu 17. novembra v ka-
tegórií žiakov reprezentovali chlapci 
v zložení Samuel Šlosár 6.A a Alex 

Mihok 5.B. Chlapcom sa veľmi dobre 
darilo, keď v silnej konkurencii obsa-
dili krásne 3. miesto. 

Dievčatá nastúpili v zložení Dagma-
ra Mindeková 9.D a Anna Nathalia Jac-
ková 9.A. Podobne ako dva predchá-
dzajúce roky potvrdili výbornú formu, 
keď premožiteľky našli až vo fi nále, po 
ktorom obsadili skvelé 2. miesto. 

Obom družstvám za reprezentáciu 
ďakujeme a prajeme veľa úspechov 
v ďalších súťažiach. «

Ján Jaško, foto: archív školy

V dňoch 25. – 26.3.2018 sa v Bra-
 slave uskutočnil 28. ročník 

celoštátneho kola Olympiády v ne-
meckom jazyku. Súťažilo v ňom 55 
súťažiacich v siedmich kategóriách. 
Prešovký kraj zastupoval v kategórii 
mladších žiakov (5. – 7. ročník) Michal 
Kostelník (na fotografi i), žiak ZŠ na Ul. 
17. novembra v Sabinove. V nedeľu 
účastníci absolvovali prehliadku his-
torického centra hlavného mesta, ako 
inak - s nemecky hovoriacim sprievod-
com. V pondelok 26. marca sa presu-
nuli do priestorov Gymnázia sv. Uršule 
na Nedbalovej ulici v Bra  slave, aby 
zabojovali o čo najlepšie umiestnenia, 
teraz už v celoštátnom meradle. Se-
dem odborných porôt - súčasťou kaž-
dej bol aj lektor z nemecky hovoriacej 
krajiny, hodno  lo jazykové zručnos   
a vedomos   súťažiacich v testovej, aj 
konverzačnej čas   súťaže. 

Po skončení súťažnej čas   sa účast-
níci presunuli do Primaciálneho pa-
láca, kde sa uskutočnilo slávnostné 
vyhlásenie výsledkov a odovzdanie 
cien za účas   zástupcov veľvyslanec-
 ev a zahraničných inš  tútov. Celý 

program prebiehal výlučne v nemec-
kom jazyku. Pri vyhlasovaní víťaza ka-
tegórie 1A zaznelo, na našu obrovskú 
radosť, meno Michala Kostelníka zo 
Sabinova. Pamätnú medailu a dip-
lom mu odovzdal veľvyslanec Ra-
kúskej republiky na Slovensku Mag. 
Helfried Carl, M.A., ktorý s ním pri 
tejto príležitos   s  hol prehodiť aj 
pár slov. Naša radosť je o to väčšia, 
že Michal je ešte len piatak, a pritom 
dokázal uspieť aj medzi siedmakmi 
v silnej konkurencii z celého Sloven-
ska. Pre budúce ročníky olympiád má 
jasno: „Potrebujem sa zlepšovať, aby 
som nezaspal na vavrínoch.“ Je na 
nás, aby sme tento talent podporili, 
aby sa mohol ďalej rozvíjať. Srdečne 
blahoželáme a ďakujeme za repre-
zentáciu. «

PRVÉ MIESTO NA CELOŠTÁTNOM 
KOLE OLYMPIÁDY V NEMECKOM 
JAZYKU

Autor a foto: Ľ. Kostelníková

Vďaka jej obeta-
vos  , entuziazmu, 
pochopeniu a za-
páleniu pre vzde-
lávanie už niekoľ-
kým generáciám 
pomohla prekonať 
nielen rečové, ale 
aj osobnostné ba-
riéry. Týmto deťom 
sa venuje s láskou 

nielen počas výchovno – vzdelávacieho 
procesu, ale aj mimo neho. O zmysle 
svojej náročnej práce povedala: „Teší 
ma, keď vidím, že moji odchovanci štu-
dujú na strednej, či vysokej škole.“

Poslednou oce-
nenou bola pani 
učiteľka a riadi-
teľka MŠ Jarková 
Marcela Chomjá-
ková. Učiť začala 
hneď po ukončení 
školy v roku 1989 
a to trvalo 7 ro-
kov. Potom pôso-
bila mimo školstva 

a vrá  la sa k tejto profesii pred 4 rokmi. 
Svoje vedomos   si neustále rozvíja ďal-
ším štúdiom a vzdelávaním. Výsledkom 
jej systema  ckej a cieľavedomej práce je 
z roka na rok väčší počet de   navštevu-
júcich materskú školu, kde učí.

K príjemnej atmosfére poduja  a 
prispeli MUSe trio a veľkou mierou 
i hudobný hosť Maroš Bango, ktorý svo-
jimi piesňami a elegantným humorom 
vykúzlil úsmevy na tvárach prítomných. 
A to napriek tomu, že dôvodov na za-
trpknutosť má ako málokto z nás. Nie-
lenže je od malička nevidiaci, ale zažil 
i smrť svojej od malička ťažko pos  hnu-
tej 17-ročnej dcéry. 

Moderátorka Veronika Slaninková 
viedla celé poduja  e ako vždy na vyni-
kajúcej profesionálnej úrovni a v závere 
spomenula, že i ona je žiačkou terajšej 
ZŠ na Ul 17. novembra. 

Všetkým oceneným ešte raz gratuluje-
me. «
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Aj napriek krátkej existencii Súkrom-
ného gymnázia DSA, od septembra 

2017 dokázali športovci našej školy, že 
nie je dôležitý počet, ale kvalita. 

Druhé miesta sa stali pravidlom, ktoré 
sa nám za  aľ nepodarilo narušiť. Strieb-
ro sme si odniesli z OK SŠ v týchto špor-
toch: basketbal chlapcov a dievčat, fl or-
bal chlapcov a dievčat. Na KK v bedmin-
tone nás toto umiestnenie sprevádza 
už viac rokov. V tomto roku sa o druhú 
priečku zaslúžili: Jus  n Adamko, Samuel 
Miško, Dominika Síkeľová a Alexandra 
Kalinayová. 

Na turnajoch sa nielen zúčastňujeme, 
ale sami sme ich organizátormi. Sme 
aj organizátormi mnohých športových 
turnajov nielen v rámci stredných škôl. 
Vo štvrtok 22.3.2018 sme zorganizova-
li I. ročník futsalového turnaja o Pohár 
zriaďovateľa DSA. V úvode poduja  a vy-
stúpili naše mažoretky, nasledovalo sláv-
nostné defi lé družs  ev, príhovory hos  . 
Turnaj otvoril zástupca DSA na Sloven-
sku, pán Andrej Hu  a. 

Víťazom sa napokon stali žiaci sused-
nej základnej školy, ktorí trénujú pod ve-
dením skúseného trénera pána Mariána 
Valkoviča. Na druhom mieste po drama-

 ckom zápase s víťazom turnaja skončili 
naši prváci, tre   ZŠ DSA Ul. Mukačevská 
Prešov, štvr   žiaci zo ZŠ v Pečovskej No-
vej Vsi a na piatom mieste žiaci zo ZŠ na 
Ul. 17. novembra. 

O skvelú kulisu sa postarali diváci, ktorí 
svojimi sloganmi na plagátoch, ale najmä 
hlasivkami dokázali vyhecovať hráčov 
k skvelým výkonom. Najlepším strelcom 
turnaja sa stal člen víťazného družstva 
Peter Cihanský, ktorý zaťažil konto súpe-
rov šies  mi gólmi. A keďže žiaden futsal 
sa nezaobíde bez rozhodcov, ten náš poc-
 li svojimi píšťalkovými výkonmi Jus  n 

Adamko a Jozef Lipták. Ďakujeme. «

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY GYMNÁZIA

XIII. ročník
 MEMORIÁLU 
KAROLA 

PAVLIČKA 
vo volejbale sa uskutoční 

28.4.2018 
v športovej hale v Sabinove 

so začiatkom 
o 8.00 h. 

