
FAŠIANGY

Obdobie sviatku Troch kráľov až po 
Popolcovú stredu je označované za 

obdobie fašiangov. Od popolcovej stredy 
nasleduje 40- dňový pôst, ktorý vyvrcholí 
veľkonočným obdobím. Koniec fašiangov 
sme v našom meste oslávili Fašiangovou 
maškarádou na voze. V sobotu 26.2.2022 
sme si pre vás pripravili konský záprah, 

ktorý sme vyzdobili a za spevu a hudby 
na jeho voze sme pripomenuli koniec 

obdobia fašiangov a symbolicky aj koniec 
obdobia opatrení. V ich závese sa po sa-
binovskom korze promenádovali masky, 
ktoré zabávali okoloidúcich. Hlavnými 
účinkujúcimi tohto podujatia boli členo-
via FS Sabinovčan, FS Sabinovčan – vytr-
valci a DFS Sabiník. Po maškaráde sme vy-
užili priestor terasy pred MsKS v Sabinove 
a nasledoval kultúrny program v podaní 
zúčastnených domácich súborov. Nechý-
bali, samozrejme, hudobné, spevácke 

6 13Krížovka
V rámci Mesiaca knihy sme pre 
vás pripravili krížovku

Ak  vity Spojenej školy
Pozrite si pestré ak  vity školy

7 (Ne)celebrity
Predstavujeme rozhlasovú 
redaktorku Ivanu Jachymovú

Sabinov
Spravodajca mesta

DEŇ UČITEĽOV

ročník XLV | číslo 3 | marec 2022 | ISSN 1338-9238

Vážení učitelia,
pri príležitosti Dňa učiteľov sa Vám 
chcem poďakovať za Vašu prácu, ktorá 
je veľkým odborným a ľudským dielom. 
Otvárate ňou perspektívy budúcnosti 
mladých ľudí, ktorí sa spoliehajú na to, 
čo im odovzdávate. Vyžaduje si veľa tr-
pezlivosti, ochoty, lásky k deťom, pocho-
penia, úsilia. Dávate im všetkým nové in-
formácie, poznatky, ktoré pretvárajú, ich 
vedomosti, návyky a praktické zručnosti.

Učiteľ je spása naša,
vždy pri nás aj ťarchu znáša.
Učiteľ  Ťa pochváli, 
ale pri neúspechu sa mrzuto zatvári.
Učiteľ je niekto, kto nás má vždy viesť,
skláňať sa nad lavicou, aj ťaháky zniesť.
Učiteľ nás vždy chápe, pomôže vždy a rád,
radí žiakom múdre veci ako kamarát.
Dnes skláňame poctu učiteľom, lebo naše
vzdelanie je ich cieľom!

Všetkým Vám, učiteľkám a učiteľom, 
vychovávateľkám a ďalším pedagogic-
kým i nepedagogickým zamestnancom 
želám aktívnych, bystrých a po vzde-

laní túžiacich žiakov, spolupracujúcich 
rodičov, menej nariadení, usmernení 
a byrokracie, kvalitné učebnice, menej 
„reforiem“ a viac konkrétnych opatrení 
reálne zlepšujúcich podmienky učiteľa 
pre výkon jeho práce.

Ďakujem Vám všetkým za všetky trápe-
nia, úsilia a obete, za všetko poučné, čo 
poviete. Ďakujem Vám za to, že venujete 
svoj profesionálny potenciál, znalosti, 
ale aj srdce práci s deťmi – pre deti – de-
ťom. Prajem Vám veľa zdravia, pracovné-
ho elánu, tvorivých síl a životného opti-
mizmu. 

Pokračovanie na strane  8 

Deň učiteľov 2022
Iveta Šulíková, odd. školstva a SŠÚ MsÚ
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Postupne sa nadychujeme...
Po viac než dvoch rokoch útrap s pandémiou, ktorá s nami išla bok po boku v na-
šich každodenných životoch, sme nateraz vo fi nále? Vystúpili sme na pomyselnú 
horu, ktorá nám priniesla uvoľnenie nariadení Úradu verejného zdravotníctva. 
Zvolený bol režim zelenej farby a aj pre nás v oblasti kultúry a športu to bol signál 
„nečakať na lepšie časy“, ale makať...Nevyhrali sme však. Okolnosti na území náš-
ho východného suseda nás posúvajú k ďalším zamysleniam, či obavám. Postupné 
uvoľňovanie nám plne rozviazalo naše ruky a my si pre vás pripravili hneď niekoľ-
ko podujatí, ktorými sme si pripomenuli chuť kultúry.
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27. zasadnutie MsZ 
v Sabinove

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba 

návrhovej komisie a určenie overova-
teľov zápisnice

3. Stanovisko mestskej rady k preroko-
vanému programu mestského zastu-
piteľstva

4. Informácia o zmenách organizačného 
poriadku mestského úradu

5. Správa o výsledkoch ukončených kon-
trol

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Sabinov za rok 2021

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Sabinov za 4. štvrť-
rok 2021

8. Informácia o plnení rozpočtu mesta 
Sabinov za rok 2021

9. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2022

10. Stanovisko hlavného kontrolóra mes-
ta Sabinov k I. zmene rozpočtu mesta 
Sabinov na rok 2022

11. Návrh na rozdelenie dotácií z roz-
počtu mesta Sabinov v zmysle VZN 
č. 10/2021 o podmienkach poskyto-
vania dotácií z rozpočtu mesta Sa-
binov

12. Návrh všeobecne záväzného nariade-
nia mesta Sabinov č. 1/2022 o určení 
miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 
základných škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Sabinov

13. Návrh všeobecne záväzného nariade-
nia mesta Sabinov č. 2/2022 o vyradení 
Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 
3 v Sabinove ako súčasti ZŠ, 17. novem-
bra 31 zo siete škôl a školských zaria-
dení

14. Návrh všeobecne záväzného naria-
denia mesta Sabinov č. 3/2022, kto-
rým sa mení všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Sabinov č. 13/2021 
o určení výšky dotácie na prevádz-
ku a mzdy na žiaka základnej ume-
leckej školy, dieťa materskej školy 
a žiaka školského zariadenia zria-
dených na území mesta Sabinov na 
rok 2022

15. Návrh všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Sabinov č. 4/2022 
o určení spádových materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Sabinov

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 9 
k zriaďovacej listine Základnej školy, 
17. novembra 31, Sabinov po vyradení 
elokovaného pracoviska zo siete škôl 
a školských zariadení

17. Prerokovanie žiadosti o súhlas k zria-
deniu a zaradeniu školskej jedálne 
ako súčasti Súkromnej MŠ v Sabinove

18. Návrh na schválenie členstva mesta 
Sabinov v medzinárodnom združe-
ní – „Združenie Karpatský eurore-
gión“ 

19. Návrh na majetkoprávne riešenie ma-
jetku mesta

20. Rôzne
21. Interpelácie poslancov
22. Záver

Informácie o prerokovaných bodoch, 
kompletné materiály a prijaté uznese-
nia k bodom rokovania sú dostupné na 
webovom sídle mesta www.sabinov.sk 
v pravej časti stránky po kliknutí na logo 
Digitálne mesto alebo priamo po osním-
kovaní QR kódu smartfónom. 

Dňa 3.3.2022 zasadalo vo veľkej za-
sadačke Mestského úradu v Sabino-
ve od 13.00 h v rámci 27. zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove. 
Prerokovaný program zasadnutia:

Mestská radnica informuje

ZÁPIS 
DO 1. ROČNÍKA

Oddelenie školstva a ŠÚ v Sabi-
nove oznamuje, že v súlade so 

školským zákonom bolo Všeobecne 
záväzným nariadením mesta Sabinov  
č. 1/2022  určené miesto a čas zápisu 
detí do 1. ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zápis detí na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky pre školský rok 
2022/2023 v ZŠ na Ul. Komenského 
aj v ZŠ na Ul. 17. novembra bude pre-
biehať 

11.4. – 12. 4. 2022 
od 13.30 h do 16.30 h 

v priestoroch základných škôl.

Na zápis je potrebné doniesť:
• vlastný občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa

Ak to epidemiologická situácia nedo-
volí, zápis bude prebiehať elektronic-
ky.

Podrobnosti budú zverejnené na we-
bových stránkach základných škôl. 

Odd. školstva a ŠÚ MsÚ

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania 

a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie predlože-

nia žiadosti o poskytnutie prí-
spevku v rámci programu Fondu 
na podporu športu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“, pro-
jekt: „Zimný štadión Sabinov 
I. Etapa - Výmena technológie 
chladenia“

4. Záver

Informácie o prerokovaných bodoch, 
kompletné materiály a prijaté uzne-
senia k bodom rokovania sú dostup-
né na webovom sídle mesta www.
sabinov.sk v pravej časti stránky po 
kliknutí na logo Digitálne mesto ale-
bo priamo po osnímkovaní QR kódu 
smartfónom. 

26. zasadnutie MsZ 
v Sabinove

Dňa 28.1.2022 zasadalo formou 
videokonferencie od 15.00 h 
v rámci 26. zasadnutia prvýkrát 
v tomto roku Mestské zastupi-
teľstvo v Sabinove. Prerokovaný 
program zasadnutia:
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(ZVERENÉHO DO SPRÁVY MESTSKÉHO KULTÚRNEHO 

STREDISKA V SABINOVE)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) 
v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabi-
nov v správe MsKS.

Predmet nájmu: priestory bufetu na Mestskom kúpalisku 
v Sabinove – prenájom celej budovy.
Účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích a stravovacích slu-
žieb návštevníkom kúpaliska a športového areálu a pohostin-
ská činnosť.
Doba nájmu: počas letnej sezóny od 1.6.2022 do 30.9.2022,
mimo letnú sezónu od 1.10.2022 do 31.5.2022 - v prípade záuj-
mu o využívanie predmetu nájmu mimo letnú sezónu je po-
trebné to uviesť v žiadosti.

Minimálna cena nájmu:
v mesiacoch jún – september    294,00 €/ mesiac
v mesiacoch október – máj     98,00 €/ mesiac
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, 
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu 
(plyn, elektrická energia, vodné, stočné).

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.
kulturnestredisko.sk.
Podmienky účasti v súťaži:
● Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia 

(SZČO) a právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží 
pri podaní návrhu prenajímateľovi:

– výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného 
registra (nie starší ako tri mesiace),

– čestné prehlásenie, že účastník nemá splatné záväzky voči 
príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorej-
koľvek zdravotnej poisťovni, mestu Sabinov, prenajímateľo-
vi (MsKS v Sabinove), nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že 
voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie.

K prenájmu uvedenej nehnuteľnosti môžu prípadní záujem-
covia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote 
do 22.04.2022 do 15.00 h. Cenová ponuka zaslaná poštou musí 
byť najneskôr 22.04.2022 už zapísaná v registratúrnom denní-
ku MsKS.

Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kul-
túrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabi-
nov – DOPORUČENE, resp. doručiť osobne s vyznačením:
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – Bufet na 
Mestskom kúpalisku“.
Bližšie informácie poskytne: vedúci ŠA Štefan Kušnír, tel.: 0907 
455 848.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(ZVERENÉHO DO SPRÁVY MESTSKÉHO KULTÚRNEHO 

STREDISKA V SABINOVE)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v sú-
lade s § 9 a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer 
priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.
Predmet nájmu: plochy č. 1 až 7 na umiestnenie predajných 
stánkov v areáli Mestského kúpaliska v Sabinove, ktorých lo-
kalizácia je rámcovo vymedzená v grafi ckej prílohe.
Spoločné ustanovenia (platí pre všetky plochy č. 1 až 7):
Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stánku na sezón-
ny predaj tovarov a služieb návštevníkom Mestského kúpalis-
ka.
Doba nájmu: od 1.6.2022 do 15.9.2022 (resp. od povolenia 
spustenia prevádzky kúpaliska do 15.9.2022).
Minimálna cena nájmu: 8,00 € / m2 / mesačne, v cene nájom-
ného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých posky-
tovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elek-
trická energia, vodné, stočné), tieto náklady budú fakturované 
osobitne po skončení prevádzky kúpaliska.
Nájomné za sezónu 2022: splatné po ukončení prevádzky kú-
paliska do 14 dní od vystavenia faktúry.
Možnosť uskladnenia vecí nájomcu (stánkov) na predmete 
nájmu mimo doby trvania nájmu (od 16.9.2022 do 31.5.2023), 
pričom skladné sa určí vo výške 0,5 centov (0,005 €) za každý 
deň uskladnenia na m2 zabratej plochy.
Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke 
www.kulturnestredisko.sk.
Špecifi kácia jednotlivých plôch
Plocha č. 1
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 40,5 m2 (z toho 
výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stá-
nok je 20,5 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestne-
ná terasa je 20 m2).
Plocha č. 2
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 62 m2 (z toho 
výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stá-

nok je 27 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená 
terasa je 35 m2).
Plocha č. 3
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 18 m2 (bez 
terasy).
Plocha č. 4
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 67 m2 (z toho 
výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stá-
nok je 32 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená 
terasa je 35 m2).
Plocha č. 5
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 13 m2 (bez 
terasy).
Plocha č. 6
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 12 m2 (bez 
terasy).
Plocha č. 7
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 64 m2 (z toho 
výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stá-
nok je 16 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená 
terasa je 48 m2).

