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• MsZ schvaľuje:
1. Celoročné hospodárenie mesta za rok 2018 bez výhrad.
2. Usporiadanie schodku rozpočtu (§ 16, ods. 8) vo výške  

435 751,00 €.
3. Vykry  e schodku vo výške 435 751,00 € z príjmových 

fi nančných operácií a usporiadanie zostatku fi nančných  
operácií vo výške 1 469 015,67 €:

 a) vykry  e schodku vo výške 435 751,00 €,
 b) vykry  e nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2018 

vo výške 395 133,40 €,
 c) odvod zostatku fi nančných operácií vo výške 

638 131,27 € do rezervného fondu.
• MsZ schvaľuje 
navýšenie existujúceho úveru vo výške 1 000 000 € určeného 
na rekonštrukciu verejného osvetlenia v banke Slovenská spo-
riteľňa, a. s. o 500 000 € na fi nancovanie inves  čných akcií - vý-
stavba miestnej komunikácie – Ul. Šancová v meste Sabinov – 1. 
etapa a na rekonštrukciu miestnych komunikácií za podmienok: 
1. s úrokovým úročením 0,89 % p.a. na celý úver vo výške 

1 500 000 € na dobu 10 rokov,
2. bez zabezpečenia úveru.
• MsZ schvaľuje II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v čle-

není podľa príjmov a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške 10 720 506 €
Objem bežných výdavkov vo výške 10 525 486 €
Objem kapitálových príjmov vo výške 3 001 721 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške 5 584 174 €
Objem príjmových fi nančných operácií  

vo výške    1 664 955 €
Objem výdavkových fi nančných operácií

vo výške    277 522 €
Použi  e prostriedkov rezervného fondu

vo výške    137 000 €
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v členení podľa progra-
mov
P. č. Názov programu Bežné výdavky v € Kapitálové výdavky v €

1. Služby občanom a iné 
interné služby 177 559 0

2. Bezpečnosť 333 783 18 086
3. Verejné priestranstvá 924 839 1 075 312
4. Školstvo 5 582 817 1 268 873
5. Sociálna oblasť 1 223 230 0
6. Občianska vybavenosť 24 000 2 983 555
7. Kultúra a šport 655 948 232 748
8. Správa mesta 1 603 310 5 600

SPOLU 10 525 486 5 584 174

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 na úrovni hlavnej ka-
tegórie ekonomickej klasifi kácie rozpočtovej klasifi kácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2019

100 Daňové príjmy 6 110 244 

200 Nedaňové príjmy 1 112 281

300 Granty a transfery 6 499 702

400 Príjmové operácie 1 054 275

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fi nančné 
operácie 1 610 680

Príjmy spolu 16 387 182

600 Bežné výdavky 10 525 486

700 Kapitálové výdavky 5 584 174

800 Výdavkové operácie 277 522

Výdavky spolu 16 387 182

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – použi  e prostriedkov 
rezervného fondu vo výške 137 000 € na:
 rekonštrukciu parkoviska a komunikácie – Ul. Prešovská 

17,18 (opro   pošte) + 40 000 €,
 rekonštrukciu vjazdu do garáže na Ul. 17. novembra č. 29 - 30  

+ 2 000 €,
 rekonštrukciu – vyasfaltovanie plochy pred garážami Ul. 17. 

novembra + 10 000 € (za štátnou políciou),
 rekonštrukciu – vyasfaltovanie plochy pred garážami Ul. 17. 

novembra + 10 000 € (za MsÚ),
 výstavbu prístreškov na autobusových zastávkach   

 + 13 000 € (Ul. 9 mája – smer Lipany),
 výstavbu prechodu pre chodcov + nasvetlenie verejným osvet-

lením + 8 500 € (Ul. Komenského – opro   ZŠ Komenského),
 výstavbu prechodu pre chodcov s nasvetlením   

 + 6 500 € (Ul. SNP – pri Poliklinike),
 výstavbu prechodu pre chodcov s nasvetlením   

 + 7 000 € (Ul. 17. novembra č. 29),
navýšenie položky na projektovú dokumentáciu  

 + 10 000 €,
navýšenie položky na doplnenie prvkov na detské ihrisko Ul. 

Gojdiča + 5 000 €,
 zapracovanie novej inves  čnej akcie na prestrešenie kontaj-

nerov na Ul. Ružovej č. 43-44, č. 147 a č. 201 + 25 000 €.
• MsZ súhlasí s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok 

a s návrhom na rozhodnu  e o námietkach a pripomienkach 
k Zmenám a doplnkom 2016, lokalita Husí Hrb (zmena č. 10).

• MsZ schvaľuje: 
1. V súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení, 

Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí Hrb (zmena č. 10) ÚPN 
- mesta Sabinov vypracované PROJEX, Ing. arch. Michal Leg-
dan so sídlom Masarykova 16, Prešov. 

Počet prítomných poslancov: 15, hlasovali: za 4, pro   0, zdržali sa 11.
2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení, 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa vy-
hlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov, 
Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb (zmena č. 10).

Počet prítomných poslancov: 15, hlasovali: za 4, pro   0, zdr-
žali sa 11.

• MsZ schvaľuje:
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnu  a pomoci, 
b) zabezpečenie fi nančných prostriedkov na povinné spolu-

fi nancovanie projektu z vlastných zdrojov v súlade s pod-
mienkami poskytnu  a pomoci vo výške min. 5% celko-
vých oprávnených výdavkov,

c) zabezpečenie fi nancovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta.

• MsZ schvaľuje:
1/ prenájom k nehnuteľnos  am k. ú. Drienica - LV č. 863: 
- pozemok EKN p. č. 915/1 – časť o výmere cca 3 000 m2,
- v prospech MIKROREGIÓN ČERGOV, o. z., Drienica 168,
- na dobu neurčitú,
- výška nájomného 1 €/ za celý pozemok za rok.
Prenájom je riešený podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 
prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupi-
teľstvo rozhodne trojpä  novou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pred-
met nájmu bude využívaný s ohľadom na § 2 a § 64 zákona 
č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme 
v športe na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva. 
Nájomca na prenajatom pozemku vybuduje chodník pre 
turistov s náročným stúpaním spolu s príslušenstvom.
2/ spôsob prevodu a prevod v k. ú. Sabinov, LV č. 2214:
- pozemok CKN p. č. 2311/6 ostatná plocha o výmere 1983 m2, 
- pozemok CKN p. č. 2311/7 zastavaná plocha a nádvorie o vý-

mere 191 m2,

Vyberáme z uznesení MsZ
zo dňa 16.5.2019
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MESTO Sabinov 
Mestský úrad Sabinov, Námes  e slobody č. 57, 

083 01 Sabinov

ZVEREJNENIE ZÁMERU 
priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta 

 v zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov 

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Sabinov – LV č. 
2214:

- pozemok CKN p. č. 767/10 - časť o výmere 1,8 m2 , ktorý 
sa nachádza na Ul. Mieru v Sabinove.

Minimálne za cenu určenú Cenníkom schváleným uzne-
sením MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 1,00 €/m2/
rok . 

Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku 
v zalepenej obálke s označením

„Neotvárať – priamy prenájom Mieru“

najneskôr v lehote do 13. júna 2019 do 12.00 h do poda-
teľne Centra prvého kontaktu Mestského úradu v Sabino-
ve na Námes   slobody č. 57 v Sabinove.

MESTO Sabinov 
Mestský úrad Sabinov,Námes  e slobody č. 57, 

083 01 Sabinov

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného 
majetku mesta 

 v zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Sabinov – LV č. 4161:
LV č. Register Parcela Diel GP Dočasný záber/m2

4161 KNE 2100 9 824
4161 KNE 2100 10 244
4161 KNE 2100 11 167
4161 KNE 2336/1 120 156
4161 KNE 2336/1 121 99
4161 KNE 2336/3 124 155
4161 KNE 2354 163 239
4161 KNE 2354 164 240
4161 KNE 2355 161 451
4161 KNE 2355 162 4029
4161 KNE 2390/3 119 250
4161 KNE 2665/2 221 2784
4161 KNE 5165/2 37 49
4161 KNE 5183 63 22
4161 KNE 5183 64 12
4161 KNE 5220/2 90 880
4161 KNE 5233 228 489
4161 KNE 5233 229 252

Minimálne za cenu podľa ZP č. 43/2018 vyhotovený 
4.08.2018 znalkyňou Beátou Serbinovou, Košice vo výške 
8 148,10 €. Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú 
ponuku v zalepenej obálke s označením
„Neotvárať – priamy prenájom obchvat I/68“ najneskôr 
v lehote do 13. júna 2019 do 12.00 h do podateľne Centra 
prvého kontaktu Mestského úradu v Sabinove na Námes   
slobody č. 57 v Sabinove.

MESTO Sabinov 
Mestský úrad Sabinov, Námes  e slobody č. 57, 

083 01 Sabinov

ZVEREJNENIE ZÁMERU 
priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta 

 v zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov 

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Zálesie – LV č. 7:

- pozemok EKN p. č. 1-5107 - časť o výmere 90 m2 (tot. 
CKN p. č. 9/1), ktorý sa nachádza v lesnom poraste k. 
ú. Zálesie

Minimálne za cenu určenú Cenníkom schváleným uznese-
ním MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 0,22 €/m2/rok. 

Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku 
v zalepenej obálke s označením

„Neotvárať – priamy prenájom Zálesie“ 

najneskôr v lehote do 13. júna 2019 do 12.00 h do poda-
teľne Centra prvého kontaktu Mestského úradu v Sabinove 
na Námes   slobody č. 57 v Sabinove.

- pozemok CKN p. č. 2311/8 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 40 m2,

- pozemok CKN p. č. 2311/9 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 40 m2 v prospech Ing. Vladimíra Jančara, Medzany 199 
za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 28/2019 vo 
výške 29 000  €.

Prevod je riešený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým schvaľu-
je spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, podľa 
§ 9a písm. 8 písm. b) zákona a v súlade § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – po-
zemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Celé znenia uznesení MsZ, hlasovania, zápisnicu a zvukový záznam 

z priebehu MsZ nájdete na:
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/uznesenia.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/hlasovanie.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/zvukove-zaznamy-msz.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/zapisnice.html

MESTO SABINOV 
Mestský úrad Sabinov, Námes  e slobody č. 57, 

083 01 Sabinov

Zverejnenie zámeru 
priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta 
v zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Sabinov – LV č. 

2214, ktoré sa nachádzajú v centre mesta na Námes   
slobody v Sabinove.

LV č. Register Parcela Stanovište Dočasný záber/m2

2214 KNC 1418 2,3,4 0,51
2214 KNC 1435/1 5,6,7,10,11 0,81
2214 KNC 1435/2 12 0,17
2214 KNC 1435/3 1,8,9 0,51

Minimálne za cenu podľa Cenníka schváleného uznese-
ním MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 1,70 €/m2 /
rok € . Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú po-
nuku v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – pria-
my prenájom Obchod na Korze“ najneskôr v lehote do 
13. júna 2019 do 12.00 h do podateľne Centra prvého 
kontaktu Mestského úradu v Sabinove na Námes   slo-
body č. 57 v Sabinove.
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KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2019

P APIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z ur-
čených neobalových výrobkov z papiera a lepenky.

Patria tu napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, 
papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier - krepový, baliaci, kancelársky, ka-
talógy a pod. Nepatria tu napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený 
papier - povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, 
kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety a pod.

P LASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených ne-
obalových výrobkov z plastov.

Patria tu napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, 
PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z po-
travín „tégliky”, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, 
olejmi a ropnými látkami, guma, molitan a pod.

K OVY: Určené pre odpady z obalov z kovov.
Vývoz určený pre odpady občanov z bytových domov - 1100 l nádoby

Patria tu napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš 
a pohárov, klince, sponky, kľúče a pod. 
Nepatria tu napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky a pod.

SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neoba-
lových výrobkov zo skla.

Patria tu napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, po-
háre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, 
porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazov-
ky a pod.

B IOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patria tu napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia 

a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, 
seno, piliny, hobliny, kvety a pod. Nepatria tu napríklad: kuchynský a reštaurač-
ný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá a pod.

Z MESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patria tu napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad a pod.

Nepatria tu napríklad:  vytriedené zložky komunálneho odpadu - plasty, papier, 
sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad a pod.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY:         
Určené pre tetrapaky

Patria tu napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, che-
mikálií, papier a lepenka a pod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z ELEKTRICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Patria tu napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospot-
rebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky a pod.

P NEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneu-
matík - predajcovi pneumatík alebo pneuservisu.

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA:
Hollého 35, 083 01 Sabinov (areál VPS)

Pondelok:  8.00 - 14.00 h
Utorok:  11.00 - 17.00 h
Streda:   8.00 - 14.00 h
Štvrtok:  zatvorené
Piatok:   8.00 - 14.00 h
Sobota:   8.00 - 11.00 h

Vývoz plastov, kovov a VKM –  od rod. domov a plastov, kovov a VKM z 1100 l nádob od bytoviek

Vývoz skla - z vriec od rodinných domov a z  1100 l nádob od bytoviek

Vývoz plastov a VKM z 100 l nádob od bytoviek

Vývoz skla - vrecia a 1100 l nádoby

Vývoz kovov - 1100 l nádoby

december 2019
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 30

24 31 25 26 27 28 29

november 2019
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

október 2019
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

september 2019
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23  30 24 25 26 27 28 29

august 2019
P U S Š P S N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

júl 2019
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mesto Sabinov informuje obyvateľov bytových do-
mov, že využíva spoločné zberné nádoby na zber 

komodít (plasty, kovy, viacvrstvové kombinované mate-
riály - tetrapaky). To znamená, že do žltých kontajnerov 
(1100 l) je možné okrem plastov vhadzovať aj kovové 
obaly (plechovky, konzervy) a taktiež tetrapaky (obaly 
od mlieka, džúsov). V rodinných domoch sa tieto zložky 
triedeného odpadu zberajú tiež spoločne, a to cez žlté 
vrecia.