Prihlášky zasielajte 
do 25.4.2018 na 

edna@centrum.sk.

autor a foto: AĎOB

Pohár 
zriadovateľa

2. miesto 
chlapci fl orbal
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Po prerokovaní v pedagogickej rade školy otvoríme v šk. 

roku 2018/2019 2 (dve) triedy 1. ročníka so štvorročným 
vzdelávacím programom, v študijnom odbore 7902 J gym-
názium, s celkovým počtom žiakov najviac 62 (šesťdesiat-
dva).

2. Termíny prijímacích skúšok:
• prvý termín: 14. máj 2018 (pondelok)
• druhý termín: 17. máj 2018 (štvrtok)
• ďalší termín: 19. jún 2018 (utorok) – iba v prípade, ak 

nebude naplnený počet miest pre žiakov, ktorých mož-
no prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnu  e 
bude zverejnené najneskôr do 6. júna na výveske školy 
a na webovom sídle školy www.gymkosb.edupage.org

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. Uchádzači o štúdium konajú písomné prijímacie skúšky 
z profi lových predmetov 
– slovenský jazyk a literatúra a matema  ka.

2. O úspešnos   uchádzača v prijímacom konaní rozhodne 
splnenie podmienok prijímacieho konania a o jeho poradí 
celkový počet bodov získaných v prijímacom konaní. Do 
celkového počtu bodov uchádzača v prijímacom konaní sa 
započítava:
• výsledok písomnej prijímacej skúšky z profi lových pred-

metov,
• priemerný prospech uchádzača za celé štúdium na zá-

kladnej škole,

• výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 
deviatych ročníkov základných škôl (Testovanie 9 – 2018), 

• uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympi-
ády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzde-
lávania, o ktorý sa uchádza.

PRIJATIE
1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 

Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove bude prijatý uchá-
dzač, ktorý splní  eto podmienky:
a) splní podmienky prijímacieho konania (úspešnos  ), 
b) umiestni sa v zozname uchádzačov, zoradených podľa 

celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní, 
do 62. mies ta vrátane,

c) získa nižšie stredné vzdelanie. 

2. Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní 
žiakov deviateho ročníka základnej školy (Testovanie 
9 - 2018) dosiahne v každom predmete samostatne 
úspešnosť najmenej 90 %, rozhodne riaditeľ školy bez 
prijímacej skúšky. 
V zozname uchádzačov zoradených podľa celkového poč-
tu bodov získaných v prijímacom konaní budú takíto uchá-
dzači uvedení na prvých miestach, t. j. pred uchádzačmi, 
ktorí toto kritérium nespĺňajú. 

Úplné znenie je zverejnené na webovom sídle školy 
www.gymkosb.edupage.org

V Sabinove dňa 8. marca 2018
Jozef Muránsky

riaditeľ školy

Pri príležitos   Svetového dňa 
Downovho syndrómom sa žiaci 

Spojenej školy, SNP 15 v Sabinove 
dňa 21.3.2018 zúčastnili „Atle  cké-
ho fes  valu de   s Downovým syn-
dómom;“. Organizátormi boli OZ Za-

nebudka a Spojená škola internátna 
Prešov so sídlom na Masarykovej ulici 
a spoluorganizátorom bola Pedago-
gická fakulta Prešovskej Univerzity. 
Pretekalo sa podľa pravidiel atle  -
ky. V jednotlivých disciplínach získali 
žiaci medaily, vecné ceny a diplomy. 
V behu na 100 m získal 2. miesto Ras-

 slav Kolarčík, v skoku z miesta zís-
kal 3. miesto a v hode lop  čkou  ež 
krásne 3. miesto. Mar  na Vargová 
získala 3. miesto v behu na 100 m. 
Aj Tamara Špinlerová dostala medai-
lu a krásne vecné ceny. Sme radi, že 
sme sa mohli zúčastniť takejto špor-
tovej akcie a ukázali sme, že aj ľudia 
s Downovým syndrómom dokážu žiť 
bežný život a prekonávať prekážky. «

Uskutočnil sa „Atletický festival detí s Downovým syndrómom“ 
Katarína Lipovská, foto: archív školy

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM DSA, KOMENSKÉHO 40, 083 01 SABINOV
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE 

do 1. ročníka Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove so štvorročným vzdelávacím 
programom na štúdium v odbore 7902 J gymnázium v školskom roku 2018/2019
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Súkromné Gymnázium DSA 
Komenského 40, 083 01, Sabinov 

 

 

 Najmodernejšie spôsoby štúdia jazykov 
v  spolupráci s partnerskými  
nemeckými školami. 

 Výraznejšia podpora výučby 
technicky orientovaných  
študijných predmetov. 

 Zahraničné jazykové  
stáže  a pobyty. 

 Podpora športu,  
športové kluby  
ako partneri  
školy. 

 Odborné konferencie,  
na ktorých vystúpia 

poprední manažéri,  
diplomati a akademici. 

 Od tretieho ročníka špeciálny  
program prípravy na budúce  

povolanie. 
 Prednášky pedagógov  

z Fakulty manažmentu v rámci  
spolupráce s Prešovskou  

       univerzitou. 

 
Termíny 

prijímacích skúšok: 
     1. kolo: 14.5.2018 

          2. kolo: 17.5.2018 
Termín podania prihlášky: do 10.4.2018. 

Žiaci podávajú prihlášku na svojej ZŠ. 

 mail.dsasb@gmail.com  +421 51 75679 50 
www.gymkosb.edupage.org 

 

Dňa 5.3.2018 zavítal do Sa-
binova hudobník Mafi a 

Corner alias Mike so svojím 
 mom, aby tu svetlo sveta 

uzrel nový hudobný youtube 
videoklip. V novom video-
klipe sa rozhodol pre spolu-

prácu práve so záujmovými 
útvarmi, ktoré pôsobia pod 
záš  tou Centra voľného času 
v Sabinove. Na známe ľudo-
vé pesničky ako Muzikan   
Fidlikan  , Krčmárik maličký, 
Na Orave dobre, V ponde-
lok doma nebudem a 3 dni 
ma naháňali sa prezentova-
li v tom, čo im ide najlepšie 

Škola tanca Miroslava Fabiá-
na, Čavargoše, Klub silového 
trojboja, Karate Katsudo, Ma-
žoretky Tedasky a rovnako aj 
hos  a ako Real Street, Laura 
Hudáková či Pole Art Dance 
Studio Prešov. Natáčanie, 
ktoré sa realizovalo v Mest-
skej športovej hale v Sabino-
ve, sa nieslo v duchu dobrej 
nálady a za niekoľko hodín 
práce bol scenár videoklipu 
v podobe talentovej súťaže 
naplnený. Touto cestou by 

sme sa chceli poďakovať všet-
kým účinkujúcim, rodičom, 
organizátorom a v neposled-
nom rade aj mestu Sabinov za 
podporu a pomoc pri realizá-
cii tohto projektu. Videoklip 
si môžete pozrieť na youtube 
kanáli pod názvom Mafi a Cor-
ner & Ľudovka SK - Muzikan   
Fidlikan  . «

Centrum voľného času Ra-
dosť v Sabinove každoroč-

ne počas jarných prázdnin pri-
chádza s ponukou prímestské-
ho tábora. Počas tábora majú 
táborníci možnosť zažiť kopec 
zábavy, no rovnako sa aj nie-
čo zaujímavé naučiť. Program 
dáva deťom možnosť sebarea-
lizácie a tvorivos  , no mnoho-
krát aj samostatné zvládanie 
jednoduchých každodenných 
prekážok. De   tohto roku 
v prímestskom tábore Sne-

žienka absolvovali korčuľo-
vanie, návštevu Fundilandu 
v Prešove, bowling, sánkovač-
ku na Drienici, zdobili sme lie-
vance a nechýbali ani interak-
 vne súťaže a hry. Vyvrchole-

ním tábora bola tzv. „táborová 
noc“ strávená v priestoroch 
Centra voľného času, ktorá je 
už neodmysliteľnou súčasťou 
prímestského tábora. Spoloč-
ne sme prežili zaujímavý týž-
deň plný smiechu, prekvapení 
a dobrej nálady. Veríme, že 
počas nasledujúcich prázdnin 
zorganizujeme ďalšie podob-
né dobrodružstvo. «