K uvedeným predmetom nájmu môžu prípadní záujem-
covia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v leho-
te do 22.04.2022 do 15.00 h. Cenová ponuka zaslaná poštou 
musí byť najneskôr 22.04.2022 už zapísaná v registratúrnom 
denníku MsKS.
Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúr-
ne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 
– DOPORUČENE, resp. doručiť osobne s vyznačením:
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností 
– Mestské kúpalisko plocha č. ... “.

V prípade záujmu o viacero plôch jedným záujemcom je 
potrebné zaslať cenovú ponuku samostatne na každú plo-
chu.

 Bližšie informácie poskytne: vedúci ŠA Štefan Kušnír, tel.: 0907 
455 848.



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [32022]4 Mestská radnica informuje

Tohto roku sme na tento účel, 
vďaka pomerne úspešnému 

predchádzajúcemu roku, na-
výšili rozpočet z pôvodných 
5000€ na súčasných 10 000€.

Keďže našim cieľom je vás čo-
raz viac aktívne zapájať do dia-
nia a rozhodovania v meste, 
od prvého marca opäť spúšťa-
me možnosť podávať žiadosti 
v rámci participatívneho roz-
počtu.

ČO JE PARTICIPATÍVNY 
ROZPOČET?
Je to nástroj, vďaka ktorému je 
možné pretaviť do reality ná-
pady Sabinovčanov, ako zlep-
šiť život v našom meste, alebo 
skrášliť svoje okolie. 

Pravidlá a proces sú jednodu-
ché :
1. Vymyslite nápad, ako nie-

čo zmeniť, zlepšiť v našom 
meste alebo skrášliť svoje 
okolie.

2. Predložte žiadosť, v ktorej 
tento svoj projekt bližšie 
špecifi kujete.

3. Presvedčte čo najviac Sa-
binovčanov, aby váš nápad 
podporili v hlasovaní.

4. Najúspešnejšie nápady v hla-
sovaní, ktoré splnia podmien-
ky, mesto zrealizuje.

KTO MÔŽE PODÁVAŤ 
ŽIADOSTI?
Žiadosti pre jednotlivé projek-
ty môžu podať:
 občania s trvalým pobytom 

v meste Sabinov vo veku mi-
nimálne 15 rokov,
 občianske združenia so 

sídlom v Sabinove, alebo 
občianske združenia s celo-
slovenskou pôsobnosťou, ak 
charakter ich aktivít spočíva 
v pôsobení na území mesta 
Sabinov a podieľajú sa na 
nich občania mesta Sabinov,
 neziskové organizácie so 

sídlom v Sabinove, alebo 
neziskové organizácie s celo-
slovenskou pôsobnosťou, ak 
charakter ich aktivít spočíva 
v pôsobení na území mesta 
Sabinov a podieľajú sa na 
nich občania mesta Sabinov.

AKO MÁ VYZERAŤ ŽIADOSŤ?
Každá žiadosť musí obsaho-
vať:

 Názov projektu,
 Údaje o navrhovateľovi 

a kontakt (meno, priezvis-
ko, adresa trvalého pobytu, 
telefónne číslo a email). 
V prípade právnickej osoby 
obdobné údaje o garantovi 
projektu.
 Stručné informácie a popis 

projektu.
 Predpokladané náklady pro-

jektu.
 Cieľ projektu a prínos pre 

rozvoj mesta Sabinov.

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ?
Žiadosť o projekt, ktorá spĺňa 
všetky formálne podmienky 
je možné podať elektronic-
ky mailom na adresu msu@
sabinov.sk, písomne na po-
dateľni MsÚ, alebo poštou na 
adresu Mestský úrad Sabinov, 
Námestie slobody 57, 083 01 
Sabinov.

Tlačivo je prístupné na we-
bovej adrese mesta www.sa-
binov.sk v pravej časti stránky 
po kliknutí na odkaz Participa-
tívny rozpočet. Akceptované 
budú aj žiadosti, ktoré budú 
zaslané voľne písanou formou, 
avšak musia byť dodržané for-
málne náležitosti, ktoré musí 
žiadosť obsahovať.

PODMIENKY 
REALIZOVATEĽNOSTI 
PROJEKTU
Projekt môže byť zameraný 
na: 
a) úpravy verejného priestoru, 
zlepšenie životného prostre-
dia a jeho zveľadenie, 
b) voľnočasové aktivity zame-
rané na kultúrne a pohybové 
aktivity, záujmové a tvorivé 
aktivity, 
c) infraštruktúru, občiansku 
vybavenosť a aktivity na zlep-
šenie sociálnych väzieb medzi 
obyvateľmi.

DOKEDY JE MOŽNÉ PODÁVAŤ 
ŽIADOSTI?
Žiadosti o realizovanie pro-
jektov je možné predkladať 
od 1. do 31. marca 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok 
ohľadom fungovania parti-
cipatívneho rozpočtu alebo 
jeho priebehu ma môžete 
kontaktovať na telefónnom 
čísle 0914 271 473 alebo e-ma-
ilom na adresu: 
erik.radacovsky@gmail.com. 

Rád vám všetky otázky zod-
poviem. 

Na vandalizmus mesto re-
aguje často. Mnohokrát 

bezvýsledne. Ničenie majetku 
sa stalo rutinou, no občas si 
to odskáču aj živé stromčeky. 
Avšak tentokrát sa páchateľa 
podarilo dolapiť. Unikal dlho, 
no rýchly zákrok mestských 
policajtov Ľubomíra Semaníka 
a Mareka Bednára urobil škrt 
cez rozpočet človeku, ktorý je 
neschopný vykonať niečo pro-

spešné pre spoločnosť, a preto 
sa rozhodol ničiť. V tomto prí-
pade sa takéto správanie ozaj 
nevypláca. A ako k tomu doš-
lo? Dňa 4. 2. 2022 vo večerných 
hodinách hliadka MsP chytila 
a stotožnila osobu, ktorá po-
škodila nielen predmetné dre-
viny, ale aj ich opory v priesto-
re aleje smerom na vlakovú 
stanicu za väznicou. Maloletá 
osoba bola stotožnená aj so 
zákonným zástupcom. Týmto 
by sme sa chceli poďakovať za 

dobre odvedenú prácu našej 
mestskej polícii a vyjadriť tak 
presvedčenie, že takéto kona-
nie bude mať v budúcnosti čo 
najmenší priestor. Je to varo-
vanie aj pre rodičov, aby nále-
žite poučili svoje ratolesti, že 

takéto poškodzovanie cudzej 
a verejnoprospešnej veci sa 
nevypláca a môže mať trestno-
právne následky pre deti, ale 
aj pre rodičov. Škoda prevýšila 
277 EUR, teda sa už nejednalo 
o priestupok, ale o trestný čin. 
Konkrétne sa jedná o sumu 
689, 18 EUR. Vzhľadom na nedo-
spelosť páchateľa, bude musieť 
následky jeho konania znášať 
rodič. Daný prípad bol postú-
pený orgánom činným v trest-
nom konaní v Policajnom zbore. 
Pravdepodobne to bude klasifi -
kované ako prečin. 

Narodení
Šimon Bednarčík
Gregor Gaboš
Tereza Gabzdilová
Dominik Hoferica
Tadeáš Imrich
Adam Kaminský
Matúš Krivda Jurko
Richard Krivda Jurko
Adela Kuchárová
Richard Oslovič
Daniel Petruš
Ivo Potočný
Oliver Sinčák
Diana Ščavnická

Zosnulí
Anchel Jeremiáš Callash
Mária Galajdová
Dezider Horváth
Július Miščík
Verona Miščíková
Ľubomír Ondrejkovič
Irena Sečová
Ján Straka
Mária Timková
Marcel Trojanovič
Ján Zabadal

SPOLOČENSKÁ 
KRONIKA
Február 2021

10 000€ PRE VAŠE NÁPADY 
V ROKU 2022

Milé Sabinovčanky, milí Sabinovčania. Minulý rok sme 
prvýkrát v histórii nášho mesta spustili nástroj, ako pre-
taviť vaše nápady, týkajúce sa zlepšenia života v našom 
meste do reality, zvaný participatívny rozpočet. V minulom 
roku sa nám aj vďaka vašej snahe podarilo vybudovať altá-
nok na Šanci, zrekonštruovať ihrisko pri bývalej Obchodnej 
akadémii alebo zorganizovať podujatie Dia Deň. 

Erik RADAČOVSKÝ, poslanec MsZ

Ničenie stromov sa nevypláca
Zdroj: MsÚ



5SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [32022]

Systémom triedeného zbe-
ru je dnes možné vyzbierať 

len 60 percent plastových fl iaš. 
Zálohovanie tak dáva šancu 
vyzbierať viac materiálu vyš-
šej kvality na recykláciu a jeho 
opätovné využitie v nových 
nápojových obaloch. Zálohujú 
sa všetky jednorazové plasto-
vé fľaše a plechovky od nápo-
jov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. 
Na každej zálohovanej fľaši či 
plechovke je symbol Z v recyk-
lačných šípkach a text “ZÁLO-
HOVANÉ” v blízkosti čiarového 
kódu. Zálohujú sa jednorazo-
vé plastové fľaše a plechovky 
od nápojov ako sú minerálne 
vody, sladené nápoje, ovocné 
šťavy, ľadové čaje, energetické 
nápoje, pivo, víno či miešané 
alkoholické nápoje.

Nezálohujú sa obaly od 
mlieka, nápojov s obsahom 
mlieka, sirupov a alkoholic-
kých nápojov s obsahom alko-
holu nad 15 percent. Rovnako 
sa nezálohujú plastové obaly 
z potravín ako olej či ocot. Be-
nefi ty zálohovania sú nasle-
dovné:
• Uľahčuje spotrebiteľom vrá-

tenie nápojových obalov 
určených na recykláciu, pri-
márne tým, že ich motivuje 
fi nančnou čiastkou - v podo-
be zálohu, vrátiť obal na od-
berné miesto a umožniť tak 
jeho efektívny zber.

• Zníži množstvo voľne poho-
deného odpadu = zvýši es-
tetickú hodnotu prostredia, 
v ktorom žijeme.

• Zlepšuje recykláciu, znižu-
je dopady výroby, spotreby 
a recyklácie nápojových 
obalov na životné prostre-
die.

• Znižuje emisie CO2 o 30% 
v porovnaní so súčasným 
systémom.

• Oproti primárnemu PET 
materiálu dokáže recyklácia 
znížiť využívanie energie 
o 54 % a emisie skleníko-
vých plynov o 23 %.

• Motivuje a zapája spotrebi-
teľa do boja s voľne poho-
deným odpadom z nápojo-
vých obalov.

• V krajinách po zavedení zá-
lohovania kleslo množstvo 
voľne pohodeného odpadu 
zo zálohovaných obalov až 
o 95%.

• Samosprávy po zavedení zá-
lohovania šetria náklady na 
čistenie verejných priestran-
stiev a skládkovanie od  682 
tisíc – 3,3 mil. EUR ročne.

