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úvodník

História Základnej školy na Komenského uli-
ci v Sabinove sa začala v mrazivých februá-
rových dňoch školského roka 1962/1963. 
V kronike školy je zachovaný ústrižok krát-
kej správy z tlače: Od 11. 2. 1963 žiaci sa-
binovskej ZDŠ učia sa v novej škole, ktorú 
stavbári odovzdali do užívania začiatkom 
tohto roku... 

JUBILUJÚCA ŠKOLA

Predchádzajúci rok bol úspešný predo-
všetkým z pohľadu hokejistov. Aj napriek 
chýbajúcemu zakrytému zimnému štadiónu 
je Sabinov miestom, kde vyrastali viaceré 
hokejové talenty. Aj preto titul najúspešnej-
šieho športovca za minulý rok patrí hoke-
jistovi Slovana Bratislava a reprezentantovi 
SR Vladimírovi Mihálikovi. Pretože má re-
prezentačné povinnosti, cenu prevzal jeho 
otec, ktorý nám povedal: „Tešíme sa z jeho 
úspechov a teraz sa ukazuje, že rozhod-
nutie venovať sa hokeju prináša ovocie. 
Syna počas roka nevidím často ani ja. 
Je sezóna a preto je to obmedzené. Veľa 
cestuje. Vidíme sa tak medzi sviatkami 
a keď má nejaké voľno. Skôr my ideme 
za ním na zápasy. No ukáže sa niekedy aj 
doma,“ dodal so smiechom hrdý otec. Ďal-
ším z hokejistov, ktorý patril medzi ocene-
ných, bol Marek Zagrapan, hráč HC Oceláři 
Třinec. Ten zhodnotil uplynulú sezónu na-
sledovne: „Dopadla dobre, lepšie by bolo, 
ak by sme vyhrali titul v Čechách. Teraz 
oddych a príprava na novú sezónu. Čaká 
ma letná príprava.“ 

(Dokončenie na str. 16)

KRÁTKO Z DÔLEŽITÝCH UDALOSTÍ 

 1962/63
Zo školy, ktorá sídlila v budove terajšieho 
obvodného úradu, začali učitelia spolu so 
žiakmi sťahovať zariadenie do novej budo-
vy na Ulici Dolná okružná, ktorá bola v roku 
1970 premenovaná na Ulicu Komenského. 
Škola vzdelávala asi 560 žiakov a na druhý 
stupeň dochádzali aj žiaci z okolitých obcí. 
V nasledujúcom školskom roku bola časť 
budovy školy daná do užívania Strednej vše-
obecno-vzdelávacej škole v Sabinove, a tak 
sa na ZDŠ začalo vyučovať na dve zmeny. 
Žiaci pribúdali každým školským rokom. 
V školskom roku 1981/82 ich bolo už 859 
a kapacita školy nepostačovala.

 1982/1983
Od 1. 9. 1982 bola v Sabinove daná do uží-
vania nová škola na Ulici 17. novembra. Zo 
školy na Ulici Komenského odišli žiaci aj 
s niektorými učiteľmi na novú školu. 489 žia-

kov, ktorí ostali, sa začalo sa vyučovať opäť 
na jednu zmenu. V budove školy ostalo aj sí-
dlo sabinovského gymnázia. V priebehu ďal-
ších desiatich rokov naďalej pribúdali žiaci.

 1992/93
Od 1. 9. 1992 bola v Sabinove vytvorená cir-
kevná základná škola. Z niekdajšej ZŠ na Uli-
ci 9. mája bolo k škole na Ulici Komenského 
pričlenených niekoľko tried spolu s učiteľmi. 
ZŠ na Ulici Komenského sa opäť stala veľ-
kou školou, do ktorej chodilo 859 žiakov. 
Stredná všeobecno-vzdelávacia škola, kto-
rá sa pretransformovala na gymnázium, sa 
presídlila do novej budovy. Základná škola 
na Ulici Komenského mala opäť po dlhých 
rokoch samostatnú nielen túto budovu, ale aj 
druhú budovu postavenú pri školskej jedálni, 
v ktorej bol školský klub detí. Od tohto škol-
ského roka však začal nezadržateľný pokles 
populácie žiakov nielen v Sabinove, ale aj 
v obciach školského obvodu.

(Pokračovanie na str. 10 a 11)

DOMINOVAL HOKEJ
Aj tento rok sme spoznali mená najúspešnejších športovcov mesta Sabinov za rok 
2012. Stalo sa tak v kultúrnom centre Na korze 15. apríla. V tomto roku opäť bodo-
vali talenty, ktoré vyšli z liahne sabinovského športu a to v Sabinove udomácnených 
disciplínach – hokeja, futbalu, karate, silového trojboja, či šachu.

Poznáme Naj športovcov 2012 v Sabinove
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Spravodajca mesta

UPOZORNENIE
V decembri 2012 nadobudlo úèinnosś 

VZN è. 11/2012 o podnikate¾skej
èinnosti a urèení prevádzkového èasu

Upozorňujeme fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby 
podnikajúce v meste Sabinov, že v zmysle prijatého VZN došlo 
k zmenám ohľadom začatia činnosti prevádzky. Ide o náležitosti, 
ktoré musia oznámiť, prípadne požiadať mesto o vydanie rozhod-
nutia k prevádzkovému času (týka sa to prevádzok s prevádzkovou 
dobou po 22.00 h), ukončenia prevádzky a ďalších náležitostí.
Prevádzkovatelia reštauračných zariadení, pohostinstiev, kaviarní, 
barov a podobne, ktorým bolo vydané rozhodnutie o určení času 
prevádzky s prevádzkovou dobou po 22.00 h pred účinnosťou no-
vého nariadenia, mohli v zmysle vydaného rozhodnutia prevádz-
kovať prevádzku do 30. apríla 2013. Pred uvedeným dátumom 
boli povinní opätovne požiadať Mesto Sabinov o vydanie rozhod-
nutia k prevádzkovému času (ak sa týka prevádzkovej doby po 
22.00 h). Mesto Sabinov vyzýva a upozorňuje prevádzkova-
teľov s prevádzkovou dobou po 22.00 h, ktorí svoju povinnosť 
v zmysle prijatého VZN nesplnili do 30. apríla 2013, aby to uro-
bili čo najskôr a tým predišli zbytočným sankciám zo strany 
mesta Sabinov. Je dôležité, aby sa prevádzkovatelia prevádzkární 
v meste Sabinov zosúladili s prijatým VZN a predišli jeho porušo-
vaniu. VZN č. 11/2012 je zverejnené na internetovej stránke mesta 
Sabinov – www.sabinov.sk. Viac informácií získate na telefónnom 
čísle. 0905 789 515, 051/4880 423, D. Karnišová.

Viac parkovísk v centre
V bezprostrednej blízkosti centra mesta na Ružovej ulici pri-
budlo nových 36 parkovacích miest. Samospráva tým aj na-
ďalej vychádza v ústrety občanom i návštevníkom mesta. Aj 
napriek tomu, že každý rok pribúda stále viac nových parko-
vacích miest v bezprostrednom okolí centra (novovybudované 
parkovisko na Ul. 17. novembra – 37 miest, rekonštruované 
parkoviská na Ul. kpt. Nálepku, Ružová, J. Borodáča pri MsKS 
– spolu 100 parkovacích miest, parkovisko pri Bašte na Ul. 17. 
novembra – 57 miest...), aj naďalej sa objavujú požiadavky na 
zvýšenie počtu parkovacích miest v okolí centra. V nadväznosti 
na to bola začiatkom tohto roku na Ružovej ulici odovzdaná do 
užívania nová cestná komunikácia sprístupňujúca zadné trak-
ty meštianskych domov na Námestí slobody, v rámci ktorej sa 
vybudovalo aj nové verejné parkovisko s 36 parkovacími mies-
tami. Parkovacie stojiská sú riešené z polovegetačných zatráv-
ňovacích tvárnic Ekoraster. K parkovisku by malo v najbližšom 
období pribudnúť ešte aj verejné osvetlenie, ktoré bude nasve-
covať parkovisko aj novovybudovanú cestu. Občania mesta a 
návštevníci v prípade nakupovania môžu využiť aj túto plochu 
a zaparkovať svoje auto priamo v bezprostrednej blízkosti cen-
tra mesta. Novú plochu budú iste využívať aj občania navštevu-
júci rímskokatolícky kostol. Parkovanie na tomto parkovisku, 
rovnako ako aj parkovanie na ostatných verejných parkovis-
kách v meste Sabinov, ostáva bezplatné.

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

vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž
- O najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebyto-

vých priestorov nachádzajúcich sa na Námestí slobody 90 
v Sabinove, k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 480/10

- O najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebyto-
vých priestorov nachádzajúcich sa na Hollého 35 v Sabino-
ve, k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 2145/9

Ďalej oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie súťažných ná-
vrhov do obchodnej verejnej súťaže:
- nájom nebytových priestorov na Prešovskej 20 v Sabinove, 

k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 601/9,
- nájom nebytových priestorov na Hollého 35 v Sabinove, 

k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 2145/9,
- nájom nebytových priestorov na Levočskej 1 v Sabinove, 

k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 1401/4.

Obchodná verejná súťaž a predĺženie lehoty na predkladanie sú-
ťažných návrhov do obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na 
internetovej stránke mesta www.sabinov.sk a na úradnej tabuli 
mesta. 

Viac informácií získate na telefónnom čísle
0905 789 515, 051/488 04 23, D. Karnišová. 

MESTO Sabinov 
Mestský úrad Sabinov

Námestie slobody č. 57 • 083 01 Sabinov

Zverejnenie zámeru
priameho predaja

majetku mesta 
v zmysle § 9a a násl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
• Nehnuteľnosť –  v k. ú. Sabinov – LV č. 2214 - lokalita 

Telek:
- pozemok  CKN p. č. 2794/22 ostatná  plocha
 o výmere 291 m2

Minimálne za cenu 5,90 € /m2 v zmysle znaleckého posudku 
č. 47/2013 zo dňa 16. apríla 2013 zadaného mestom. 
Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku v za-
lepenej obálke s označením 
„Neotvárať – priamy predaj pozemku  Telek“  
najneskôr v lehote do 6. mája 2013 do 14.00 hod do poda-
teľne centra prvého kontaktu Mestského úradu v Sabinove 
na Námestí slobody č. 57, Sabinov.
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Pentapolitana je názov spolupráce pia-
tich miest regiónu – Košíc, Prešova, Bar-
dejova, Levoče a Sabinova. V programe 
EHMK Košice 2013 majú naše kultúrne 
aktivity zastrešenie v samostatnom pro-
jekte. V spoločnom programe Dni Penta-
politany od 9. do 11. mája sa všetky mestá 
predstavia na Hlavnej ulici v Košiciach.
Prvý deň programu bude patriť Levoči a 
Sabinovu. Naše mesto budú reprezentovať 
FS Sabinovčan, mažoretky Tedasky zo 
ZŠ, Ul. 17. novembra, tanečný orchester 
základnej umeleckej školy a gitarové duo 
Farsa. Levočania uvedú tiež svoj folklór-
ny súbor, predstavia sa deti zo spojenej 
školy nevidiacich a slabozrakých a dycho-
vá hudba a záver bude patriť poeticko-ra-
povej skupine Človek milión. Začíname o 
14.30 h na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne. 
Dajte vedieť známym a ak budete v Ko-
šiciach, srdečne vás na spoločný program 
Sabinova a Levoče pozývame.