Jarný prímestský tábor Snežienka 2018

Zberateľské vášne sú tra-
dičným poduja  m, ktoré 

každoročne prezentuje diel-
ňa Centra voľného času, ináč 
tomu nebolo ani tento rok, 
a tak 7.3.2018 sme otvorili 
13. ročník výstavy, na ktorej 
sa odprezentovali zbera-
teľské kúsky zberateľov zo 
Sabinova a širokého okolia. 
Výstavu sme zrealizovali 
v  priestoroch Centra voľné-
ho času v Sabinove na Ulici 
Komenského 41. Sprievod-
ným poduja  m výstavy boli 
ukážky tvorivých dielní prác 
de   a žiakov sabinovských 

materských a základných 
škôl a rovnako aj Senior-
vitalu pod názvom „Tvorili 
sme...“. Medzi tradičnými 
vystavenými exemplár-
mi ako sú servítky, obaly 
z čokolád, zapaľovačov, 
pohľadníc, obalov zo zápal-
kových škatuliek, pohárov, 
pier, mlynčekov a iných si 
našli svoje miesto aj zaují-
mavé retro kúsky v podobe 
písacieho stroja, kníh, dia-
pozi  vov či 3D okuliarov 
z roku 1954. Všetkým zbe-
rateľom a vystavovateľom 
ďakujeme za pomoc a verí-
me, že ďalší ročník výstavy 
sa rozras  e o ďalšie exem-
pláre. «

v@hovsky.j, foto: archív CVČ

Zberateľské vášne 2018
v@hovsky.j, foto: archív CVČ

Točili sme 
s Mafi a Corner
v@hovsky.j, foto: Miroslav Fabián
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Tento rok bolo úlohou súťažiacich spra-
covať video na tému „Môj dar“. A to 

teda bola výzva. Dar pre mňa? Dar odo 
mňa? Scenár sa nerodil ľahko, ale nako-
niec myšlienky do seba zapadli, natočené 
scény reportéri aj zostrihali a po odosla-
ní videa boli so sebou celkom spokojní. 
V prvom kole súťaže išlo o to postúpiť do 
fi nále. Postupovali dva  my na základe 

internetového hlasovania a dva ďalšie 
 my do fi nále posunula porota. Práve 

hlas poroty, ktorá v relácii Doma je doma 
hodno  la a porovnávala jednotlivé práce, 
rozhodol, že reportéri TV Prophet do fi -
nále postúpili a porota nakoniec do fi ná-
le pozvala ešte piaty  m. Vo fi nále to už 
bolo len a len na internetovom hlasovaní 
a v ňom sme nakoniec skončili druhí. Veľ-
kým zážitkom pre našich malých reporté-
rov (a hercov) v zostave Terézia Ondková, 
Terézia Reváková, Peter Ferenc a Peter 

Švec zo 6.A pod vedením Jakuba Bačin-
ského bola účasť v živom vysielaní relácie 
Doma je doma v TV LUX v Bra  slave. «

Svoju miestenku na celosvetovú sú-
ťaž v konštrukcii a programovaní 

robotov ROBOCUP 2018 si tím Sabik 
v zložení Filip Ondrej z 8.A, Samuel 
Vargovčík a Kamil Kandráč zo 7.A vybo-
joval počas jarných prázdnin v sloven-
skom finále Robocupu v Martine. Zo 
súťaže sa chlapci vrátili ovenčení tro-
ma medailami a priviezli do Sabinova 
2 poháre za 3. miesta v kategóriách On 
Stage (pódiové vystúpenie), Rescue 

Line (Záchranár A) a za 1. miesto v ka-
tegórii Rescue Simulation - primary. 
Práve úspech v tejto simulačnej ka-
tegórii a najmä nervy drásajúci súboj 
s košickým stredoškolským tímom 
Talentum – minuloročným finalistom 
z japonskej Nagoye pomohol k nomi-
nácii, keďže v Montreale sa bude sú-
ťažiť len v spoločnej kategórii základ-
ných a stredných škôl. Ani v Kanade 
nechceme hrať druhé husle, a tak sme 
posilnili tím o našich bývalých žiakov 
Samuela Guláša a Mateja Kandráča. 
Tí sa do nášho školského robotického 

klubu stále radi vracajú a takto budú 
mať možnosť opäť sa niečomu priučiť. 
K 3. miestu na súťaži v Martine v ka-
tegórii Futbal robotov gratulujeme aj 
tímu zo sabinovskej Súkromnej ZŠ. «

No dobre, ale čo ako funguje? Stro-
je? Príroda? Veď to sa normálne 

učí. Nie, nie. Cieľom predmetu je ne-
chať deti vyskúšať, ako to funguje vo 
svete dospelých, nechať ich zažiť svoje 
budúce povolanie. Ideálne je, keď prá-

ca človeka baví. Tak nech si to každý 
môže skúsiť, čo ho baví, alebo čo si 
myslí, že ho baví. A preto v novom ob-
ľúbenom predmete máme okrem mla-
dých vedcov a konštruktérov aj mla-
dých farmárov, umelcov, športovcov, 
kuchárov a reportérov. Naša školská 
mini ZOO sa teší veľkej obľube, zvlášť 
morča si rado pochutná na dopestova-
nej zelenine, umelecké duše sa vyšan-
tia v tanci, na hudobných nástrojoch či 

divadelných scénkach, športov-
ci trénujú obľúbené športy, ku-
chári z času na čas niečo dobré 
uvaria či upečú, najmä keď je 
koho pohostiť a reportéri to 
všetko poctivo dokumentujú, 
veď môžete si pozrieť videá 
na stránke www.czssabinov.sk. 
Pri jednom reportérskom poči-
ne sa v ďalšom odstavci bližšie 
pristavíme. Raz za čas povo-
lania vystriedame za aktívne 
občianstvo. Vytvorili sme si 
v každej triede štát s vlastným 

názvom, menou a jednoduchou ústa-
vou. Celá trieda tvorí parlament, ktorý 
každý zákon pripomienkuje a o všet-
kom dôležitom hlasuje. Zvolili sme si 
aj prezidentov, ktorí prešli náročnou 
predvolebnou kampaňou. Skúsili sme 
si na vlastnej koži, aké to bolo za čias 
Titusa Zemana a sledujeme aj, čo sa 
deje okolo nás, prečo je dôležité mať 
statočných, nebojácnych a živých novi-
nárov. «

Sabinovská robotika mieri do Kanady

Peter Vargovčík, foto: archív školy

V poradí už šiesta generácia žiakov Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krs  teľa, 
ktorí sa rozhodli rozvíjať svoj talent na vedu a techniku, pocestuje 
v júni do kanadského Montrealu. Na mape našich súťažných ciest 
tak pribudne ďalší kon  nent. Po európskom Grazi, Istanbule a Lip-
sku, čínskom Hefei a  ež ázijskom Singapure sa objaví vlajočka už 

aj na území Severnej Ameriky. 

Cirkevná ZŠ otvára dvere 
aj iným talentom.
Nielen programovanie a robo  ka, py-
tagoriáda, jazykové či prírodovedné 
olympiády sú priestorom, kde sa naši 
žiaci môžu zdokonaľovať. Každé z de   
je iné a každé by malo dostať priestor 
objaviť, kde sú jeho prednos  . Roz-
hodli sme sa preto nečakať, až materi-
ál Učiace sa Slovensko vstúpi seriózne 
do praxe, ale v rámci možnos  , ktoré 
dáva školský zákon, sme zaviedli na 
škole predmet „Ako to funguje“. 

Peter Vargovčík, foto: archív školy

Reportéri z našej TV Prophet predstavili svoj dar na LUXe

Peter Vargovčík, foto: archív školy

Televízia LUX už niekoľko rokov organizuje súťaž amatérskych videí, v ktorej je 
z roka na rok silnejšia konkurencia. Po štvorročnej prestávke mala naša Cirkevná ZŠ 
v súťaži opäť zastúpenie, tentokrát vďaka novovzniknutému  mu reportérov škol-
skej televízie TV Prophet. A to sme ešte netušili, že medzi dvadsiatkou súťažiacich 
je aj ďalšie video nášho siedmaka Šimona Kyjovského.