Všetky obaly je potrebné pred vyhodením stačiť. «

V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 6.00 h

Vývoz papiera - vrecia a 1100 l nádoby

I NFORMÁCIA PRE OBČANA K JEDNOTLIVÝM ZLOŽKÁM KOMUNÁLNEHO ODPADU

Informácia k triedenému zberu
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Plechovky od nápojov 
a drobné kovové odpa-
dy sú bežne zastúpené 

v rámci komunálneho odpa-
du, ktorý produkuje každý 
z nás. Nápoje a potraviny, kto-
ré sú do takýchto obalov bale-
né, sa v našom živote objavujú 
vo veľkej miere. Aj plechovky 
od nápojov či iné drobné ko-
vové obaly je potrebné triediť, 

aby mohli naďalej slúžiť aj po 
spracovaní. Materiál, z ktoré-
ho sú plechovky a konzervy 
vyrobené, je odolný a v prípa-
de ich vyhodenia vo voľnej prí-
rode sa proces rozkladu odha-
duje na niekoľko desiatok ro-
kov. Napríklad, spomínaná hli-
níková plechovka sa v prírode 
rozloží až za 60 rokov. Naopak, 
recykláciou kovov sa prírodné 
zdroje a energia významne 
zachovávajú. Pred vyhodením 
plechoviek do zbernej nádoby 

by sa mal takýto odpad stlačiť, 
aby sa ich objem zmenšil na 
čo najmenšiu možnú mieru. 

Do zberných nádob nie je 
vhodné vhadzovať kovové 
obaly, ktoré sú znehodno-
tené od farieb, chemikálií či 
lepidiel, ale ani obaly, ktoré 
sú kombinované s iným ma-
teriálom, napríklad obaly od 
zubných pást.

Po vytriedení prejde kovo-
vý odpad rôznymi technoló-
giami úpravy: strihaním, lá-
maním, lisovaním, drvením, 
briketovaním. Vytriedené ko-
vové odpady putujú do hút, 
kde sa pretavia. To, čo v tom-
to odpade zostalo (napríklad 
zvyšky potravín alebo farby 
v konzervách), zhorí pri teplo-
te 1700 °C. Roztriedený a zli-
sovaný kov sa odváža na ďal-
šie spracovanie, kde dostane 
nový život v podobe kľúčov, 
rámov na bicykel či plechov-
ky. A nezanedbateľné je aj 
šetrenie prírodných zdrojov. 
Napríklad na výrobu jednej 
tony ocele z recyklovaných 
materiálov sa použije o 1,5 
tony menej železnej rudy, 

ušetrí sa 500 kilogramov uh-
lia, vody o 40 % a energie 
o 75 %. Zníži sa znečistenie 
ovzdušia o 86 %, znečistenie 
vody o 97 % a zníži sa i ťažob-
ný odpad o 97 %. 

Mesto Sabinov využíva spo-
ločné zberné nádoby – žlté 
kontajnery, takže do týchto 
nádob je možné okrem plas-
tov vhadzovať aj spomínané 
kovové obaly, ale aj nápojové 
kartóny – obaly od mlieka, 
džúsov. Obyvatelia v rodin-
ných domoch  eto zložky 
komunálneho odpadu dávajú 
spolu do žltých vriec. «

MESTO SABINOV
Mestský úrad, Námes  e slobody č. 57, 083 01 Sabinov

Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákon-
níka vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov, LV č. 4161:
pozemok p. č. 2311/10 ostatná plocha o výmere 987 

m2, ktorý sa nachádza na Ul. Ovocinárskej v Sabinove 
v blízkos   areálu skladu CO okresného úradu.

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
 cena prenájmu min. 0,13 €/m2/rok - pre fyzické osoby 

nepodnikateľov,
 cena prenájmu min. 0,90 €/m2/rok - pre právnické oso-

by podnikateľov,
doba nájmu do 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy,
predloženie zámeru využívania prenajatej plochy pre 

fyzické osoby nepodnikateľov,
predloženie podnikateľského zámeru prenajatej plochy 

pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

Ďalšie podmienky súťaže:
Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, 

ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže a bola predložená 
v termíne určenom na podávanie návrhov. 

Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uply-
nu  a termínu určeného na podávanie návrhov.

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spo-
jených s účasťou na súťaži.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky sú-
ťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku. 

Vytýčenie pozemku hradí budúci nájomca na vlastné 
náklady.

Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou alebo do-
ručiť osobne v uzatvorenej obálke 
v termíne do 13. júna 2019 (štvrtok) do 12.00 h
s označením:
NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – nájom Ovocinárska“ 
na adresu 
Mestský úrad Sabinov
Námes  e slobody č. 57 
083 01 Sabinov

V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na Mest-
skom úrade v Sabinove odd. OSMaVS v pracovných dňoch 
v čase od 8.00 - 15.00 h, alebo telefonicky na čísle 
051 / 48 80 423. Obhliadku možno dohodnúť na uvede-
nom telefónnom čísle v pracovných dňoch.

Zdroj: ENVI – PAK, a.s.

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

OZNAM – PONUKA – NEBYTOVÉ PRIESTORY
Mesto Sabinov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa 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

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH 
NÁVRHOV DO OBCHODNO VEREJNEJ SÚŤAŽE

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na prízemí objektu na Ul. 9. mája 21 
v Sabinove, k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 631/6

do 17.6.2019 do 13.00 h 
– nebytové priestory o výmere 61 m2

Bližšie informácie ohľadom obchodno verejnej súťaže 
a predĺžení lehôt na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodných verejných súťaží nájdete na stránke 
mesta www.sabinov.sk, príp. na tel. čís. 051/4880423, 
0905 789 515.

ilustračné foto
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MAS Sabinovsko plánuje organizo-
vať regionálne trhy v rámci okre-

su Sabinov, na ktorých chce podporiť 
domácich producentov – prvovýrob-
cov, spracovateľov i malých farmárov. 
Na trhoch bude možné predávať naj-
mä poľnohospodárske výrobky, po-
traviny, spracované suroviny, vlastné 
prebytky, remeselné a ručné výrobky. 
Predajné miesto bude záujemcom za-
bezpečené bezplatne.

V prípade Vášho záujmu predávať 
svoje výrobky na takýchto trhoch 
v letných mesiacoch tohto roku nás 
kontaktujte, prosím, na telefónnom 
čísle 0948 265 652 alebo e-mialom 
na adrese info@massabinovsko.sk «

Cieľom tohto projektu je presné 
označenie 11-  ch stanovíšť ko-
vovými nerezovými tabuľami 

o rozmeroch 60 cm x 30 cm v dizajne 
filmového pásu, ktoré budú pevne na-
vŕtané na mestský chodník. Tento vari-
ant bol prediskutovaný so zástupcami 
Pamiatkového úradu so sídlom v Pre-
šove na Hlavnej ulici. Zástupcovia Pa-
miatkového úradu SR privítali a odob-
rili takúto alterna  vu označenia bodov. 
Mesto Sabinov nám poskytlo súhlasné 
stanovisko na realizáciu tohto ino-
va  vneho a vzdelávacieho pro-
jektu. Na tabuliach budú uve-
dené informácie ako je názov 
zastavenia v troch svetových 
jazykoch, opis scén z fi lmu 
v troch svetových jazykoch, 
logo projektu a logá partnerov 
projektu a najpodstatnejšia a na-
jinova  vnejšia časť celého projektu 
s názvom Chodník Obchod na korze, 
bude QR kód, ktorý bude z daného mies-
ta prepojený na You Tube kanál a ná-
vštevník mesta si bude môcť na svojom 
mobile pozrieť konkrétnu pasáž z fi lmu 
Obchod na korze. 

Všetkých Vás srdečne pozývame na 
slávnostné otvorenie Chodníka Ob-
chod na korze, ktoré sa uskutoční dňa 
5.7.2019 o 14.00 h medzi parkami v cen-
tre Sabinova. Svoju účasť nám potvrdila 

dcéra Jozefa Kronera pani 
herečka Zuzana Kronerová 
a p. Pavel Traubner. Pán El-
mar Kloss ml. je  ež pozva-
ný, ale v čase publikovania 

článku nám ešte nevedel de-
fi ni  vne potvrdiť svoju účasť. 

Pre aktuálne informácie a harmo-
nogram slávnostného otvorenia chodní-
ka sledujte prosím našu Facebook strán-
ku a webstránku www.chodnikobchod-
nakorze.sk, nájdete nás aj na Instagrame 
a Twi  eri. 
Tešíme sa na Vás všetkých. «

Sabinovčania si pietnym aktom kla-
denia vencov v utorok 7.5.2019 
pripomenuli 74. výročie ukončenia 

druhej svetovej vojny. Poduja  e zorga-
nizovali Mestský a Okresný úrad v Sabi-
nove a Zá kladná organizácia Slovenské-
ho zväzu pro  fašis  ckých bojovníkov 
a MsKS v Sabinove. Na pietnej spomien-
ke sa zúčastnili aj členovia oblastného 
výboru Slovenského zväzu pro  fašis  c-
kých bojovníkov z Prešova. Na úvod Filip 

Pavuk, študent košického konzervatória, 
predniesol báseň od Vojtecha Mihálika 
– Po rokoch. Nasledoval slávnostný prí-
hovor prednostu Okresného úradu Jána 
Baňasa. Pietny akt kladenia vencov bol 
ukončený štátnou hymnou Slovenskej 
republiky za hudobného sprievodu Ma-
lej dychovej hudby Sabinka. Naše po-
ďakovanie patrí aj Prešovskému klubu 
vojenskej histórie Dukla za poskytnu  e 
čestnej historickej stráže, Veliteľstvu 
mechanizovanej brigády z Prešova za 
súčinnosť vojakov a oblastnému klubu 
vojenských výsadkárov. «

Výzva pre farmárov 
a prvovýrobcov
MAS Sabinovsko, o.z.

Naši najstarší spoluobčania sú častokrát 
terčom útokov bezcitných ľudí, ktorí sa 

nezastavujú takmer pred ničím. Polícia 
vyzýva našich dôchodcov a starších obča-
nov, aby sa nenechali okrádať , a aby pre-
ven  vne predchádzali trestnej činnos  , 
ktorá je na nich páchaná. Neraz sa zne-
užíva dôvera občanov a pod legendou 
o dopravnej nehode, či nutnosti požičať 
peniaze vnukovi, synovi, dôchodca odo-
vzdá svoje peniaze a v dobrej viere sa 
tak pripraví o svoje úspory. Podvodníci 
zneužívajú dobrotu a dôverčivosť obča-
nov na vlastné obohatenie. Polícia preto 
žiada občanov, aby v prípade podozre-
nia na takéto pro  právne konanie volali 
známe číslo 158, a aby s dôverou požia-
dali o pomoc. Len objasnením takýchto 
skutkov a následnom potrestaní vinní-
kov prispejeme k väčšej bezpečnos   nás 
všetkých. «

 Chodník Obchod na korze a jeho slávnostné 
otvorenie
Autor textu a myšlienky projektu: Tomáš Miščík

ino-
o-

v 
na-

d

čl
fi ni

Výzva 
pre starších 
obyvateľov 

mesta

zdroj: MsÚ

Ubehlo 74 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny
J.R., foto: Diamond Art
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Dňa 15.5.2019 sa v priestoroch Mest-
ského kultúrneho strediska v Sabino-
ve stretli milovníci umeleckého slova 

na 36. ročníku Sabinovského autorského 
a recitátorského mája. Literárna súťaž reci-
tátorov a mladých autorov má už v našom 
meste dlhodobú tradíciu. Stretli sa tu žiaci, 
študen   a ich pedagógovia z 15-  ch základ-
ných a stredných škôl sabinovského regió-
nu, ktorí súťažili v čas   autorskej a interpre-
tačnej. Tohoročného SARM-u sa zúčastnila 
takmer stovka súťažiacich/prednes – 73, 
vlastná tvorba – 26 /, čím sa zaradil medzi 
početne bohaté ročníky. Jeho súčasťou sú 
už tradične rozborové semináre, kde si začí-
najúci autori a recitátori môžu vypočuť ná-
zor poroty. S históriou tohto, dnes už dá sa 
povedať ojedinelého poduja  a je spojené 
meno Jolany Cirbusovej. Spisovateľky, kto-
rá v našom meste žila a tvorila. Jej literárny 
odkaz, hoci rozsahom neveľký, je plný ľud-
skos  , túžby po spravodlivos   a vlastenec-
tva. 135. výročie narodenia tejto spisovateľ-
ky sme si pripomenuli práve 15. mája, teda 
v deň poduja  a. Literárnu tvorbu účastní-
kov a výkony recitátorov hodno  la porota 
v zložení: Juraj Rusnák – predseda poroty, 
Dagmar Rusnáková, Lenka Regrutová, Ľubi-
ca Bekéniová – hodno  li prednes. Autorská 
časť - Dávid Dziak a Mária Klapáková. 
Výsledky 36. ročníka Sabinovského 
autorského a recitátorského mája
Prednes PRÓZA
OCENENÍ
Kategória 1. a 2. ročník
Mária Hendrichovská, 2. ročník, ZŠ Pe-
čovská Nová Ves
Michaela Kolcunová, 2. ročník, ZŠ Ko-
menského Sabinov
Tomáš Kocúrko, 2. ročník, ZŠ Komenské-
ho Lipany
Kategória 3. a 4. ročník
Tadeáš Ščerba, 4. ročník, ZŠ s MŠ Rožkovany
Samuel Ma  sovský, 4. ročník, SZŠ Sabinov

Nikola Hrabčáková, 4. ročník, ZŠ Hviezdo-
slavova Lipany
Kategória 5. a 6. ročník
Klaudia Rusnáková, 5. ročník, ZŠ Komen-
ského Lipany
Oliver Demko, 6. ročník, ZŠ 17. novem-
bra Sabinov
Timea Adamečková, 6. ročník, ZŠ 
Hviezdoslavova Lipany
Kategória 7. – 9. ročník
Simona Krajňáková, 9. ročník, ZŠ Pečov-
ská Nová Ves
Bernadeta Drabiščáková, 9. ročník, ZŠ 
Šarišské Dravce
Anna Havrillová, 9. ročník, SZŠ Sabinov
Laureá  :
Damián Lesný, 2. ročník, ZŠ s MŠ Rož-
kovany
Michaela Šoltysová, 3. ročník, ZŠ 17. 
novembra Sabinov
Norbert Talarovič, 6. ročník, SZŠ Sabinov
Veronika Repaská, 8. ročník, ZŠ Komen-
ského Sabinov
Viliam Pavuk, 1. ročník, Súkromné gym-
názium DSA Sabinov
Prednes POÉZIA
OCENENÍ
Kategória 1. a 2. ročník
Dávid Červeňák, 2. ročník, SZŠ Sabinov
Dávid Odvody, 2. ročník, ZŠ Medzany
Kategória 3. a 4. ročník
Nela Kerpčarová, 3. ročník, ZŠ Komen-
ského Sabinov
Viktória Hrickaninová, 3. ročník, ZŠ Ko-
menského Lipany
Michal Minár, 3. ročník, ZŠ Hviezdoslavo-
va Lipany
Aneta Stajančová, 4. ročník, ZŠ Pečovská 
Nová Ves
Kategória 5. a 6. ročník
Dávid Eliáš, 5. ročník, ZŠ 17. novembra 
Sabinov
Klára Mišenková, 5. ročník, ZŠ Komen-
ského Lipany
Katarína Goliášová, 5. ročník, ZŠ Š. Dravce
Natália Novická, 6. ročník, SZŠ Sabinov