Mesto Sabinov bolo prvým mestom na 
Slovensku, ktoré zakázalo hazardné hry 
na svojom území po opakovaných sťaž-
nostiach obyvateľov na rušenie verej-
ného poriadku a neustále sa zhoršujúcej 
situácii v udržiavaní verejného poriadku 
v okolí prevádzok herní v meste.
Mestské zastupiteľstvo 8. septembra 
2011 jednohlasne odsúhlasilo Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta č. 7/2011 o ob-
medzení prevádzkovania hazardných hier 
na území mesta Sabinov napriek tomu, 
že príjmy z hazardných v rozpočte mesta 
v poslednom štvrťroku neľahkého roku 
veľmi chýbali. Situácia v meste sa po 
nadobudnutí účinnosti nariadenia upoko-
jila a hazardné hry z mesta zmizli spolu 
s usoplenými deťmi čakajúcimi pred her-
ňami na svojich zväčša sociálne odkáza-
ných rodičov závislých od hazardu. 
Od 1. januára 2013 však nadobudlo plat-
nosť ustanovenie § 58i ods. 3, ktoré sta-

novuje, že „Všeobecne záväzné naria-
denia obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) 
vydané podľa predpisov účinných do 
31. decembra 2012 zostávajú v platnos-
ti najdlhšie do 30. júna 2013.“ V praxi 
to znamená, že od 1. júla 2013 by došlo 
k zrušeniu platného VZN mesta Sabinov 
č. 7/2011 o obmedzení hazardných hier 
na území mesta Sabinov a k návratu ku 
stavu pred jeho prijatím, t.j. k narúšaniu 
verejného poriadku v meste so všetkými 
známymi negatívami a k opätovnému 
spusteniu prevádzok hazardných hier 
v meste.  
Preto v súlade s § 10 ods. 6 zákona 
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
začali obyvatelia mesta Sabinov zbierať 
podpisy pod Petíciu za zachovanie zá-
kazu prevádzkovania hazardných hier 
v meste Sabinov aj po 30. 6. 2013, aby 
doterajší zákaz hrania hazardných hier 
v meste Sabinov podľa VZN platil aj 

po termíne 30. júna 2013. Tým predíde 
mesto opätovnému rušeniu verejného po-
riadku a sťažnostiam obyvateľov. Mesto 
Sabinov na základe tejto petície bude 
môcť prijať nové VZN, ktorým sa usta-
noví, že na území mesta Sabinov nie je 
možné prevádzkovať hazardné hry podľa 
ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) 
zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných 
hrách. 
Aby bola petícia platná, je potrebné vy-
zbierať tritisíc podpisov obyvateľov mes-
ta starších ako 18 rokov. Preto sa petičný 
výbor obracia na všetkých spoluobyvate-
ľov, ktorí ešte nepodpísali petičný hárok, 
aby tak urobili na jednom z miest, kde sú 
hárky k dispozícii. Petíciu môžete podpí-
sať v novinovom stánku na Komenského 
ulici, v Stavebninách pri pošte, v Zá-
kladnej umeleckej škole, v predajni Ak-
varistika a rybárske potreby na Námestí 
slobody, v dispečingu na poliklinike, na 
čerpacej stanici Shell a v centre prvého 
kontaktu na prízemí MsÚ.

Ing. Ján Fekiač
poslanec MsZ,

člen petičného výboru a osoba určená
na styk s orgánom verejnej správy

PODROBNÝ PROGRAM:
9. máj - štvrtok

14.30 - 15.00 Tanečný orchester Základnej umeleckej školy Sabinov
15.00 - 15.15 Život v tmavomodrom svete, vystúpenie detí zo Spojenej školy
 nevidiacich a slabozrakých z Levoče
15.15 – 15.30 Mažoretky Základnej školy, Ul. 17. novembra v Sabinove
15.30 – 16.10 Dychová hudba pri MsKS Levoča
16.10 – 17.10 Folklórny súbor Sabinovčan
17.10 – 17.30 Gitarové Duo Farsa, Sabinov
17.30 – 18.30 Folklórny súbor Levočan
18.45 – 19.45 Skupina Človek milión, Levoča

10. máj - piatok
10.00 – 22.00 Program Dňa Európy
16.15 – 16.45 skupina Podfuck, Košice
16.45 – 17.15 skupina Bohemian Betyars, Miškolc
17.15 – 17.30 Song of Košice – Pavol Petrík, Košice

11.  máj - sobota
  9.30 – 12.30 Míľa pre mamu, program materského centra Stonožka
16.00 – 16.15 Tanečná skupiny Fätty, Bardejov
16.15 – 17.00 Folklórny súbor Tarka,  Bardejov
17.00 – 17.45 vokálna skupina Free voices, Prešov
17.45 – 18.45 skupina Raindown, Prešov
18.45 – 19.45 skupina Yellowe, Bardejov

Sabinov na Dòoch Pentapolitany v Košiciach 

PODPORTE PETÍCIU PROTI HAZARDU
Potrebujeme 3 000 podpisov 
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Vďaka projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR ako 
jednu zo sprievodných akcií Európskeho hlavného mesta kul-
túry Košice 2013, budú v Sabinove prebiehať tvorivé dielne. 
Umelecké záujmové súbory a kluby dostanú možnosť praco-
vať pod vedením profesionálov a svoje spoločné výsledky aj 
predvedú. 
Svoju účasť v projekte zatiaľ potvrdil Laci Strike s tanečník-

Multižánrovou umeleckou prehliadkou Oscarová noc 
vyvrcholí v tomto roku projekt Oscarové mesto Sabi-
nov. Predstavia sa na nej tvoriví Sabinovčania, ktorých 
povedú profesionáli.

Projekt Oscarové mesto Sabinov podporuje tvorivcov 

  Braňo Deák   Zuzana Tlučková   Mária Kráľovičová   Ján Koleník   Kristína Svarinská 

 

 

 
 

 

 

Marc Camoletti   Marc Camoletti  

Hriešna komédia,  Réžia: Peter Mikulík           Vstupné: 14.- €.  
Predpredaj a objednávky vstupeniek MsKS Sabinov  p. Pavlovský, 0903105590. 

DONSKÝCH

KOZÁKOV

VE¼KÝ ZBORVE¼KÝ ZBOR

DONSKÝCH

KOZÁKOV

Kinosála MsKS
14. 5. (utorok) • 19.00 h

Vstupné: 9 €
Predpredaj MsKS

p. Pavlovský
0903 105 590

partneri

mi Street Dance Academy, ktorý povedie workshop so sabi-
novskou skupinou Real Street. Skupina Chiki-liki-tu-a naštu-
duje jednu zo svojich skladieb s hráčmi dychových nástrojov. 
„S ďalšími umelcami sme ešte v jednaní. Určite pribudnú 
speváčky a ďalší muzikanti,“ uviedla koordinátorka projek-
tu Eva Arvayová. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, 
ktoré je prijímateľom grantu, Magdaléna Miková dodáva: „Sa-
mozrejme, umelcov vyberáme tak, aby sme podporili na-
šich najaktívnejších tvorivcov.“
Oscarová noc, na ktorej uvidíme výsledky projektu, sa bude 
konať v posledný jarmočný deň – v sobotu 15. júna 2013 vo 
večerných hodinách na námestí. 



Nelegálne
skládky
Zima sa skončila, sneh zmizol. Od-
kryl však každoročný problém jari 
– čierne skládky. Vznikajú vynáša-
ním rôzneho typu odpadu do prírody 
na jedno miesto mimo vyhradených 
lokalít pre skladovanie odpadu. Kto 
je za to zodpovedný? My všetci – tí, 
ktorí takéto skládky vytvárajú, tí, kto-
rí to vidia a tvária sa, že sa nič nede-
je. Na skládkach sa často nachádzajú 
aj nebezpečné látky. Nebezpečenstvo 
spočíva vo forme rôznych nákaz, je 
tu možnosť samovznietenia, úniku 
chemických látok do ovzdušia alebo 
do spodných vôd. Samozrejme, ne-
gatív je oveľa viac, keby sme mali tú 
širokú škálu zhrnúť, tak by sme zača-
li pri zdraví obyvateľstva a skončili 
pri poškodení samostatného vzhľadu 
danej oblasti, v ktorej je umiestnená 
nelegálna skládka. Náprava je oveľa 
komplikovanejšia ako jej založenie. 
Naši občania majú žiaľ environmen-
tálne cítenie ešte na nízkej úrovni, 
k legálnej skládke odpadov panuje 
odmietavý prístup z dôvodu ich po-
platkov a predsa, komu sa chce vláčiť 
smeti na nejaké smetisko, do smetnej 
nádoby, keď ich občania môžu jed-
noducho nanosiť do odľahlého kúta 
za panelákom alebo niekde za plot 
svojho pozemku. Prichytiť previnil-
cov je veľmi ťažké. Buď nelegál-
ny odpad vynášajú v noci, alebo na 
miesto, kde je malý výskyt ľudí. A 
pritom sa dostávajú do rozporu so 
zákonom. Mestská polícia apeluje 
na občanov, aby sa snažili všemož-
ne predchádzať vzniku nelegálnych 
skládok včasným upozorňovaním a 
samokontrolou medzi sebou. Majme 
vždy na mysli možnosť zranenia na-
šich ratolestí, alebo zamorenie okolia 
našich príbytkov. Ak viete o takejto 
skládke, alebo poznáte jej tvorcov 
dajte nám vedieť. 
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V regionálnom kole FLL v novembri 2012 
v Košiciach tím Sabik v zložení Simona Gaj-
došová, Samuel Guláš, Anna Mária Hom-
zová, Mirka Škovránková, Vladimír Šoltýs 
a Dominik Tkáčik získali za prezentáciu 
výskumného projektu 1. miesto, v kategórii 
Robot Design - 3. miesto a v celkovom hod-
notení obsadili 4. miesto. Bol to naozaj dobre 
zohratý tím a postupová priečka unikla len o 
zanedbateľný počet bodov.
V apríli 2013 v celoslovenskej súťaži Robo-
Cup v Košiciach, obsadili 1. miesto v kategó-
rii Robot Dance naši chlapci. Robot Wall-e, 
jedna plávajúca a dve kráčajúce robotické ka-
čice, zaujali porotu konštrukciou, softvérovou 
realizáciou robotov i myšlienkou vystúpenia. 

Tím bol v zložení Samuel Guláš, Erik Girašek 
a Martin Hužvár, vedúci tímu – učiteľ Peter 
Cehelský. Svojim umiestnením si tak vybo-
jovali účasť na Majstrovstvách sveta Robo-
Cup 2013, ktoré sa konajú 24. júna – 1. júla 
v Eindhovene v Holandsku. Družstvo Sabik 
bolo zaregistrované do zoznamu účastníkov 
na uvedenej svetovej súťaži. K účasti na ce-
losvetovej úrovni treba okrem šikovných žia-
kov, funkčných robotov a jazykových znalostí, 
zodpovednosť členov tímu a poriadny balík 
peňazí. Ten sa v minulom školskom roku do 
Mexika nepodarilo zabezpečiť. Obmedzené 
finančné prostriedky školy a strediska záuj-
movej činnosti na to nestačia.

Peter Cehelský

Denný stacionár je prevádzkovaný v priesto-
roch Charitatívno–sociálneho centra na Ulici 
17. novembra 8 (vedľa „dreveňáka“) v Sabi-
nove. Pre záujemcov je otvorený v pracov-
ných dňoch od 8.30 do 15.30 h a klientom 
ponúka a poskytuje nasledovné služby:
- pomoc pri rôznych úkonoch podľa potrieb 

klienta 
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- záujmové aktivity na príjemné strávenie 

dňa
- podľa požiadaviek klienta zabezpečujeme 

rôzne druhy terapií – pracovná terapia, mu-
zikoterapia, biblioterapia... 