Zľava F. Ondrej,  K. Kandráč, S. Vargovčík

P. uč. T. Vargovčíkova 
v Singapure.

Zľava Jakub Bačinský, Peter Ferenc, 
Terézia Reváková, Terézia Ondková.
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Tejto burzy nápadov sa zúčastnilo 
v marci 2018 v mestskom štáte Sin-

gapur 310 pedagógov z 91 krajín sveta. 
Na malom priestore bolo možné vidieť 
stovky novátorských myšlienok a nových 
technológií, ktoré približujú vzdelávanie 
a spoluprácu vo vzdelávaní každému na 
dosah ruky.

Na medzinárodnú konferenciu ino-
va  vnych pedagógov MIEE (Microso   
Inova  ve Educa  on Expert) boli za 
Slovensko vybrané dva projekty využí-
vajúce moderné Microso   technológie 
pre školstvo. Jeden projekt overil na 
gymnáziu na Golianovej ulici v Nitre 
a na E2 prezentoval Mar  n Cápay. 
S druhým slovenským projektom priš-
la do Singapuru Terézia Vargovčíková. 
Vďaka podpore vedenia našej cirkevnej 
ZŠ, ktoré je ústretové odvážnym nápa-
dom a vďaka našim skvelým žiakom, 
ktorým stačí vysloviť sen a zhmotnia ho 
do úžasnej reality, zaujala výberovú ko-
misiu aj naša vzdelávacia ak  vita „Bina-
ry Diamond Rush“ (Dvojková diaman-
tová naháňačka). Žiaci Kamil Kandráč, 

Mar  n Ďuran, Marcel Lukáč a Samuel 
Vargovčík zo 7.A vytvorili v prostredí 
Minecra   virtuálny ostrov a na ňom 
úlohy, ktoré zábavne prepájajú infor-
ma  ku s matema  kou a podporujú 
 movú spoluprácu žiakov na vyučova-

cích hodinách. Filip Ondrej z 8.A doplnil 
projekt o reálny robo  cký model kódo-
vania v binárnom kóde, ktorý účastníci 
konferencie  ež obdivovali.

Okrem prezentácie som sa tam na 
2 dni stala členom 4 členného tímu 
(USA, Francúzko, Malajzia, Sloven-
sko), v ktorom sme riešili zadanie so 
zameraním na vzdelávanie «Education 
Challenge». Bol to čas plný zaujíma-
vých informácii, dobrých nápadov, 
tipov na inovácie a nadväzovania no-
vých kontaktov. «

Misia E2 Singapur 2018 

Terézia Vargovčíková , foto: archív školy

Cirkevná ZŠ sv. Jána Krs  teľa a mesto Sabinov mali svoj stánok na pres  žnej kon-
ferencii o vzdelávaní v ďalekom Singapure. E2 (Educa  on Exchange) je medziná-
rodný projekt prezentujúci formy a metódy inova  vneho vyučovania na školách. 

I. kategória – POÉZIA
1. Viktória Hrickaninová, 
 ZŠ Komenského, Lipany
2. Katarína Goliášová, ZŠ Šarišské Dravce
2. Viktória Hudeková, ZŠ Rožkovany
3. Sofi a Bujňáková, ZŠ Krásna Lúka 
3. Natália Novická, SZŠ Sabinov
Čestné uznanie: Jozef Karabaš, 
ZŠ Krivany a Michaela Šoltysová, 
ZŠ 17. novembra, Sabinov

I. kategória – PRÓZA:
1. Agáta Petríková, ZŠ Rožkovany
2. Zuzana Škurlová, ZŠ 17. novembra,    
 Sabinov

3. Juraj Š  eber, ZŠ Komenského, Lipany
3. Félix Hudák, ZŠ Hviezdoslavova,     
 Lipany
3. Oliver Lutz, ZŠ Brezovica

II. kategória – POÉZIA:
1. Timea Adamečková, ZŠ         
 Hviezdoslavova, Lipany
2. Aneta Štelbacká, ZŠ Šarišské Michaľany

3. Lenka Andraščíková, ZŠ Komenského,   
 Lipany

II. kategória – PRÓZA:
1. Norbert Talarovič, 
 SZŠ Sabinov
2. Aneta Vargová, ZŠ Komenského,     
 Sabinov
2. Elena Drobňáková, ZŠ Komenského,   
 Lipany
3. Kornélia Trojanovičová, ZŠ Pečovská   
 Nová Ves
3. Lívia Kasiňáková, ZŠ Šarišské Dravce

III. kategória – POÉZIA:
1. Adela Gaľová, CZŠ sv. J. Krs  teľa,     
 Sabinov
2. Nelly Miháliková, SZŠ Sabinov
3. Gabriela Kundrátová, ZŠ Šarišské     
 Dravce
Čestné uznanie: Natália Kalejová, ZŠ 
Jarovnice 192

III. kategória - PRÓZA:
1. Klára Drobňáková, ZŠ Komenského,    
 Lipany
2. Anna Miščiková, ZŠ Komenského,    
 Sabinov
3. Zuzana Girašková, ZŠ Komenského,    
 Lipany
Čestné uznanie: Klaudia Genčurová, SZŠ 
Sabinov. «

Hviezdoslavov Kubín 
2018 

Dňa 27.3.2018 sa v priestoroch ZŠ 
Komenského 13 v Sabinove usku-
točnila okresná súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy – Hviezdo-
slavov Kubín. Nadšení recitátori, 
príjemné prostredie a radosť z krás-
neho slova priniesli  eto výsledky:

Iveta Šulíková

Slovenský  m: zľava Z. Molčanová (Microso  ), N. Lohyňová 
(MIE fellow), T. Vargovčíková a M. Cápay (MIE Experts)
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KRITÉRIÁ PRIJATIA:
Podľa zákona č. 245/2008 § 105 ods. 2., 3., 
4. do športov ej triedy sú prijímaní žiaci:
na základe žiados   zákonného zástup-

cu,
po diagnos  ke vykonanej zariadením 

výchovnej prevencie a poradenstva,
na základe zdravotnej spôsobilos  . 
Kritériá na overenie špeciálnych schop-
nos  , zručnos   alebo nadania žiakov vy-
dáva riaditeľ školy.

ŠPORTOVÉ KRITÉRIÁ PRIJATIA
Všeobecné:
hod plnou loptou    

faktor sily
skok z miesta    

faktor odrazovej sily dolných konča  n
test obratnos  

faktor obratnos  , pohybová pamäť
člnkový beh 4 × 10 metrov  

faktor akceleračnej rýchlos  

Futbalové:
Test č. 1:  reťazec herných činnos   jed-
notlivca,
Test č. 2:  žonglovanie,
Test č. 3:  hra.
Hokejové:
fl orbalová hokejka a lop  čka
Test č. 1: reťazec herných činnos   
     jednotlivca,
Test č. 2: streľba,
Test č. 3: hra.
Gymnas  cké:
Test č. 1: skoky znožné,
Test č. 2:  kotúľ vpred, placka,
Test č. 3:  sed – ľah.

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a ab-
solvovaním pohybových testov výberová 
komisia získa informácie o pohybovej 
zdatnos   uchádzačov pre daný šport.

Podľa výsledkov sa stanoví poradie 
uchádzačov do športovej triedy.

Rodičia vybraných žiakov budú v me-
siacoch máj - jún 2018 pozvaní do školy, 
kde budú informovaní o učebných plá-
noch a časovej dotácii hodín športovej 
prípravy.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ oznáme-
nie, resp. rozhodnu  e o prija   do špor-
tovej triedy. «

Geografi cká olympiáda 2018

Dňa 6.2.2018 sa v ZŠ Hviezdoslavova 1 
v Lipanoch uskutočnilo okresné kolo 

geografi ckej olympiády. Žiaci našej školy 
súťažili v kategóriách E, F aj G. 

Veľkú radosť máme z výsledkov Šimo-
na Poráča, žiaka 5.A triedy, ktorý zvíťazil 
v kategórii G a z Jakuba Repaského z 9.B 
triedy, ktorý sa v kategórii E umiestnil 
na 2. mieste a bude našu školu aj okres 
Sabinov reprezentovať v krajskom kole. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za vyna-
ložené úsilie pri príprave na olympiádu 
aj za dôstojnú reprezentáciu našej školy. 

Jakubovi a Šimonovi gratulujeme ku 
krásnym umiestneniam a držíme palce 
v ďalších súťažiach!