• Od 1. 1. 2022 v predajniach 
nájdeme nápoje v záloho-
vaných aj nezálohovaných 
obaloch.

• Na obaloch nápojov si 
v blízkosti čiarového kódu 
- EAN kódu všímame sym-
bol zálohovania Z v šípkach 
s textom "ZÁLOHOVANÉ".

• Pri kúpe nápoja v zálohova-
nom obale zaplatíme záloh 
za obal 15 centov.

• Zálohované obaly nestláča-
me, spolu s vrchnákom ich 
vrátime na odberné miesto.

• Nezálohované obaly, ktoré 
nemajú symbol Z-Záloho-
vané vyhadzujeme do žltej 
nádoby na triedený zber 
ako doteraz, do obchodu ich 
nenosíme.

• Za každý vrátený zálohova-
ný obal s čitateľným EAN 
kódom dostaneme záloh 15 
centov naspäť vždy na od-
bernom mieste, kde obaly 
vrátime.

• Vyzbierané zálohované oba-
ly sa recyklujú a použijú na 
výrobu nových obalov na 
nápoje. Znova a znova.

• Obdobie, kedy v predaj-
niach môžeme nájsť aj ne-
zálohované obaly potrvá 
maximálne do 30. 6. 2022.

V meste Sabinov sme oslo-
vili jednotlivé prevádzky. Zo 
zákona je zrejmé, že zálo-
hovanie sa týka veľkých ob-
chodných reťazcov v našom 

prípade spoločností Kaufl and 
a Lidl. Z malých prevádzok sa 
do zálohovania zapoja obcho-
dy Coop Jednota, prevádzka 
Milk  Agro na Námestí slobo-
dy a na Murgašovej ulici, pri-
čom v jednaní je aj možnosť 
zapojenia sa potravín tejto 
spoločnosti na Ulici 9. mája. 
Prevádzka CBA na Námestí 
slobody nebude môcť vyberať 
od zákazníkov zálohované fľa-
še, no potraviny pri grécko-ka-
tolíckom kostole sa už tejto 
činnosti zúčastňujú. Predajne 
Fresh takisto nemajú vytvore-
né podmienky pre zálohova-
nie. Aktuálne však prežívame 
prechodné obdobie a na nové 
veci je potrebný určitý návyk. 
Veríme, že v letných mesia-
coch si zálohovanie osvojíme 
natoľko, že to pomôže nielen 
našej fi nančnej situácii, ale aj 
zdravšiemu životnému pros-
trediu. 

Mestská radnica informuje

Prehľad plánovaných akcií 
Senior klubu na mesiac 
MAREC 2022

• 9.3.2022 – posedenie v klube pri príležitosti sviatku MDŽ 
o 14.00 h

• 16.3.2022 – výlet do Vysokých Tatier na Hrebienok
• 23.3.2022 – tvorivá dielňa – zdobenie kraslíc
• 30.3.2022 – stretnutie s deťmi Spojenej školy

Pripravujeme:
Výlet do Prahy a dovolenka v Chorvátsku

Vzhľadom na meniacu sa situáciu v súvislosti s COVIDOM 
budú aktualizované plánované akcie formou oznamu na 
vstupných dverách senior klubu. V klube platia aj naďalej 
prísne  hygienické opatrenia, to znamená dezinfekcia rúk pri 
vstupe do klubu a povinný respirátor. Aktivity budú zamera-
né na klubové činnosti, všetky mimoklubové aktivity záležia 
od situácie a počasia. Klub bude otvorený v bežných otvá-
racích hodinách. Odporúčame informovať sa o jednotlivých 
aktivitách u p. Sedlákovej, prípadne jej nahlásiť účasť v klu-
be na jednotlivé dni z dôvodu obmedzenia počtu seniorov 
na jednom stretnutí.

Bližšie informácie  u  p. Sedlákovej,  tel. 0908 977 760. 

SENIOR KLUB 

Zálohovanie plastových fl iaš 
a plechoviek

Po novom roku ste iste zachytili v médiách správu o tom, 
že v rámci zlepšovania starostlivosti o životné prostredie 
sa nevyhneme zálohovaniu fl iaš. Táto myšlienka rezonova-
la v envirorezorte už dlhšie, no až teraz nadobudla legisla-
tívny rámec. Do júna „máme čas“, resp. prechodné obdobie, 
aby sme si zvykli na takto nastavené pravidlá, s úmyslom 
pomôcť našej planéte nielen pre nás všetkých, ale pre cel-
kové životné prostredie nasledujúcich generácií. Sloven-
sko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojo-
vých obalov zo 60 % na 90 %, a to už v roku 2025. Vieme aj na 
základe skúseností krajín, kde zálohovanie už roky úspeš-
ne funguje, že toto zvýšenie je možné len cez zálohový sys-
tém, ktorý sa na Slovensku úspešne spustil 1. januára 2022. 

Zdroj: MsÚ
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Pri prechádzke mimo centra 
mesta sa na Ulici Jesen-

ského a Moyzesova okoloidú-
cim naskytol nemilý pohľad. 
V zime za zníženej viditeľnosti 
je potrebné tento úsek aj viac 
osvetliť. Vandali si tentokrát 
„posvietili“ aj na svietidlá, kto-
ré majú pomôcť všetkým, aby 
sa predišlo úrazu. Žiaľ, niče-
nie, akého sme boli svedkom, 
nemalo žiadnu logiku. Nešlo 
k odcudzeniu materiálu, kto-

rý by vandali vedeli nejako 
speňažiť. Úmyslom agresív-
neho občana bolo len zničiť 
verejnoprospešné zariadenie. 
O to je to smutnejšie. Mesto 
za nemalé fi nančné prostried-
ky z daní občanov pravidelne 
osádza zariadenia, ktoré sa 
stávajú cieľom tých, ktorí si nič 
a nikoho nevážia. Ak by niekto 
mal bližšie informácie, prosí-
me, nech ich poskytne polícii. 
Jedine priamym usvedčením 
páchateľa môžeme napraviť 
vzniknuté škody. 

Opakované poškodenie 
verejnoprospešných zariadení...

Zdroj: MsÚ

 Môže to znieť akokoľvek 
pateticky, no heslo „v jed-

note je sila“ sa ukázalo ako „jas-
ná správa“ aj pre Sabinovčanov 
a všetkých priateľov mesta či 
širšieho, ale aj vzdialenejšieho 
okolia. Správne tušíte, že tento 
príspevok je prejavom vďaky 
tým, ktorí sa aktívne zapojili 
do boja o nový športový areál 
spoločnosti Kaufl and. Bola to 

skúška nervov. Obrovská vďa-
ka patrí všetkým hlasujúcim, 
zvlášť tým, ktorí na úkor voľ-
ného času burcovali a mobili-
zovali svojich blízkych a prosili 
ich o každý jeden hlas. Vďaka 
vám sme to dokázali. Jedným 
z prejavov vďaky bolo aj ob-
čerstvenie v priestoroch mest-
ského úradu. Počasie bolo síce 
nepriaznivé, no družná nálada 
a pocit víťazstva boli tými uka-
zovateľmi, na ktoré nemal do-

sah ani vietor,  ani dážď. Čaká 
nás teraz jeho realizácia a odo-
vzdanie do užívania. Novému 
parku želáme čo najviac sve-
tových výkonov a čo najmenej 

úrazov. Nech je sĺz z boľačiek 
menej, než tých z radosti nad 
výkonmi všetkých športuchti-
vých Sabinovčanov či návštev-
níkov mesta. 

Obrovské ďakujeme!
Zdroj: MsÚ
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V Sabinove ste prežili detstvo a stredo-
školské študentské časy, aké spomienky 
sa Vám vynárajú pri myšlienke na toto 
obdobie?
S odstupom viem, že Sabinov a jeho ko-
munita boli relatívne malé, ale mne bo-
hato a priam ideálne stačili. Bol Šanec, 
dokonca i so Švabľovkou, Torysa, ktorú 
by ste večne mohli pozorovať ako plynie, 
pod mostom vám nad hlavou zadunel 
vlak, neďaleko odtiaľ sa do jednej skla-
dala vôňa rieky a píly, mne sa páčila tá po 
ceste tam – fermeže z doskového plota, 
keď na ne pálilo slnko. A to je len začia-
tok môjho miestopisu. Uvedomujem si, 
že som mala veľa dobrých učiteľov a pri-
pisujem ich pôsobeniu veľkú hodnotu. 
S mnohými rovesníkmi som prešla od 
materskej školy cez základnú až po gym-
názium a keď sa našej triede v máji 1985 
skončili maturitné skúšky, nevedela som 
si predstaviť, že sa máme rozísť. Naše po-
maturitné stretnutia nám mohla pokaziť 
len pandémia v roku 2020. Takže - mala 
som - ako mnohí - v Sabinove - „pek-
né detstvo a mladosť“. Bola som v ňom 
v bezpečí. Aby som Vás pobavila: Raz nás 
prišli v ktoromsi ročníku základnej ško-
ly do triedy očkovať. Už som sa začínala 
dosť báť pichnutia ostrou ihlou, keď to 
prebila moja zvedavosť. Prihlásila som 
sa a opýtala lekára so sestrou, proti čomu 
nás budú očkovať. Keď ku mne došla ich 
odpoveď, že proti záškrtu, z môjho srdca 
padol kameň, lebo som „vedela“, že mňa 
sa to nebude týkať. Povedala som im: 
„Mňa nemusíte, lebo mňa určite nikto 
nezaškrtí.“ Taká istá som si bola mojím 
svetom. 

Aká bola Vaša počiatočná cesta do sve-
ta médií, najmä v spojitosti s prácou 
v Slovenskom rozhlase? Vedeli ste, že 
práve toto povolanie bude Vaším po-
slaním? 
Nie, myslela som si, že budem učiť slo-
venčinu – dejepis. Ale v 5. ročníku FF 
UPJŠ ma profesor Karol Horák poslal 
na konkurz na redaktora spravodajstva 
a publicistiky do rozhlasu v Košiciach. Šla 
som, ale nebola som si istá, či sa chcem 
venovať práve spravodajstvu a publi-
cistike. Bolo to tuším v apríli, to miesto 
malo byť obsadené hneď, tak som im 
povedala, že ešte nemám ukončené štú-
dium. „To nič,“ počula som, „my hľadáme 
stále.“ A potom bola štátna záverečná 
skúška zo slovenského jazyka a litera-
túry, stáli sme na chodbe a ja som, sa-
mozrejme, mala pocit, že nič neviem, že 
z gramatiky si pamätám len všetky vety 
z literárnych diel, ktoré sa tam rozoberali. 
Zrazu sa objavil vedúci katedry a hovorí 
mi: „Kontaktovali ma z košickej rozhla-
sovej literárno–dramatickej redakcie, že 
na uvoľnené miesto príjmu redaktora, 
a koho im odporučím, toho vezmú do 
úvahy.“ Myslel si, že by to bolo pre mňa 
a ja som súhlasila a súhlasím. 

Tvoríte najmä vo svete literárno – dra-
matických vstupov a relácií, odkiaľ čer-
páte inšpirácie, alebo čo je Vaším hna-
cím motorom v práci? 
Ženie ma najmä to, že musím dva mesia-
ce dopredu odovzdávať mesačné plány 
relácií, ktoré mám v úväzku. Tiež to, že 
chcem dobre poslúžiť literatúre, rozhlasu 
a hlavne poslucháčom. Snažím sa pripra-
vovať relácie, ktoré by som si aj ja chcela 
vypočuť, a tak ich práve tým vypĺňam. 
Najradšej som, keď sa podarí nájsť naozaj 
niečo nové, čo zvyčajne býva na hranici 
dvoch sfér. Napr. relácia o Eve Bissovej, 
ktorá ostala uzavretá do jednej z ná-
rodnostných kultúr u nás – ukrajinskej 
– a ani ja som o nej pred tým nepočula. 
Pritom tvorila „nám pod nosom“, jej texty 
vychádzali v zahraničných výberoch, len 
u nás sme nemali do slovenčiny prelo-
ženú ani jednu jej poviedku. Tak som ten 
preklad zadala, vykľula sa z toho skvelá 
próza, a už to je v archíve Slovenského 
rozhlasu.