- na základe požiadavky klienta zabezpeču-
jeme aj stravu

Služby denného stacionára je možné využí-
vať aj na kratší čas, podľa možností a potrieb 
záujemcov. Čas nástupu a dobu zotrvania 
možno individuálne dohodnúť. Podmienkou 
pre poskytnutie služby je vybavenie posudku 
o odkázanosti na sociálnu službu na posud-

kovom oddelení mesta Sabinov. V prípade, 
že záujemca je obyvateľom priľahlej obce, 
ohľadne posudku o odkázanosti na sociál-
nu službu sa musí obrátiť na obecný úrad 
v mieste trvalého bydliska. 
Cena za službu s posudkom odkázanosti 
na sociálnu službu:
• 0,50 € / 1 deň – pri využití služieb staci-

onára do 4 hodín
• 1 € / 1 deň – pri využití služieb stacioná-

ra na 4 až 7 hodín
Klient bez posudku odkázanosti na sociálnu 
službu je posudzovaný ako samoplatca.
Kontaktné údaje:
 Denný stacionár Sabinov
 Ul. 17. novembra 8
 083 01 Sabinov
Tel. č.: 0911 273 879 
email: DSSabinov@centrum.sk
Kontaktná osoba:
 Mgr. Juliana Ďuricová
 - koordinátorka denného
 stacionára v Sabinove

Žiaci sabinovskej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa sa zapájajú do ná-
rodných i medzinárodných súťaží a projektov v oblasti robotiky v rámci Sloven-
skej spoločnosti elektronikov (SSE), aj širšie koncipovanej súťaže First lego League 
(FLL). V tejto činnosti získali mnohé ocenenia i certifikáty za účasť aj na svetových 
podujatiach. A darilo sa im aj v tomto školskom roku. 

Víťazný robot potrebuje peniaze

Pôjdu na svetové majstrovstvá?

Nová sociálna služba pre ťažko-zdravotne postihnutú mládež 
Ste pracujúci človek a žijete v spoločnej domácnosti so svojimi ťažko–zdravotne po-
stihnutými príbuznými, o ktorých sa počas dňa nemá kto postarať? Alebo máte deti, 
ktoré už nenavštevujú školské zariadenie a potrebovali by počas dňa podporu, odbor-
nú starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa? Ak je to váš prípad, potom práve pre 
vás pripravila Arcidiecézna charita Košice novú sociálnu službu – denný stacionár.
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KINO TORYSA 
4. 5. – sobota o 19.00 h
5. 5. – nedeľa o 19.00 h 
MUŽI V ČIERNOM 3

Agenti v čiernych oblekoch - J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) – sú späť... opäť včas. J počas svojich 15 rokov 
s Mužmi v čiernom už videl veľa nevysvetliteľných vecí, ale nič, ani mimozemšťania, ho nedokážu tak zmiasť ako 
jeho sarkastický, tajnostkársky partner. Ale keď je život agenta K a osud planéty v ohrození, musí agent J cestovať 
v čase späť do minulosti, aby dal všetko do poriadku. Sci-fi komédia produkcie USA. Český dabing, 104 min., vstupné: 
2,00 €, od 12r. MP.

11. 5. – sobota o 19.00 h 
MARIE KRØYER 

Príbeh zo začiatku 20. storočia Marie Krøyerovej, považovanej v tých časoch za najkrajšiu ženu v Dánsku, inšpiro-
vaný skutočnými udalosťami. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: Dánsko. Hrajú: B. Hjort Sørensen, S. Sætter-Lassen, S. 
Gudnason a i. Réžia: Bille August. České titulky, 100 min., vstupné: 2,00 €, do 15r. MN.

12. 5. – nedeľa o 19.00 h 
POSLEDNÁ ZIMA

Film prináša príbeh muža, ktorý miluje svoj život a urobí všetko, aby si ho udržal. Niekde uprostred izolovanej horskej 
planiny mladý Johann zdedí otcovu farmu. Tej venuje všetok svoj čas a energiu, aby ju udržal na nohách. Premiéra 
drámy. Krajina pôvodu: Francúzsko/Belgicko. Hrajú: V. Rottiers, A. Demoustier, F. Loiret Caille a i. Réžia: John Shank. 
České titulky, 98 min., vstupné: 2,00 €, do 15r. MN.

18. 5. – sobota o 19.00 h 
ŠTVRTÁ MOCNOSŤ

Hrozivo realistický pohľad na život v Moskve, ovládaný politickými záujmami. Paul Jensen je novinár. Práve odchádza 
z Berlína. Vydáva sa ďaleko na východ, do Moskvy, aby začal pracovať v bulvárnych novinách, ktoré riadi jeho mentor 
Alexej Onegin. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: Nemecko. Hrajú: M. Bleibtreu, K. Smutniak, M. Riemelt a i. Réžia: 
Dennis Gansel. České titulky, 110 min., vstupné: 2,00 €, do 15r. MN.

19. 5. – nedeľa o 19.00 h 
ŠIMON A DUBY

Príbeh židovského chlapca, ktorý dospieva a hľadá samého seba počas 2. svetovej vojny v politicky neutrálnom Švéd-
sku. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: Švédsko. Hrajú: B. Skarsgård, H. Sjöholm, J. J. Liefers a i. Réžia: Lisa Ohlin. 
České titulky, 122 min., vstupné: 2,00 €, do 15r. MN.

25. 5. – sobota o 19.00 h 
26. 5. – nedeľa o 19.00 h 
KRÚDOVCI

Dobrodružná animovaná komédia rozpráva príbeh prvej pravekej rodiny na svete – Krúdovcov. Tatko Grug miluje a 
chráni svoju rodinu. Riadi sa svojráznou filozofiou pre prežitie „Strach je dobrý, zmena zlá“, a drží sa jej až do chvíle, 
keď dôjde k zničeniu ich rodinnej jaskyne, kde dosiaľ spokojne bývali. Premiéra. Krajina pôvodu: USA. Réžia: Chris 
Sanders, Kirk De Micco. Slovenský dabing,  90 min., vstupné: 2,50 €, MP.

NEDE¼NÉ DETSKÉ PREDSTAVENIA
5. 5. – nedeľa o 16.00 h 
ZOOŠETROVATEĽ - širokouhlý

Rodinná komédia, v hlavnej úlohe s Kevinom Jamesom, hovorí o ošetrovateľovi v ZOO, ktorý so zvieratami, o ktoré sa 
stará, vychádza lepšie ako s ostatnými ľuďmi. Krajina pôvodu: USA. Réžia: Frank Coraci. Slovenský dabing, 104 min., 
vstupné: 2,00 €.

26. 5. – nedeľa o 16.00 h 
KRÚDOVCI

Dobrodružná animovaná rodinná komédia rozpráva príbeh prvej pravekej rodiny na svete – Krúdovcov. Tatko Grug 
miluje a chráni svoju rodinu. Riadi sa svojráznou filozofiou pre prežitie „Strach je dobrý, zmena zlá“. Premiéra. Kraji-
na pôvodu: USA. Réžia: Chris Sanders, Kirk De Micco. Slovenský dabing,  90 min., vstupné: 2,50 €.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Poznámka: Dodávateľom textov k jednotlivým filmom sú distribučné spoločnosti.
Prevádzkovateľ kina preto nenesie zodpovednosť za jazykovú správnosť textov.

• Predám 3-izbový byt, slnečný v centre Sabinova, 78 m2 s balkó-
nom a pivnicou 3,5m2, ul. Puškinova (blízko Lidl, pošta, večierka). 
Cena 41 900 €. Dohoda možná.             Kontakt: 0919 279 263
• Pomôžeme - požičiame: zamestnaným, dôchodcom, živnostní-
kom. Splácate mesačne z vášho účtu. Kancelária: Námestie slobody 
27, Sabinov (na poschodí nad reštauráciou GRAND).

Kontakt: 0949 23 23 51
Naša pôžička – Vaša istota.

• Predám zrekonštruovaný 3-izbový byt na Komenského ul. v Lipa-
noch. Cena 51000 €.              Kontakt: 0905 129 731
• Predám: dvierka do sporáka 25x25, pluh drevený ako dekoráciu, 
izbové kvety rôzne druhy.             Kontakt: 0915 854 739

• Predám záhradu s garážou v Sabinove o rozlohe 400 m2. Záhrada sa 
nachádza v tichej lokalite v časti Malá Hura, Jesenského 1271. Garáž 
má rozlohu 25 m2, elektrinu, montážnu jamu a pivnicu. Na záhrade 
je umiestnený murovaný záhradný domček s kozubom a grilom, veľa 
ovocných stromov a pozdĺž celého plota sú nasadené okrasné drevi-
ny. Záhrada sa môže využívať na pasívny aj aktívny oddych. Prístup 
k záhrade je po asfaltovej komunikácii. Cena dohodou. 

Kontakt: 0915 742 211, 0905 139 24
• Predám starší rodinný dom v Orkucanoch. 3 izby + kuchyňa 
111 m2, všetky  IS siete , kanalizácia riešená formou žumpy, kanali-
začná prípojka na pozemku. Cena dohodou. 

Kontakt: 0944 123 703

OBČIANSKA INZERCIA



Knižnica MsKS
2. 5. - Ex libris v knižnici
Výstavka prác žiakov ZŠ, Ul. 17. novembra nadväzujúca na inicia-
tívu Daruj knihu knižnici spojená s ocenením najlepších návrhov.
3. 5. o 10.00 h 
Kde bolo, tam bolo... a čo bolo ďalej
Tvorivé vymýšľanie pokračovania rozprávok a ďalších osudov 
hrdinov z vypočutej rozprávky pre deti MŠ, Ul. 17. novembra.

14. 5. o 10.30 h 
Ľúbim ťa, mama ...  
Vystúpenie detí MŠ, Švermova ku Dňu matiek pre čitateľky kniž-
nice, členky Senior klubu.
15. 5. o 10.00 h 
Rozprávky o dopravných značkách 
Čítanie z knihy P. Stoličného pre deti rómskej triedy MŠ, Šver-
mova.
16. 5. o 10.00 h 
Rozprávky o kohútikovi a sliepočke
Zážitkové čítanie z knihy M. Černíka pre deti MŠ, Ul. 9. mája.
22. 5. o 10.30 h 
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Pre žiakov 1.A ZŠ, Komenského ul.
22. 5. o 17.30 h 
Literárny klub Idea
Pravidelné stretnutie členov klubu pod vedením lektorky
Mgr. M. Čapistrákovej.

28. 5. o 9.00 h 
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Pre žiakov 1. ročníka CZŠ.
29. 5. o 10.30 h 
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Pre žiakov 1.B pre žiakov ZŠ, Komenského ul.

30. 5. o 10.00 h 
Môj anjel sa vie biť
Zážitkové čítanie z knihy Romana Brata pre žiakov 3. ročníka ZŠ 
v Pečovskej Novej Vsi.

7. 5. o 9.00 h 
Ako šlo vajce na vandrovku
Zážitkové čítanie podľa známej sloven-
skej rozprávky pre žiakov 1. ročníka ZŠ, 
Ul. 17. novembra – podujatie zrealizované 
vďaka podpore Nadačného fondu Skupiny 
VSE spravovaného Karpatskou nadáciou.
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp

Spravodajca mesta
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KULTÚRNY SERVIS

MsKS
1. 5. streda o 17.00 h
PRVOMÁJOVÉ POPOLUDNIE 
s Malou dychovou hudbou Sabinka. Park na Námestí slobody.
3. 5. piatok o 17.00 h 
SABINOV MÁ TALENT
Súťažná prehliadka talentov. Kinosála MsKS. Vstupné 1,00 €. 
7. 5. utorok o 12.00 h
68. VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY
Pietny akt kladenia vencov k Pomníku obetí II. sv. vojny. Námestie 
slobody.
14. 5. utorok o 18.00 h
VEĽKÝ ZBOR DONSKÝCH KOZÁKOV
Vystúpenie známeho speváckeho zboru z Ruska. Program: du-
chovné spevy, ľudové piesne. Kinosála MsKS. Vstupné: 9,00 €.
19. 5. nedeľa o 17.00 h 
TANEC V TUHLICI ČASU
Tanečná šou v podaní Školy tanca MF, DFS Sabiník, FS Sabinovčan, 
TK Farah, Real street, Makuka. Kinosála MsKS. Vstupné: 2,00 €.