Kategória 7. – 9. ročník
Ane  a Štelbacká, 7. ročník, ZŠ Šarišské 
Michaľany
Terézia Slaninková, 8. ročník, CZŠ Sabi-
nov
Kris  na Marhe  ová, 8. ročník, ZŠ Ko-
menského Sabinov
Lenka Andraščíková, 8. ročník, ZŠ Ko-
menského Lipany
 Laureá  :
Damián Lesný, 2. ročník, ZŠ s MŠ Rož-
kovany
Kris  na Kyseľová, 3. ročník, ZŠ 17. no-
vembra, Sabinov
Timea Adamečková, 6. ročník, ZŠ 
Hviezdoslavova
Katarína Janičová, 8. ročník, ZŠ Komen-
ského Lipany
Vlastná tvorba PRÓZA
OCENENÍ
Kategória 3. a 4. ročník
Soňa Skladaná, 3. ročník, SZŠ Sabinov
Soňa Hallayová, 4. ročník, ZŠ 17 novem-
bra Sabinov.
Kategória 7. a 8. ročník
Ján Andraščík, 7. ročník, ZŠ Komenského 
Lipany
Klára Drobňáková, 9. ročník, ZŠ Komen-
ského Lipany 
Laureát 
Zuzana Lapšanská, 5. ročník, ZŠ Komen-
ského Lipany
Vlastná tvorba POÉZIA
OCENENÍ
Kategória 3. a 4. ročník
Félix Hudák, 3. ročník, ZŠ Hviezdoslavova 
Lipany
Kategória 5. a 6. ročník
Alica Kotorová 6. ročník, ZŠ Komenského 
Lipany
Kategória 7. – 9 ročník
Viktória Daráková 9. ročník, ZŠ Komen-
ského Lipany
Kategória stredné školy
Matúš Badanič 2. ročník, Súkromné 
Gymnázium DSA Sabinov «

36. ročník sabinovských recitátorov36. ročník sabinovských recitátorov

j.m., foto: Diamond Art



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [62019]8 Kultúra

Mapa poves   východu 
Slovenska sa opäť roz-

rástla. Miznú z nej posled-
né biele miesta, vypĺňa ich 
mozaika tajuplných príbe-
hov, ktoré opriadajú krajinu. 
Veky ľudia hľadali odpovede 
na otázky ako prišlo nejaké 
miesto, hrad, vrch k svojmu 
menu a aký príbeh sa s ním 
spája. Našli ich v podobe 
poves  , ktoré si podávali 
generácie z pokolenia na 
pokolenie. O poves  ach 
sme sa v knižnici rozprávali 
25.4.2019 so spisovateľom 
a prekladateľom Ľudoví-

tom Petraškom. Besedy sa 
zúčastnili žiaci zo ZŠ Ul. 17. 
novembra a SZŠ v Sabino-
ve. Prešovský autor pôsobí 
ako vysokoškolský pedagóg 
– germanista na Prešov-
skej univerzite. Je autorom 
Kníh poves  : Strážca Jaze-
ra (2014) a Poves  , príbe-
hy a povedačky z východu 
Slovenska (2018). Nájdeme 
v nich poves   z regiónov 
Šariša, Zemplína, Zamagu-
ria, Abova, Spiša. Nás, Sa-
binovčanov, zrejme najviac 
zaujmú poves   o vzniku Sa-
binova, Šíp v ramene, Kráľ 
na úteku, či povesť O veľkej 
láske vodníka Ňanka. Mož-

no mnohí nevedia, ktoré 
miesto v Sabinove sa volá 
Šibeň, alebo čo sa udialo pri 
prameni zvanom Švabľovka. 
Autor pri písaní týchto po-

ves   prelúskal mnoho sta-
rých kníh i archívnych doku-
mentov. Pre záujemcov ich 
ponúkame na vypožičanie  
v našej knižnici. «

Pečovská Nová Ves orga-
nizovala benefi čný kon-
cert na podporu mla-

dej Alenky. Zúčastnili sa ho 
aj speváčky FS Sabinovčan. 
Alenka, ktorá po nehode os-

tala v bdelej kóme, potrebuje 
peniaze nákladnú liečbu. Aj 
vďaka nášmu spevu, spevu 
FS Jablonečka a DFS Jablučko, 
Cirkevnému zboru sv. Ondre-
ja a Sláčikovému orchestru 
Arco Orchestra (ZUŠ Lipany) 
sa podarilo pre Alenku vy-
zbierať okolo 2000 eur. «

Aj tento rok sa speváčky detského 
folklórneho súboru Sabiník zú-

častnili súťažnej prehliadky Makovic-
ká struna 2019. Dievčatá Vanesa Mi-
chalíková, Klaudia Petríková a Natália 
Michalíková si zasúťažili ako sólové 
spevčky a v kategórií duo spev: Natá-
lia Michalíková a Andrea Ondrejová. 
Porota vysoko ohodno  la speváčky 

výkon sólovej speváčky Natálie Mi-
chalíkovej, ktorá zároveň postúpila na 
súťažnú prehliadku do Bardejova, kto-
rá sa bude konať koncom novembra 
tohto roka. Na husliach ich sprevádzala 
Alexandra Salanciová a na akordeóne 
Damián Varhoľák. Makovická struna je 
obľúbeným poduja  m, ktorého cieľom 
je uchovávať ľudové piesne Rusínov 
a Ukrajincov na Slovensku. Dievčatám 
gratulujeme a Natálii budeme v no-
vembri držať prsty.  «

 Speváčky FS Sabinovčan svojim spevom 
prispeli na dobrú vec
Tamara Tomášková, foto: archív súboru

ĽUDOVÍT PETRAŠKO V KNIŽNICI

Sabiník úspešný na Makovickej strune
text a foto: N. Salanciová

j.m., foto: Diamond Art
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Aby prázdniny 
neboli prázdne

Centrum voľného času 
prichádza s ponukou 
letných prímestských tá-

borov. Okrem už tradičných: 
Letom svetom - poznávací 
tábor s množstvom výletov 
a zábavy a tábora Plaváčik /
plavecký tábor/, prichádzame 
aj s novinkou - Tábor mladých 
debrujárov (v preklade obja-
viteľov, „šikovníčkov“), ktorý 
bude kombinovaný s trojdňo-
vým pobytom v malebnom 
prostredí rekreačného stre-
diska Renčišov - Búče. Pri-
pravené sú pre vás animačné 
programy, turis  ka, navš  vi-
me jaskyňu Zlá diera, obozná-
mime sa s tajomnou anomá-
liou v okolí Lačnova a čaká nás 

ešte veľa ďalších ak  vít. Počet 
prihlásených de   je limitova-
ný. Viac informácií nájdete na 
stránke Centra voľného času 
v Sabinove. «

Prehľad plánovaných akcií 
Senior klubu na mesiac jún 
2019:
� 05.06.2019 – o 07.00 h - 

odchod vlakom do Vyso-
kých Ta  er,

� 19.06.2019 – o 07.00 h - 
odchod vlakom do Aqu-
acity Poprad (nahlásiť sa 
v klube kvôli vstupenkám),

� 27.06.2019 – chata Drie-
nica – opekačka, výlet do 
prírody.

PRIPRAVUJEME:
Výlet do Bachledovej doliny 
(termín závisí od počasia, 
informácie v klube), v me-
siaci júli pripravujeme púť 
na Mariánsku horu do Le-
voče, výlet vlakom do Prahy 
a návštevu kúpaliska v Ma-
ďarsku.

Bližšie informácie o jednotli-
vých akciách u p. Sedlákovej, 
tel. 0908 977 760.

Po slávnostnej svätej 
omši vystúpili na úvod 
DH mesta Levoča, DH 

Vlašanka, DH Ordzovianka, 
DH Bijacovčanka a MDH 
 Sabinka spoločnou sklad-
bou Šli panenky. Postupne 
sa v samostatných blokoch 
predstavili jednotlivé dy-
chové hudby a po vystúpe-
ní DH Ordzovianka nasledo-
vali oslavné gratulácie.

MDH Sabinka sa v samo-
statnom bloku predstavila 
Šarišskou polkou, valčíkom 
Rozlúčená láska, polkou Na 
lúčke kvetnatej, piesňou 
Galejník, Sabinovskou pol-

kou a záver patril piesni Hej 
sokoly. 

Naše vystúpenie bolo 
veľmi pozi  vne hodnote-
né. Prežili sme nádherný 
deň s ľuďmi so srdcom na 
pravom mieste… Úprim-
nosť, ľudskosť a prajnosť 
sa už dnes akosi nenosí, ale 
v Ordzovanoch to nepla  lo. 
Ľudskosť bolo cí  ť na kaž-
dom mieste.

Teší nás, že svojou účas-
ťou sme prispeli k dôstoj-
ným oslavám DH Ordzo-
vianka. Týmto poduja  m 
naša spolupráca nekončí. 
V septembri sa stretneme 
na Dychfeste v Spišských 
Vlachoch, ktorý usporadú-
va DH Vlašanka. «

 Zuzana Rolíková, riaditeľka CVČ Sabinov

Festival DH Ordzovany 2019

text, foto: P. Talarovič

18.5.2019 sa MALÁ DYCHOVÁ HUDBA SABINKA zúčast-
nila fes  valu dychových hudieb Ordzovany 2019, pri prí-
ležitos   90. výročia založenia DH Ordzovianka. 

SENIOR KLUB
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KNIŽNICA MSKS
4.VI.   NENÁSYTNÁ HÚSENIČKA
10.00 Zážitkové čítanie pre de   

MŠ Ražňany.
6.VI.   NAKRESLÍM SI KNIŽKU
10.00 Zahrajme sa na ilustrátorov s deť-

mi z MŠ Severná.
18.VI.  PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV 

KNIŽNICE
9.00 Slávnostné odovzdávanie čitateľ-

ských preukazov žiakom 1.C, ZŠ 
17. novembra.

19.VI.  PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV 
KNIŽNICE

9.00 Slávnostné odovzdávanie čitateľ-
ských preukazov žiakom 1.B, ZŠ 
17. novembra.

21.VI.    PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV 
KNIŽNICE

9.00 Slávnostné odovzdávanie čitateľ-
ských preukazov žiakom

 1.A, ZŠ 17. novembra.

MSKS
28.VI.  HIP HOP STREET BREAK DANCE
17.00 Tanečné vystúpenie pri príleži-

tos   15. výročia Real Street pri 
MsKS v Sabinove. Kinosála MsKS. 
Vstupné 3,00 €.

KULTÚRNE CENTRUM 
NA KORZE
10.VI.   SPOMIENKY
14.00  Otvorenie autorskej výstavy sa-

binovskej rodáčky Gabriely Gre-
šovej-Tuptovej. Výstava potrvá 
do 31.8. 2019. 

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

13.VI.  V ZNAMENÍ KRÍŽA
10.00 Otvorenie výstavy sakrálnych 

predmetov, plas  k a obrazov.
OBRAZOVÁ KRONIKÁRKA 
SABINOVA

 Otvorenie výstavy obrazov Marty 
Vranovskej – Malíkovej.

 Výstavy potrvajú do 31.8. 2019.
 Múzeum Bašta.
19.VI.    KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na 

TD je potrebné sa prihlásiť do 
17.6.2019 na t. č. 0911 949 678. 
Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

24.VI.   ABSOLVENTSKÁ ROZLÚČKA 
16.00  žiakov ZUŠ Sabinov.
 Koncertná sála KC Na korze, Ná-

mes  e slobody č. 100, Sabinov.

Dňa 26.VI. 2019 (streda) sa od 8.00 h 
do 11.00 h uskutoční odber 
krvi pre dobrovoľných dar-
cov, v koncertnej sále KC Na 
korze (Námes  e slobody č. 
100, Sabinov), v spolupráci 
s NTS Prešov a MS SČK v Sa-
binove.

Kultúra / Oznamy

Kam za súťažným 
futbalom?

Záverečné tri kolá stretnu   IV. ligy 
skupiny Sever v súťaži dospe-

lých, v II. lige staršieho a mladšieho 
dorastu v skupine o postup, resp. 
víťazstvo a II. lige starších a mlad-
ších žiakov, to je súťažný futbalový 
program na mesiac jún. V čase, kedy 
budete čítať tento mesačník, budú 
mať pred sebou naše mužstvá prav-
depodobne posledných šesť z celko-
vého počtu devia  ch stretnu   v roč-
níku 2018/2019. Preto nezaváhajte 
a príďte podporiť všetky družstvá! 

Srdečne Vás pozývame na stretnu-
 a de  , mládeže aj dospelých, po-
čas mesiaca jún. 

Štadión MFK Slovan Sabinov:

Nedeľa 09.06.2019 o 17.00 h 
– IV. liga dospelých skupina Sever
MFK Slovan Sabinov – MFK Stará 
Ľubovňa.
Streda 12.06.2019 o 15.00 a 17.15 h
- II. liga starší a mladší dorast 
MFK Slovan Sabinov – ŠK Odeva Li-
pany.
Štvrtok 13.06.2019 o 15.45 a 17.00 h
- II. liga starší a mladší žiaci
MFK Slovan Sabinov – FK Družstev-
ník Plavnica.

Na štadióny súperov:

Sobota 08.06.2019 o 10.00 a 12.15 h
- II. liga starší a mladší dorast 
FK Noves Spiš. N. Ves - MFK Slovan 
Sabinov.
Sobota 08.06.2019 o 10.00 a 11.45 h
- II. liga starší a mladší žiaci 
FC Pivovar Šariš Veľký Šariš - MFK 
Slovan Sabinov.
Nedeľa 16.06.2019 o 17.00 h
– IV. liga dospelých skupina Sever
FK Svit - MFK Slovan Sabinov.
Ďakujeme za podporu a tešíme sa 
na Vašu návštevu!