Ste autorkou výroku: „Rada sa zapo-
dievam vecami a témami – rozhlas je 
priestor, kde sa môžem realizovať“. Čo si 
môže čitateľ za týmito slovami predsta-
vovať?
Napríklad aj to, o čom som práve hovori-
la. Alebo trebárs, keď sa mám pripraviť na 
moderovanie trojhodinového Ranného 
ladenia, či dvojhodinového Naladeného 
na Devín (v programovej službe Sloven-
ského rozhlasu Rádia Devín). (Mimocho-

dom, zo všetkých ich 8 – 10 moderátorov 
z celého Slovenska a z troch štúdií sú až 
dve Sabinovčanky, v bratislavskom štúdiu 
je to Jarmila Vitovičová.) Sú venované kul-
túre a umeniu, sú v nich rozhovory naživo 
s hosťami v štúdiu, či telefonáty. Musím sa 
nachystať na viaceré témy, na viacerých 
ľudí, musím mať prečítané knihy, o kto-
rých sa mám rozprávať, pozrieť si výstavy, 
divadelné predstavenia... pričom jedna 
informácia vás pošle k mnohým ďalším. Je 
s tým dosť roboty a trvá to, ale je to zaují-
mavé a mňa teší dozvedať sa, ale aj nechať 
to na seba pôsobiť a potom z toho tvoriť, 
to je tá realizácia. 

Rozhlasoví bakalári sa vysielajú v Rá-
diu Regina už 23 rokov. Redaktorsky 
ich zastrešujete práve vy. Akou filo-
zofiou sa riadite pri výbere tém, ktoré 
potom spracúvate svojim posluchá-
čom?
Samozrejme, musí tam byť sila života. 
A námet musí byť aj vhodný na spraco-
vanie do polhodinovej rozhlasovej dra-
matizácie v zábavnom žánri. Teda musí 
sa v tom príbehu aj relatívne dosť stať 
(dejovo, nielen emocionálne) a smutný 
príbeh to tiež byť nemôže. Lenže s tým 
problém nemávame, lebo podstatou 
bakalárskych príbehov je, že sa ľahko do-
stávame do problémov, ale ťažko hrabe-
me z nich, čo je princíp tragikomický. 

Ste víťazkou autorskej súťaže novi-
nárov východoslovenského regiónu 
za rok 2014, kde ste získali 1. miesto 
za časť osemdielneho cyklu Košická 
moderna. Mohli by ste priblížiť túto 
tému? 
Bola to séria o hľadačských a novátor-
ských Košiciach v dvadsiatych rokoch 
20. storočia, umelci a ich diela, čo dnes 
poznáme pod pojmom Košická moder-
na. Ja som sa s dvoma historikmi umenia 
rozprávala o Eugenovi Krónovi, ktorý odi-
šiel z Maďarska pre preňho nepriaznivé 
podmienky a vhodné našiel v Košiciach. 
V kresliarskej škole viedol mnohých ďal-
ších umelcov, kým sa zas nepobral ďalej 
– do Talianska. Všetko toto ma veľmi zau-
jímalo, ako i mojich hostí, a tak prirodzene 
vznikol „zapálený“ rozhovor. A ak rozhovor 
taký je, ľahko sa to prenesie na tých, ktorí 
počúvajú. 

Ste držiteľkou aj iných ocenení?
Literárny fond udeľuje ceny a prémie aj 
v oblasti rozhlasovej tvorby. Môžeme na-
vrhnúť relácie, ktoré sa nám zdajú pozo-
ruhodné. V podstate už roky a každoročne 
niektorá moja relácia získa prémiu. To si 
treba vážiť, ale nebrať vážne – ako pove-
dal Milan Lasica. Pre mňa je to potvrdenie, 
že reláciu, ktorú ja pokladám za dobrú 
a vydarenú, niekto tiež považuje za takú 
a to ma, prirodzene, teší. 

Ďalšie úspešné meno prinášame 
do našej rubriky /Ne/celebrity. Po-
zvanie na „zopár otázok“ prijala 
Sabinovčanka, ktorá pôsobí v štú-
diu Rozhlasu a televízie Slovenska 
(RTVS) Košice a je ňou rozhlasová 
redaktorka, pani Ivana Jachymová. 
Podieľa sa na tvorbe literárno-dra-
matických relácií a kultúrnej publi-
cistike, ktoré sú vysielané na Rádiu 
Devín a Rádiu Regina už vyše 30 
rokov.

-jV-

Pokračovanie na s. 8 
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a tanečné zložky. Veľmi milé bolo vidieť 
úsmevy a počuť potlesky, s ktorými ste vy-
prevádzali vystupujúcich z „pódia“. Pojem 
fašiangy majú nemecký pôvod zo slova 
„fasheng“, čo v preklade znamená posled-
ný nápoj. V našom prípade sme mysleli aj 
na túto záležitosť a z reštaurácie v MsKS 

bolo cítiť vôňu ponúkaných šišiek, klo-
básky, kapustnice a samozrejme dobrého 
vareného vínka. Najväčším zadosťučine-
ním pre nás bolo, že ste si našli čas a prišli 
ste podporiť opäť rozbiehajúci sa kultúrny 
kolotoč. Poďakovanie tak patrí ako účin-
kujúcim, tak na druhej strane divákom 
a všetkým, ktorí priložili ruku k organizácii 
tohto podujatia.

KINO TORYSA

Za zmienku v Spravodajcovi určite stojí 
aj Kino Torysa. Potom, čo sa v kinosále 

zhaslo z dôvodu pandémie, sme opäť pre 

vás spustili projekcie a fakt, že sa nakul-
minovalo mnoho odložených premiér 
vás pritiahol do našich pohodlných čer-
vených sedadiel kina. Opäť dominovali 
detské predstavenia, ktoré sme ponú-
kali aj počas jarných prázdnin, ale svoj-
ho diváka si našla aj „evitovka“ v podaní 
československých hereckých výkonov. 
Nič dlžné svojim kvalitám nezostali ani 
„marvelovskí“ hrdinovia. Teší nás, že ste 
si opäť našli cestu zažiť atmosféru kina. 
My iba doplníme, že kino funguje v reži-
me základ a stačí si iba vybrať z ponuky 
fi lmov a prísť.

KC NA KORZE SABINOV

V koncertnej sále KC Na korze na Ná-
mestí slobody č. 100 sme verejnosti 

sprístupnili výstavu, ktorá prečkala covid 
v našom sklade. V spolupráci s Divadel-
ným ústavom v Bratislave sme do Sabi-
nova dostali výstavu hereckej legendy 
Jozefa Kronera ešte v roku 2020, no sprí-
stupnená bola až teraz. Mesiac marec 
sa stal tomuto umelcovi osudovým, ke-
ďže sa v marci narodil a rovnako opustil 
tento svet. Výstava je zameraná na jeho 
divadelnú a kinamatografi ckú prácu a je 
výborným náučným materiálom. Auten-
tické zábery z jeho profesionálnej kariéry 
boli vyberané pod odborným okom te-
atrológa Karola Mišoviča. Výstava je tak 
živá najmä v pripomínaní majstrovstva 
stvárňovaných postáv tohto herca. Spo-

jitosť s mestom Sabinov a v jeho tvorbe 
vidíme aj v postave Tóna Brtka, ktorého 
sochu zdravíme pri prechádzke mestom. 
Za asistencie publika deviatakov zo Zá-
kladnej školy na Ulici 17. novembra, pri-
mátora mesta Sabinov a pozvaných hostí 
sme výstavu otvorili 1.3.2022 a potrvá do 
31.3.2022.

MESTSKÁ KNIŽNICA 

Marec je mesiacom knihy a našu kniž-
nicu v tomto mesiaci čaká jej sláv-

nostné znovuotvorenie po jej zmoderni-
zovaní. V jej priestoroch tak radi opäť pri-
vítame nových, ale aj skúsených  čitateľov. 
Kniha bola jediným druhom kultúry, ktorá 
nemala lockdown, stále sme našli spôsob 
ako čitateľom sprostredkovať ich vášeň. 
Samozrejme oživíme aj podujatia zame-
rané na prácu s knihou a tešíme sa na vaše 
reakcie zo zmodernizovaných priestorov. 
Téme knižnice sa budeme venovať v sa-
mostatnom príspevku v aprílovom čísle 
Spravodajcu . 

Čo Váš voľný čas? Ako si kompenzujete 
vysoké pracovné nasadenie?
Vo voľnom čase robím to, čo v pracovnom 
– čítam. Relax sú knihy o histórii. 

Ako na dlhoročnú redaktorku sa na Vás 
viaže veľké množstvo empírie v práci 
s ľuďmi z rádia, či poslucháčmi. Vedeli 
by ste si spomenúť na úsmevnú prího-
du, o ktorej si hovorievate: „Tak na toto 
nezabudnem“?
O rozhlase zvyknem hovoriť, že má dušu 
a keď ktorýkoľvek človek v ňom preho-
vorí tak, že to potvrdzuje, som šťastná. 
V dobrom prípade ľudia so sebou „pri-
tiahnu“ do vysielania celý svoj život, len 
niekedy sa z toho stane aj nejaká milá 
rároha, na ktorej sa však trošku potkne-
me. Hudobníci nám pri rozhovoroch 
zvyknú udierať do stola, lebo oni sú ryt-
mickí, ale nad tým je mikrofón, ktorý to 
sníma. „Výborné“ je tiež, keď napr. riadi-
teľ významnej kultúrnej ustanovizne po 
celý čas rozhovoru šťuká perom. Raz sme 
krátko pred vysielaním hľadali riešenie, 
ako dostať hosťa do štúdia, keď tam ne-
môžu psy, ale on držal svojho na rukách 
a nevedel si predstaviť ich oddelene. Na-
pokon sme sa predsa len nejako dohodli, 
rozdelili sa na ten čas, myslím, že vtedy sa 
stal naším poslucháčom aj pes – mohol 
počúvať svojho pána z rádia v aute, ne-

bojte sa, na stráženom dvore, pri otvore-
nom okne a iba krátko. 

Plánujete do budúcna nejaké ďalšie 
projekty, prípadne by ste chceli niečo 
odkázať našim čitateľom?
Neviem prečo, ale v tejto chvíli mi napada-
jú iba dve moje priania, ktoré by však mohli 
byť spoločné aj s ďalšími ľuďmi. Želala by 
som si, aby Sabinov mal vždy tých najlep-
ších učiteľov, akých môže mať pre svoje 
deti. A ešte som si spomenula na odrodu 
marhule – Sabinovská. Zistila som, že bola 
registrovaná v r. 1954, takže onedlho bude 

mať 70. výročie. Čo keby sme ju niekde 
vo verejnom priestore dali na piedestál 
a jednoducho ju – možno – kdesi zasadili, 
samozrejme aj s tabuľkou. Veď ako napísal 
slávny maliar Teodor Kostka Csontváry, 
(šikovne vyberám z relácie z roku 2007): 
„A takto sme si pokojne žili v Sabinove, kde 
ešte v 60. rokoch (19. storočia) dobytok za 
sprievodu hudby najprv premašíroval cez 
námestie a až potom sa dostal na pekáč 
miestnych občanov. Bohato rodili aj ovoc-
né stromy ..., dokonca z vychýrených mar-
húľ dostali aj Haličania.“ 
Ďakujem veľmi pekne za Vaše odpovede. 