Kultúrne centrum Na korze
3. 5. o 15.00 h 
AKVARELY
Vernisáž výstavy Márie Lenárdovej. Výstava potrvá do 31. mája.
5. 5. o 17.00 h 
SABINOVSKÁ HUDOBNÁ JAR
IMPROWIZARD - jazzové trio.
6. 5. 
SLNKO, OBRAZ A PÁR FOTIEK 
Výstava fotografií a výtvarných prác mladých umelcov zo Sabino-
va Miriam Gaľovej a Jána Stračiaka. Výstava potrvá do 31. mája.
15. 5. o 15.00 h 
KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.
16. 5. o 16.30 h 
SABINOVSKÁ HUDOBNÁ JAR
Jarný koncert ZUŠ Sabinov.
22. 5. streda o 9.30 h 
SLÁVIČEK DETÍ MŠ
Prehliadka ľudových piesní v podaní detí MŠ.
25. 5. sobota o 16.00 h 
TRIK – koráliky 
Korálková dielnička pre všetky tvorivé dušičky. Naučíme sa zá-
klady dutinky šitej peyote stehom a celliniho špirálu. Možnosť 
donášky vlastného materiálu alebo zakúpenia na mieste konania 
kurzu. Vstupné: 2,00 €. Na TD je potrebné sa prihlásiť do 24. mája 
na tel. čísle 0908 894 669.
26. 5. o 17.00 h 
SABINOVSKÁ HUDOBNÁ JAR
Združenie mladých umelcov a ich hostia.
29. 5. o 15.00 h 
KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.

23. 5. o 10.00 h 
Toto vajce maľované je vám z lásky darované... 
Tvorivé dielne – zdobenie vajíčok rôzny-
mi technikami pre žiakov 1. ročníka ZŠ, 
Ul. 17. novembra. Podujatie zrealizované 
vďaka podpore Nadačného fondu Skupiny 
VSE spravovaného Karpatskou nadáciou.
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp 
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Senior kluB
• 16. 5. - Vychádzka do prírody – lesopark Švabľovka, 

zraz o 14.00 h v klube 
• 19. 5. o 14.00 h - Stretnutie v klube s p. Kandráčovou 

a jej dcérou, spojené s ukážkou prípravy kreatívnych dar-
čekov a ozdôb

• 23. 5. o 14.00 h - Diskotéka pre starších s Jurajom Gabz-
dilom. Pozývame všetkých, ktorí sa radi zabávajú. Svoju 
účasť nahlásiť v klube. MsKS v estrádnej sále.

• 25. 5. o 5.30 h - Zájazd do Maďarska 
• 30. 5. o 6.30 h - Zájazd do Poľska – Nowy Targ
• Každá nedeľa od 14.00 h - nedeľné popoludnia pri 

hudbe a šálke čaju
Bližšie informácie o jednotlivých akciách

v Dennom centre seniorov pri MsKS
na Ul. J. Borodáča 18 v Sabinove
u p. Sedlákovej, tel. 0908 977 760

MÁJ

SPOLOČENSKÁ KRONIKASPOLOČENSKÁ KRONIKA

Privítali sme
Greš Denis

Nakata Rayen
Horváthová Laura
Rohaľová Tamara
Šimková Emma
Hudák Tomáš

Marcin Jaroslav
Michalský Šimon

Mruz Massimo
Horváth Nikolas

Naši jubilanti
90 rokov 
Vaľko Ján

85 rokov 
Babják Andrej

Bednár František
Sedláková Irena
80 rokov 

Kašpriková Rozália
75 rokov 

Chomjáková Žofia
Kohuláková Anna

70 rokov
Belišová Jolana
Cenigová Mária

Timurová Katarína
65 rokov
Bača Milan

Bajtoš Ladislav
Balčáková Ružena
Guľašová Mária
Imrichová Anna

Kormoš Ján

Makulová Aurélia
Šimnčíková Katarína

Opustili nás
Duda Peter, 55-ročný

Gallovič Ján, 66-ročný
Goliašová Anna, 77-ročná
Leššová Oľga, 86-ročná

Matvijová Marta, 62-ročná
Pagurko Ondrej, 75-ročný

Podporocký Miroslav, 56-ročný
Rapavý Jozef, 69-ročný

Staviarský Pavol, 70-ročný
Šechný Emil, 70-ročný

apríl 2013 

POZVÁNKA
ZO Únie žien Slovenska v Sabinove pozýva svojich členov a širokú 
verejnosť na jednodňový výlet do Maďarska s programom: kúpa-
nie v termálnom kúpalisku a výhodný nákup, ktorý sa uskutoční 
v sobotu 25. mája. Nahlásiť sa môžete do 12. mája na t. č. 0902 
141 912 Mgr. Kušnírová, 0908 977 760 p. Sedláková, 0908 334 742 
p. Surmiková.

Všetko najlepšie pán primátor
V tomto čase sa dožíva okrúh-
leho životného jubilea 60 ro-
kov primátor nášho mesta 

Peter
MOLČAN

Želáme mu pevné zdravie, 
veľa dôvodov na úsmev 
a šťastnú ruku pri riadení 
nášho mesta.
          Všetko najlepšie!

MESTSKÝ ÚRAD
A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SZPB

V SABINOVE
Vás pozývajú na oslavy

68. VÝROČIA UKONČENIA
II. SVETOVEJ VOJNY

Pietny akt kladenia vencov
k Pomníku obetí II. svetovej vojny sa uskutoční

7. mája o 12.00 h na Námestí slobody v Sabinove

Zraz účastníkov pietneho aktu je o 11.45 h pri MsÚ v Sabinove



DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ÈÍSLA 
TIESŇOVÉ VOLANIA

Mestská polícia: 488 04 29, 452 14 82, 0905 384 291
Policajný zbor SR: 452 11 84 
Hasičský záchranný zbor: 489 11 50 
Rýchla zdravotná pomoc: 155
Lekárska pohotovosť - Poliklinika: 452 14 44
Integrovaný záchranný systém: 112

PORUCHOVÉ VOLANIA
Poruchy verejného osvetlenia: 488 04 17 – pracovná doba
 0905 150 521– mimo pracovnej doby
Vývoz tuhého komunálneho odpadu: 488 04 17 – pracovná doba
Elektrárne pohotovosť - VSE (dispečing): 0800 123 332 
Plynárne pohotovosť - SPP (dispečing): 0850 111 727

POHREBNÉ SLUŽBY 051/452 09 67, 0905 157 230

Spravodajca mesta

9

Dňa 24. 8. 2012 uplynul 1 rok, čo zhasol plamienok života, 1 rok 
čo nás opustila naša drahá mamka, babka, svokra, prababka

Zuzana CIHANSKÁ 
Tí, čo ste ju poznali, venujte, prosíme, modlitbu a tichú spomienku.

S láskou dcéra Anna s rodinou
a synovia Ján a Jaroslav s rodinami  

21. mája tohto roku si pripomenieme 30 rokov od úmrtia 
nášho otca

Melichara MELA PAVLÍKA
S láskou spomínajú

deti Milan, Danka, Felix, Peter a Ivan s rodinami

S láskou a bolesťou v srdci si 26. mája pripomíname 1. výro-
čie smrti milovaného manžela, otca a dedka

Ing. Jána HAŠČÁKA
Manželka Mária, dcéra s. Mária a syn Gregor

s manželkou Gabrielou, dcérou Jessikou a bratia

SPOMIENKY

Bolesťou unavený tíško si zaspal, more lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal... 
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie, čas plynie, smútok zostáva, tá strata 
v srdci bolieť neprestáva... Spi sladko, snívaj svoj večný sen, aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 18. mája uplynie jeden rok, odkedy nás 
môj manžel, náš otec a dedko

Juraj CEHELSKÝ
navždy opustil. S láskou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú

manželka a deti Marián, Jana, Juraj a Ivana s rodinami
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť a na poslednej ceste sprevádzali nášho dra-
hého manžela, otca, dedka, brata, svokra a švagra

Miroslava  PODPROCKÉHO
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti a vaše modlitby.

Smútiaca rodina

Dňa 24. 8. 2012 uplynul 1 rok, čo zhasol plamienok života, 1 rok 
čo nás opustila naša drahá mamka, babka, svokra, prababka

Zuzana CIHANSKÁ 
Tí, čo ste ju poznali, venujte, prosíme, modlitbu a tichú spomienku.

S láskou dcéra Anna s rodinou
a synovia Ján a Jaroslav s rodinami  

Zo srdca ďakujem všetkým priateľom, známym a príbuz-
ným, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s mojím dra-
hým manželom, otcom

Jánom GALLOVIČOM
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Manželka Mária a syn Marek

POÏAKOVANIA

OZNÁMENIE O SPOPLATNENÍ SPOMIENOK
A POĎAKOVANÍ V SPOLOČENSKEJ KRONIKE
Oznamujeme širokej verejnosti, že v spoločenskej kronike Spravodajcu mesta 
Sabinov je uverejňovanie spomienok, či poďakovaní s textom alebo fotografiou 
spoplatňované.  Cena za oznam v spoločenskej kronike je 3,50 €. Platbu je po-
trebné realizovať v Mestskom kultúrnom stredisku Sabinov pri zadaní oznamu.

Dňa 24. 8. 2012 uplynul 1 rok, čo zhasol plamienok života, 1 rok čo nás opustila naša drahá 
mamka, babka, svokra, prababka

Zuzana CIHANSKÁ 
Tí, čo ste ju poznali, venujte, prosíme, modlitbu a tichú spomienku.

S láskou dcéra Anna s rodinou
a synovia Ján a Jaroslav s rodinami  

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť a na 
poslednej ceste sprevádzali nášho drahého manžela, otca, dedka, pradedka, svokra, 
brata, švagra a príbuzného

Emila ŠECHNÉHO
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti a vaše modlitby.

Smútiaca rodina

Dňa 24. 8. 2012 uplynul 1 rok, čo zhasol plamienok života, 1 rok 
čo nás opustila naša drahá mamka, babka, svokra, prababka

Zuzana CIHANSKÁ 
Tí, čo ste ju poznali, venujte, prosíme, modlitbu a tichú spomienku.

S láskou dcéra Anna s rodinou
a synovia Ján a Jaroslav s rodinami  

Neplačte, že som odišiel, ten kľud a mier mi prajte. Len 
v srdci večnú pamiatku si na mňa zanechajte. 10. mája si 
pripomenieme 5. výročie, čo nás v 47. roku svojho života 
navždy opustil náš drahý

Peter NOVOTNÝ
S láskou spomína rodina a priatelia

14. 5. 2013 uplynie 10 rokov, keď nás vo veku 56 rokov opustila moja mamička, 
babička, dcéra a sestra 

Marta SEKERÁKOVÁ zo Sabinova
Kto ju poznal, spomenie si, kto ju miloval, ten nikdy nezabudne. Venujte jej s nami 
tichú spomienku. S láskou spomína

dcéra Monika s manželom a vnučka Monika a celá rodina

9. apríla uplynulo 30 rokov odchodu do večnosti nášho dra-
hého otca

Michala KORMOŠA
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si naňho v tichej modlitbe.
S láskou spomínajú

deti Anka, Ján a Jiří s rodinami

SPOMIENKY
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(Pokračovanie zo str. 1)

 2002/03
Škole bola daná do užívania časť prístav-
by gymnázia, v ktorej pribudlo šesť učební. 
Vyučovanie prebieha už v troch budovách. 
V škole sa nanovo mohli zriaďovať špeciálne 
učebne. 40 rokov prevádzky sa začína podpi-
sovať na technickom stave hlavnej budovy.