  Biologická olympiáda 2018

O dva dni na to (8.2.2018) sa v ZŠ Ko-
menského 113 v Lipanoch uskutoč-

nilo okresné kolo biologickej olympiády 
v kategórii C. Našu školu reprezentoval 
Jakub Repaský z 9.B triedy, ktorý súťažil 
v teore  cko-prak  ckej čas   aj v projek-
tovej čas  . 

V teore  cko-prak  ckej čas   sa 
umiestnil na 2. mieste a v projektovej 
čas   suverénne zvíťazil. V oboch ka-
tegóriách postúpil do krajského kola, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 3. 2018 
v priestoroch CVČ ABC v Prešove, kde 

sa umiestnil na 2. mieste v projektovej 
čas   s projektom na tému Minerály mi-
neralogicky významných lokalít Šariša 
a jeho okolia. Týmto výstupom bude 
reprezentovať našu školu v celosloven-
skom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 
18. – 20.4.2018 v Bra  slave. 
Jakubovi srdečne blahoželáme a drží-
me mu palce v celoslovenskom kole!

Dejepisná olympiáda 2018

Deň po Valen  novi 15. februára 2018 
sa v priestoroch ZŠ Ul. 17. novembra 

v Sabinove konalo okresné kolo deje-
pisnej olympiády. Žiaci ZŠ Komenského 
patrili medzi úspešných riešiteľov a do-
siahli výborné výsledky.

V kategórii E - žiaci 7. ročníka skon-
čila na 1. mieste Alica Andreanská zo 
7.B a postúpila do krajského kola, ktoré 
sa uskutoční v marci 2018 v Prešove. 
V rovnakej kategórii 3. miesto získala 
Lucia Dziaková zo 7.B triedy. Veľmi pek-
né výsledky dosiahli aj žiaci 9. ročníka 
v kategórii C. Mário Lipták z 9.A skon-
čil na 6. mieste a Benjamín Ružbarský 
z 9.B na 7. mieste. 

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu a Alicke budeme držať 
palce v krajskom kole. «

 Vážení rodičia, 

milí budúci piataci,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 

NA ZÁPIS ŽIAKOV DO 5. ROČNÍKA, 

ktorý sa uskutoční v priestoroch

ZŠ, Komenského 13 v Sabinove

v dňoch 05. 04. – 17. 04. 2018. 

(každý pondelok - štvrtok od 

08.00 – 14.00 h)

K zápisu je potrebné priniesť:

- rodný list žiaka,

- občiansky preukaz 

zákonného zástupcu.

VÁŽENÍ RODIČIA A MLADÍ 
TALENTOVANÍ ŠPORTOVCI,
ZŠ, Komenského 13 v Sabinove
Vás srdečne pozýva na 
overenie športových zručnos   
a schopnos   žiakov, ktoré sa 
vyžadujú na zaradenie žiaka do 
športovej triedy.
Výber žiakov do športovej triedy v 5. ročníku sa uskutoční 19. 04. 2018 (štvrtok) 
o 15.00 h v telocvični ZŠ, Komenského 13 v Sabinove.

Žiaci ZŠ na Ul. Komenského bodujú na olympiádach

Zuzana Hanudeľová, foto: archív školy

Ľuboslava Kuľková

Jana Franková
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SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA „ZAHRAJME 
SI PRE RADOSŤ“ V HRE NA DYCHOVÉ 
NÁSTROJE A 2. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ 
PREHLIADKY V HRE NA HUSLIACH

Celkovo sa súťaže, ktorú organizovala 
Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša v Prešo-

ve dňa 23.2.2018, zúčastnilo 48 žiakov. 
Súťaž prebiehala v šies  ch kategóriách 
– v hre na fl aute, saxofóne, klarinete, 
lesnom rohu, trúbke aj tube. Našu ZUŠ 
reprezentovali 5 žiaci. V prvej kategó-
rii súťažil Jakub Kerpčár, ktorý za svoju 
hru na trúbke získal ocenenie v zlatom 
pásme. Saxofonistka Sofi a Lazorová sa 
v prvej súťažnej kategórii umiestnila 
v bronzovom pásme. Júlia Cenknerová sa 
svojím výkonom v hre na priečnej fl aute 
umiestnila v druhej kategórii v bronzo-
vom pásme. Ďalší saxofonista Jakub To-
biáš získal v tretej kategórii zlaté pásmo. 
Mikuláš Maľcovský, ktorý bol súťažiacim 
v najstaršej kategórii mladých umelcov, 
bol ocenený krásnym zlatým pásmom. 
Poďakovanie patrí pedagógom, ktorí 
pripravili žiakov - Zuzane Brtkovej, Pet-
rovi Ďurašovi a Jozefovi Mičkovi a  ež 
korepe  torkam Dane Bejdovej a Patrícii 
Džalajovej.

Cirkevná základná umelecká škola sv. 
Mikuláša v Prešove dňa 24.2.2018 zor-
ganizovala aj 2. ročník súťažnej prehliad-
ky Prešovského kraja v sólovej hre na 
husliach žiakov základných umeleckých 
škôl spojenú s interpretačným seminá-
rom pod názvom „E, A, D, G“.

Súťaž bola rozdelená do pia  ch veko-
vých kategórií, zúčastnilo sa jej 24 žiakov.

Súťaže sa zúčastnili:
Aneta Stajančová, 1. kategória – získa-

la strieborné pásmo, Katarína Kovaliko-
vá, 2. kategória – získala čestné uznanie, 
Daniel Petriľák, 5. kategória – získal zlaté 
pásmo. Žiakov pripravila Beáta Mičková.
Klavírny sprievod: Dana Bejdová.

CELOSLOVENSKÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ 
V SPEVE POPULÁRNYCH PIESNÍ 
„FULLSTAR“

Dňa 6. marca sa uskutočnila spevác-
ka súťaž v speve populárnych piesní 

v Ružomberku pod názvom „Fullstar“. Zú-

častnilo sa jej 52 spevákov zo Slovenska 
v pia  ch kategóriách. V tejto súťaži sa zú-
častnili speváčky z triedy Slávky Kovalíko-
vej. V druhej karegórii obsadila striebor-

né pásmo Ema Mária Bujňaková, v tretej 
kategórii dostala ocenenie v striebornom 
pásme Anna Havrillová a zlato si odniesla 
v piatej kategórii Sabina Šimčíková. «

Hnúšťanský 
akord 2018

Malé nenápadné mestečko Hnúšťa 
aj v tomto školskom roku priví-

talo fi nalistov celoslovenského kola 
jubilejného XX. ročníka vedomostnej 
súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudob-
ná náuka, ktorého vyhlasovateľom je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 18. 
a 19. marec 2018 si tak do svojho ka-
lendára poznačila po víťazstve v po-
stupovom okresnom a krajskom kole 
súťaže aj trojica žiakov z našej sabi-
novskej ZUŠ-ky. Tohtoroční účastníci 

si hneď po príchode zasúťažili v kre-
a  vnych činnos  ach o Titul muzikant 
– mudrlant (MuMUDr.) a Cenu Juraja 
Hatríka, o ktoré sa súťaž oboha  la 
v roku 2007 po nadviazaní spolupráce 
s hudobným skladateľom prof. J. Hatrí-
kom. Historický prvý  tul MuMUDr. 
získalo v spomínanom roku práve 

družstvo našej ZUŠ-ky. Tohtoroční sú-
ťažiaci ihneď nadviazali na dobrú tra-
díciu a v konkurencii devia  ch škôl po 
prebojovaní sa do druhého kola získali 
tento  tul aj oni. Za svoju šikovnosť 
pri práci s hudobnými úryvkami boli 
odmenení aj Cenou Juraja Hatríka, 
ku ktorej im s hrdosťou zablahoželal 
osobne pán profesor, sabinovský ro-
dák. Druhý deň patril už samotnej pre-
vierke vedomos   v štyroch oblas  ach 
hudobnej náuky. Po napínavom roz-
strele našich žiakov s domácimi sa stav 
nezmenil, a tak prišiel na rad aj druhý 
rozstrel, v ktorom šťas  e stálo bližšie 
pri domácich a naša súťažná trojica 
Ema Ďuďáková, Benjamín Ružbarský 
a Samuel Franko sa nakoniec umiest-
nila na krásnom druhom mieste. Cen-
né rady a dlhoročné skúsenos   pani 
učiteľky Džačovskej i čas venovaný prí-

prave a rozširovaniu si vedomos   tak 
priniesol pre všetkých zaslúženú od-
menu. Svojou úspešnou účasťou žiaci 
prispeli opäť k dôstojnej reprezentácii 
sabinovskej ZUŠ-ky i mesta Sabinov.