(Ne)celebrity / Kultúra

Pokračovanie z prvej strany 

Pokračovanie zo s. 7 
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ŠTVRTOK 2D USA ST 176 15 + 5 €
19:00 akčná dráma
PIATOK 2D SR/ČR SD 111 12 + 5 €
19:30 komédia

SOBOTA 2D USA SD 110 MP 5 €
15:30 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D USA ČD 116 12 + 5 €
17:30 dobrodružná akcia

SOBOTA 2D USA ST 176 15 + 5 €
19:30 akčná dráma

NEDEĽA 2D SR/ČR SD 111 12 + 5 €
17:00 komédia

NEDEĽA 2D USA ST 127 12 + 5 €
19:00 detektívna dráma

STREDA 2D ČR ČV 85 15 + 4 €
19:30 dráma /FK/

ŠTVRTOK 2D ČR/CHE OV 75 12 + 4 €
19:30 komédia / road movie
PIATOK 2D USA ST 176 15 + 5 €
19:30 akčná dráma

SOBOTA 3D USA SD 110 MP 6 €
16:30 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D SR/ČR SD 111 12 + 5 €
19:30 komédia

NEDEĽA 2D USA SD 110 MP 5 €
15:00 animovaná komédia /DK/

NEDEĽA 2D ČR ČV 99 12 + 5 €
17:00 komédia

NEDEĽA 2D USA ČT 101 12 + 5 €
19:00 komédia

STREDA 2D SR OV 93 12 + 5 €
19:00 romantická komédia

ŠTVRTOK 2D USA ČT 108 12 + 4 €
19:30 dráma /FK/

SOBOTA 2D USA SD 110 MP 5 €
16:30 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D SR OV 93 12 + 5 €
19:00 romantická komédia

NEDEĽA 2D ČR SD 87 MP 5 €
15:00 dobrodružná anim. komédia /DK/

NEDEĽA 2D SR OV 93 12 + 5 €
17:00 romantická komédia

NEDEĽA 2D ČR ČV 99 12 + 5 €
19:00 komédia

STREDA 2D SR OV 93 12 + 5 €
19:30 romantická komédia

ŠTVRTOK 2D USA/DE ST 108 15 + 4 €
19:30 komédia, dráma, poviedkový
PIATOK 2D SR OV 93 12 + 5 €
19:30 romantická komédia

SOBOTA 2D DE/VB SD 103 7 + 5 €
16:30 animovaná rodinná komédia /DK/

SOBOTA 2D FR ČD 85 15 + 5 €
19:30 komédia, paródia

NEDEĽA 2D DE/VB SD 103 7 + 5 €
15:00 animovaná rodinná komédia /DK/

NEDEĽA 2D SR OV 93 12 + 5 €
17:00 romantická komédia

NEDEĽA 2D USA ČD 125 12 + 5 €
19:00 dobrodružná sci-fi komédia

STREDA 2D SR/ČR SD 111 12 + 5 €
19:30 komédia

ŠTVRTOK 2D USA ST 136 15 + 5 €
19:30 akčný thriller

5. Uncharted

26. Badman

30.

24. Francúzska depeša Liberty, 
Kansas Evening Sun

25. Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli

26. Príšerákovci 2

20. Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli

20. Betlehemské svetlo

23.

Vysvetlivky: SD - slovenský dabing, ST - slovenské titulky,            
OV - originálna verzia, ČD - český dabing, ČT - české titulky,          

DK - detské kino, FK - filmový klub.

27. Príšerákovci 2

27. Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli

27. Krotitelia duchov 2: 
Dedičstvo

V lete ti poviem, ako sa 
mám

31. Sanitka

Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli

19. Encanto: Čarovný svet

19. Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli

20. Myši patria do neba

16. Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli

17. C´mon C´mon

Pes13.

Batman5.

Smrť na Níle

6. V lete ti poviem, ako sa 
mám

6.

12. Encanto: Čarovný svet

9. Ľudia krvi

10. Stratení v raji

11. Batman

12. V lete ti poviem, ako sa 
mám

13. Encanto: Čarovný svet

13. Betlehemské svetlo

5. Spievaj 2

4. V lete ti poviem, ako sa 
mám

3. Batman

marec
2022

ZĽAVY
Pri vybraných fi lmoch so 
vstupným 5 € a 6 € platí zľava 1 
€ pre deti do 12 rokov, študen-
tov, dôchodcov nad 62 rokov 
a ZŤP.

3D OKULIARE
Pri 3D predstaveniach nie sú 
okuliare v cene lístka. Plasto-
vé okuliare si môžete zakúpiť 
v pokladni kina za 1 € pred 
predstavením. Okuliare Vám 
následne ostávajú a môžete 
ich využívať pri ďalších 3D 
predstaveniach v Kine Torysa.

Aktuálne informácie a program: 
www.kinotorysa.sabinov.sk

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!

Modernizáciu a digitalizáciu
v tomto kine fi nančne podporil:
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„Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 8.2.2022 uplynulo 5 rokov od chvíle, čo nás navždy 
opustil môj manžel, otec, dedko,

JOZEF KARAFFA. 
S láskou spomína manželka a deti s rodinami. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.

S P O M Í N A M E

„Dňa 4. marca dotĺklo srdce tvoje...“

KOLOMAN URDA
 Je tomu už 39 rokov, čo si nás opustil, ale stále 
žiješ v našich srdciach.
S láskou spomíname manželka Anna, deti, 
vnúčatá, pravnúčatá.

,,Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 21.2.2022 nás vo veku nedožitých 59 rokov 
opustil kamarát 

PAVOL GREJTÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu.

Odišiel si tíško z nášho života, ale zostaneš tu 
stále s nami, v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 10.3.2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný syn, manžel, otec a dedko

MIKULÁŠ HAVRILA.
S úctou láskou spomínajú mamka, manželka a deti 
s rodinami

„Odišla si tíško z nášho života, ostala bolesť v srdci 
a spomienky na teba.“
Dňa 9.3.2022 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustila 
naša mamka, babka a prababka 

MÁRIA KARAFOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosíme modlitbu 
a tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
synovia Milan a Štefan s rodinami. 

„Odišla si tíško z nášho života, ale zostaneš 
s nami, v srdciach tých, ktorí ťa radi mali."
Dňa 14.2.2022 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamka, babka, prababka

ALŽBETA KORINKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
a modlitbu.

„Len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať, 
zapáliť sviečku a ticho stáť, pomodliť sa 
a spomínať.“
Dňa 1.3. 2022  uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamka, babka, prababka

MAGDALÉNA 
GIRGÁSCHOVÁ
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

„Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v tvojich očiach 
svit, ťažko sa nám bude teraz bez teba žiť...“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa 17. januára 2022 
prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom, 
otcom, dedkom a pradedkom 

JOZEFOM ZUBRICKÝM. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. 
Za dôstojnú rozlúčku vám patrí naše poďakovanie. 
Smútiaca rodina.
V našich srdciach zostaneš navždy.

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, ktorí boli 
v myšlienkach a srdciach spojení s nami, najbližšími, ktorí 
sme sa v týchto neľahkých podmienkach mohli zúčastniť  
poslednej rozlúčky s mojím manželom, našim otcom, 
dedkom a pradedkom

JÚLIUSOM MIŠČÍKOM,
ktorý nás opustil vo veku 82 rokov. Ďakujeme za úprimné 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme  aj pohrebnej službe ERA. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

,,Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 7.3.2022 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil 
môj manžel, otec, dedko, brat, švagor a ujo

VLADIMIR MRÚZ. 
S láskou spomína manželka a deti s rodinami. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku 
a modlitbu.

„Neplačte a nechajte ma v pokoji spať, i bez sĺz možno 
spomínať. Nebolo mi dopriate ďalej s vami byť...“
Dňa 20.3. 2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil môj drahý manžel, starostlivý otec, brat, 
svokor, milujúci dedko, príbuzný a sused

PETER BUŠEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím 
modlitbu a spomienku.
S úctou a láskou spomíname.

,,Spomienky na stálo...“
Dňa 9. marca uplynulo sedemnásť rokov, od smrti  

VALENTÍNA KORMOŠA. 
Bolo to extrémne náhle, rvúce, ranilo nás to 
všetkých. Ďakujeme za všetko dobré, čo si pre nás 
ostávajúcich urobil. Zvlášť za výchovu, vzdelanie, 
dobré návyky a dobré meno, ktoré si za sebou 
zanechal. S láskou a úctou spomína manželka 
Oľga, syn Vladimír a dcéry Darina a Valéria.
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15.III. PAVOL HAMMEL
18.00   Juraj Burian – gitara, Peter Preložník – klávesy. Sabinov 

kinosála MsKS. Vstupné 18 € a 15 €. 
      Predpredaj MsKS, 2. poschodie č. d. 21. 
27.III. ROZLÚČKA SO ZIMNOU SEZÓNOU
13.30   Športové popoludnie pre deti na ľade. Zimný šta-

dión. Vstup voľný.

Knižnica MsKS
14. III. AKO SI DÚHA ZOBLIEKLA ŠATY
10.30   Stretnutie detí MŠ Švermova so Štefanom Fe-

dorom, autorom kníh Kajov výlet a Angorský 
vyslanec – 1. skupina.

15.III.  AKO SI DÚHA ZOBLIEKLA ŠATY
10.30   Stretnutie detí MŠ Švermova so Štefanom Fedorom, 

autorom kníh Kajov výlet a Angorský vyslanec – 2. sku-
pina.

22.III. PODZEMNÁ ZÁHADA TRETEJ RÍŠE
10.00   Prednáška českého spisovateľa a fi lmového dokumen-

taristu Milana Zacha Kučeru pre študentov DSA a ve-
rejnosť.

29.III. S BAMBUĽKAMI ZA KNIHAMI
10.00   Stretnutie mamičiek a ich ratolestí v detskom oddelení 

a detskom kútiku knižnice pri rozprávkach a tvorivých 
dielničkách.

Kultúrne centrum 
Na korze
8.III.   VESELÁ VEĽKÁ NOC 
11.00   Výroba veľkonočnej dekorácie z prírodných materiálov. 

Tvorivá dielňa pre žiakov Spojenej školy Sabinov. Kon-
certná sála KC Na Korze, Námestie slobody č. 100, Sabi-
nov. 

16.III. KORZO KLUB 
15.00   Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na TD je potrebné sa pri-

hlásiť do 11.3. 2022 na t. č. 0911 949 678. 
      Vstupné: 2,00 €. 
      Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, 

Sabinov.

KULTÚRA 
na marec 2022

Stalo sa už peknou tradí-
ciou, že sa žiaci ZŠ Ko-

menského zapájajú do det-
skej poroty prohumánneho 
projektu – Detského činu 
roka, ktorý je už 21 rokov 
ľudskou výzvou svetu. Koná 
sa pod záštitou MŠVVaŠ SR. 
Cieľom tohto projektu je 
spoznávať, vyberať najlep-
šie detské skutky a zahlaso-
vať za nich. Čítali si príbehy 
a vyberali tie najlepšie z 9 
kategórií - Záchrana živo-
ta, Pomoc v rodine, Pomoc 
rovesníkom, Pomoc ľuďom, 
Pomoc prírode, Dobrý ná-
pad, Cena Sašky Fischerovej 
– Malý Veľký čin,  Dobrý čin 
na nete a v tomto roku – no-
vej kategórii – Pomoc počas 
pandémie Covidu-19. Vyjad-
rili svoj názor a aktívne sa 
elektronicky zapojili do det-
skej poroty. V škole najviac 
hlasov získal príbeh tretiaka 
Martina z blízkej Brezovice, 
ktorý daroval kostnú dreň 
svojmu bratovi. Inšpiroval 

nás aj príbeh odvážnych 
gymnazistov z Komárna, 
ktorí pomohli rodine spolu-
žiačky po požiari ich rodin-
ného domu. Hlboko oslo-
vujúci bol pre nás aj príbeh 
11-ročnej Mišky z Lučenca, 
ktorá napriek nastupujúcej 
puberte a zistenej chorobe 
– tetánii sa zo všetkých síl 
snažila pomáhať svojmu oc-
kovi pri jeho vážnej chorobe 
a posledných chvíľach živo-
ta... V diskusiách na hodi-
nách výchovných predme-
tov, ba aj v online prostredí 
sme so žiakmi viedli inšpira-
tívne rozhovory  o skúškach 
charakteru v krízových situ-
áciách, o hodnotách, akými 
stále zostávajú – skromnosť, 
nezištnosť či obetavosť. 
Naši žiaci aj cez tieto sku-
točné príbehy pochopili, že 
nestačí v dobro veriť, dôle-
žité je dobro aj konať. Sku-
točné príbehy o detských 
skutkoch v podobe krás-
nych príkladov altruizmu 
k ľuďom stále inšpirujú. Sú 
svedectvom ľudskej spolu-
patričnosti, výzvou hodnou 
nasledovania a podnetom 
k zamysleniu o poslaní člo-
veka. 