KST SLOVAN SABINOV VÁS POZÝVA NA AKCIU

Ku dňu otcov
VÝSTUP NA OKRÚHLU 

„1“. ročník spojený s opekačkou a ochutnávkou pôvodných jedál 
z tejto oblasti v oddychovej zóne pod Okrúhlou

Termín: 16.6.2019
 ● 1. trasa: SKI Drienica 525 m.n.m– Hotel Šport – Oltár kameň – 

Okrúhla 1 060 m
Dĺžka trasy: cca 6 km    PREVÝŠENIE: 535 m

 ● 2. trasa: Hertník, cint. 460 m.n.m. – Sedlo Čergov – Okrúhla 1060 m
Dĺžka trasy: cca 9,5 km   PREVÝŠENIE: 600 m

 ● 3. trasa: Majdan rázcestie 530 m.n.m. Podbaranie - Oltár kameň – 
Okrúhla 1 060 m
Dĺžka trasy: cca 8 km    PREVÝŠENIE: 530 m

 ● 4. trasa Červená Voda 525 m.n.m. – Sedlo Besná – Oltár kameň – 
Okrúhla 1 060 m
Dĺžka trasy: cca 7,5 km   PREVÝŠENIE: 535 m

doprava: vlastná, SAD
stretnutie účastníkov o 13.00 h na Okrúhlej 1060 m

vedúci akcie: Dušan Blaščák mobil: 0905 754 007
Akcia sa koná za každého počasia!

pozn. každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť

-mn-

Kultúra na jún 2019

Firma GL system plus s.r.o., OKENNÉ 
ŠTÚDIO SABINOV, hľadá pracovníka 
na pozíciu MONTÁŽNIK/MONTÉR 
plastových okien. Pracovná doba 
od pondelka do piatka od 7:30 hod 
do 16:30 hod. Platobné podmien-
ky dohodou podľa zručnos   700 až 
1000€. Výkon práce  je okolie Sabi-
nova. Tel. č.: 0949 819 713.

INZERCIA
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6. 6. štvrtok 19.30 h a 8.6. sobota 19.30 h X-MEN: DARK PHOENIX Od 12 r. MP 5,00 €

X- Meni čelia najhroznejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľovi z vlastných radov. Počas vesmírnej záchrannej 
misie Jean takmer zomrie. Po návrate domov zis  , že  neznáma vesmírna sila posilnila jej schopnos  , 
ale zároveň ostala oveľa menej stabilná. Práve sa zrodil Dark Phoenix. Premiéra akčného fantasy. Krajina 
pôvodu: USA. Hrajú: S. Turner, J. McAvoy, a i.  Český dabing, 111 min.

7. 6. piatok 20.30 h, 16.6. nedeľa a 20.6 štvrtok 19.30 h ROCKETMAN Do 15 r. MN 5,00 €

Hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jedného z najúspešnejších hudobníkov súčasnos  . Elton 
John vždy spieval ako boh, obliekal sa ako nikto iný predtým a žil ako pravý rocker. Napriek všetkému to prežil 
v zdraví, aby vám teraz o svojom turbulentnom živote mohol s odstupom porozprávať. Krajina pôvodu: USA. 
Hrajú: T. Egerton, J. Bell, a i. Slovenské  tulky, 120 min.

8. 6. sobota 17.30 h UGLYDOLLS MP 5,00 €

Postavičky UglyDolls si žijú svoj bezstarostný život v mestečku Uglyville, kde je vítané všetko iné, zvláštne 
a nikto nikoho neposudzuje podľa toho, ako vyzerá. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 88 min.

16. 6. nedeľa 16.00 h MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU Od 7r. MP 5,00 €

Život dievčatka Uny sa v jednej chvíli otočí hore nohami. Jej deda unesú mimozemšťania. Una zis  , že jej 
dedo je sám mimozemšťan, ktorého raketa havarovala na zemi pred mnohými rokmi. Na jeho záchranu má 
len 24 hodín. Podarí sa jej to? Krajina pôvodu: Slovensko/Chorvátsko. Hrajú: D. Žarković, M. A. Škop, a i. 
Slovenský dabing, 75 min.

16. 6. nedeľa 17.30 h, 19. 6. streda 19.30 h 
a 22. 6. sobota 17.45 h PSIA DUŠA 2 Od 12 r. MP 5,00 €

Voľné pokračovanie úspešného fi lmu o vernom psom kamarátovi, ktorý nakoniec nájde svojho strateného 
pána. Bailey má za sebou niekoľko rušných životov, ale svoju misiu splnil a teraz si spokojne žije u svojej 
rodiny. Až kým sa neobjaví malá Clarity, ktorá bude  ež potrebovať svojho verného štvornohého ochrancu. 
Premiéra rodinného fi lmu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: D Quaid,  B. Gilpin, a i. Český dabing, 108 min. 

18. 6. utorok 19.30 h
TED BUNDY: DIABOL 
S ĽUDSKOU TVÁROU

Do 15 r. MN 5,00 €

  Príbeh jedného z najznámejších a najmilovanejších masových vrahov histórie, Teda Bundyho. Premiéra 
krimi fi lmu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: Z. Efron, J. Malkovich, a i. České titulky, 108 min.

21. 6. piatok 20.30 h, 22. 6. sobota 20.00 h
a 24. 6. pondelok 19.30 h

MUŽI V ČIERNOM: 
GLOBÁLNA HROZBA

Od 12 r. MP 5,00 €

Muži v čiernom od nepamä   chránia našu Zem pred vesmírnou háveďou. V novom dobrodružstve však stoja 
pro   hrozbe, s akou sa ešte nestretli: zradcovi v ich vlastných radoch. Premiéra akčnej komédie. Krajina pôvodu: 
USA. Hrajú: Ch. Hemsworth, T. Thompson., a i. 21.VI - slovenské  tulky, 22.VI a 24.VI - český dabing, 120 min.

22. 6. sobota a 23. 6. nedeľa 16.00 h
29. 6. sobota 17.30 h TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 MP 5,00 €

Z prvého dielu Tajného života maznáčikov vieme, čo robia naši zvierací kamará   vtedy, keď nie sme doma. Ak 
vás to nastrašilo, tak sa pripravte na ďalšie veľké prekvapenie. V pokračovaní zis  te, ako sa vaši miláčikovia 
vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda drámy! Premiéra dobrodružného animovaného fi lmu. 
Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 86 min.

23. 6. nedeľa 17.30 h UZLY A POMARANČE Od 12 r. MP 5,00 €

Príbeh o prvej láske voňajúcej po pomarančoch, nesmelých dotykoch, chlapčenských súbojoch o česť 
a hlavne o koňoch. Scenár vychádza z knižnej predlohy autorky pre   mládež, Ivy Procházkovej. Premiéra 
roman  ckej drámy. Krajina pôvodu: SR. Hrajú: S. Majer, E. Farna, a i. Originálna verzia, 100 min.

23. 6. nedeľa 19.30 h RODIČIA POD PAROU Od 12 r. MP 5,00 €

Bláznivá a nekorektná komédia o manželoch a rodičoch, ktorí sa z času na času ocitnú pod obraz boží. 
Rodičov pod parou si zahrajú zvodná Salma Hayek a herec serióznych rolí Alec Baldwin. Krajina pôvodu: 
USA. České titulky, 97 min.

25. 6. utorok 19.30 h VŠETCI TO VEDIA – fi lmový klub Od 12 r. MP 4,00 €

Záhadné zmiznu  e jedného z hos   počas svadobnej oslavy odhalí mnohé rodinné tajomstvá. V hlavných 
úlohách azda najslávnejší fi lmový pár súčasnos   Penélope Cruz a Javier Bardem. Premiéra psychologického 
thrilleru. Krajina pôvodu: Španielsko. České titulky, 132 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €

27. 6. štvrtok a 29. 6. sobota 19.30 h  PODFUKÁRKY Do 15 r. MN 5,00 €

Dokonalá profesionálka Josephine sa po náhodnom stretnu   vo vlaku podujme zasvä  ť nadšenú amatérku 
Penny do tajov zvádzania a okrádania mužov. S vypä  m všetkých síl po sérii neuveriteľných zážitkov sa jej 
to podarí. A zrazu sa zo žiačky stáva vážna konkurentka. Ktorá z nich bude nakoniec úspešnejšia? Premiéra 
akčnej komédie. Krajina pôvodu: USA.    Hrajú: R. Wilson, A. Hathaway, a i. Slovenské  tulky, 94 min.

28. 6. piatok 20.30 h 
a 1. 7. pondelok 19.30 h

   ANNABELLE 3: 
NÁVRAT DOMOV Do 15 r. MN 5,00 €

Príbeh o zlovestnej bábike Annabelle zo sveta fi lmov „V zaja   démonov“ prichádza vo svojom treťom 
pokračovaní. Premiéra hororu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: Mc. Grace, M. Iseman, a i. Slovenské  tulky, 
100 min.   

KINO TORYSAJÚN 2019 DETSKÉ PREDSTAVENIA

UGLYDOLLS
8. 6. / sobota / 17.30 / 5,00 €

MÔJ DEDO SPADOL 
Z MARSU

16. 6. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

PSIA DUŠA 2
16. 6. / nedeľa / 17.30 / 5,00 €
22. 6. / sobota / 17.45 / 5,00 €

TAJNÝ ŽIVOT 
MILÁČIKOV 2

22. 6. / sobota / 16.00 / 5,00 €

23. 6. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

29. 6. / sobota / 17.30 / 5,00 €

Hromadné objednávky 
a informácie na tel. č. 

0910 885 881.
www.kinotorysa.sabinov.sk

Modernizáciu 
a digitalizáciu Kina Torysa 

fi nančne podporil:

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!

O  znam o ZĽAVÁCH 
P ri fi lmoch, ktoré majú vstupné 5€, 
pla   zľava 1€ pre de   do 12 rokov, 

študentov a dôchodcov 
nad 62 rokov.
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Volejbal v Sabinove opäť 
začal písať novú „tur-
najovú“ históriu. Ten-

toraz to bolo 4. mája 2019, 
kedy sa v mestskej športovej 
hale zišli priaznivci volejbalu, 
aby si zmerali sily v I. roční-
ku mixu o Pohár primátora 
mesta. Cestu k nám si našli 
volejbalis   z Košíc, Prešova, 
Lipian, Jarovníc, Pečovskej 
Novej Vsi a samozrejme aj zo 
Sabinova.

Prihlásení účastníci boli 
rozdelení do troch skupín, 
v ktorých odohrali zápasy 
každý s každým. Po týchto 
zápasoch už nasledovali boje 
o umiestnenie jednotlivých 
družs  ev.

A veruže sa bolo na čo 
pozerať. Budem sa síce už 
opakovať, keď napíšem, že 
úroveň turnajov vo volejbale 

v Sabinove má stúpajúcu ten-
denciu, ale je to naozaj tak. 
Bolo to vidieť nielen v zápa-
soch v skupinách, ale aj v bo-
joch o konečné umiestnenie. 
Najviac však oku diváka ula-
hodili zápasy o 1. – 3. miesto. 
Poďme teda k výsledkom:
1. Ferneťáci /KE/
2. Pekná zberba /PO/
3. Pokémoni /PO/
4. DAJ HEEV /SB/
5. ALFA /Lipany/
6. Kamaraci /Jarovnice/
7. CHIVAS /PO/

8. Kokosy na snehu /PO/
9. Ľeci lopta /Pečovská Nová 

Ves/

Myslím si, že do budúcnos   
jedného z ďalších mixových 
turnajov bola položená cel-
kom slušná latka a ostáva len 
veriť, že bude mať v povedo-
mí milovníkov volejbalu vždy 
pevné miesto.

V niekoľkých posledných 
riadkoch by som sa chcela 
poďakovať za podporu mes-
tu Sabinov, fi rmám EPOS Sa-

binov, STAV MAJO Sabinov, 
JONATANU Sabinov, Jožkovi 
Tkáčovi a viacerým nemeno-
vaným sponzorom. «

Na futbalovom šta-
dióne v Sabinove 
sa 10.5.2019 kona-

lo 2. kolo Detskej Východ 
Road MTB Ligy, ktorá sa 
teší veľkej obľube. Tej-
to veľmi milej športovej 
udalosti sa zúčastnilo 86 
detí v 6 kategóriách a to 
Baby, Mikro, Mili, Mini, 
Mladší žiaci a žiačky, Starší 
žiaci a žiačky. Vekové roz-
pä  e malých veľkých prete-
károv bolo od 2 rokov (  eto 
de  čky pretekali na odrážad-
lách) do 14 rokov. Počasie 
bolo veľmi priaznivé a nabí-
jalo de   energiou, čo pred-
znamenalo veľmi úspešné 
a podarené preteky. 

Organizátorom tohto 
pekného poduja  a bol aj 
tento rok Stanislav Klimeš 
v spolupráci s Mestským 

úradom v Sabinove, MsKS 
v Sabinove a spoluorga-
nizátorom bolo Materské 
centrum Človiečikovo, kto-
rému putovala celá vyzbie-
raná suma a to 150 eur.

VÍŤAZMI 
V JEDNOTLIVÝCH 
KATEGÓRIÁCH  SA STALI:
Mikro (5-6 rokov): Mar-
ko Kuruc (Podolínec) / Ella 
Solárová (klub Detská tour 
Petra Sagana)
Mili (7-8 rokov): Samuel 
Stanko (Vrbov) / Lea Šímo-
vá (Gelnica)
Mini (9-10 rokov): Vladko 
Scherff el (klub CK MŠK Kež-
marok) / Michaela Ladány-
iová (klub PROefekt Košice)
Mladší žiaci (11-12 rokov): 
Tobiás Benko (Gelnica) / 
Katarína Laskovská (Kežma-
rok)
Starší žiaci (13-14 rokov): 
Dávid Mário Palčo (Lipany) 
/ Alexandra Čermáková 
(klub CK MŠK Kežmarok) «

Okresný stolnoteniso-
vý zväz Sabinov dňa 
11.5.2019 usporiadal 

XI. ročník spomienkového 
stolnotenisového turnaja na 
počesť Petra Novotného, ktorý 
sa konal v telocvični ZŠ 17. no-
vembra. Turnaja sa zúčastnilo 
22 hráčov z nášho okresu, me-
dzi ktorými nechýbal najstarší 
účastník, Pavol Petrik, 80-ročný 
hráč z klubu Pečovskej N. Vsi. 
Spríjemnením turnaja bolo 
podávané občerstvenie počas 
zápasov a guľáš na záver, za čo 
sa chceme poďakovať príbuz-

ným Petra Novotného. Hráči, 
ktorí skončili na prvých štyroch 
miestach, si odniesli trofeje 
a to v tomto poradí: 

1. miesto - Kostrab V. 
2. miesto - Bujňak P. 
3. miesto - Kolpák L. 
4. miesto - Kostrab P.