Všetkým našim žiakom ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu školy i mes-
ta. «

kolektív ZUŠ, foto: archív školy

Úspešné obdobie pre 
žiakov ZUŠ Sabinov

Žiaci našej školy a ich pedagógovia 
majú v tomto čase mimoriadne 
náročné, ale zároveň aj úspešné 
obdobie. V priebehu mesiacov feb-
ruár – marec sa zúčastnili niekoľ-
kých regionálnych, krajských a ce-
loslovenských súťaží, z ktorých si 
doniesli krásne a vzácne ocenenia.

kolektív ZUŠ, foto: archív školy

Husľová súťaž II.
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Na M-SR v silovom trojboji doras-
tencov a juniorov dňa 17.02.2018 

v Senici sme mali štyroch preteká-
rov, ktorí získali dva tituly majstrov 
Slovenska a dve strieborné medaily. 
Majstrom Slovenska sa stal doraste-
nec Tomáš Vardžík, a to v kategórii do 
66 kg, kde podal výkon 380 kg. Medzi 
juniormi sa v kategórii do 105 kg vý-

konom 680 kg stal majstrom Slovenska 
Pavol Kandráč. Strieborné medaily zís-
kali Martin Horňák v kategórii do 83 kg 
výkonom 577,5 kg a Peter Timko v ka-
tegórii nad 120 kg výkonom 515 kg. 

O dva týždne neskôr dňa 03.03.2018 
sa v Častej konali M-SR v silovom troj-
boji mužov a žien, kde náš klub mal 
troch zástupcov. Adrián Perháč premié-
rovo súťažil v kategórii do 74 kg a nako-
niec výkonom 617,5 kg získal striebor-
nú medailu, ale do posledného pokusu 

bojoval o zlatý kov, o ktorý ho pripravil 
len nezvládnutý tre   pokus na mŕtvom 
ťahu s váhou 257,5 kg. V kategórii do 
105 kg súťažil Matúš Triščík, ktorý vý-
konom 775 kg získal zlatú medailu. Po 
zisku dvoch  tulov majstra Slovenska 
je to pre Matúša už tre    tul, aj keď 
premiérovo vo vyššej váhovej kategórii. 
V kategórii do 120 kg sa predstavil Pa-
vol Kandráč, ktorý aj napriek tomu, že 
je junior získal výkonom 710 kg  strie-
bornú medailu. 

Aj touto cestou sa chce náš klub po-
ďakovať mestu Sabinov a ľuďom, ktorí 
nám pomáhajú. V ďaka ich podpore sa 
môžeme zúčastňovať súťaží v silovom 
trojboji. «

Začínali ho 3.3.2018 druhým kolom SP 
v Par  zánskom. Naše B-čko nastúpi-

lo v trojici Denisa Blizmanová, Richard 
Piga a Mar  n Mácha. Riško získal druhé 
a Maťko tre  e miesto.

Na medzinárodnú súťaž 38th Grand 
Prix Slovakia v Bra  slave konanú 
v dňoch 9.3. – 11.3.2018 sme postavili 
do bojov jedenásť pretekárov. Po-
darilo sa uspieť a striebornú me-
dailu pre klub získať Richardovi 
Máchovi, ktorý vo fi nále pre-
hral s pretekárom Poľska. Do 
boja o kovy zasiahli aj Michal 
Mácha a Saskia Adamová. Avšak 
musíme konštatovať, že posledné 
zápasy o medailu sú najťažšie, čo sa 
aj potvrdilo, keď o tre  e miesto prehrali.

V nasledujúcom týždni sme poslali za-
bojovať aj Veroniku Semaníkovú do Rot-

terdamu na ďalšie kolo KARATE 1 PRE-
MIER LEAUGE.

A počas víkendu 24.3.  - 25.3. sme znova 
de   delili na A a B. Mladší cestovali po-
silnení o nové tváre z prípravky do Starej 
Ľubovne, aby zatvorili tohtoročný SP. Me-
daily získali: Tobias Molčan agility 6-roč-

ný 1. miesto, Denisa Blizmanová 
agility 10-ročné 2. miesto, ku-

mite 10-11 rokov do 30 kg 2. 
miesto, Nina Fabianová agili-
ty 5-ročné 2. miesto, Richard 
Piga kumite 8-9 rokov +34 kg 
2. miesto, Marko Štruskumite 

6-7 rokov do 30 kg 3. miesto 
a Zuzana Rovenská kumite 8-9 ro-

kov nad 37 kg 3. miesto. Najúspešnejšími 
pretekármi klubu a ziskom 14 bodov (oba-
ja rovnako) v SP sa stali Riško Piga a Maťko 

Mácha, ktorí obsadili druhé miesta v bo-
dovacej súťaži. Blahoželáme.

Naši pretekári z výberu slovenskej 
reprezentácie cestovali na Ukrajinu do 
Ľvova na 9. ročník Lvivcupu. Tu uspe-
li Saskia Adamová 1. miesto, Kristína 
Šimčíková 2. miesto a Barbora Falatová 
3. miesto. Ema Pigová prehrala v pia-
tom zápase o tretie miesto a chlapci 
Oliver Cuker a Michal Mácha tentokrát 
do bojov o medailu nezasiahli.

Verme spoločne, že pretekári budú aj 
naďalej úročiť natrénované a budú pat-
riť k najlepším. To im zo srdca želáme 
a mladším prajeme veľa šťas  a na M SR 
v Košiciach.

Poďakovanie patrí aj predstaviteľom 
mesta, ktorí nezabúdajú podporovať 
šport v Sabinove. «
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Tri tituly majstrov Slovenska pre Klub silového trojboja T+T 

Karate klub Katsudo 
opäť bodoval aj na 
medzinárodných súťažiach

Uplynul ďalší mesiac, v ktorom de   
nášho klubu vzorne reprezentovali 
klub i mesto na súťažiach karate.

Zuzana Máchová, foto: archív klubu

Sezóna v silovom trojboji v roku 2018 opro   minulos   začala už vo februári M-SR 
v silovom trojboji juniorov a dorastencov a pokračovala začiatkom marca M-SR 
v silovom trojboji mužov a žien. Týchto súťaží sa s veľkými úspechmi zúčastnili aj 
naši pretekári Klubu silového trojboja T+T. 

Matúš Triščík, foto: archív klubu

Adrián Preháč prvý zľava.Matúš Triščík 
v strede.

Richard 
Piga

Ema Pigová 
(vľavo).
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 Pochod na Muránsku planinu

Keďže na konci zimnej se-
zóny bolo ešte dostatok 

snehu, tak sme sa rozhodli, že 
absolvujeme bežkársku túru 
mimo nášho regiónu. Tento-
krát rozhodnu  e padlo na oblasť 
Horehronia, a to Muránsku planinu. 
Bežkársku trasu v tejto lokalite sme ab-
solvovali 2. – 3. marca 2018. V rámci 
pobytu sme absolvovali štart z Pod Ja-
vorinky po bežkársej trase ponad Veľkú 
lúku k chate Lopušná a pokračovali sme 
po zelenej a bežeckej trase cez nádher-
né, snehom zaviate lúky a lesy. Super 
zjazdy po lesných širokých cestách 
pridali na atraktivite trasy. Súčasťou 
trasy bola prestávka na Veľkej lúke-

Piesky. Dĺžka trasy 18,5 km, 878 m 
stúpania a 854 m klesania. V druhý deň 
sme túru začali na tom istom mieste, 
ale pokračovali sme smerom na Veľkú 
lúku, kde sme si spravili zachádzku k 
stajniam Muránskych koní, cez bielu 

pláň sme vyrazili smer Muránsky hrad. 
Krásne slnečné a jasné počasie, bežky sa 
nám len tak samé šmýkali. Trasa merala 
17 km, 425 m klesanie aj stúpanie. 