V mesiaci februári 2022 ZŠ 
Komenského v okres-

nom kole 27. ročníka celoslo-
venskej súťaže v prednese 
slovenských povestí Šalian-
sky Maťko v ZŠ, Hviezdosla-
vova, Lipany reprezentovali 
aj naši žiaci. V okresnom kole 
sa v 3. kategórii /6. - 7. roč./ na 
peknom 2. mieste umiestnil 
Tomáš Kocúrko zo VI.C trie-
dy. Tretiak Šimon Marcinko 
a štvrtáčka Nelka Tibenská 

si vo svojich kategóriách 
odniesli ocenenia poroty za 
umelecký prednes. Všetci 
recitátori preukázali impulz, 
vnútorný náboj pri interpre-
tácii svojich príbehov, ktoré 
predniesli odbornej porote. 
„Nie cez hlas, ale cez reci-
tátorovu dušu sa rodí pred-
nes,“ povedala J. Čajková. 
Pri recitácii sme spoznávali 
čarokrásne slovenské kraje, 
dávne tajomstvá i zabudnu-
té príbehy... Ako pútnici sme 
sa zastavili v tôni stromov na 
starodávnych hradoch, aby 
sme si v tejto smutnej pan-
demickej dobe do krčiažka 
načerpali lásku, ľudskosť aj 
dobrotu. 

OKRESNÉ KOLO 
ŠALIANSKY 
MAŤKO 2022

Ľudmila Martančíková

Detský čin 
roka  

Ľudmila Martančíková
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VÝZVA
na podávanie návrhov na ocenenie 
športovcov a kolektívov za roky 2019, 
2020, 2021.

Mesto Sabinov pripravuje vyhláse-
nie najúspešnejšieho športového 
kolektívu mesta a a najlepších špor-
tovcov pôsobiacich na území mesta 
za roky 2019, 2020 a 2021 v týchto ka-
tegóriách:

KOLEKTÍVY: 
žiaci
juniori
dospelí
ŠPORTOVCI:
žiaci /do 15 rokov/
juniori /15 – 18 rokov/
dospelí /nad 18 rokov/

Kritériá pre vyhlásenie najúspešnej-
ších kolektívov a športovcov mesta 
Sabinov nájdete na stránke mesta 
www.sabinov.sk.
 
Vyplnené písomné návrhy podľa kri-
térií na ocenenie môžete posielať 
do 20. marca 2022 na tieto adresy:
Mestský úrad 
– oddelenie školstva a ŠÚ
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

alebo mailom na adresu:
iveta.sulikova@sabinov.sk

Deň svätého Valentína 

Svätý Valentín je patrónom zaľúbe-
ných. Je však aj patrónom milu-

júcich rodičov, priateľov, jednoducho 
patrónom všetkých, ktorí 
sa majú radi. Naši žiaci 
odborného učilišťa si 
tento rok pripomenuli 
sviatok svätého Valen-
tína tvorbou krásnych 
srdiečok. Ušili srdiečka, 
ktorými obdarovali svo-
jich najbližších. V prak-
tickej škole uskutočnili 
besedu o svätom Va-
lentínovi, jeho živote 

a posolstve pre nás všetkých. Jej cie-
ľom bolo venovať sa priateľskej láske, 
spolupráci, tolerancii a dôvere medzi 
sebou. Vážiť si priateľov a uvedomiť si, 
že priateľ je človek, ktorý vždy stojí pri 
mne, ktorý ma má rád a na ktorého sa 
môžem spoľahnúť.  

Agáta Šašalová

SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 15, SABINOV 
• Ponuka vzdelávania v školskom roku 2022/2023  - 3 ročné študijné odbory 

Odborné učilište 
Stavebná výroba so zameraním na murárske práce 

Služby a domáce práce
ukončené záverečnou skúškou a získaním výučného listu

Praktická škola 
Do odborného učilišťa a praktickej školy sa prijímajú žiaci so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku
základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku.
Telefón: 051/4523832 e-mail: spojskolasabinov@gmail.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Prvý ročník Študentských hier prebehol 
3. februára 2022 v dielňach praktického 

vyučovania v odbore autoopravár-me-
chanik. Do súťaže sa prihlásili žiaci, ktorí 
museli absolvovať teoretickú a praktickú 
časť. Témy sa týkali učiva druhého a tre-
tieho ročníka učebného odboru. V teore-
tickej časti žiaci dostali pripravený pra-
covný list a 30 minút na jeho vyplnenie. 
Trochu sa pri tom potrápili. Po teoretickej 
časti každý samostatne pristúpil k prak-
tickej časti. Hodnotiaca komisia v zložení 
p. Ľubomír Cálik, p. Ľuboš Nastišin a p. 
Rastislav Perdík hodnotila každého žiaka 

podľa vopred pripravených hodnotiacich 
kritérií. Každý z komisie zapisoval body do 
pripraveného hárku, ktorý slúžil na celko-
vé hodnotenie súťaže. Vyhodnotenie pre-
behlo za účasti všetkých zúčastnených, 
aby bola zachovaná nestrannosť a objek-
tívnosť hodnotenia. Súťažiaci získali za 
svoje umiestnenia zaujímavé a hodnotné 
ceny. Za prvé miesto boli ocenení akumu-
látorovou vŕtačkou, rozbrusovačkou; za 
druhé miesto získali súpravu náradia a za 
tretie miesto nabíjačku.
Výsledky súťaže:
1. miesto: Nikodém Adamko – 3. ročník
2. miesto: Daniel Priščák – 2. ročník
3. miesto: Dávid Zold – 3. ročník

V odbore kuchár súťažili vo varení žiaci 
druhého a tretieho ročníka, čo im umož-
nilo precvičiť si zručnosti, návyky a vedo-
mosti pod dohľadom majstrov odbor-
ného výcviku. Súťažiaci začali prípravou 
surovín a následne sa začalo vyhodnoco-
vať normovanie surovín, dodržiavanie hy-
gieny a bezpečnosti pri práci, dodržiava-
nie technologického postupu a časového 

limitu. Hodnotila sa komplexnosť 
a dodržanie zadanej úlohy, pre-
zentácia a servírovanie samotné-
ho pokrmu, chuť a kvalita jedla. 
Predsedom komisie bol p. Ven-
delín Kušnír, členov komisie tvo-
rili p. Slávka Hmeľárová, p. Alena 
Durkotová a p. Milan Matija. Zú-
častnení získali naozaj kvalitné 
ceny: za prvé miesto mikrovlnnú 
rúru, za druhé miesto kuchynský 
robot a za tretie miesto ručný 
šľahač. Cenou útechy bola rýchlovarná 
kanvica. 
Výsledky súťaže:
1. miesto: Mária Bikárová – 2. ročník
2. miesto: Nikola Kalejová – 3. ročník
3. miesto: Lenka Giňová – 3. ročník

V učebnom odbore potravinárska 
výroba súťažili žiaci prvého a druhého 

ročníka. Súťaž začala vedomost-
ným testom, nasledovala poj-
mová mapa obsahujúca zdravé 
a nezdravé potraviny, po ktorej 
mali súťažiaci rozpoznávať rôzne 
druhy korenín so zaviazanými 
očami. Okrem iného, účastníci 
ozdobili perníky, ktoré si vopred 
upiekli. Poslednou disciplínou 
bolo ozdobné balenie darčeka. 
Hodnotil sa časový limit, kreati-

vita a celkový vzhľad darčeka a perníkov, 
teda fi nálny výsledok. Z cien získali súťa-
žiaci za prvé miesto teplovzdušnú fritézu, 
za druhé miesto kuchynský robot a za tre-
tie miesto hriankovač. 
Výsledky súťaže:
1. miesto: Andrea Kalašová – 2. ročník
2. miesto: Sára Dudová – 2. ročník
3. miesto: Iveta Bikárová – 1. ročník

Dokáž, že ti to skutočne páli! Taký bol ná-
zov študentských hier za odbor technic-
ko-administratívny pracovník. Súťažili 
v ňom žiaci druhého a tretieho ročníka 
v oblasti ekonomiky, účtovníctva a spo-
ločenskej komunikácie. Súťaž pozostá-
vala zo štyroch kôl. V prvom kole mali 
súťažiaci absolvovať test zo spoločenskej 
komunikácie pozostávajúci z desiatich 
otázok. V druhom kole, pod názvom Buď 
gentleman, mali poukázať na chyby a ne-
dostatky predvedených ukážok v rámci 
spoločenskej komunikácie, konkrétne: 
Ako sa správať vo vinárni. V rámci tretieho 
kola mali zúčastnení správne dopĺňať poj-
my do úlohy z oblasti účtovníctva. Cieľom 

štvrtého kola bolo preveriť vedo-
mosti súťažiacich z matematiky. 
Pre každé kolo bol stanovený 
presný časový limit a bodové 
hodnotenie všetkých disciplín. 
Maximálne mohli žiaci získať 
50 bodov. Komisia pozostávala 
z pedagogických zamestnancov: 
p. Klára Mišková, p. Peter Molčan 
a p. Amália Matiová. Účinkujúci 
a pomáhajúci boli žiaci z I.NRS. 
Za prvé miesto súťažiaci získali 

mobilný telefón, za druhé miesto blueto-
oth reproduktor a za tretie miesto získali 
výhercovia bezdrôtové slúchadlá. Ostatní 
súťažiaci a účinkujúci získali sladkú od-
menu.
Výsledky:
1. miesto: Aleš Husár – 2. ročník
2. miesto: Petra Kalejová – 3. ročník
3. miesto: Lenka Siváková – 3. ročník

Vecné ceny súťažiacim odovzdával ria-
diteľ školy, Ing. Miloš Ondrejkovič, ktorý 
žiakom poďakoval za účasť a povzbudil 
ich k zapájaniu sa do ďalších súťaží. 

1. ročník školskej 
súťaže Študentské hryy

Barbora Bednarčíková, foto:  Miroslav Tutoky

Vedenie Spojenej školy na Ul. SNP 16 
podporuje a teší sa zo súťaží, ktorými 
sa aktivizujú mysle študentov a zdo-
konaľujú sa vo svojich zručnostiach. 
Jednou z noviniek bol premiérový 
ročník súťaže Študentské hry.

Európsky deň jazykov 
2022 – Súťaž v tvorbe 
dizajnu na tričko

Do Európskeho dňa jazykov sa 
spojená školy zapája už tradič-

ne. Tento rok vyhlásilo Európske 
centrum pre moderné jazyky Rady 
Európy súťaž v tvorbe dizajnu na 
tričko Európskeho dňa jazykov 2022, 
do ktorej sme sa mohli zapojiť do 
31. decembra  2021. Našou úlohou 
bolo vytvoriť dizajn trička, ktoré by 
jednoduchým, ale pritom výstižným 
spôsobom prezentovalo myšlienku 
Európskeho dňa jazykov 2022.  Sú-
časťou našej práce bolo aj v krátkosti 
vysvetliť, čo nás viedlo k vytvoreniu 
konkrétneho dizajnu, aká je hlavná 
myšlienka, ktorú sme sa prostred-
níctvom nášho nákresu pokúsili vy-
jadriť.  Za kreatívne nápady vďačíme 
hlavne Nikolasovi Fabuľovi (II. MEO), 
Sandre Giňovej (I. NRS), ako aj tech-
nickej a kreatívnej podpore zo strany 
našich kolegov: Miroslavovi Tutoky-
mu, Rastislavovi Perdíkovi a Angeli-
ke Marcinkovej. 
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Projekt Interreg – kurzy 
január/február 2022

Riaditeľ Spojenej školy na Ul. SNP 16 Mi-
loš Ondrejkovič sa neustále snaží o ini-

ciáciu a podporu zahraničných projektov, 
akým je napríklad Projekt Interreg. 