 2004/05
Začiatok rekonštrukcie školy. Na budove boli 
vymenené okná a dvere, zlepšilo sa pracovné 
prostredie.

 2009/10
Začiatok veľkej rekonštrukcie školy, zatep-
lenie budovy, rekonštrukcia interiéru, zaria-
denia školy do terajšej podoby. Škola dostala 
v roku 2010 novú tvár.   

50 ROKOV ŽIVOTA ŠKOLY
Roky práce s deťmi, roky tvorenia nových 
vzdelávacích koncepcií a hľadania zaru-
čených správnych postupov vo výchove 
a vzdelávaní. Roky politických a spoločen-
ských premien, ktoré ovplyvňovali výchovu 
a vzdelávanie žiakov aj život školy. Organi-
zovali sa aktivity, ktoré odrážali spoločenské 
udalosti doby. Spomíname na spartakiády, 
lampiónové sprievody, 1. máje, pionier-
ske zhromaždenia, súťaže v zbere papiera, 
gaštanov, železa, zemiakové brigády, jarné 
upratovanie mesta, aktivity Z, MDŽ, socia-
listické záväzky, vedomostné súťaže. Mnohé 

z týchto udalostí  vyznejú v našich spomien-
kach aj úsmevne. V novšej histórii pribudli 
družobné kontakty s partnerskými mestami 
v zahraničí, modernizácia školy, digitalizá-
cia školy v projekte Infovek, veľká reforma 
vzdelávania, ktorá sa začala projektom Mi-
lénium a ktorá prebieha dodnes. Predmeto-
vé olympiády, súťaže v rôznych oblastiach 
vzdelávania, projektové vyučovanie, exkur-
zie, terénne pozorovania, kultúrne a športové 
aktivity školy dopĺňali vyučovanie. Stále bol 
však stredobodom záujmu celého tohto dia-
nia žiak. Zasiate zrnká múdrosti a vedomostí 
vzklíčili a rástli v tisícoch žiakov, ktorí do 
školy chodili a dnes sú roztrúsení možno aj 
po celom svete. Zúročujú aj to, čo im v zákla-
doch dala naša škola. Prví absolventi sú dnes 
už šesťdesiatnici a dnes chodia do našej školy 
ich vnúčatá. Zvykneme zabudnúť mená spo-
lužiakov, mená ľudí, ktorých sa v živote stre-
távame, celebrity prichádzajú a odchádzajú. 
Ale na mená učiteľov, ktorých sme mali radi 
a ktorí mali radí nás, sa nezabúda. Počas 50 
rokov pôsobilo v škole viac ako 180 pedagó-
gov. Nie je možné vymenovať všetkých, ktorí 
sa zapísali do histórie školy, pretože kroniky 
nie sú úplné. Za všetko, čo sa udialo v ško-
le, vďačíme všetkým bývalým aj súčasným 
pedagógom. Patrí im veľká vďaka. Nechali 
v škole kus svojho JA a umenia dávať a odo-
vzdávať vedomosti. 
Život školy ovplyvňovali aj nepedagogickí 
zamestnanci, ktorí tvorili materiálne pod-
mienky pre výchovu a vzdelávanie. Všetkým, 
ktorí v škole pracovali, patrí úprimné poďa-

Jubilujúca škola

kovanie za ich prácu, za vynaložené úsilie  
a za šírenie dobrého mena školy.
S pietou spomíname na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami...
Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým bý-
valým riaditeľom školy, predsedom MsNV 
a primátorom mesta Sabinov, starostom obcí 
nášho školského obvodu, členom rady ško-
ly, občianskemu združeniu rodičov, firmám a 
podnikateľom, ktorí sa podieľajú na rozvoji 
našej školy. Slová vďaky patria aj rodičom 
a ostatnej verejnosti, ktorí sa osobne angažu-
jú v mimoškolskej činnosti a podieľajú sa na 
zveľaďovaní školy. Bez ich podpory by sme 
sa nezaobišli.

ÚSPECHY ŠKOLY
Od začiatku svojej existencie bola škola na 
Ulici Komenského známa nielen v našom 
meste a regióne, ale v rámci celého Českoslo-
venska vďaka výborným úspechom v športe. 
Už vo februári 1963 sa starší žiaci zúčastnili 
majstrovstiev Slovenska v ľadovom hokej 
v Nitre. V roku 1965 sa spomínajú ľahkoat-
letické preteky o Šarišský pohár, na ktorých 
družstvo dievčat obsadilo 2. miesto. Škola 
bola vďaka svojmu peknému športovému 
areálu organizátorom mnohých aj celoštát-
nych turnajov a súťaží. Pod vedením učite-
ľov telesnej výchovy a trénerov sa v ďalších 
rokoch žiaci zúčastňovali súťaží v ľahkej 
atletike, vo futbale, volejbale, basketbale, v 
stolnom tenise, karate, športovej gymnasti-
ke, bedmintone  a tenise. V ľahkej atletike, 
v cezpoľnom behu, v športovej gymnasti-
ke a karate boli žiaci našej školy majstrami 
ČSSR a SR, strieborní medailisti a dosahova-
li popredné umiestnenia. Školu reprezentoval 
na celoštátnej úrovni aj folklórny súbor Iskra. 
V posledných rokoch sa do popredia dosta-
li aj matematické a literárne súťaže aj pred-
metové olympiády, na ktorých sa naši žiaci 
umiestňujú na stupňoch víťazov v okresných, 
krajských aj v celoslovenských kolách.   
Najväčším úspechom školy sú však jej bývalí 
žiaci, ktorých stretávame. Mnohí zastávajú 
významné verejné funkcie, vysoké mana-
žérske pozície, niektorí z nich sú dnes naši 
kolegovia, iní sú podnikatelia, s mnohými 
spolupracujeme v rôznych remeselných  ob-
lastiach. Sú to múdri, vzdelaní a zruční  ľudia 
a my sme na nich hrdí.   

SÚČASNÁ ŠKOLA
V súčasnosti má škola 556 žiakov, 25 tried, 
dve oddelenia ŠKD, 19 záujmových útvarov 
v CVČ a školskú jedáleň. V škole pracuje 60 
zamestnancov. Výchovno-vzdelávací proces 
zabezpečuje 44 pedagogických zamestnancov. 
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• PRIPRAVILO
- Šachový klub Sabinov a CVČ Sabinov 

vás pozývajú na 4. ročník šachového 
turnaja CVČ Sabinov OPEN 2013 
ako súčasť turnajov Grand prix mládeže 
2012/2013. Turnaj sa uskutoční 11. má-
ja v priestoroch CVČ Sabinov, Komen-
ského 41. Štartovné je 1 €.

• REALIZOVALO
- Na prelome mesiacov marec a apríl sa 

v CVČ Sabinov konal počítačový tur-
naj žiakov základných škôl v Sabinove. 
Žiaci súťažili v jednotlivých kategóri-
ách rozdelených podľa ročníkov. Rie-
šili sa logické hry, ktoré boli rozdelené 
podľa náročnosti jednotlivých kategórií. 
Výhercov sme odmenili poukážkami 
v hodnote 5 €.
Tabuľka výhercov:
Kategória 1. – 2. ročník
1. miesto: Samuel Štefančík
Kategória 3. – 4. ročník
1. miesto:Vanesa Cisková
Kategória 5. – 6. ročník
1. miesto:Juraj Pavlík
Kategória 7. – 9. ročník
1. miesto:Erik Chromjak

Aj v tomto roku sa v sabinovskom okrese 
hľadal najtalentovanejší „Slávik z lavice“. 
V CVČ Radosť sa 19. apríla zišlo 40 súťa-
žiacich, ktorí chceli zabojovať o postup do 
krajského kola speváckej súťaže. Súťaž bola 
rozdelená do troch kategórií, podľa veku sú-
ťažiaceho. 
DO KRAJSKÉHO KOLA POSTÚPILI:
I. kategória:

Alica Pulščáková, ZŠ s MŠ Ľutina
II. kategória:

Kristína Jacková, ZŠ Lipany
III. kategória:

Monika Karnišová,
ZŠ Šarišské Michaľany

Sily v oblasti zoológie si 16. apríla zmerali 
aj biológovia zo škôl v sabinovskom okrese. 
V CVČ Radosť sa konalo obvodné kolo Bio-
logickej olympiády kategórie E. Olympiáda 
bola rozdelená do dvoch častí, poznávacej a 
testu. Víťazom sa stal Cedrik Schumacher zo 
Základnej školy v Brezovici, druhým úspeš-
ným riešiteľom bola Veronika Vasiľová a 
na treťom mieste sa umiestnila Dominika 
Lukáčová. Žiaci boli odmenení hodnotnými 
cenami a najlepší postúpil reprezentovať Sa-
binov v krajskom kole.

Nepedagogických zamestnancov je 16. Život 
školy sa musel prispôsobiť dnešnej hektickej 
dobe, množstvo nových informácií, hrnúcich 
sa z každej strany, je potrebné správne odo-
vzdať žiakom. Škola má vytvorený vlastný 
vzdelávací program a profiláciu, ktorá ko-
rešponduje s potrebami a záujmami žiakov. 
Školský vzdelávací program odráža aj potreby 
nášho mesta, regiónu a trhu práce. Žiaci majú 
možnosť od 1. ročníka vzdelávať sa v cudzom 
jazyku a informatike. Rozvíjame aj tradičné 
predmety, ktoré budujú vzťah žiakov k manu-
álnej práci. Z nových moderných vyučovacích 
predmetov sa vyučuje v našej škole mediálna 
výchova a dopravná výchova. 
Tradíciu športu v našej škole naďalej udržia-
vame. Zriadili sme športové triedy a športové 
oddelenia tried. Futbal, športová gymnastika, 
bedminton, tenis a ľahká atletika sú športy, 
v ktorých je náš „ Komeňák“ favoritom a sil-
ným konkurentom na súťažiach. Súčasnému 
trendu výchovy a vzdelávania sa muselo pri-
spôsobiť aj materiálne vybavenie školy. Na-
novo sa rekonštruovali odborné učebne fy-
ziky a chémie, biológie a geografie, cudzích 
jazykov, hudobnej výchovy. Vybudovali 
sme multimediálne učebne s najmodernej-
šími informačno-komunikačnými technoló-
giami. V škole máme učebňu kontinuálneho 
vzdelávania pre pedagogických zamestnan-
cov. Máme vlastné webové sídlo, internetovú 
žiacku knižku, školskú knižnicu, športový 
areál, pekné, účelné a estetické priestory na 
vzdelávanie. Mimoškolskú činnosť zabezpe-
čuje  školský klub detí a  centrum voľného 
času pri škole. 