Program do nasledujúcich mesiacov 
nájdete na stránke www.kstsb.sk. «

Ani v marci sme nelenili. V sobotu 3. mar-
ca 2018 sme sa zúčastnili a bojovali 

o víťazstvá v 6. kole na Lige mládeže Spi-
ša v rapid šachu v Bijacovciach. Mladí 
šachis   súťažili v turnaji hranom švaj-
čiarskym systémom na 7 kôl s tempom 
hry 2x15 min. GPX turnaja sa zúčastni-
lo 64 hráčov. Celkovým víťazom a aj vo 
svojej kategórií C11 sa stal Adam Dujava 
so ziskom 6,5 b. Druhé miesto v C11 aj 
celkové 2. miesto obsadil Filip Magda. 
Darilo sa  ež dievčatám vo svojich ka-
tegóriách D8 – 1. miesto Lívia Cukerová 
a 2. miesto Lucia Magdová.

O týždeň neskôr 10. marca 2018 sme 
už cestovali do Košíc. Prebehlo tu 5. kolo 
Žiackej ligy v šachu. V početnom turnaji 
66 hráčov si zmerali svoje sily aj naši 
mládežníci.

Po úporných bojoch získali pekné 
umiestnenia Lívia Cukerová 2. miesto 
v D8, Marko Kostelník 3. miesto v C8 
a Adam Dujava 3. miesto v C11.

Marec nám priniesol ešte jeden tur-
naj, ktorý zorganizoval domovský klub 
- ŠK Sabinov. Poslednú marcovú sobotu 
- 24. marca 2018 sa konala Šarišská liga 
mládeže GPX 2017-18 - 3. kolo. Dokázať 
vrstovníkom svoju šachovú silu a vylepšiť 
si postavenie v celkovom poradí prišlo 
35 mladých šachistov a de   sa s vervou 
mohli pus  ť do boja na 64 čiernych a bie-
lych políčkach. V turnaji mladších si vybo-
jovala 1. miesto v D8 Lívia Cukerová, v C8 
3. miesto Leon Falat, v C11 2. miesto Dá-
vid Eliáš a 3. miesto Adam Dujava. 

Súbežne sa konal aj Open turnaj pre tých 
starších a viacej skúsených. Víťazom sa stal 
Jakub Kovaľ zo Slávie Prešov, 2. miesto ob-
sadil Patrik Kravec a 3. miesto Michal Ver-
bovský obaja z ŠK Sabinov.
Ďakujeme organizátorom za skvele 

pripravený a hladký priebeh turnaja. 
Zároveň sa chceme poďakovať spon-
zorom klubu a tešíme sa aj dlhoročnej 
spolupráci a fi nančnej podpore mesta 
Sabinov.

LIGOVÉ ZÁPASY V MARCI:
• 23.3.2018 - 4. liga – dve družstvá súťa-

žili a obe víťazne. 
• Bardejov E – SB Stars – 2:3
• Klenoty Topas SB – ŠKPŠ PO – 3:2
• 25.3.2018 – 3. liga – šachis   po desia-

tykrát zvíťazili a potvrdili si tak prvé 
miesto v tabuľke.

• ŠK Soľ – ŠK Sabinov B 2,5: 5,5 
Týmto víťazstvom ešte pred posledným 

kolom sme dosiahli postup do 2. ligy! «

M. Grešák, foto: archív klubu

Turistické okienko

-
asť

Katarína Cukerová, foto: archív klubu

Šachisti postúpili 
do druhej ligy

PORADIE

Por. č. Družstvo Par  e + = - TB1 TB2 TB3 
1 1 SK Sabinov B 10 10 0 0 30 65,5 0
2 4 SK Stropkov+Svidnik 10 7 1 2 22 48,5 0
3 7 BSK Bardejov C 10 5 2 3 17 45,0 0
4 6 SK OcU Drienov 10 5 1 4 16 44,5 0
5 10 ReinterHumenne juniori 10 4 4 2 16 40,5 0
6 5 MSK Vranov nad Toplou 10 5 0 5 15 37,0 0
7 3 Slavia PU Presov B 10 4 2 4 14 36,5 0
8 9 SK Sol 10 4 1 5 13 41,5 0
9 12 SK Modra nad Cirochou 10 4 0 6 12 37,0 0

10 2 ReinterHumenne seniori 10 3 2 5 11 33,5 0
11 11 TJ Sokol Lubo  ce 10 2 1 7 7 31,0 0
12 8 SK Sabinov C 10 0 0 10 0 19,5 0

Liga Spiša Bijacovce, zľava 
Lucia Magdová, Lívia Cukerová, 
Adam Dujava, Filip Magda.

Muránsky hrad
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Dňa 29. marca sa na Zimnom šta-
dióne v Sabinove uskutočnil tur-

naj hokejových prípraviek o Pohár 
primátora mesta Sabinov. Súťažilo 6 
družs  ev – HK Sršne Košice, HA Slávia 
Prešov, Mládež HC 46 Bardejov, HK 

Slovan Gelnica, HK Spiš Indians Levoča 
a domáce mužstvo HK Sabinov. Víťaz-
mi turnaja sa stali hokejis   HK Sabi-
nov. Srdečne blahoželáme. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným  mom, rodi-
čom de  , organizátorom, CVČ Radosť, 
MsKS, mestu Sabinov, sponzorom, 
a v neposlednom rade primátorovi 
mesta Sabinov P. Molčanovi. «

Libor Zagrapan , foto: S. Šoltys

V končiacej hokejovej sezóne 
2017/2018 sme dosiahli takéto skve-

lé miesta v celkovom umiestnení:
mladší žiaci – 3. miesto
prípravka 3. ročník – 2. miesto
prípravka 2. ročník – 2. miesto

Pokračovaním projektu Deti na ho-
kej, ktorý sa uskutočnil 7.1.2018 na 
Zimnom štadióne v Sabinove, bolo 
zapojenie 15-tich predškolákov z  MŠ 
9. mája do výcviku základov korču-
ľovania. Škôlkarov tento výcvik zau-
jal, aktívne a húževnato robili každú 
z činností. Cieľom bolo nielen naučiť 
deti korčuľovať, ale aj vzbudiť u nich 
záujem o hokej. Sme presvedčení, že 
sa nám to podarilo. Naším želaním je 
zapojiť do tohto projektu čo najviac 
predškolákov z MŠ v meste. «

Kamil Zagrapan, podpredseda klubu HK Sabinov

Umiestnenia najmladších 
sabinovských hokejistov

Turnaj o Pohár primátora mesta Sabinov

Rozhodujúce stretnu  e sa uskutočnilo 
17. marca a Sabinovčanky cestovali 

na Spiš, kde sme vyhrali nad súperkami 
8:3. Ako hodno  te postup medzi štyri 
najlepšie  my?
Ján Motešický: „Napriek výsledkom to 
nebola jednoduchá séria. Úradujúce 
majsterky - Spišiačky majú omladený 
 m, ktorý má perspek  vu v ďalších ro-

koch a my sme hrdí a radi, že tentoraz im 
to nevyšlo.“
Mar  na Stašová: „Keďže ako druhý  m 
po základnej čas   sme si v playoff  mohli 
vybrať súpera, zhodli sme sa všetci práve 
na  me SNV. Ich otvorený štýl hry nám 
sedel, preto sme si verili, že ich zdoláme. 
Aj keď musím priznať, že v playoff  sa na 
nás poc  vo pripravili a zmenili aj spôsob 
obrany. Boli to náročné zápasy a myslím, 
že nás dobre preverili a pripravili ešte na 
ťažších súperov.“