V januári a februári 2022 sa v našej ško-
le v rámci projektu Interreg uskutočnili 
kurzy: „Kuchnia regionalna Podkarpacia 
w nowych aranżacjach“ – „Regionálna 
kuchyňa v nových podobách“, „Kuchnia 
staropolska“ – „Staropolská kuchyňa“,  
„Kucharz doskonały, I. edycja“ – „Dokonalý 
kuchár, I. edícia“ a „Kucharz doskonały, II. 
edycja“ – „Dokonalý kuchár, II. edícia“. Kur-

zy viedol poľský lektor z oblasti gastronó-
mie, p. Mateusz Płodzień. Za našu školu 
sa kurzu zúčastňovali šiesti žiaci pod 
vedením majsteriek odborného výcviku 
v zložení: p. Aleny Durkotovej s p. Gabrie-
lou Tkáčovou a p. Slávky Hmeľárovej s p. 
Máriou Sontágovou.

Počas kurzu Regionálna kuchyňa v no-
vých podobách pán Płodzień zaúčal 
účastníkov kurzu a zároveň pripravo-
val tradičné poľské jedlá, ako napríklad 
poľskú polievku Žurek a pečenú kačku 
s modrou kapustou a šlonskymi kluska-
mi. Ako dezert pripravil zmrzlinu na báze 
dusíka a čerstvého ovocia. Na kurz Staro-
polská kuchyňa si pán Płodzień prichys-
tal poľskú polievka Barszczyk a bravčovú 
panenku s modrou kapustou a šlonsky-
mi kluskami. Dezert ostal overený a kaž-
dý si vychutnal zmrzlinu na báze dusíka 
a čerstvého ovocia. V kurzoch Dokonalý 
kuchár, I. a II. edícia  pán Płodzień svo-
jich divákov prekvapil ukážkou kuchyne 
Ázie. Všetci zúčastnení sa učili a trénovali 
v príprave sushi na rôzne spôsoby. Vyskú-
šali Nigiri a sushi Maki. Sushi Maki sa delí 
na hosomaki, footmaki a uramaki. Všetko 
jedlo nielen dobre vyzeralo, ale skutočne 

aj chutilo. Žiaci odboru kuchár mali mož-
nosť vidieť aj prípravu najzdravšej po-
lievky Miso-Shiru. V závere Pán Płodzień, 
ako tradične, potešil účastníkov kurzov 
dezertom – Tapiokovým pudingom, 
ktorého prípravu žiaci odboru kuchár 
pozorne sledovali. Nielen študenti, ale 
aj ostatní účastníci kurzu mali možnosť 
ochutnať a sledovať prípravu zahranič-
ných dobrôt, ktorými teraz môžu potešiť 
svojich blízkych.

Valentínske srdiečka 

Sviatok sv. Valentína je spojený s ob-
darovaním svojich milovaných a tých, 

ktorí pre nás veľa znamenajú. Riaditeľ 
školy Miloš Ondrejkovič v spolupráci 
s vedením a pomocou pedagogických 
zamestnancov i študentov z odboru ku-
chár ho chcel spríjemniť nielen nám, ale 
aj tým, ktorých nosíme vo svojich srd-
ciach.

Dlhoročnou tradíciou školy je podpora 
verejnej zbierky Hodina deťom. 14. feb-
ruára 2022, na Valentína, si žiaci, učitelia, 
ale aj ostatní zamestnanci mohli zakú-
piť sladké valentínske srdiečko a tým 
podporiť verejnú zbierku 2021/2022 pod 
názvom Hodina deťom. Výnos zo zbier-
ky poputoval na účet Nadácie pre deti 
Slovenska. 

Na príprave valentínskych srdiečok sa 
podieľali žiaci z odboru kuchár pod ve-
dením majsterky odborného výcviku, p. 
Slávky Hmeľárovej. Vo fi nálnej etape do-
končovania srdiečok pomáhali aj ostatní 
pedagogickí zamestnanci. Nápad zbierky 
spojenej s valentínskymi srdiečkami pri-
niesla p. Amália Matiová, vďaka ktorej sa 
nepotešili iba naši blízki, ale aj tí, ktorí sú 
často sami. Srdiečkam sa zaradovali aj 
klienti zariadenia pre seniorov Seniorvi-
tal, n. o. Sabinov a klienti zariadenia Hu-
manitár n. o., Prešov. V tejto tradícii chce-
me určite pokračovať do budúcna. 

„Poeti“

Aj na našej škole máme „malých poe-
tov“, ktorí sa pravidelne zapájajú do 

rôznych školských i celoslovenských lite-
rárnych súťaží. Ani tentokrát sme nevyne-
chali príležitosť a básne Adama Mišenka 
sme poslali do súťaže Poetická Ľubovňa. 
V súťaži mu držíme prsty prajeme mu veľa 
tvorivých dní. 

„Aby knihy nezapadli 
prachom“

Vedenie Spojenej školy, SNP 16 má 
pozitívny vzťah k rozvoju kritického 

myslenia a podpore čitateľskej gramot-
nosti svojich žiakov. Aby knihy nezapadli 
prachom ani na Spojenej škole, SNP 16, 
aby ich žiaci čítali, aby sa rozprávali o prí-
behoch z kníh, aby poznávali nepoznané, 
aby sa rozvíjali, posúvali ďalej a tvorili... 
Žiaci II. MEO a III. MEO s p. uč. Ladičovou 
knihy prečítali, tvorivo k ním pristúpili 
a vytvorili plagáty. Plagát poskytuje struč-
né, ale pútavé informácie. Jeho účelom je 
zaujať, presvedčiť – je to istá forma rekla-
my a propagácie. Žiaci II. MEO a III. MEO 
vyjadrili nádej, že takéto plagáty, ktoré 
vytvorili aj oni, poslúžia i ďalším žiakom 
školy a že získané vedomosti budú ďalej 
prehlbovať. 

II. MEO – druhý ročník štvorročného štúdia, 
odbor: mechanik – elektrotechnik
III. MEO – tretí ročník štvorročného štúdia, 
odbor: mechanik – elektrotechnik
I.NRS – prvý ročník denného nadstavbové-
ho štúdia, odbor: podnikanie v remeslách 
a službách

Projekt je spolufi nancovaný z Európskej únie z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Barbora Bednarčíková, foto: Miroslav Tutoky
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Túto myšlienku sa snažia každodenne 
prenášať do výchovno-vzdelávacie-

ho procesu učitelia a formovať v duchu 
kresťanskej náuky aj zverených žiakov. 
No sami by toho neboli schopní. Pomáha 
im v tom sám Ježiš, ktorý prebýva v srdci 
našej školy - v školskej kaplnke. On vlieva 
lásku do našich sŕdc, aby sme my, učitelia 
a učiteľky, mohli s láskou slúžiť naším žia-
kom. 

Pandémiou bol ovplyvnený aj duchov-
ný život v našej škole. Žiaci sa len v ob-
medzenej miere mohli zúčastňovať na 
duchovných obnovách vedených pánom 
kaplánom Martinom. Moderné techno-
lógie však našli uplatnenie aj tu, keď sa 
už viackrát celej škole podarilo spoločne 
sláviť sv. omšu prostredníctvom strea-
movania zo školskej kaplnky v prostredí 
Microsoft Teams.  

Hoci vychovávame žiakov vo viere, 
ktorá na svete pretrváva už viac ako 2000 
rokov, vo vyučovaní sa nebránime ani 
využívaniu rôznych inovatívnych metód. 
Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sme 
sa v školskom roku 2021/2022 stali jed-
nou zo šiestich slovenských škôl, ktoré 
si za svoju inovatívnu činnosť v oblasti 

digitálnej transformácie vyučovacieho 
procesu vyslúžili titul Microsoft Show-
case School. Toto významné ocenenie 
sme získali zaslúžene, keďže hneď po 
vypuknutí 1. vlny pandémie vírusu CO-
VID-19 sme dokázali plynule nabehnúť 
na dištančné vzdelávanie. Prostredníc-
tvom MS Teams sme žiakom domáce 
úlohy nielen zadávali, ale sme aj online 
vyučovali. V aktuálnom školskom roku sú 
novinkou hybridné vyučovacie hodiny. 
Ide o kombinované hodiny realizujúce 
sa prezenčne v škole, pričom žiaci v ka-
ranténe sa na ne môžu online pripojiť zo 
svojich domovov.

S inováciami začíname už od raných 
začiatkov mladšieho školského veku na-
šich detí. Na 1. stupni učitelia individuál-
nym prístupom pomáhajú žiakom popri 
tradičnom vyučovaní matematiky už od 
1. ročníka využívaním prvkov Hejného 
metódy osvojovať si schopnosť kriticky 
myslieť, analyzovať problémové situácie 
a hľadať nové riešenia. Uvedomujeme si 
totiž, že takéto rozvíjanie logického mys-
lenia sa našim žiakom zíde nielen pri ich 
ďalšom štúdiu, ale ja pri budúcom uplat-
není na trhu práce.

Keďže vieme, že jazyky v dnešnej 
dobe hýbu svetom, neopomenuli sme 
ani moderné metódy vo vyučovaní an-

glického jazyka. Už v 1. a 2. ročníku sa 
žiaci na hodinách angličtiny vzdelávajú 
pomocou inovatívnej metódy Jolly Pho-
nics. Vďaka tejto metóde sa učenie stá-
va hrou. Vytvára priestor na uplatnenie 
kreativity vyučujúceho a motivujúcim 
princípom aktívne vťahuje najmladšie-
ho žiaka do sveta učenia sa cudzieho 
jazyka. Dnes sa prostredníctvom nej 
vyučuje angličtina vo viac ako 100 kra-
jinách sveta.

Aktuálnym problémom väčšiny žia-
kov dnešnej doby je nízka úroveň čita-
teľskej gramotnosti. Aj s týmto prob-
lémom sme sa popasovali. Vo februári 
2021 sme sa úspešne zapojili do rozvo-
jového projektu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky „Čítame radi 2“ na podporu či-
tateľskej gramotnosti. Vďaka nemu sme 
mohli do školskej knižnice zakúpiť viac 
ako 130 kníh pre žiakov 1. aj 2. stupňa, 
čím sme dali nový impulz na rozvoj jej 
činnosti.

Uvedomujeme si, že sociálna izolácia 
počas pandémie ochorenia COVID-19 
vplýva aj na žiakov našej školy. Od za-
čiatku tohto školského roka u nás pôso-
bí školská psychologička, ktorá taktiež 
aktívne pomáha žiakom utužovať vzťahy 
v triednych kolektívoch a podporovať 
prosociálne vzťahy.
Ak má vaše dieťa priveľa voľného času, 
môže ho tráviť zmysluplne v CVČ pri CZŠ 
sv. Jána Krstiteľa. Naše CVČ disponuje ši-
rokou paletou rôznorodých záujmových 
útvarov (krúžkov). V tomto školskom 
roku sme otvorili 22 krúžkov s rôznoro-
dým zameraním. Uplatnenie si v nich 
nájdu milovníci športu, ale aj umenia, zá-

Rozumom a srdcom 

Lucia Jusková, Jozef Kovalík

Veda a viera sú ako dve krídla, ktoré človeka dvíhajú k nebu a dávajú mu pravú slo-
bodu. Školské vyučovanie v CZŠ sv. Jána Krstiteľa nie je len získavaním vedomos-
tí, ale pomáha žiakom objavovať aj životnú múdrosť, vychádzajúcu z poznania 
poriadku sveta a kresťanskej viery. Žiaci majú príležitosť v rodinnom prostredí, 
v atmosfére priateľstva, v súlade s najnovšími trendmi vo vzdelávaní a v rozvíjaní 
náboženského poznania rásť po osobnostnej i ľudskej stránke. Tieto skutočnosti 
vyjadruje aj motto našej školy – Rozumom a srdcom.

Pokračovanie na s. 16 
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ujemcovia o výdobytky IKT, ale aj ochran-
covia prírody. 

V dobe pred pandémiou sme zvykli 
organizovať množstvo školských akcií 
a exkurzií, napríklad Deň elegancie, Eu-
rópsky deň jazykov, školský karneval, Noc 
v knižnici, exkurziu do Osvienčimu, rôzne 
besedy s autormi, pasovanie prvákov za 
čitateľov v Mestskej knižnici v Sabinove. 
Niektoré z týchto akcií naďalej realizuje-
me v súlade so schválenými protipande-
mickými opatreniami. Veľkej obľube sa 

tešili aj dve najväčšie akcie - Deň školy 
a Deň otvorených dverí. Deň otvorených 
dverí a zároveň prehliadku našej školy sa 
chystáme spojiť s tohtoročným zápisom 
do 1. a 5. ročníka. Pevne veríme, že sa nám 
tohto roku podarí v júni uskutočniť aj Deň 
školy, keďže nás čaká oslava 30. výročia jej 
založenia.