Na záver chcem poďako-
vať riaditeľke školy za po-

skytnutie priestorov a p. Ču-
bovej za spoluprácu. Verím 
že túto tradíciu zachováme 
aj do budúcna a to pre všet-
kých, ktorí už nie sú medzi 
nami. «

M. Andrus, foto: archív organizátorov

Prvý ročník nového 
volejbalového turnaja

Road MTB Liga
S. Klimeš, foto: archív 
organizátorov

Memoriál Petra Novotného

AĎOB, foto: archív turnaja
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Majstrovs  ev Sloven-
skej republiky de   
a žiakov 2019 - jed-

notlivcov, družs  ev kata a ka-
rate agility, ktorú usporadúval 
KK SHIHAN POPRAD, sa zú-
častnili de   z priameho postu-
pu cez Slovenský pohár,  alebo 
vybojovaného na majstrov-
stvách VÚKABU v sobotu dňa 
11.5.2019. Za nás nastupovali 
Nina Fabianová, Táňa Korin-
ková, Simon Dujava, Pavol 
Lompart, Alexandra Rusnako-
vá, Zuzana Rovenská a Denisa 
Blizmanová.

Tieto de   reprezentovali 
naše mesto tak, ako najlepšie 
vedeli. Majsterkami Slovenska 
sa stali Nina Fabianová v ka-
tegórii kumite dievčatá 6 -7 
ročné do 24 kg a Zuzana Ro-
venská v kumite staršie žiačky 
10-11 ročné nad 40 kg. Ninka 
je tak najmladšou členkou 
KATSUDA s týmto  tulom v 
jeho 12 - ročnej histórii. A ne-
bola to Zuzkina jediná medaila 

z tohtoročných majstrovs  ev. 
Umiestnila sa aj na treťom 
mieste v karate agility. Ďalšie 
pekné miesta si vybojovali 
Denisa Blizmanová 5. miesto 
a Táňa Korinková 7. miesto. 
Urobili ste nám veľkú radosť 
dievčatá, blahoželáme.

No tých súťaží bolo oveľa 
viac a preto len v skratke: 
Majstrovstvá VÚKABU 
27.4.2019 Košice – 1. miesto: 
Alexander Fabian (kumite), 
Táňa Korinková (kata), Denisa 
Blizmanová (agility a kumite), 
Alexandra Rusnaková (kumite), 
Zuzana Rovenská (kumite),
2. miesto: Simon Dujava (ku-
mite), Táňa Korinková (kumi-
te a agility), Nina Fabianová 
(agility a kumite), 
3. miesto: Pavol Lompart (ku-
mite), Zuzana Rovenská (agili-
ty), Alexandra Rusnaková (kata).
Majstrovstvá SHITO RYU KARA-
TE 20.4.2019 Dunajská Streda - 
1. miesto: Ema Pigová, Kris  na 
Šimčíková, Saskia Adamová,
2. miesto: Dávid Mojzeš, Oli-
ver Cuker,

3. miesto: Denisa Blizmano-
vá, Richard Mácha, Veronika 
Semaníková,
5. miesto: Zuzana Rovenská.
Na tejto súťaži si všetci naši pre-
tekári vybojovali postup na 7th 
ESHRKF Championships v ru-
munskom Arade dňa 14.6.2019. 
Držíme palce, katsuďáci!
3. kolo SP Stará Ľubovňa 
13.4.2019 - 1. miesto Denisa 
Blizmanová (agility a kumite),
2. miesto: Simon Dujava (ku-
mite),

3. miesto: Táňa Korinková 
(agility), Nina Fabianová (agi-
lity), Zuzana Rovenská (agility 
a kumite).

4. kolo žiackej ligy, Kežma-
rok, 31.3.2019: celkovo sme 
tu získali 12 medailí: 4x zlato, 
5x striebro a 3x bronz. 

No neboli to len domáce sú-
ťaže, kde sme tento mesiac 
boli. Saskia Adamová a Kris  -
na Šimčíková vycestovali s pre-
tekármi VÚKABU do poľského 
mesta LODŹ dňa 6.4.2019 na 
XV. HARASUTO CUP a na me-
dzinárodnú K1 Premier league 
cestovala Veronika Semaniko-
vá do marockého RABATU.

Akýkoľvek úspech de   doma, 
či pozvanie našich zverencov 
na medzinárodnú súťaž je oce-
nením práce trénerov, chcenia 
pretekárov a obetavos   rodičov. 
Nebyť tohto a podpory mesta 
bolo by ťažké dosahovať takéto 
výsledky, za čo ďakujeme. «

NOVÝ MÍĽNIK KATSUDA!

Z. Máchová, foto: archív klubu

Kto už stál za dverami telocvične v CVČ v Sabinove počas tré-
ningu „katsuďákov“, mi dá určite za pravdu, že podľa toho, čo 
sa tam ozýva, by nechcel byť v koži de  . Ale ony vedia, že na 
to, aby boli najlepší, musia tvrdo trénovať. A potom to vyjde!

30.4.2019  1.5.2019
KROMPACHY  PREŠOV

Naši turis   sa zúčastnili na 47. ročníka nočného diaľ-
kového pochodu Krompachy-Margecany-Ľubovec-

-Kvašná Voda-Prešov, ktorý sa konal v dňoch 30.4.2019 
– 1.5.2019.

Tradičný pochod sa začal v Krompachoch položením 
ky  ce k pamätníku Krompašskej vzbury a pokračoval 
presunom do centra mesta, kde bolo privítanie primá-
torkou mesta a stavanie mája s miestnou folklórnou 
skupinou. Prvá etapa viedla slovenským Rudohorím 
s občerstvením v Margecanoch. Ďalej trasa pokračovala 
lesným a lúčnym terénom do obce Ľubovec, kde bol ko-
niec druhej etapy. Bola to náročná túra s dĺžkou 50 km, 
stúpaním 2231 m a klesaním 2260 m a celkovým časom 
v našom prípade 13 hodín.  «

Nočný diaľkový pochod 
Krompachy-Prešov 
M. Grešák,  foto: archív klubu
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Na M-SR v klasickom silovom trojbo-
ji dorastencov a juniorov sa pred-

stavili naši dvaja dorastenci Tomáš 
Vardžík a Šimon Kravec a traja juniori 
Dominik Bardák, Peter Timko a Pavol 
Kandráč  a taktiež náš rozhodca Ľubo-
mír Triščík. Dorastenec Tomáš Vardžík 
v kategórii do 66 kg aj napriek zraneniu 
výkonom v trojboji 350 kg (drep 117,5 
kg, tlak 67,5 kg, ťah 165 kg) obhájil 
minuloročný titul Majstra Slovenska. 
V kategórii dorastencov do 93 kg mal 
svoju súťažnú premiéru Šimon Kravec, 

ktorý si výkonom v trojboji 465 kg (drep 
155 kg, tlak 102,5 kg, ťah 207,5 kg) vy-
bojoval bronzovú medailu. Súťažná pre-
miéra to bola aj pre juniora Dominika 
Bardáka, ktorý sa v kategórii do 93 kg 
umiestnil na 6. mieste výkonom 430 kg 
(drep 152,5 kg, tlak 87,5 kg, ťah 190 
kg). Pavol Kandráč, ktorý sa tentokrát 
predstavil v kategórii juniorov do 120 
kg, sa výkonom 647,5 kg (drep 245 kg, 
tlak 137,5 kg, ťah 265 kg) umiestnil na 
druhom mieste, kde mu chýbalo  iba 
7,5 kg, aby získal zlatú medailu. Pavol 
Kandráč sa svojím výkonom umiestnil 
medzi všetkými juniormi na treťom 
mieste. V kategórii juniorov nad 120 
kg sa predstavil náš posledný pretekár 
Peter Timko, ktorý sa umiestnil na pr-
vom mieste. 

Na Majstrovstvách Európy v silovom 
trojboji súťažil v kategórii dorastencov 
do 93 kg náš pretekár Mar  n Hužvár. 
Umiestnil sa na celkovom štvrtom 
mieste v trojboji výkonom 687,5 kg, 
keď drepol s rezervou 270 kg, v tla-
ku vytlačil činku o hmotnos   150 kg 
a v mŕtvom ťahu zdolal činku o hmot-
nos   267,5 kg a len technická chyba 

zapríčinila, že mu nebol uznaný pokus 
s váhou 275 kg. Ak by mu tento pokus 
bol uznaný, tak by získal bronzovú me-
dailu v trojboji, ktorá mu ušla iba o 5 kg. 
Aj napriek tomu Mar  n Hužvár získal 
v mŕtvom ťahu striebornú medailu za 
výkon 267,5 kg, čím zároveň zlepšil svoj 
národný rekord v mŕtvom ťahu. Taktiež 
výkonom v trojboji 687,5 kg vytvoril 
nový národný dorastenecký rekord. Pre 
Mar  na Hužvára, ktorý sa venuje silo-
vému trojboju iba 4 mesiace, to bola 
len druhá súťaž v silovom trojboji a aj tu 
ukázal, že je veľkým talentom a prísľu-
bom do budúcnos  , keď si v každej 
disciplíne zlepšil svoje osobné rekordy 

a celkovo opro   prvej súťaži si zlepšil 
svoje maximum v trojboji o 50 kg.

Týmito súťažami sa skončila jarná 
časť súťaží v silovom trojboji a tlaku 
na lavičke, ktorá pre náš klub dopadla 
veľmi úspešne, keď na všetkých maj-
strovstvách Slovenska a Majstrovstvách 
Európy získali naši pretekári spolu 5 
zlatých medailí, 8 strieborných medai-
lí, 3 bronzové medaily a 6-krát vytvorili 
nové národné rekordy. Tieto výsledky 
by sme nemohli dosiahnuť bez podpory 
všetkých ľudí, ktorí nám prispievajú 
na chod klubu prostredníctvom 2 % 
z dane a bez podpory mesta Sabinov, 
vďaka ktorej môžeme na súťaže 
cestovať a kupovať nové vybavenie pre 
pretekárov. Chcem sa im preto za celý 
Klub silového trojboja T+T Sabinov po-
ďakovať. «

Pre mladých šachistov je mesiac 
apríl vrcholom ich celoročné-
ho snaženia. Konajú sa to  ž 

Majstrovstvá Slovenska mládeže 
jednotlivcov v klasickom šachu, a to 
znamená, že jedna par  a môže trvať 
aj 4 - 5 hodín. Opäť sa konali v Lip-
tovskom Mikuláši v Kongresovom 
centre Holiday Village Tatralandia 
v termíne 23. až 30.4.2019.

Aj sabinovskí mladí šachis   sa 
zúčastnili tohto vrcholného poduja-
 a. Mali sme svoje želiezka v ohni 

v najmladšej dievčenskej kategórii 
do 8 rokov, kde náš klub reprezen-
tovali 2 dievčatá: Adelka Čabáková 
a Lucia Magdová. V chlapčenskej ka-
tegórii do 10 rokov sme mali tak  ež 
dvojnásobné zastúpenie, a to Matej 
Čabák a Filip Magda. Poslednou ka-
tegóriou, kde mal náš klub zastúpe-
nie, boli chlapci do 12 rokov. Bojoval 
tu minuloročný strieborný medailis-
ta z mladšej kategórie Ch10, Dávid 
Eliáš. Po slávnostnom otvorení sa 
mladí šachis   pus  li do svojich pr-
vých par  í. 

Všetci naši šachis   podali veľmi 
dobré výkony a medzi ostatnými 
hráčmi z celého Slovenska sa určite 
nestra  li. Dávid skončil spomedzi 
35 chlapcov na výbornom 8. mies-
te, Filipovi a Matejovi ušla prvá 
desiatka len o vlások. Za víťazom 
zaostali len o 1,5 bodu. Najväčšiu 
radosť nám však urobili najmladšie 
dievčence, keď Lucia zvíťazila a vy-
bojovala si postup na Majstrovstvá 
sveta do Číny, prípadne Majstrov-
stvá Európy, ktoré sa budú tento 
rok konať v Bra  slave. Adelka skon-
čila nakoniec po bojovnom výkone 
na štvrtom mieste.

Týmto by som chcel všetkým hrá-
čom zagratulovať k veľmi dobrým 
výsledkom a poďakovať im za výkon 
a do budúcna im popriať ešte veľa 
športových úspechov. «

Strieborná medaila z Majstrovstiev Európy
Jarnú časť súťažnej sezóny pretekári nášho Klubu silového trojboja T+T Sabi-
nov ukončili dňa 27.04.2019 Majstrovstvami SR v klasickom silovom trojboji 
dorastencov a juniorov v Žiline a Majstrovstvami Európy v silovom trojboji, 
ktoré sa uskutočnili dňa 29.04.2019 v Plzni. 

Matúš Triščík, foto: archív klubu

Mladí šachisti  na 
Majstrovstvách Slovenska
Text a foto: Juraj Magda

INZERCIA
Dám do prenájmu 
dvojizbový byt v centre 
Sabinova. 0902838112
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Na pozvanie Občianskeho združe-
nia Športom k rados    sa v dňoch 
7. - 9.5.2019 v Šamoríne Mar  n 

Mácha zúčastnil športových hier pod zá-
š  tou prezidenta SOŠV Antona Siekeľa. 