BUDÚCNOSŤ...
50 rokov je za nami... Púšťame sa na ďalšiu 
cestu. Stojíme pred ďalšími rozhodnutiami 
o smerovaní školy. Žiak, absolvent našej ško-
ly, bude aj v budúcnosti vzdelávaný tak, aby 
sa uplatnil v ďalšom štúdiu, aby bol schopný 
samostatne sa naďalej vzdelávať aj sám, aby 
bol emocionálne zrelou osobnosťou, ktorá 
má zručnosti a schopnosti dospieť k pozna-
niu, že práca a vzdelanie sú v živote človeka 
to najdôležitejšie. Chceme byť stále školou, 
ktorá bude udržiavať športovú tradíciu, ch-
ceme, aby naši žiaci dokázali komunikovať 
v cudzích jazykoch a aby ovládali moderné 
technológie dnešného aj budúceho sveta. 
S optimizmom, bez ktorého sa nedá vyko-
návať povolanie pedagóga, sa púšťame do 
ďalších dní. Veríme, že zdravie a pohoda pri 
práci nám pomôžu udržať si elán a kreativitu 
pri práci so žiakmi. 
Veľa šťastia naša škola!   

Daniela Lenková, riaditeľka školy

Presne po roku, od 15. do 19. apríla, pre-
biehal na Základnej škole, Komenského 13 
aktívny kurz anglického jazyka ENGLISH 
ACTIVE WEEK, ktorý sme zorganizovali v 
spolupráci s jazykovou školou SIDAS z Ko-
šíc. Lektorov školy sme pozvali, aby zdoko-
naľovali angličtinu našich žiakov. Kurzu sa 
zúčastnilo 75 žiakov tretieho až deviateho 
ročníka. Viedli ich skúsení lektori pôvodom 
z Južnej Afriky, z USA a z Walesu – Lin-
da, Mark, Lisa, Chris a Sam. Žiaci pracovali 
v piatich skupinách, tvorili rôzne projekty, 
rozoberali všelijaké témy, komunikovali o 
mnohých veciach, ktoré ich zaujímali, do-
zvedeli sa nové gramatické štruktúry a ur-
čite si veľmi obohatili svoju slovnú zásobu. 
Keďže konečne vyšlo aj slnko, spoločne 
chodili von a hrali rôzne hry. Komunikovali 
len v anglickom jazyku, lebo lektori by im 
nerozumeli. Ani pre veľkých ani pre malých 

žiakov to nebol ľahký týždeň, keďže všetci 
šesť hodín denne aktívne premýšľali, roz-
právali a počúvali len cudzí jazyk, ktorý sa 
učia. Mnohí z nich sa v začiatkoch aj riadne 
trápili a tápali, no nevzdali to a ako sami po-
tvrdili, postupne sa im ich jazyk rozväzoval 
a ten cudzí už nebol úplne cudzím. Všetky 
skupiny, aj tí naši najmladší, sa s angličtinou 
popasovali, naučili sa veľa nového a zažili 
veľa zábavy. Pre mnohých zúčastnených to 
bola nová skúsenosť stretnutia sa a komu-
nikácie v cudzom jazyku a tí, ktorí si to už 
vyskúšali v minulom roku, si opäť uvedomi-
li, aké je dôležité ovládať cudzí jazyk. Kurz 
sme zakončili v piatok, kedy všetci účastníci 
dostali certifikát o úspešnom absolvovaní 
30-tich hodín aktívneho kurzu anglického 
jazyka English Active Week. 

J. Šajgalová, G. Tóthová
ZŠ, Komenského 13

Týždeň s angličtinou 
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PRIPLI STE SI?
Žltý kvietok s veľkou silou
Predstavte si kopec mincí a bankoviek 
v hodnote 1070, 98 eur. Je to suma, ktorú 
vyzbierali žiaci ZŠ, Komenského a poslali 
na účet Ligy proti rakovine SR do Brati-
slavy. Týmito riadkami chceme poďako-
vať žiakom a učiteľom školy, ktorí sa ako 
dobrovoľníci aj tento rok aktívne zapojili 
do zbierky Ligy proti rakovine. V piatok 
12. apríla, počas 17. ročníka Dňa narcisov, 
v škole a v uliciach nášho mesta nezahá-
ľali a vyzbierali zatiaľ rekordnú sumu pe-
ňazí. Poďakovanie menovite patrí: žiakom 
9.A triedy a učiteľke A. Kuižovej, žiakom 
8.A triedy a učiteľovi J. Chomovi, žiakom 
8.B triedy a učiteľke Z. Hanudeľovej, žia-
kom 8.C triedy a učiteľke J. Pramugovej. 
Chceme poďakovať hlavne všetkým pri-
spievateľom, dobrovoľníkom a verejnosti 
za prejavenú podporu. Ďakujeme!

Jarmila Pramugová, koordinátorka

V druhej polovici marca sa riaditeľka ZŠ na 
Ulici 17. novembra Alena Mladá a učiteľky 
Adriana Trojanovičová a Jana Koremová 
spolu so žiakmi školy zúčastnili projektové-
ho stretnutia v Taliansku. 
Naša cieľová destinácia - talianske mesto 
Pizzighettone, sa nachádzala hodinu ces-
ty vlakom od Milána. Nemohli sme si však 
nechať ujsť šancu na prehliadku tohto sve-
tového centra módy. Videli sme historické 
centrum mesta, druhú najväčšiu kresťanskú 
katedrálu Milánsky dóm, obchody svetozná-
mych značiek a povozili sme sa aj v metre. 
Hneď po vystúpení na železničnej stanici 
v Pizzighetone sa nám dostalo vrelého pri-
vítania. Učitelia našej partnerskej školy 
v Taliansku nám pripravili bohatý program. 
Videli sme hradby mesta Pizzighetone, kto-
ré podobne ako Sabinov malo v minulosti 
kráľovský titul. Aj napriek daždivému po-
časiu sme absolvovali plavbu loďou po rie-
ke Adda, ktorá toto mesto rozdeľuje na dve 
časti. Počasie nám síce mohlo priať viac, 
ale aj tak to bol nevšedný zážitok. Mali sme 

možnosť vidieť ako prebieha vyučovanie, 
zúčastnili sme sa aj viacerých aktivít. Naj-
zaujímavejšou z nich bola stavba veže sabi-
novského kostola zo špáradiel pozliepaných 
do veľkých kociek. Všetky deti spolu komu-
nikovali pomocou anglického jazyka, kde 
mali možnosť používať aj nevšednejšie vý-
razy spojené s takýmito aktivitami. Ďalší deň 
sme sa vybrali na výlet do neďalekého mesta 
Cremona, rodiska slávneho Antonia Stradi-
variho - legendárneho výrobcu huslí. Ako to 
už môže napovedať, po prehliadke tohto pek-
ného historického mesta sme mali možnosť 
vypočuť si exkluzívny 15-minútový koncert 
na unikátnych stradivárkach a vidieť aj nie-
koľko ďalších originálov v miestnom múzeu. 
Dokonalý zážitok sa nám ešte viac umocnil 
po výstupe na kostolnú vežu, z ktorej sme 
mali vďaka jasnej oblohe úžasný výhľad na 
celé okolie, nevynímajúc masívne zasnežené 
talianske Alpy vyplňujúce celý obzor. Už te-
raz sa tešíme, čo zažijeme na najbližšej náv-
števe školy v nemeckom Frankenau.

A. Trojanovičová, učiteľka

Od roku 1970, dňa 22. apríla, ktorý bol vyhlá-
sený za Deň Zeme, sa začalo oficiálne oslavo-
vať, alebo skôr „plakať“ nad tým, ako využíva-
me dary poskytované Zemou. Kde začať, aby 
sme boli spokojní s tým, čo okolo nás existuje 
a čo sa týka životného prostredia? Napríklad aj 
upratovaním svojho okolia, jeho neznečisťova-
ním počas celého roka, nielen v Deň Zeme. Je 
nám jasné, že ak ideme niekam na výlet, neza-
bránime tomu vziať si so sebou minerálnu vodu 
v plastovej fľaši, plechovkovú konzervu, alebo 
pečivo zabalené v mikroténových vreckách. 
Môžeme ale zabrániť tomu, aby sme ich odho-
dili a potom okolo nás nelietal odpad sem –tam, 
keď sa ideme opäť prejsť do prírody. Nadávame 
na tých, ktorí znečistili prostredie pred nami, ale 
zabúdame na to, že sme to možno spôsobili aj 

my pred pár dňami. Tak o čo tu vlastne ide? 
Začnime riešiť tento problém každý od seba 
a nerobme to, čo nechceme, aby robil niekto 
nám. Preto sa snažíme vštepovať našim deťom, 
žiakom zmysel pre poriadok a to nielen v ško-
le, ale aj mimo nej. Už niekoľko rokov sa naša 
ZŠ na Ul. 17. novembra venuje zberu papiera, 
vrchnákov z plastových fliaš, tetrapakových 
obalov z mlieka či Sabi - viečok a v súťažiach 
týkajúcich sa týchto aktivít získavame popredné 
umiestnenia. Tradične sa naši žiaci zapájajú aj 
do akcií vyhlásených ku Dňu Zeme v uprato-
vaní verejných priestranstiev v Sabinove. Naši 
žiaci aj v tomto roku pomohli pri skrášľovaní 
okolia našej školy, kopca nad ňou nazývanom 
Hura, či známeho kopca nad Sabinovom – Šan-
ca a časti pobrežia okolo Torysy.

„Sedemnástka“ v Taliansku

ZEM, matička naša

Dúfame, že to prispeje k tomu, aby sa Sabi-
novčania i návštevníci mesta príjemne cítili 
počas prechádzok po týchto miestach a že 
aj iní prispejú svojou snahou k skrášľovaniu 
nášho krásneho mesta Sabinova.

Pribulová Erika
učiteľka
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SOŠ dýchala basketbalom
V priestoroch Strednej odbornej školy v Sabinove sa 9. apríla uskutočni-
lo obvodné kolo v basketbale stredných škôl. Akciu už niekoľko rokov 
organizačne a metodicky pripravuje naša škola. V telocvični sa vo vzá-
jomných zápasoch stretlo 40 žiakov v štyroch mužstvách: Gymnázium 
Sabinov, Gymnázium Lipany, OA Sabinov a nechýbali aj reprezentanti 
SOŠ v Sabinove. Tento rok sa súťaže nezúčastnila SOŠ v Lipanoch. Prvé 
tri družstvá získali pohár a diplom, štvrté družstvo diplom. Víťazný tím 
postupuje do krajského kola, ktoré sa ešte tento mesiac uskutoční v Starej 
Ľubovni. Poradie:

1. SOŠ Sabinov 
2. Gymnázium Lipany
3. OA Sabinov 
4. Gymnázium Sabinov 

Extraligový dorastenci P.H.K. Prešov získali historicky majstrovsky titul pre 
prešovský hokej. Víťaz základnej časti v extralige dorastu si s prehľadom 
poradil aj so súpermi v play-off. Štvrťfinále s Nitrou zvládol na zápasy 3:0. 
Semifinále s Duklou Trenčín na zápasy 3:2 a finále s Liptovským Mikulášom 
na zápasy 3:0. Prečo o tom píšeme v našich novinách? V žlto-modrých dre-
soch sa objavili aj hráči Štefan Fekete, Ján Macko, Roman Rusnák, Damián 
Novicky, František Pulščák a hlavný tréner dorasteneckého družstva Tomáš 
Kochan, ktorí vyrastali na sabinovskom ľade. Sme radi, že aj v takých pod-
mienkach, aké Sabinov má, vyrastajú šikovní a úspešní hokejoví hráči a tré-
neri, ktorí aj takým spôsobom reprezentujú hokej v meste Sabinov. V extrali-
ge juniorov za HC Košice hral náš odchovanec Stanislav Tomko a s klubom 
získal tretie miesto. 