V semifi nálovom boji o postup do fi -
nále narazili Predatorky na NTS FK – ZŠ 
Nemšová. Úvodný súboj medzi domáci-
mi Predatorkami zo Sabinova a Nemšo-
vou dopadol celkom jednoznačne v pro-
spech východniarok, ktoré zvíťazili 7:2 
a ujali sa v tejto sérii vedenia 1:0 na zá-
pasy. Excelovala najmä slovenská repre-

zentantka Predatorka Lenka Cupráková, 
ktorá strelila štyri góly.
Ján Motešický: „Do zápasu sme išli s jed-
noznačným cieľom pozorne ubrániť ne-
bezpečné hráčky Nemšovej Izraelovú so 
Zajacovou a zamedziť rýchlym pro  úto-
kom súpera. To sa nám podarilo celkom 
úspešne a navyše sme strelili sedem gó-
lov, čo rozhodlo o našom víťazstve. V zá-
vere súperky päť minút pred koncom 
odvolali brankárku a my sme na ihrisko 
pus  li hráčky, ktoré nedostávajú toľko 
príležitos  , aby sme šetrili naše líderky.“
Mar  na Stašová: „Náš semifi nálový 
súper z Nemšovej bol už iný „level“. Na-
stúpili sme s rešpektom a pokorou, no 
samozrejme aj s vedomím nášho cieľa, 
ktorým bolo vyhrať oba domáce zápasy. 
Dominovali sme hneď od začiatku zápa-
su. Vyšiel nám po všetkých stránkach, 
hernej, streleckej no najmä tak  ckej. 
Súpera sme prak  cky k ničomu nepus  li 
a umnou hrou ho pohodlne do  ahli do 
víťazného konca.“

Druhý semifi nálový súboj extrali-
gy žien medzi domácim Sabinovom 
a Nemšovou bol podstatne vyrovnanej-
ší, čo dokazuje aj konečný výsledok. Sa-
binovské Predatorky sa tešili aj po druhý 
raz a zdolali Nemšovú 5:4 gólom v pre-
dĺžení. Dochádzali dievčatám sily alebo 
čo sa dialo?

Ján Motešický: „Na súboj sme nastúpili 
bez kľúčovej hráčky Kvakovej, ktorá mala 
dnes súkromné povinnos  , čo bolo na ih-
risku cí  ť. Napriek tomu dievčatá zabo-
jovali. Bol to kvalitný a vyrovnaný zápas 
so šťastnejším koncom pre nás. S výsled-
kom sme spokojní a tešíme sa na odve-
tu v Nemšovej, kde sa hrá veľmi ťažko, 
pretože je to podstatne menšie a nebez-
pečné ihrisko. My sa na  eto podmienky 
musíme poriadne pripraviť.“
Mar  na Stašová: „Druhý zápas bol ove-
ľa vyrovnanejší. Poľavili sme v koncen-
trácii mysliac si, že to pôjde asi aj samo. 
K tomu sa pridalo ešte množstvo nevyu-
žitých čistých šancí, až z toho nakoniec 
bola dráma, keď sme pol minúty pred 
koncom inkasovali vyrovnávajúci gól na 
4:4. Bola som rada, že nás to nezložilo 
a verila, že aj napriek tomu to zvládne-
me. Čo sa nám v druhej minúte predĺže-
nia podarilo a vsie  li sme víťazný gól!“ ;)

Tesná prehra nahnevá vždy a obzvlášť 
ak ste blízko k poslednému kroku, k po-
stupu do fi nále. A asi oprávnený hnev 
zmietalo aj Sabinovčankami na Bielu so-
botu. Keďže Nemšová odvrá  la mečbal 
Sabinova a v treťom zápase vyhrala 6:5. 
A ako to vnímali Ján Motešický a Mar  -
na Stašová, ktorá zaznamenala v tomto 
zápase štvorgolový hetrik (zvyšný gól do 
bránky Nemšovej strelila jej sestra Miro-
slava Stašová).
Ján Motešický: „Nemšová využila domá-
ce prostredie, ktoré im vyhovuje. My sme 
inkasovali dva nešťastné góly, ktoré sme 

Nováčik extraligy Predatorky zo Sabinova sa prebojoval do fi nále!

Pokračovanie na poslednej strane 

Po 17. marci je isté, že v extralige fl orbalis  ek majstrovský  tul neobháji družstvo FbK 
Kométa Spišská Nová Ves. Naše hráčky zvíťazili celkovo v štvrťfi nálovomboji nad Spi-
šiačkami na zápasy 3:0 a vybojovali si postup do semifi nále. Nielen o tom, ako vyzeral 
boj o postup medzi štyri najlepšie  my ženskej extraligy vo fl orbale sme sa zhovárali 
s trénerom  Jánom Motešickým a  ež s najproduk  vnejšou hráčkou tohtoročnej ex-
traligy Mar  nou Stašovou.

(lm) a http://www.szfb.sk
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nemuseli dostať. Najviac nás mrzí záve-
rečná žŕdka pri našej hre bez brankárky, 
pretože sme tak mohli dostať zápas do 
predĺženia. Musíme popracovať 
na psychike hráčok, pretože veľ-
mi chceli dnes cestovať domov, 
keďže sú veľkonočné sviatky. 
My na východe sme zvyknu   
ich tráviť s rodinami a dievčatá 
sú smutné, že musíme zostať 
v Nemšovej.“
Mar  na Stašová: „Vedeli sme, 
že na ihrisku aké má Nemšo-
vá sa hrá veľmi ťažko. Je oveľa 
menšie s úplne iným povrchom 
ako u nás. Aj napriek tomu sme 
prišli s odhodlaním zvíťaziť, 
ukončiť sériu, aby sme sviatky strávili 
doma. Dali sme do toho naozaj všetko, 
čo nám až miestami akoby zväzovalo 
ruky. Zradila nás aj koncovka, keď sme 
nastrelili 4 žrďky a netrafi li prázdnu 
bránku. Ale dovolím si tvrdiť, že aj na-
priek prehre sme v tomto zápase boli 
lepším  mom.“ 

Sabinovské „Predátorky“ sa prebojo-
vali cez Nemšovú predsa len do fi nále 
ženskej extraligy! Rozhodol o tom štvrtý 
semifi nálový súboj, ktorý sa odohral na 

ihrisku v Nemšovej na Veľkonočnú nede-
ľu 1.4.2018. Sabinov po drama  ckom zá-
vere do  ahol zápas do víťazného konca 
a vyhral 5:3. Celú sériu tak dali východ-
niarky v pomere 3:1 na zápasy. 

Ján Motešický: „Odohrali sme po tak-
 ckej stránke dobrý zápas, ktorý mohol 

dopadnúť víťazstvom pre obe družstvá, 
čiže to nebolo naše jednoznačné víťaz-
stvo. Bol to vyrovnaný zápas so šťastným 
koncom pre nás. Na fi nále pro   Pruské-
mu sa už tešíme najmä preto, že obe 
družstvá majú predpisovo rozmerové 
ihrisko, čo nám vyhovuje podstatne viac. 
Tak  ež pripravíme súperkám zaujímavú 
atmosféru, pretože očakávame viac než 
päťsto fanúšikov v hľadisku.“

Mar  na Stašová:„Po nešťastnej sobote 
sme si prevetrali hlavy a usmiala sa na 
nás víťazná Veľkonočná nedeľa ;) Prvé dve 
tre  ny sme hrali pozorne v obrane, ustáli 
tlak súpera a v krušných chvíľach nás po-

držala brankárka Radka Mladen-
ková. Podarilo sa nám dokonca aj 
dvakrát skórovať. Nezachy  li sme 
však úvod tretej tre  ny a inkaso-
vali sme tri rýchle góly. No ako sa 
hovorí, zachovali sme si chladnú 
hlavu, otočili zápas a radovali sa 
s našimi divákmi z postupu do fi -
nále. Na  eto fi nálové zápasy sa 
už veľmi tešíme. Bude to krásne 
vyvrcholenie sezóny a aj mojej 
športovej kariéry. Držte nám všet-
ci prsty a príďte nás povzbudiť! 
Budeme to určite potrebovať ;).“

K úspechu sabinovských fl orbalis  ek vý-
raznou mierou prispel aj vedúci družstva Ma-
túš Gergelčík, tréner fl orbalistov Sabinova. 

Všetkých nielen Sabinovčanov pozývame 
prísť podporiť dievčatá na fi nálové zápasy: 
14.04.2018 FBC Predator Sabinov : ŠK 98 
Pruské o 18.00 h 
15.04.2018 FBC Predator Sabinov : ŠK 98 
Pruské o 10.00 h 
21.04.2018 ŠK 98 Pruské : FBC Predator 
Sabinov (o čase konania bude informo-
vať na FB Život v Sabinove) «

Pokračovanie z predchádzajúcej strany 