Tieto športové hry boli zároveň sústre-
dením pred odletom do Ruska,kde na 
štadióne CSKA Moskva bude s výpravou 
de   súťažiť na X.THE WORLD CHILDRE-
N'S WINNERS GAMES 2019 a následne 
absolvuje aj medzinárodné majstrovstvá 
vo futbale ONKO LIGA 2019 vo Varša-
ve. Nádherný komplex x-bionic sphere 
hos  l 37 pretekárov, ktorí sú po onko-

logickej liečbe spolu s ich rodičmi. Pán 
prezident prišiel otvoriť toto poduja  e 
a spoločne s deťmi si následne zahral aj 
malý futbalový zápas. V jeho družstve sa 
nachádzal aj člen správnej rady Nadácie 
x-bionic sphere p. Pavel Blaho. Zápas 
skončil nerozhodne 3:3 a až následné 
penalty rozhodli v prospech de  . Všet-
ky zúčastnené de   si z jeho rúk prevzali 

spomienkové medaily, lebo oni svojím 
spôsobom už víťazi sú. No neostalo iba 
pri futbale. De   zápolili v atle  ke, peta-
nqu, plážovom volejbale, plávaní, luko-
streľbe, stolnom tenise, šachu a mno-
hom inom. Najkrajším momentom bolo, 
keď sa všetci postavili na štart rodinnej 
štafety POMLÉ RUNU 7 a spolu s rodičmi 
dobehli do cieľa.

 Za nádherné tri dni športu ĎAKUJEME 
p. Monike Brillovej z OZ, Oľge Pažitnej 
z Nadácie x-bionic sphere a všetkým, 
ktorí sa postarali o to, aby to pre  eto 
de   bol nezabudnuteľný zážitok. «

Pripnu  m žltého kvietku v Deň narci-
sov sme vyjadrili onkologickým pa-
cientom, že nie sú vo svojom ochore-

ní sami, že ich boj sa týka nás všetkých,  a že 
majú i našu podporu. Na koho ste mysleli, 
keď ste si v tento deň pripli žltý narcis?

Je už tradíciou našej školy ZŠ Komen-
ského 13, Sabinov zapájať sa do celoná-
rodnej zbierky Ligy pro   rakovine, ktorú 

verejnosť pozná pod názvom Deň narci-
sov. V našej škole cí  me, že je správne 
žiakov nielen vzdelávať, ale aj ich viesť 
k zamysleniu sa a k pomoci blížnym. Ten-

to rok sa zbierka konala 11. apríla 2019. 
Naši dobrovoľníci, žiaci 9.C triedy, v ško-
le a počas celého dopoludnia v uliciach 
Sabinova vyzbierali 1 745,08 €.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí 

prispeli. Zároveň sa chceme poďakovať 
za každoročnú ochotu, pomoc a spolu-
prácu pracovníčkam Slovenskej pošty 
v Sabinove. «

ONCO GAMES 2019
mama, foto: archív OZ

Deň narcisov, 11. apríl 2019
Júlia Šajgalová, foto: archív školy
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MAŽORETKY TEDASKY odštartovali svoju 
novú súťažnú sezónu na Majstrovstvách 
Slovenska v mažoretkovom športe, kto-
ré sa konali 3. – 5. mája 2019 v Národ-
nom tenisovom centre v Bra  slave.

Boli to chvíle plné očakávaní, rados  , 
ale i sklamaní.

„Darilo“ sa nám o trochu menej ako 
sme zvyknuté, ale najväčším úspechom 
v silnej konkurencii bol 2- krát získaný 
 tul I. VICEMAJSTER SLOVENSKA a vy-

tancovaná nominácia na Majstrovstvá 
Európy.

S ky  čkou 17-  ch choreografi í sa 
mažoretky TEDASKY 12. mája 2019 zú-
častnili medzinárodnej súťaže Slovakia 
VIII. Grand Prix v mažoretkovom športe 
v Nitre. 

Mažoretkám sa darilo a bolo vidieť, že 
stres, ktorý bol na začiatku súťažnej se-
zóny, sa už stra  l.

Neuveriteľná radosť, s akou dievčatá 
utekali na stupeň víťazov, sa všetkým 
zaryje do pamä  , nehovoriac o rados   
a slzách tréneriek a rodičov.
Kategória DETI:
1. miesto – DUO/TRIO  POM POM 
1. miesto – MF POM POM 
2. miesto – MF BATON

Kategória KADETKY:
1. miesto – VF BATON DEFILÉ
1. miesto – VF POM POM 
1. miesto – MF BATON
2. miesto – MF POM POM
2. miesto – DUO POM POM
3. miesto – SÓLO POM POM

Kategória JUNIORKY:
2. miesto – MF POM POM
2. miesto – MF MIX
3. miesto – TRIO BATON
3. miesto – TRIO POM POM

KATEGÓRIA DETI:
Lea Jurčenková, Nela Malíková, Nela Ma-
líková, Terezka Kmecová, Diana Kišeľová, 
Timea Kopilcová, Sasha Martonová.

KATEGÓRIA KADETKY: 
Deborah Andraščíková, Nela Angelovi-
čová, Nela Baňasová, Tamara Bujňač-
ková, Sára Fabianová, Juliana Jurčiši-
nová, Natália Karabinošová, Barbora 
Kuzmyková, Natália Kuzmyková, Tereza 
Michalíková, Alica Nemergutová, Ni-
kola Semančíková, Ema Šafranová, Mi-
chaela Šoltysová, Veronika Šoltysová, 
Barbora Tomková, Eva Viktorová, Adela 
Viktorová.

KATEGÓRIA JUNIORKY:
Sofi a Bujňáková, Laura Fecková, Alexia-
-Katarína Letkovská, Sára Miščíková, Pet-
ra Slovíková.

KATEGÓRIA SENIORKA:
Karin Jendrichovská

Dievčatám srdečne blahoželám a že-
lám veľa ďalších úspechov v súťažnej 
sezóne. «

MAŽORETKY TEDASKY SI VYBOJOVALI POSTUP NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
Eva Vardžíková, vedúca súboru, foto: archív súboru

Fan klub

1. miesto veľká formácia 
POM POP MKADETKY 

DETI - 1.miesto

KADETKY 
1. miesto VEĽKÁ FORMÁCIA POM POM

KADETKY BATON 1. miesto
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Vapríli sa uskutočnila sa uskutočnila 
v KC Na korze v Sabinove vernisáž 
výstavy detských výtvarných prác 

„Sabinov očami de  “, spojená s oceňo-
vaním. Je to Memoriál Marty Vranov-
skej - Malíkovej. Súťaž vyhlásila ZŠ Ul. 
17. novembra pri príležitos   jej nedoži-
tých 95. narodenín v októbri minulého 
roka a symbolicky sa 1. ročník súťažnej 
prehliadky výtvarných prác žiakov sabi-
novských škôl koná v roku 100. výročia 
narodenia slávneho sabinovského rodá-
ka, maliara Teodora Kostku Csontváryho. 
Cieľom súťaže, ktorá má ašpirácie stať sa 
okresnou a neskôr celoslovenskou súťa-
žou (“Moje mesto“ pre žiakov základných 
škôl), bolo podnie  ť lokálpatrio  zmus, 
lásku k mestu i Slovensku, ktoré pani 
Malíková, obrazová kronikárka Sabino-
va, tak veľmi milovala. Rozvíjať v žiakoch 
fantáziu, cit, empa  u, krea  vitu, úctu 
k dejinám, národu. V prúde času posúvať 
a fl exibilne transformovať hodnoty, ktoré 
nesmú nikdy vyhynúť.

Témou súťaže bol Sabinov očami de  . 
Súťaže sa zúčastnilo vyše 150 výtvarných 
prác žiakov 3 sabinovských škôl - ZUŠ, ZŠ 
na Ul. Komenského a ZŠ na Ul. 17. no-
vembra v Sabinove. Súťažné práce hod-
no  la odborná porota. Predsedom bol 
sochár, dizajnér a grafi k Juraj Andraščík.

Z priestorových dôvodov na výstave 
nie sú inštalované všetky doručené vý-
tvarné práce, organizátori si vyhradili 
právo inštalovať iba najlepšie z nich.
Ocenení žiaci:
I. KATEGÓRIA:
1. miesto: Matúš Poklemba (ZŠ Ul. 17. 
novembra Sabinov)
2. miesto: Dominika Kupcová (ZŠ Ul. 17. 
novembra Sabinov)
3. miesto: Izabela Hudečková, Lea Lazo-
rová (ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov)

II. KATEGÓRIA:
1. miesto: Ely Raba  nová (ZŠ Ul. 17. no-
vembra Sabinov)
2. miesto: Šarlota Judová (ZŠ Komenské-
ho Sabinov)
3. miesto: Natália Novická (ZŠ Ul. 17. no-
vembra Sabinov)
Cena Antónie Vojtkovej: ŠKD ZŠ Ul. 17. 
novembra Sabinov.
Cena Evy Sipulovej: Stanislava Kočiščá-
ková (ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov).
Cena Juraja Andraščíka: Anna Voľanská 
(ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov).
Cena Marty Vranovskej - Malíkovej: Do-
minik Kijovský (ZUŠ), Denisa Demková 
(ZUŠ), Róbert Mészároš (ZŠ Ul. 17. no-
vembra Sabinov).
Cena primátora mesta Sabinov: Ema 
Tuptová (ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov).
Ďakujeme vedeniu školy, všetkým zú-
častneným školám, žiakom, učiteľom, 
účinkujúcim v kultúrnom programe, 
sponzorom i pracovníčkam KC Na korze 
za úspešný priebeh akcie a oceneným 
srdečne blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov i rados   z tvorby. «

Vedúci poroty Juraj Andraščík blahoželá 
talentovanému víťazovi I. kategórie, 

Matúškovi Poklembovi

Začnite tým, čo je nevyhnutné. 
Potom robte to, čo je možné. 
A napokon zis  te, že robíte nemožné.  
Sv. Fran  šek z Assisi

Aj tento citát vys  huje snahu niekto-
rých našich primaškolákov. Tento 

mesiac sa im veľmi darilo. Nelenili, zú-
častnili sa rôznych súťaží a príprava pri-
niesla svoje ovocie. Dosiahli veľmi pekné 
výsledky.

Naša slávica Emma Mária Bujňaková 
bola úspešná v okresnom a krajskom 
kole v súťaži Slávici z lavice a odniesla si 
1. miesto.  Darilo sa jej aj v ľudovom spe-
ve, na Zlatom slávikovi v okresnom kole 
obsadila 3. miesto.

Šikovní počtári sa zúčastnili Mate-
matickej olympiády a riešenie príkla-
dov zvládli bravúrne. Lucka Triščiková 
sa umiestnila na 1. mieste a Norbert 
Talarovič sa umiestnil na krásnom 3. 
mieste. 

65. ročník Hviezdoslavovho Kubí-
na v našej škole mal  ež úspech. Nelly 
Mihaliková sa zúčastnila krajského kola 
v umeleckom prednese poézie a umiest-
nila sa na 3. mieste. 

Tomášovi Trudičovi po marcových 
medzinárodných úspechoch v Robocu-
pe sa darilo aj tento mesiac, ale v inej 
oblas  . Na regionálnom kole Košického 
a Prešovského kraja IQ olympiády obsa-
dil 1. miesto s postupom do celosloven-
ského kola .

Našim šikovným primaškolákom sr-
dečne blahoželáme a prajeme veľa ďal-
ších úspechov. «

Lucia Gurbáľová, námestníč-
ka primátora Košíc, ocenila 
2.5.2019 žiačky ZŠ Ul. 17. no-

vembra v Sabinove - Emku Petríkovú 
zo 4.B a Ely Raba  novú z 5.B triedy. 
V 9. ročníku celoslovenskej výtvar-
nej súťaže Kolorit slovenského or-
namentu získali krásne 2. miesto, 
každá v svojej kategórii. Súťaže sa 
zúčastnilo 346 žiakov ZŠ. 

9. ročník tejto súťaže sa konal 
v nádhernom prostredí košického 
súkromného etnografi ckého múzea 
Humno a konal sa pod záš  tou pri-
mátora Košíc v rámci Dní Košíc. Žiač-
kam srdečne blahoželáme a praje-
me mnoho ďalších úspechov. «

Kolorit slovenského 
ornamentu 2019

Foto zľava: E. Petríková, Mgr. Gabriela 
Čiasnohová (ornamentalistka), 

E. Raba  nová. 

A. Iľkivová, foto: archív školy 

„Sabinov očami detí"
Antónia Iľkivová, foto: archív školy

Mária Drutarovská, foto: archív školy

Úspešní primaškoláci zo SZŠ v Sabinove
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ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
10. 4. a 12. 4. 2019 sa v ZŠ, Hviezdo-
slavova 1, Lipany konalo okresné kolo 
žiakov a žiačok vo fl orbale. Naše žiačky 
aj žiaci skončili na 3. mieste. O dva dni 
v Lipanoch prebehlo okresné kolo v ma-
lom futbale mladších žiakov. Súťažilo sa 
o Školský pohár Slovenskej sporiteľne. 
Naši žiaci získali 3. miesto. 

Po víťazstve v okresnom kole sa 25. 4. 
2019 pod vedením p. uč. Harvanovej štyri 
družstvá – 20 žiakov – zúčastnili krajské-
ho kola v gymnas  ckom štvorboji v ZŠ na 
Dostojevského ul. v Poprade. Príprava na 
preteky prebieha počas celého roka na 
hodinách športovej prípravy a gymnas-
 ckom krúžku. Žiaci boli rozdelení do 4 

kategórií. Od najvyššej priečky ich v bo-
dovaní delili iba veľmi malé rozdiely, 
takže všetky kategórie získali zaslúže-
né strieborné medaily. Naši žiaci zís-
kali vo všetkých kategóriách 2. miesto. 
Majstrom Prešovského kraja sa stal 
deviatak Jakub Baňas, vicemajstrom 
Adam Majdák.

7. 5. 2019 naši žiaci obsadili 3. miesto 
v OK súťaže Futbal CUP žiakov. 

Za úspechmi žiakov je skryté úsilie vy-
učujúcich telesnej výchovy B. Harvano-
vej, M. Valkoviča a I. Timurovej.

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝCH 
ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ 
OCHRANY 
24.4.2019 si naši mladí záchranári pod 
vedením p. Beliša si zmerali sily so 
svojimi rovesníkmi a umiestnením na 
2. a 3. mieste si vybojovali postup do 
krajského kola. Žiakom 6., 8. a 9. roč-
níka (Poráčovi Šimonovi, Ďuďákovej 
Lei, Marhefkovej Kristíne, Rokošným 
Barbore a Kamile, Belišovi Patrikovi, 
Majdákovi Adamovi a Sabolíkovi Ma-
tejovi) budeme v krajskom kole tuho 
držať prsty.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Úspešnými sme boli aj v OK biblickej 
olympiáde z gréckokatolíckého nábožen-
stva, kde sme pod vedením p. Murgaša 
získali 1. miesto.