Zatiaľ čo súťaže v letných športoch sú v plnom prúde, stolní tenisti v apríli 
svoje zápolenia skončili a počkajú si do jesene, kedy sa začne nový súťažný 
ročník na všetkých úrovniach. Sabinovský stolnotenisový klub sa má čím 
pochváliť. 
„A“ družstvo v 4. šarišsko-duklianskej lige obsadilo 3. miesto. Naše farby 
hájili R. Roba, D. Špinler, P. Kostrab, V. Kostrab, J. Merňak, M. Hajdúk a J. 
Krehlik ml. „B-čko“ v 5. lige okresu Sabinova skončilo na 6. mieste z trinás-
tich súťažiacich. Základ tohto družstva tvorili hráči V. Chamila, F. Želinský, 
L. Kolpák, Š. Kandráč, J. Krehlik st. a J. Tkáčik st. V žiackej súťaži sme v 
tomto ročníku na úrovni kraja zastúpenie z finančných dôvodov nemali, takže 
pôsobili iba v okresných súťažiach základných škôl. Pre nastávajúci súťažný 
ročník majú hráči „A“ družstva postupové ambície. „B“ družstvo i žiaci sú 
predovšetkým príležitosťou herného rastu s perspektívou doplnenia prvého 
družstva. Vzhľadom na dostatočný počet hráčov v klube a ich záujem hrať 
súťaže, bude v novej sezóne vytvorené nové družstvo „C“ a ak to financie
dovolia, tak aj žiacke družstvo pre krajskú súťaž. Touto cestou chceme po-
ďakovať vedeniu ZŠ, Komenského za vyhovujúce optimálne podmienky pre 
jednotlivé súťažné družstvá v oboch telocvičniach školy. Existencia nášho 
klubu je možná len vďaka finančnej podpore našich sponzorov. Aj keď stol-
ný tenis nepatrí k materiálne náročným športom, cestovanie za súpermi do 
vzdialených miest kraja ako sú Stropkov, Svidník, Bardejov a iné, každoroč-
ne predstavujú najvyššiu položku nášho rozpočtu. Tu oceňujeme pomoc pre-
dovšetkým Sabytu a Mestských lesov, ktoré nás držia nad vodou. Veríme, že 
stolní tenisti sa im svojimi výkonmi patrične odvďačia. Ďakujeme úspešným 
športovcom za reprezentáciu nášho mesta a želáme úspešnú budúcu sezónu.

J. Vavrek    

V priestoroch Mestskej športovej haly v Sabinove sa 6. apríla uskutočnil 
už v poradí tretí ročník futbalového turnaja s príznačným názvom Triple 
CRIPPLEcup, ktorého organizáciu už tradične zabezpečujú Igor Dujava a 
Dávid Bortňák. Do turnaja sa oficiálne zapísalo 11 súťažných tímov, ktoré na 
seba narazili v troch základných skupinách, z ktorých dvaja najlepší z každej 
skupiny a dvaja najlepší z tretích miest postúpili do štvrťfinále. To sa hralo 
pavúkovým systémom K.O. na jeden vyhratý zápas. V prípade remízy roz-
hodoval o postupe penaltový rozstrel zo vzdialenosti 7 metrov. Do finále sa 
prebojovali tímy RUM a Espetka CF, ktorá mala v rozhodujúcom zápase viac 
šťastia a turnaj nakoniec tesne vyhrala výsledkom 2:1. Víťazi okrem prestí-
že získali Cripplecup a vecné ceny, ocenený bol aj najlepší strelec turnaja 
Juraj Veterný a najlepší brankár turnaja Patrik Sedlák. Organizátori ďakujú 
všetkým, ktorí sa udalosti zúčastnili aktívne ako hráči i diváci, všetkým, ktorí 
sa podieľali na spoluorganizácii turnaja, Gymnáziu Antona Prídavka v Sabi-
nove a v neposlednom rade sponzorom Broadway Bowling, iQ Build, pani 
Antolovej (Awean) a pánovi Solárovi (Solar Real). Kompletné štatistiky a 
fotky nájdete na webovej stránke turnaja www.cripplecup.site40.net a na fa-
cebookovom profile _CRIPPLEcup.

Hokejistom za dosiahnutý výsledok poďakoval aj predseda PSK v strede 
a zľava: Pulščák, Rusnák, Novicky, sprava: Macko, Fekete, Kochan. 

Sabinovčania s hokejovým titulom

Triple CRIPPLEcup 

 Hráči A družstva zľava: D. Špinler, R. Roba, V. Kostrab, P. Kostrab.

STOLNÍ TENISTI
BILANCOVALI
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Jedna noc v roku je v knižniciach iná ako zvy-
čajne. Knižnice túto noc nespia, ich priestory 
sa ako obvykle neponoria do tmy. Odohráva 
sa tu každoročné podujatie Noc s Anderse-
nom. Myšlienka vznikla pred rokmi v Uher-
skom Hradišti, kedy v knižnici prenocovalo 
niekoľko detí. Postupne sa k ním pripájali 
ďalšie knižnice, podujatie nadobudlo medzi-
národný význam a v súčasnosti sa doň zapo-
jili knižnice piatich štátov. Noc v knižniciach 
sa viaže k výročiu narodenia dánskeho roz-
právkara H. Ch. Andersena. Knižnica MsKS 
sa k spoločnému projektu pripojila už po 
piaty raz. Deti 2. ročníkov sabinovských zá-
kladných škôl prežili noc plnú zábavy, napä-
tia a dobrodružstiev na tému rozprávka lesa. 
Priamo uprostred knižnice vyrástol les –Ča-
roles so všetkým čo k nemu patrí – stromami, 
zvieratkami a muchotrávkami. Už po piatej 
hodine podvečer sa začali pred dverami kniž-
nice zhromažďovať prví „spáči“, ako každý 
rok vyzbrojení spacákmi a karimatkami. Spo-
lu ich bolo 23. Úderom pol šiestej celá noc 
začína zazvonením na rozprávkový zvonček 
a bohatý program sa môže začať. Medzi deti 
zavítali v scénke zlí a nevzdelaní lesní zboj-
níci s múdrou veveričkou Veronkou, ktorá 
ich priviedla na Noc s Andersenom. Po prvej 
Osmijankovej lesnej rozprávke tu už boli prví 
hostia – pracovníci Mestských lesov, ktorí de-
ťom porozprávali o svojej práci. Deti si pre-
verili svoje vedomosti z poznávania lesných 
zvierat, či zo správania sa v lese. Nasledujúca 
hodinka patrila návšteve hasičov. Tí ochotne 
deťom ukázali techniku v modernej budove 
hasičskej stanice. Po návrate do MsKS už 
na riadne vyhladnutých spáčov čakala dlho 
očakávaná večera v podobe pizze. A potom 

už hor sa do víru súťaženia, zábavy a tanca. 
Andersenovci mali možnosť súťažiť o slad-
ké ceny v lúštení hádaniek, poznávaní stôp 
lesnej zveri, či „uloviť“ si lesné zvieratko. 
Samozrejme, nechýbala tradičná promenáda 
v maskách po červenom koberci. Po prvý raz 
sa objavilo na Noci s Andersenom žrebova-
nie tomboly. Deti si mohli vyžrebovať drob-
nú cenu ako spomienku na rozprávkovú kniž-
ničnú noc. A to už zaklopal na dvere knižnice 
ďalší hosť – pán Andersen, ktorý deťom pre-
čítal rozprávku o Mackovi Pu aj s hudobným 
sprievodom. Nezadržateľne sa blížila polnoc 
a s ňou dlho očakávané hľadanie ukrytého 
zbojníckeho pokladu. Aj keď lesní zbojníci 
nastražili falošné stopy, hľadači poklad nako-
niec objavili a spravodlivo sa s ním rozdelili. 
Keďže veselá hŕstka Andersenovcov ešte stá-
le stačila s dychom, súťažilo sa ešte aj po pol-
noci. Hodiny už ukazovali takmer dve hodiny 
po polnoci, keď sa po rozprávke na dobrú noc 
deti pobrali do svojich náhradných postieľok. 
Na záver ostáva poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k jej zdarnému priebehu a spokoj-
nosti malých“ andersenovských spáčov.“ 
Za všetkých svoj názor na takéto podujatia 
vyjadrila mamka malej Veroniky Repaskej: 
„Dcérku noc v knižnici mimoriadne oča-
rila. Potvrdilo sa jej to, k čomu ju vedieme 
odmalička, že kniha nie je len hŕba písmen. 
Je to vždy nové a nové dobrodružstvo, kto-
ré zažije vždy, keď ju otvorí a ponorí sa do 
tajomného sveta, ktorý sa v každej ukrýva. 
A večer, keď v televíznych správach uviedli, 
že na Slovensku strávilo noc v knižnici vyše 
osemtisíc detí, s hrdosťou a žiarivými očami 
vyhlásila - Aj ja som patrila medzi nich.“

(mj)

PROJEKT

Spoločne za dobrodružstvom
čítania, podporený
Karpatskou nadáciou
Karpatská nadácia v snahe podporiť roz-
voj knižníc na východnom Slovensku 
a ich transformáciu na otvorený komu-
nitný priestor vyhlásila grantovú výzvu 
Otvorená knižnica. Jedným z 13–tich 
podporených projektov pre rok 2013 bol 
aj projekt knižnice MsKS - Spoločne za 
dobrodružstvom čítania. Ide o cyklus 
podujatí pre deti do 15 rokov. Formou 
zážitkových čítaní chceme predstaviť 
žiakom základných škôl detskú literatúru 
našich a zahraničných autorov. Následne 
v nadväznosti budú nasledovať stretnutia 
s využitím tvorivých techník. Sabinovskú 
knižnicu navštívi aj spisovateľka pre deti 
Gabriela Futová. Súčasťou projektu je aj 
estetizácia interiéru detského oddelenia a 
skrášlenie priestoru pred knižnicou – do-
vybavenie detského oddelenia nábytkom 
a maľby s knižnými a detskými motívmi. 
Projekt sa bude realizovať do konca ok-
tóbra. O realizácii projektu budeme verej-
nosť priebežne informovať.

http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/
web/sk/index.jsp

Noc s Andersenom v čarovnom lese

PREDÁM
TATRANSKÝ 

PROFIL
- PERODRÁŽKU

brúsený, I. trieda 4 €, II. trieda 3 €
V ponuke aj dlážkovica

a dokončovacie lišty.