DIVADELNÝ FESTIVAL V ANGLICKOM 
JAZYKU
24.4.2019 sme dostali ďalšiu príležitosť 
vystúpiť s Báthoryčkou na divadelných 
doskách. Pod odborným vedením p. uč. 
Molčanovej a Tóthovej sme odprezen-
tovali svoje umelecké videnie témy na 
Divadelnom fes  vale v anglickom jazy-
ku Dramafest 2019 v Divadle Alexandra 
Duchnoviča v Prešove. Naše vystúpenie 
sa stretlo s veľmi pozi  vnym hodnote-
ním poroty.

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ 
OLYMPIÁDY
25.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo 
biologickej olympiády v kategórii D. Žiak 
6.A triedy Šimon Poráč sa umiestnil na 
1. mieste v projektovej čas   biologickej 
olympiády s projektom na tému Pavúky 
okresu Sabinov. Žiaka na olympiádu pri-
pravovala p. uč. Strapková.

OKRESNÉ A KRAJSKÉ KOLO 
HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA
Naša žiačka Veronika Repaská, žiačka 
8.C, v okresnom kole recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín, získala v 3. ka-
tegórii (žiaci 7. - 9. roč. – PRÓZA) pod 
odborným vedením p. uč. Ľ. Molčanovej 
1. miesto. Svoje umelecké nadanie na 
prednes v okresnom kole recitačnej sú-
ťaže Hviezdoslavov Kubín preukázala aj 

Nela Kerpčarová, žiačka 3.A triedy, ktorá 
sa pod odborným vedením p. uč. Timu-
rovej v 1. kategórii (žiaci 2. - 4. roč. – PO-
ÉZIA) prebojovala na 1. miesto a v kraj-
skom kole 3. mája 2019 v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove získala krásne 2. 
miesto.

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE
V apríli sa na pôde ZŠ na Ul. 17. novem-
bra v Sabinove uskutočnil 68. ročník 
okresného kola Matema  ckej olympi-
ády pre kategórie MO6, MO7 a MO8 
a v januári MO9. 
Úspešnými riešiteľmi našej školy boli:
• Kategória MO9: Vanessa Cisková 

– 4. miesto
• Kategória MO7: Gabriel Guľaš 

– 1. miesto
• Kategória MO6: Jakub Kerpčar 

– 2. miesto

V marci na pôde na Ul. ZŠ Komen-
ského 113 v Lipanoch sa uskutočnil 40. 
ročník okresného kola Pytagoriády pre 
kategórie tre   až ôsmy ročník. 

Úspešnými riešiteľmi našej školy boli:
• Kategória P4: Tomáš Vyhnánek – 1. miesto

Dávid Mikolaj – 3. miesto.

Veľká vďaka patrí žiakom aj p. uč. Kui-
žovej, Solárovej, Kurucovej, Tibenskej za 
ich čas, snahu a chuť tvorivo myslieť. «

Páčil sa nám Celoštátny
vzdelávací projekt

11. apríla 2019 sa žiaci ZŠ na Ul. 
Komenského stretli s dvomi 

vášnivými cestovateľmi v priesto-
roch Ms KS v Sabinove v rámci Cyk-
lu SVET OKOLO NÁS, ktorí  nám po 
roku predstavili ďalšiu jedinečnú kra-
jinu. Po minuloročnom Vietname to 
tentokrát bola Kuba – krajina dvoch 
tvárí. Cyklus patrí k celoštátnym 
vzdelávacím projektom. Na Kube 
strávili 3 týždne, počas ktorých sa 
naučili viac, ako sami očakávali. Kto 
očakáva nádherné piesočnaté pláže, 
klasické americké autá z 50. rokov, 
kubánske cigary, unikátny rum, ko-
munis  cké heslá na každom rohu, 
určite si príde na svoje. Poznamena-
li, že toto je iba jedna tvár Kuby. Na 
Kube si komunis  cký režim vyžiadal a 
stále žiada mnoho obe  . Zákazy ces-
tovania, udávanie osôb, nesloboda, 
útoky, čierna ekonomika, nízke platy, 
zákazy fotenia le  ska, polície či prídel 
základných potravín. Áno, aj toto je 
skutočná, pravá tvár Kuby. Kuba, to 
sú to  ž dva striktne oddelené svety 
– bohatý, turis  cký, obdivovaný, vidi-
teľný a ten druhý - chudobný, lokálny, 
skrytý. Naši žiaci spoznali reálny ob-
raz života v tejto krajine. Pochopili, 
že život je pestrý a že slobodu slova, 
prejavu, pohybu si máme vážiť a naj-
mä chrániť, lebo to nie je úplná sa-
mozrejmosť. «

ZŠ NA UL. KOMENSKÉHO 13 V SABINOVE OPÄŤ BODOVALA
 Ľudmila Martančíková, foto: archív školy

Ľudmila  Martančíková a žiaci VII. A triedy

Nelka Kerpčarová - 2. miesto 
- KK HK - Divadlo Jonáša Zábrského
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Zlatý Amos je  anketa 
o najobľúbenejšieho 
učiteľa Slovenska, kvô-

li ktorej sme cestovali do 
ďalekého Pezinka. Vďaka 
nášmu p. riaditeľovi Petrovi 
Haasovi, ktorý nám zabez-
pečil mikrobus, sme cestu 
3. 5. 2019 zvládli bez prob-
lémov. Po šies  ch hodinách 
cesty nás čakala prvá úloha 
– absolvovať jednu z mno-
hých generálok. Po nej sme 
sa autobusom premiestnili 
na stredoškolský internát 
v Modre, kde sme bývali na-
sledujúce 4 dni. Internát na-
vonok pôsobil moderne, no 
vnútro sa pýšilo typickou in-
ternátnou náladou. Bohužiaľ 
sme si tento „luxus“ veľmi 
neužili, pretože sme väčši-
nu času trávili v kultúrnom 
dome v Pezinku. Tam sme sa 
vytrvalo pripravovali na se-
mifi nále, ktoré sa uskutočni-
lo v sobotu. Absolvovali sme 
kamerové, svetelné a zvuko-
vé skúšky, plnili sme pokyny 
režiséra, aby sme na semifi -
nálový večer boli čo najlepšie 
pripravené. Semifi nále mo-
deroval Jozef Dodo Kuriľák. 

Hlavnou témou tohtoročnej 
ankety boli hudobní sklada-
telia v rôznych žánroch. Nám 
bol vylosovaný W. A. Mozart 
a žáner cestopis. A tak Mo-
zart so svojou sestrou spo-
ločne precestovali Taliansko, 
kde prvýkrát ochutnali piz-
zu, vo Francúzsku objavili 
štýl parížskej módy, v záve-
re docestovali do Sabinova, 
najkrajšieho mesta, kde sa 
zoznámili s Oscarom. Spome-
dzi jedenás  ch semifi nalis-
tov do fi nále postúpili šies  . 
Naše číslo sa páčilo všetkým, 
ale porota rozhodla inak. Aj 
napriek tomuto rozhodnu  u, 
ktoré nám neumožnilo po-
stup do fi nále, sme sa vôbec 
nenudili. Naučili sme sa nové 
slová, ako napríklad vyprá-
vat, očúvat, nehat... Miestni 
občania nám zrušili mäkčene 
v reči, naučili nás zaťahovať 
na prvých slabikách a tvrdili, 
že Sabinov je pri Košiciach. 
My sme ich naopak naučili, 
že zemáky sú gruľe a rajčiny 
sú paradajky. Nedeľné fi nále 
sme si užili vďaka moderá-
torke Adele Vinczeovej, ktorá 
nám spríjemnila večer svojím 
typickým humorom. Natáča-
nie hodinového fi nále nám 
zabralo takmer tri hodiny. 

V pondelok sme plné doj-
mov, skúsenos   a zážitkov od-
cestovali vlakom naspäť do-

mov. Za túto jedinečnú príle-
žitosť zo srdca vďačíme našim 

p. uč. Ľudmile Molčanovej 
a Gabriele Tóthovej. «

Jednou z tém projektu je aj 
neformálna e  ka a e  keta 

a tu sme sa rozhodli zaradiť 
aj problém, ktorý pretrváva 
v slovenskej spoločnos  . Je 
to protekcionizmus, rodin-
kárstvo, poli  kárčenie či do-
slova ukážkové zneužívanie 
moci. Je veľkou škodou, že sa 
musíme po temer tridsia  ch 
rokoch demokracie zaoberať 
ešte viac, ako kedysi takýmito 
témami. Dnes na Slovensku 
rozhodne štátna či verejná 
správa nepotrebuje odborní-
kov. Poli  zuje sa, dohadujú sa 
pozície atď. Príkladov máme 
u nás dosť takmer v každej 
sfére verejnej správy.

Aj o tomto sme diskuto-
vali s Nórmi, Bulharmi, s Ta-

lianom a Španielom. Samo-
zrejme, Nóri sú ďaleko pred 
nami, ešte stále tam pla   na-
príklad ústna dohoda či zmlu-
va. Ak raz podvediete nieko-
ho v Nórsku, šíri sa táto zvesť 
rýchlosťou svetla. Ostatní 
projektoví partneri mohli Nó-

rom len  cho závidieť. Spolu-
pracujeme s Nórskom už cca 
12 rokov. Máme tam starých 
známych a to doslova a do 
písmena. Stretnu  a sú vždy 
vrúcne a to hlavne preto, že 
sme boli jednoducho spoľah-
livými partnermi. Kto pozná 
Nórov, dosvedčí, že získať si 
ich dôveru je naozaj ťažké. 

Vypočuli sme si tradičný 
koncert, pozreli Oslo a na-

vš  vili nádherný skanzen aj 
s prekrásnou ukážkou tra-
dičných kostýmov. Dokonca 
sme sa nechcene zúčastnili 
protestu pro   Izraelu s hlav-
ným heslom „Free Pales  ne 
- Boyco   Israel“. Teda ak ma 
náhodou uvidíte niekedy v TV 
v pozadí s pales  nskymi zá-
stavami, verte mi,  že sme sa 
len predierali davom hľadajúc 
náš hotel. «

Zlatý Amos 2019
Sára Palfi ová, Alica Andreanská, 
Kristína Marhefková, Nina Prokopová 

POĎAKOVANIE
Prostredníctvom Sabinovského mesačníka sa chcem po-
ďakovať všetkým, ktorí stáli pri mojej nominácii.
Mojej kolegyni Gabike Tóthovej, ktorá bola iniciátorkou 
súťaže Zlatý Amos, celému vedeniu Základnej školy na 
Komenského ulici v Sabinove, ZUŠ Sabinov, hlavne Evičke 
Motýľovej a Marike Maršalovej za výtvarnú pomoc, p. Igo-
rovi Molčanovi za nádherné kulisy, ktoré všetci účastníci 
súťaže obdivovali, p. Tóthovi za hudobnú a technickú po-
moc a mojim dobrým kolegom z „Komeňáku.“
Najväčšie ďakujem však patrí mojim úžasným žiakom, 
súčasným aj bývalým a všetkým Vám, ktorí ste ma pod-
porovali, hlasovali a držali mi prsty. Veľmi si to vážim.

Ľudmila Molčanová

Etika, etiketa a kultúra pokračovali  v Nórsku
Projekt podporený z komunitárneho programu Erasmus+ 
pokračoval stretnu  m partnerov v nórskom Osle. Koordiná-
torom je Gabriel Huraj zo združenia Pre edukáciu Sabinova. 
Jedným z hlavných priorít projektu je napísanie dvoch kníh. 
No aj o tom sa dá diskutovať, pretože jednou z kníh má byť 
komiks. 
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V piatok 10. mája orga-
nizovala ZUŠ Sabinov 
okresné kolo súťaže 

Slávik Slovenska 2019. Súťa-

že sa zúčastnilo 49 šikovných 
spevákov z 23 škôl celého 
Sabinovského okresu, ktorí 
reprezentovali svoje ZŠ, ZUŠ 
a gymnázia. Boli sme poctení, 
že do poroty prijali pozvanie 
aj vzácni hos  a, speváčka 

Veronika Rabada a oper-
ný spevák Jaroslav Dvorský. 
Blahoželáme všetkým oce-
neným spevákom a speváči-
kom, zvlášť tým, ktorí získali 
1. miesta a postúpili na kraj-
ské kolo súťaže, kde budú 

reprezentovať náš okres Sabi-
nov. Aj touto cestou sa chce-
me poďakovať za morálnu, 
osobnú a fi nančnú podporu 
nášmu primátorovi Michalovi 
Repaskému a všetkým, ktorí 
sa podieľali na príprave, orga-
nizácií a realizácií súťaže.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:
1. KATEGÓRIA 
(žiaci 1. – 3. ročníkov ZŠ 
a ZUŠ)
1. miesto – Vanesa Michalí-

ková – ZUŠ Sabinov 
2. miesto – O  lia Gernátová 

– ZUŠ Lipany 
3. miesto – Kris  na Kyseľová- 

ZŠ 17. novembra v Sabinove
Michal Ma  sovský – ZŠ 
s MŠ Pečovská Nová Ves

2. KATEGÓRIA 
(žiaci 4. – 6. ročníkov ZŠ 
a ZUŠ)
1. miesto – Aneta Stajančová 

- ZŠ s MŠ Pečovská Nová 
Ves

2. miesto – Branislav Mišen-
ko – ZŠ s MŠ Šarišské Drav-
ce

3. miesto – Lucia Sečová – 
Cirkevná ZŠ sv. Jána Krs  -
teľa v Sabinove
Emma Mária Bujňáková – 
Súkromná ZŠ v Sabinove

3. KATEGÓRIA 
(žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ 
a ZUŠ)
1. miesto – Natália Michalí-

ková – ZUŠ Sabinov  
2. miesto – Simona Krajňáko-

vá - ZŠ s MŠ Pečovská Nová 
Ves

3. miesto – Aneta Borsuková 
- Gymnázium Lipany 
Katarína Sekeráková - ZŠ 
s MŠ Šarišské Dravce. «

10. výročie školy

Brána Súkromnej základ-
nej školy sa otvára už 
desiaty rok. Chceme sa 

s Vami všetkými podeliť o ra-
dosť, ktorú tento školský rok 
prežívame a zároveň Vás po-
zvať na slávnostnú akadémiu, 
ktorú pri tejto príležitos   
chystáme. Všetci ste srdečne 
vítaní. «

Kolektív SZŠ

Aj tento rok sme sa zú-
častnili atle  ckého fes-

 valu pre de   s Downovým 
syndrómom v Prešove. 
Našu školu reprezentovali 
traja žiaci v troch súťažných 
disciplínach - beh, skok do 
diaľky, hod kriketovou lop-

 čkou. Mar  nko Hudák, žiak 
1. ročníka obsadil 1. miesto 
v skoku do diaľky, 2. miesto 
v behu na 50 m a 2. miesto 
v hode lop  čkou. Ras  slav 
Kolarčík, žiak 3. ročníka 
Praktickej školy obsadil 
2. miesto v skoku do diaľ-
ky a 2. miesto v behu na 
100 m.  Všetkým súťažia-
cim blahoželáme a prajeme 
veľa ďalších úspechov. «

Spojená škola, SNP 15, Sabinov,    
Agáta Šašalová

Atletický festival žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 

ZUŠ SABINOV ORGANIZOVALA OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE FOLKLÓRNEJ PIESNE SLÁVIK 2019 
Kolektív ZUŠ, foto: archív školy
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Projekt je podporený z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja.
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V minulom čísle sme 
si pripomenuli vojno-

vé udalosti, ktoré prispeli 
k tomu, že v Sabinove máme 
Ulicu 9. mája. Na českoslo-
venskej strane sa do dejín 
druhej svetovej vojny za-
písal výrazným spôsobom 
muž, ktorého meno je spá-
jané s kľúčovým pôsobe-
ním v spoločnej armáde 
Čechov a Slovákov. Nie je to 
len Dukla, či prechod fron-
tu. Generál, o ktorom dnes 
bude reč, sa významne zapí-
sal aj do dejín Pražskej jari 
v roku 1968. Jeho meno je 
Ludvík Svoboda.