DOVEZIEM
Kontakt:

0905 508 163
0911 168 982 
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Futbal

Kam za súťažným futbalom?
ŠTADIÓN MFK SLOVAN SABINOV
Streda 1. 5. o 14.15 a 16.30 h - III. liga starší a mladší dorast  - MFK Slovan Sabinov – FK Košická Nová Ves
Nedeľa 5. 5. o 16.30 h  - IV. liga dospelých – východ  - MFK Slovan Sabinov - FK Košice - Barca 
Streda 8. 5. o 16.30 h  - IV. liga dospelých - východ  - MFK Slovan Sabinov - FK Drustav Svidník 
Sobota 11. 5. o 14.15 a 16.30 h  - III. liga starší a mladší dorast  - MFK Slovan Sabinov – FK Čaňa
Nedeľa 12. 5. o 10.00 a 11.45 h  - II. liga starší a mladší žiaci  - MFK Slovan Sabinov – FAMT Prešov
Nedeľa 19. 5. o 17.00 h  - IV. liga dospelých – východ  - MFK Slovan Sabinov - FK Veľké Revištia
Sobota 25. 5. o 14.45 a 17.00 h  - III. liga starší a mladší dorast  - MFK Slovan Sabinov – MFK Zemplín Michalovce B
Nedeľa 26. 5. o 10.00 a 11.45 h  - II. liga starší a mladší žiaci  - MFK Slovan Sabinov – MFK Medzilaborce
Nedeľa 2. 6. o 17.30 h  - IV. liga dospelých – východ  - MFK Slovan Sabinov - MFK Snina
Nedeľa 9. 6. o 10.00 a 11.45 h  - II. liga starší a mladší žiaci  - MFK Slovan Sabinov – FK Drustav Svidník
Nedeľa 9. 6. o 17.30 h  - IV. liga dospelých – východ  - MFK Slovan Sabinov - MFK Slovan Giraltovce
NA ŠTADIÓNY SÚPEROV
Sobota 4. 5.  o 10.00 a 11.45 h  - II. liga starší a mladší žiaci  - MFK Slovan Giraltovce - MFK Slovan Sabinov 
Sobota 4. 5.  o 10.00 a 12.15 h  - III. liga starší a mladší dorast  - FK Spišská Belá - MFK Slovan Sabinov
Streda 8. 5.  o 14.00 a 16.15 h  - III. liga starší a mladší dorast  - MFK Stará Ľubovňa - MFK Slovan Sabinov
Nedeľa 12. 5.  o 16.30 h  - IV. liga dospelých – východ  - FK Vyšné Opátske - MFK Slovan Sabinov
Sobota 18. 5.  o 9.30 a 11.15 h  - II. liga starší a mladší žiaci  - MŠK Spišské Podhradie - MFK Slovan Sabinov 
Sobota 18. 5.  o 14.45 a 17.00 h  - III. liga starší a mladší dorast  - FK Čaňa - MFK Slovan Sabinov
Nedeľa 26. 5.  o 17.00 h  - IV. liga dospelých – východ  - FK Haniska pri Košiciach - MFK Slovan Sabinov 
Streda 29. 5.  o 15.00 a 17.15 h  - III. liga starší a mladší dorast  - MFK Sobrance - MFK Slovan Sabinov
Sobota 1. 6.  o 10.00 a 11.45 h  - II. liga starší a mladší žiaci  - OFK Kračúnovce - MFK Slovan Sabinov
Sobota 1. 6.  o 14.45 a 17.30 h  - III. liga starší a mladší dorast  - FK Sokol Ľubotice - MFK Slovan Sabinov
Sobota 8.  6.  o 10.00 a 12.15 h  - III. liga starší a mladší dorast  - FK KAC Košice - MFK Slovan Sabinov (na ihrisku v Bysteri)

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na Vašu návštevu.                        (mn)

VÝSLEDKOVÝ SERVISVÝSLEDKOVÝ SERVIS
IV. LIGA DOSPELÍ VÝCHOD
20. kolo: MFK Slovan Sabinov – Stropkov 3:1 (3:0) góly: Lapoš, Andraščík Marek, Verešpej
21. kolo: Spišské Podhradie - MFK Slovan Sabinov 1:0 (1:0)
17. kolo: Svit - MFK Slovan Sabinov 1:1 (1: 1) gól: Andraščík Marek
22. kolo: MFK Slovan Sabinov – Bardejovská Nová Ves 2:0 (2:0) góly: Dlugoš Ján, Andraščík M.
Z tabuľky po 19. (neúplných) kolách:
 10. miesto Sabinov 19 6 6 7 23:25 24 bodov
III. LIGA STARŠÍ DORASTENCI
21. kolo: MFK Slovan Sabinov – Moldava n/ Bodvou 4:0 (2:0) góly: Blichár, Marton, Andreánsky, Mokrý P.
22. kolo: Snina – MFK Slovan Sabinov -2:1 (2:0) gól: Dedina M. (11m)
Z tabuľky po 18. (neúplných) kolách:
 9. miesto Sabinov 17 5 4 8 22:30 19 bodov
III. LIGA MLADŠÍ DORASTENCI
21. kolo: MFK Slovan Sabinov – Moldava n/ Bodvou 1:0 (0: 0) gól: Lipták
22. kolo: Snina – MFK Slovan Sabinov 0:1 (0:1) gól: Molčan Peter
Z tabuľky po 18. (neúplných) kolách:
 7. miesto Sabinov 17 8 4 5 30:33 28 bodov 
II. LIGA STARŠÍ ŽIACI
13. kolo: MFK Slovan Sabinov – Kurima 6:1 (3:1) góly: Lipták 2, Dlugoš 2, Galeštok, Strelec
14. kolo: MFK Slovan Sabinov – Ľubotice 7:1 (3:0) góly Lipták 2, Mokrý J. 2, Galeštok, Duda, Godla
15. kolo: Raslavice – MFK Slovan Sabinov 0:5 (0:3) góly: Duda 2, Vasočák, Strelec, Mácha
Z tabuľky po 13. (neúplných) kolách:
 3. miesto Sabinov 13 7 3 3 35:16 24 bodov 
II. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
13. kolo: MFK Slovan Sabinov – Kurima 6:0 (5:0) góly: Mikolaj 3, Juda, Kertys 2 vlastné
14. kolo: MFK Slovan Sabinov – Ľubotice 8:0 (2:0) góly: Mikolaj, Juda 2, Marton 2, Vasočák 2(1x11m), Kalaš
15. kolo: Raslavice – MFK Slovan Sabinov 0:10 (0:4) góly: Marton 3, Mikolaj, Vranko po 2, Juda, Kalaš, Belišová
Z tabuľky po 13. (neúplných) kolách:
 1. miesto Sabinov 13 13 0 0 63:3 39 bodov        (mn)
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(Dokončenie zo str. 1)
Richard Varga bol ocenený v kategórii jednotlivcov a venuje sa u nás 
v regióne obľúbenému športu, kolkom: „K športu ma priviedli ro-
dičia. Skúšal som iné športy. Nič ma neudržalo viac ako rok, ani 
volejbal, či futbal. Ostal som pri kolkoch a dnes hrávam extraligu 
mužov. Aj v kolkoch je potenciál rozvoja – cieľom sú majstrov-
stvá sveta,“ prezradil niečo z kolkárskej domácnosti hráč TJ Slavoj 
Veľký Šariš. 
V kategórii Žiaci zo sabinovských klubov zvíťazil Ľuboš Džačovský. 
O jeho úspechoch vás pravidelne informujeme aj na stránkach našich 
novín. Spomeňme aspoň najvýraznejšie úspechy Ľuboša: „Úspechy? 
Vyhral som Slovenský pohár, Revúcky pohár, Grand Prix Slova-
kia, Šarišský pohár, Gishin cup v Košiciach, Majstrovstvá Slo-
venska v karate v Partizánskom, Majstrovstvá Slovenska v kara-
te, kadetov a juniorov. Druhé miesto som obsadil na Slovenskom 
pohári kadetov a juniorov, na Croatia open v Rijeke a 3. miesto 
na v Budapešť open v Maďarsku.“ 

Ocenení športovci za rok 2012
Kategória: Najúspešnejší športovci
Najúspešnejší športovec r. 2012 Vladimír Mihálik Slovan Bratislava, hokej

športovec r. 2012 Viktória Semaníková Farmex NR, karate

športovec r. 2012 Richard Varga TJ Slavoj V. Šariš, kolky

športovec r. 2012 Peter Bašista MFK Košice, futbal

športovec r. 2012 Dalibor Bortňák HK Bílý tigři Liberec, hokej

športovec r. 2012 Marek Zagrapan HC Oceláři Třinec, hokej

športovec r. 2012 Tomko Stanislav HC Košice, hokej

Kategória: Najúspešnejšie športové kluby
Najúspešnejší  športový klub dosp. Florbalový klub Predator Sabinov

najúšpešnejší športový mládež. klub Karate klub Katsudo  Sabinov

Kategória: Dospelí a juniori zo sabinovských klubov
Najúspešnejší športovec Adrián Perháč Klub silového trojboja T+T

športovec r. 2012 Pavol Klíma Klub silového trojboja T+T

športovec r. 2012 Matúš  Džačovský karate klub Katsudo

Kategória: Žiaci zo sabinovských klubov
Najúspešnejší športovec Ľuboš Džačovský karate klub Katsudo

športovec r. 2012 Patrik Kravec šachový klub

športovec r. 2012 Dávid Kostolník karate klub Katsudo
Zaslúžilý športový funkcionár

Ľubomír Triščík silový trojboj

Ing. Daniel Znanec hokej, florbal

Mikuláš Novický futbal

Jozef Semaník karate

Medzi ocenených nestorov nášho športu patrí aj osobnosť, ktorá je 
známa najmä futbalovým priaznivcom – futbalový funkcionár Miku-
láš Novický. „Futbal je moja srdcová záležitosť, aj keď som fut-
bal aktívne nikdy nehrával. Človek to robí, lebo má ten šport rád. 
Funkcionárska práca je o ľuďoch, u nás je dobrá partia. Nás to 
baví. My ako funkcionári chodíme Napríklad hrávať nohejbal, či 
tenis. Je to o čase a chuti...“ skonštatoval Mikuláš Novický a potvr-
dil slová Jozefa Semaníka, že funkcionárska práca je predovšetkým 
o vzťahoch a chuti..
Primátor mesta Sabinov Peter Molčan poďakoval všetkým športovcom 
v meste za vzornú reprezentáciu Sabinova a vyzdvihol ich úspechy, 
ktoré sú motiváciou pre začínajúcich športovcov: „Aj napriek po-
merne skromným podmienkam v našom meste je vidieť, že špor-
tu sa tu darí. Potvrdzujú to aj dnešní ocenení športovci. Teší ma, 
keď v ich profiloch na internete vidím svietiť mesto Sabinov, keď 
si v rozhovoroch prečítam, že spomenú, kde začínali a mali prvé 
úspechy. Realita je taká, že tí najlepší od nás odchádzajú do lepších 
podmienok. Aj preto sa orientujeme na prácu s mládežou a aj keď 
dnes kríza neobchádza ani šport, samospráva klubom v meste ma-
ximálne pomáha a vychádza v ústrety. Pomáhame im materiálne, 
technicky a ak to rozpočet mesta dovolí, aj finančne. Je vidieť, že 
je to dobrá investícia,“ uzatvoril primátor mesta. Pozrite si prehľad 
ocenených športovcov za rok 2012 v meste Sabinov.

Ocenenie za reprezentáciu mesta si prevzal
aj futbalista Peter Bašista, hráč MFK Košice.

DOMINOVAL HOKEJ
Poznáme Naj športovcov 2012 v Sabinove

Potešil aj úspech šachovej nádeje Patrika Kravca, ktorý si na šacho-
vom poli poradí aj s dospelými a skúsenými šachistami. „Hrávam 
pravidelne Slovenskú šachovú ligu. Najväčším úspechom bola 
účasť na majstrovstvách Európy žiakov.“ A ako Patrik dodal, ša-
chista musí ovládať dobre „matematiku, no musí mať aj kondíciu 
– šachové partie sú časovo náročne a treba byť dobre priprave-
ný.“ My len dodávame, že tento šachový talent sa stal najúspešnej-
ším hráčom 1. ligy družstiev v sezóne 2011/2012, teda okrem iných 
úspechov...
S najvyšším počtom ocenení odchádzal karate Klub Katsudo a je-
ho predseda Jozef Semaník. Ten preberal cenu v kategórii Zaslúžilý 
športový funkcionár, za Najúspešnejší športový klub, no aj za svoju 
dcéru Viktóriu, ktorá dnes bojuje v nitrianskom klube. „Prial by som 
vám prísť k nám - poháre a trofeje počítame na stovky,“ pove-
dal nám Jozef Semaník, keď sme ho zastavili s víťaznými trofejami 
a dodal: „Takmer pri každej trofeji viem, odkiaľ je, z akej súťaže. 
Všetko je to o kolektíve a u nás je to veľmi dobré. Aj to čo sme 
dnes získali, patrí všetkým - trénerom, našim zverencom i našim 
podporovateľom.“ (rich), foto autor