Svobodov duch na Sloven-
sku žije najmä vo Svidníku. 
Dodnes miestni pamätníci 

spomínajú na jeho časté po-
vojnové návštevy. No cesta 
do tohto mesta nebola pria-
močiara, ale viedla cez rôzne 
životné prekážky.

Po štúdiách na vyššej Poľ-
nohospodárskej škole sa 
Svoboda prvý raz stretáva 
s uniformou, a to ešte netuší, 
že tento odev už nezoblečie 
do konca života. Najprv ako 
vojak zákopov prvej sveto-
vej vojny, neskôr ako česko-
slovenský legionár. Medzi 
jeho najvýznamnejšie posty 
v armáde pred vypuknu  m 
druhej svetovej vojny patrí 
pedagogické pôsobenie na 
vojenskej akadémii v Hra-
niciach na Morave. V roku 
1939 uteká do Poľska, kde 
zakladá zahraničnú vojenskú 
jednotku, no zakrátko je za-
jatý Červenou armádou, kto-

rá ho viní zo špionáže. Všetko 
sa však vysvetlilo a Svoboda 
sa práve na území ZSSR za-
pisuje do dejín čs. vojenstva 
tým, že v Buzuluku zakladá 
zahraničnú jednotku, ktorá 
sa neskôr rozšíri. Významné 
medzníky v tejto anabáze 
zverejňuje v legendárnych 
pamä  ach Z Buzuluku do 
Prahy, ktoré sú po vojne vo 
viacerých vydaniach prí-
stupné verejnos  . V nich 
detailne popisuje frontové 
zážitky z Dukly. Je neuveri-
teľné, že došiel až do Prahy. 
V roku 1945 sa stáva gene-
rálom,  ministrom obrany. Po 

februárových udalos  ach je 
väznený, no v roku 1954 sa 
vracia do poli  ky a nezabúda 
sa venovať ani svojej veľkej 
láske – armáde, pretože nie-
len učí budúcich vojakov, ale 
spolupracuje aj s Vojenským 
historickým ústavom v Pra-
he. 30. marca 1968 sa stáva 
prezidentom, pričom jeho 
najznámejším činom z tohto 
obdobia je snaha skonsolido-
vať pomery po vstupe vojsk 
Varšavskej zmluvy do ČSSR 
v auguste 1968. Jeho činnosť 
pri podpisovaní moskov-
ských protokolov najnovšie 
zamestnáva historickú obec 
u našich západných susedov.

V roku 1975 odstupuje 
z funkcie prezidenta a o šty-
ri roky na to zomiera. Jeho 
vojenský pohreb uzatvoril 
paradoxne v čase normali-
zácie obdobie Pražskej jari. 
V truhle na lafete vojenské-
ho dela sa Praha rozlúčila 
s generálom a prezidentom 
v jednej osobe. Bolo to dňa 
26. septembra 1979. Po tom-
to mužovi bola neskôr po 
pomenovaná ulica v našom 
meste. «

Poznáte po kom
je pomenovaná
vaša ulica?seriál

Ulica generála Svobodu

autor: Juraj Vrábel ml.

Malý Teodor sa narodil 
v Sabinove 5. júla 1853. 

Svojich prvých 12 rokov strá-
vil v meste nad Torysou. Vo 
svojom rozsiahlom životopise 
s láskou spomínal na detstvo 
v Sabinove, najmä na vrch 
Šanec, mestské hradby, či 
Švabľovku. Po rozsiahlom po-
žiari rodičovského domu, kde 
prišiel o sestru, však z nášho 
mesta celá rodina odchádza.

Csontváry bol všestranným 
človekom. Hoci je najznámej-
ší práve ako maliar, nemožno 
ho spájať len s maľbou. Naj-
prv študoval za obchodníka, 
neskôr za lekárnika.

V roku 1894 začína štu-
dovať maliarstvo v Mnícho-

ve a v Paríži. Veľa cestuje. 
Okrem Nemecka a Francúz-
ska navš  vil aj Taliansko, či 
Dalmáciu. Z jeho tvorby tre-
ba spomenúť najmä diela 
Baalbek, Jeruzalemské ob-
razy, Máriina studňa v Naza-
rete, či Veľký studenovodský 
vodopád v Tatrách, pričom 
ide o jeho najexpresívnejšie 
dielo.

Pôvodne sa volal len 
Kostka, no v roku 1910 si 
dáva pseudonym Csontváry, 
čo znamená kôstka.

V roku 1910 sa končí jeho 
tvorivé obdobie a objavujú 
sa prvé zdravotné problémy. 
Smrťou, ktorá si pre Cson-
tváryho prišla 20. júna 1919, 
sa však všetko nekončí. Jeho 
diela žijú aj po smr   novým 
životom a početné výstavy 
v rôznych metropolách ume-
nia dávajú jeho tvorbe ne-
zmazateľnú pečať a odkaz, 
ktorý cí  ť dodnes. 6. sep-
tembra 1993 si aj Sabinov 
pripomenul svojho rodáka 
odhalením pamätnej tabule 
na dome č. 43 na Námes   
slobody. Dovtedy to  ž málo-
kto tušil, že od nás pochádza 
muž, ktorého tvorbu obdivo-
val aj samotný Picasso. «

Csontváryho zo Sabinova pozná celý svet 
Sabinov je mesto, kde nájdete mnoho lokálpatriotov. Každý z nich vidí svoje mesto z pohľadu 
tej „svojej“ témy, ktorej sa venuje. Niekedy sa až veriť nechce, koľko rôznych aspektov môže 
mať malé mestečko na brehoch Torysy. A hoci je rozlohou menšie, predsa mu svoju pečať 
v  sli aj významní ľudia svetového formátu. Medzi takýchto velikánov patrí umelec, ktorému 
učarovala maľba. Sabinovský rodák Csontváry takýmto formátom jednoznačne je. No ak by 
nemal nasledovníkov, či nadšencov, ktorí sa ochotne venujú jeho odkazu, tak by sme naň 
zrejme zabudli. Najvýznamnejšia strážkyňa odkazu maliara Csontváryho je Antónia Iľkivová 
– učiteľka výtvarnej výchovy na ZŠ Ul. 17. novembra. A čo nám pri príležitos   100. výročia 
jeho smr   prezradila?

autor: Juraj Vrábel ml.
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S P O M Í N A M E

Dňa 21.6.2019 uplynie  1 rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamka, 
babka, sestra a švagriná 

MARGITA 
MIZERÁKOVÁ. 
S úctou a láskou na ňu spomínajú manžel Ján a 
deti s rodinami. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú 
spomienku.

Dňa 6.6. 2019 uplynú 4 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamka, babka, 
sestra a švagriná 

KATARÍNA 
HORVATHOVÁ. 
S úctou a láskou na ňu spomínajú manžel Ján, deti 
Katarína, Janík, Miroslava, nevesta Marienka, 
zať Peter a Stano, vnuk Alexander, Filipko a  
súrodenci s rodinami. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú 
spomienku.

Dňa 18.6.2019 uplynie 15 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamka.

MARGITA 
REIŠTETTEROVÁ. 
S úctou a láskou na ňu spomínajú manžel Ján a 
dcéry  s rodinami. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú 
spomienku.

Dňa 6.6.2019 si pripomenieme nedožité 
narodeniny môjho manžela, otca, dedka 
a kamaráta

MILANA MUŠINSKÉHO.
Dotĺklo Ti srdce, utíchol Ti hlas no aj tak z neba 
dívaš sa na nás. 
Pozor na nás daj,  my pri príležitosti Tvojich 
nedožitých 68. rokov spomíname a zároveň 
sľubujeme, že na Teba nikdy nezabudneme! 

Od svojho raného detstva prežitého 
„Pod Huru“ mal nevšedný vzťah ku 

kresleniu. Najprv úlomkom škridlice po 
plochých kameňoch „podhuranskeho 
tretuaru“, neskôr ako vnímavý a šikovný 
žiak sabinovskej Ľudovej školy prejavo-
val svoju nespornú výtvarnú spôsobi-
losť spontánnym kreslením biblických 
výjavov kriedou na tabuľu. Kresliarske 
nadanie a zručnosť mu okrem iného 
znamenali aj osobitnú pozitívnu prestíž, 
ktorá sa s ním ako tá povestná niť ťahala 
aj v priebehu následného stredoškol-
ského štúdia na sabinovskom gymnáziu. 
Ako stredoškolák sa vo svojej výtvarnej 
tvorbe sústredil na karikatúru, kde jeho 
prednosťou bola skutočnosť, že napriek 
nadsadeným tvárovým a fi gurálne kon-
túrovaným detailom, zostávala v koneč-
nom výsledku výrazná podoba portréto-
vaných. Táto kresliarska zručnosť neušla 
pozornosti v tých časoch (a podľa Tibora 
Semana) „naozajstnému“ sabinovskému 
maliarovi Andrejovi „Bandy“ Cirbusovi, 
ktorého práve karikatúra bola jednou 
z jeho obľúbených výtvarných disciplín. 
Napriek viac ako štyridsaťročnému veko-
vému odstupu si s „Bandy báčim“ ume-
lecky i ľudsky „sadol“. Duchaplný umelec 
mu poradil skúsiť krajinnú tvorbu v ple-
néri. Neskôr tvoril olejomaľby zamerané 
na portréty známych i neznámych osôb, 
zátišia s ovocím, kvetmi, cudzí mu nebol 
ani kubizmus, či moderné abstraktné 
umenie.

Pomaturitný sen Tiborovi Semano-
vi z rôznych príčin nevyšiel, namiesto 

akademickým maliarom sa stal ekonó-
mom. Maľovať však neprestal, ale len 
zo záľuby. Keďže však vnútorne cítil ab-
senciu výtvarného vzdelania, začal sa 
s týmto hendikepom so zaťatosťou jemu 
vlastnou pasovať individuálne. A hoci to 
popri zamestnaní nebolo jednoduché, na 
mnohé princípy výtvarnej tvorby prišiel 
postupne sám. Je až neuveriteľné, ako sa 
tento skromný výtvarník a zároveň vyzre-
tá umelecko-maliarska osobnosť, dokázal 
svojou dlhodobou maliarskou činnosťou 
postupne dopracovať k maľovaniu krajiny 

s jedným štetcom, sediac na skale, či pni 
zrezaného stromu. Namiesto palety mieša 
farby priamo na plátne, resp. impregno-
vanom kartóne, na ktorých práve maľuje 
rýchlo a bez stojanu. A pri tom je toto jeho 
maliarske majstrovstvo známe a pozitív-
ne hodnotené odborníkmi i milovníkmi 
amatérskeho výtvarného umenia doma 
i v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, 
Švajčiarsko, Nórsko, Maďarsko, Bulharsko, 
Taliansko i Turecko).

Napriek tomu, že umelec vyše polsto-
ročie žil v Prešove, nikdy v sebe nezaprel 
(podľa vlastných slov) roduverného Sa-
binovčana. Ale ako to už v živote býva, 
doma je málokto prorokom a žiaľ, aj 
v jeho prípade platí to známe „zíde z očí, 
zíde z mysle“. Okrem rodiny a niekoľkých 
ešte žijúcich gymnaziálnych spolužiakov, 
máloktorý našinec ani len netuší, o koho 
ide. Veď jeho maliarsku tvorbu mohli vi-
dieť (aj to vo veľmi oklieštenej podobe) 
len jeho spolužiaci pri príležitosti abitu-
rientského stretnutia po 60 rokoch kon-
com mája 2013. A tí sa nestačili čudovať ...

Aj preto je táto záverečná bodka za 
jedným nezvyčajne plodným životom 
nášho rodáka rozsiahlejšia, než býva pri 
podobných príležitostiach zvykom. Pri-
tom ani zďaleka neobsahuje všetky záuj-
mové sféry neobyčajnej tvorivej činnosti, 
či bohaté životné skúseností výtvarníka, 
fi lozofa a dovolím si tvrdiť, že svojim spô-
sobom i fi lantropa Ing. Tibora Semana. 

Juraj Navrátil, 
kronikár mesta Sabinov v.v., foto: autor

Ing. Tibor SEMAN
(* 1.VI.1934 - † 29.IV.2019) 

BODKA ZA JEDNÝM PLODNÝM
ŽIVOTOM

V pondelok, 29. apríla 2019 vo veku 
nedožitých 85 rokov navždy opustil tento 

svet neprofesionálny výtvarný umelec 
– maliar a fi lozof, sabinovský rodák
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