Pevne veríme, že spĺňame všetky nároč-
né kritéria nielen cirkevnej, ale aj moder-
nej školy súčasnosti a ponúkame pre deti 
príjemné rodinné prostredie, v ktorom 
môžu spoznávať tajomstvá života ROZU-
MOM a SRDCOM. 

Začiatok februára nepatril len 
športovej olympiáde, ale aj 

realizácii krajských kôl školských predme-
tových olympiád. Tento rok sa až na krajské 
kolá podarilo prebojovať študentom sabi-
novského gymnázia DSA v olympiádach 
z predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk 
a slovenský jazyk. Všetky tieto jazykové 
olympiády prebiehali vzhľadom na situ-
áciu dištančne, teda online testom a ná-
slednou ústnou časťou prostredníctvom 
video stretnutia. 

Na krajskom kole v Olympiáde v anglic-
kom jazyku 8. februára 2022 malo Súkromné 
Gymnázium DSA až dvoch súťažiacich. Tre-
tiačka Karolína Krištofová vybojovala úžas-

né 2. miesto! Postup na celoslovenské kolo 
v kategórii 2B jej unikol o vlások, no napriek 
tomu Karolína opätovne ukázala svoje vyni-
kajúce znalosti a zručnosti v anglickom jazy-

ku. Druhák Patrik Antol sa v kategórii 2A 
umiestnil na sympatickom 13. mieste.

V oblasti slovenského jazyka ško-
lu reprezentoval na krajskom kole 

olympiády 10. februára 2022 maturant 
Michal Verbovský, ktorý v konkuren-
cii 35 súťažiacich obsadil pekné 15. 

miesto.

Súťažiacu mala naša škola aj na krajskom 
kole Olympiády v nemeckom jazyku, súťaž 
sa realizovala 16.2.2022. Klaudia Genčurová 
(3.A) sa umiestnila na 14. mieste 

Srdečne blahoželáme! 

Školstvo

Pokračovanie zo s. 15 
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 Vážení rodičia, milí 
budúci prváci,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 
NA ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, 

ktorý sa uskutoční v priestoroch
ZŠ, KOMENSKÉHO 13 V SABINOVE

● v dňoch  11. 04. – 12. 04. 2022
● v čase od 13.30 – 16.30 h

K zápisu je potrebné priniesť:
● rodný list žiaka,
● občiansky preukaz zákonného zá-

stupcu.

Na stránke https://zskomsab.edupa-
ge.org/register/ je možnosť elektro-
nicky vyplniť zápisný lístok. Vytlačený 
a podpísaný ho prineste na zápis Váš-
ho dieťaťa.  ťaťa.  

2. miesto na 
krajskom kole OAJ 
pre sabinovské 
gymnázium!

Smoroňová, foto: archív školy

Dlho plánované stretnutie s 
našou partnerskou školou 

Irpin Lyceum of Inovative Technolo-
gies – malá akadémia vied v Kyjeve  
prebehla úspešne.

Pre našich žiakov sme dohodli online 
workshopy, inovatívne vzdelávanie IT 

zručnostI, vzdelávanie dizajno-
vých technológií a workshopy 
inovatívnych metód vzdeláva-

nia aj pre našich pedagógov.
Ak sa situácia zlepší a bude 

bezpečná, chceli by sme aj vzájomné 
výmenné pobyty študentov.

Náš pán riaditeľ naše gymnázium 
predstavil aj v Ukrajinskej televízii. 

I. Ličáková, foto: archív školy

nolo-

z

n

Aj keď je doba, aká je, boli sme v Kyjeve.
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KRITÉRIÁ PRIJATIA:
 Podľa zákona č. 245/2008 § 105 ods. 2., 3., 
4. do športovej triedy sú prijímaní žiaci:
● na základe žiadosti zákonného zástup-
cu,
● po overení športových zručností a schop-
ností žiakov, 
● na základe zdravotnej spôsobilosti. 

Kritériá na overenie špeciálnych schop-
ností, zručností alebo nadania žiakov vy-
dáva riaditeľ školy.

ŠPORTOVÉ KRITÉRIÁ PRIJATIA
Všeobecné:
● hod plnou loptou (faktor sily)
● skok z miesta (faktor odrazovej sily 
dolných končatín)
● test obratnosti (faktor obratnosti, po-
hybová pamäť)
● člnkový beh 4 × 10 metrov (faktor akce-
leračnej rýchlosti)

Futbalové:
Test č. 1 slalom s futbalovou loptou zakon-
čený streľbou (herných činností jednotlivca)

Test č. 2  hra
Hokejové: 
Test č. 1 slalom s fl orbalovou hokejkou 
zakončený streľbou (herných činností 
jednotlivca)
Test č. 2 hra
Gymnastické:
Test č. 1 hĺbka predklonu
Test č. 2 kotúľ vpred, hlboký sed roznožný  
– placka
Test č. 3 sed-ľah za 30 sekúnd

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

Podľa výsledkov sa stanoví poradie 
uchádzačov do športovej triedy.

Rodičia budú v deň overovania 
pohybových schopností informovaní 
o učebných plánoch a časovej dotácii ho-
dín športovej prípravy.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ rozhod-
nutie o prijatí do športovej triedy. 

VÁŽENÍ RODIČIA A MLADÍ 
TALENTOVANÍ ŠPORTOVCI,
ZŠ, Komenského 13 v Sabinove,
Vás srdečne pozýva na 
overenie športových zručností 
a schopností žiakov, ktoré sa 
vyžadujú na zaradenie žiaka do športovej triedy.
Testy zdatnosti žiakov do športovej triedy 
v 5. roč. sa uskutočnia 4. 4. 2022 (pondelok) o 15.00 h v telocvični ZŠ, Komenského 13 
v Sabinove. V prípade otázok je možné volať na  číslo 0903 282 219, 0902 121 485

Vážení rodičia, milí budúci piataci,
srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do
5. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch
ZŠ, Komenského 13 v Sabinove
v dňoch 4. 4. – 12. 4. 2022
v čase od 7.30 – 14.00 h 
K zápisu je potrebné priniesť:
- vyplnený zápisný lístok,
- rodný list žiaka,
- občiansky preukaz zákonného zástupcu.
V prípade potreby je možné dohodnúť termín zápisu na tel 
čísle: 0902 121 485.

ŠKOLA PONÚKA:
- kvalifi kovaných pedagógov a vychovávateľov, špeciálneho 

pedagóga, šk. psychológa, asistentov učiteľa,
- bohaté tradície v oblasti športovej prípravy, športové triedy 

zamerané na futbal, hokej, gymnastiku,
- odborné učebne s interaktívnymi tabuľami: počítačová, 

tabletová, notebooková učebňa, uč. fyziky a chémie, biológie, 
techniky, angl. jazyka, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, ...

- zameranie na cudzie jazyky, dotácia hodín anglického jazyk,
- široký výber záujmových krúžkov,
- služby školského klubu detí,...

PROJEKTY
• Modernejšia škola
• Spolu múdrejší
• Letná škola, Jarná škola
• Čítame radi
• Dajme spolu gól
• Cesta na trh práce 2
• Outdoorová edukácia – Spoznaj a chráň (Strom života)
• BIOPROFILY – Implementácia praktickej environmentálnej 

výchovy v školách
• Expedícia Fenomény sveta
• Zlepšenie vybavenosti odborných učební (PC učebňa, jazy-

ková učebňa, dielne)
• Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia športovej infraštruk-

túry nár. významu

• Dielne 2 
• Obnova priestorov telocvične
• CEEV Živica,  projekt Tajný život mesta
• NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.
• Národný ústav certifi kovaných meraní a vzdelávania (Elek-

tronické testovanie) 
• DIGIŠKOLA, vytvorenie a využívanie tabletovej učebne, 
• Národný projekt Profesie pomáhajúce v edukácii detí a žia-

kov II. 

ŠKOLSKÉ AKCIE
- Spolupráca s materskými školami 
- Korčuliarsky  výcvik – 2. r..
- Základný plavecký výcvik – 3. r., 5. r.
- Škola v prírode – 4. r.
- Základný lyžiarsky výcvik – 7. r.
- Zimná škola v prírode – 5. – 9. r. 
- Relaxačno – ozdravovací pobyt pri mori – 5. – 9. r. 
- Poznávací zájazd do Londýna - 5. – 9. r.
- Exkurzie v rámci Slovenska, školské výlety

ĎALŠIE Z AKCIÍ ŠKOLY
- Pasovačka prvákov
- Mikuláš 
- Vianočná akadémia
- Noc v knižnici
- Deň rodiny

Na stránke https://zskomsab.edupage.org/register/ je mož-
nosť elektronicky vyplniť zápisný lístok. Vytlačený a podpísaný 
ho prineste na zápis Vášho dieťaťa. 

och

pcu.
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Krajské kolo Olympiády zo 
slovenského jazyka a literatúry

Po úspešne absolvovanom okresnom 
kole sa náš deviatak Oliver Demko (9. B) 

šťastne zapísal aj na krajskom kole, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 11.02.2022. Podmienky 
boli znova sťažené – príprava poznamena-
ná dištančným vzdelávaním, prehlbovanie 
a upevňovanie vedomostí zaznamenané 
v pamäti školy i samotného žiaka, 25 otá-
zok za 35 minút zameraných zväčša na vyš-
šie myšlienkové procesy... Oliver to zvládol 
jedinečne! Je riešiteľom, ktorý v Prešov-
skom kraji hanbu neurobil a vo vedomost-
nom teste stratil len 4 body za víťazom, 
ktorý postúpil do celoslovenského kola. 

Srdečne blahoželáme! 

Súťaž v prednese slovenských 
povestí Šaliansky Maťko

Kliatby, zradená láska, nenávisť či pýcha, 
alebo závisť. To všetko je typické pre 

naše povesti o hradoch, mestách, zná-
mych osobnostiach... Po dvoch rokoch sa 
konečne naši žiaci dočkali a prezenčnou 
formou absolvovali okresné kolo 27. roční-

ka Šalianskeho Maťka v Lipanoch. 
V I. kategórii zaujal porotu Jan-
ko Jankura (3.D) so svojou po-
vesťou O pravde medzi kráľom 
Matejom a žobrákom a získal 2. 
miesto. V II. kategórii zas Barbor-
ka Kuzmyková (5. A) vyrozprávala 
príbeh o Lendackých zvonoch a obsadila 
3. miesto. Ani v III. kategórii sme neobišli 
naprázdno a naša Miška Šoltysová (6. A) 
získala za svoj umelecký prednes čestné 
uznanie a oboznámila porotu i svojich 
súperov, že sa neoplatí brať na ľahkú váhu 
zvyky na sviatok sv. Lucie. Všetkým srdeč-
ne blahoželáme! 

Matematická olympiáda

Dňa 26.01.2022 sa uskutočnilo okresné 
kolo MO v kategórii Z5 a Z9. Do súťaže 

sa zapojilo 9 škôl nášho okresu.
Ani v tejto zložitej dobe žiaci nestratili 

chuť a záujem riešiť matematické úlo-
hy. Aj naša škola mala svojich zástupcov. 
V kategórii Z5 získal Marko Kostelník 2. 
miesto a Kamil Poloha bol úspešným rie-
šiteľom, obaja z 5.B triedy.

V kategórii Z9 sa o druhé a tretie miesto 
podelili Adam Kočiš a Alan Lichvarčík, žia-
ci 9. A triedy. 

Chlapcom blahoželáme a deviata-
kom prajeme veľa úspechov v krajskom 
kole. 

Olympiáda v nemeckom jazyku

32. ročník okresného kola Olympiády 
v nemeckom jazyku sa konal 19. ja-

nuára 2022. Našu školu v kategórii 1A pre 
žiakov 5. – 7. ročníka reprezentoval Marko 
Kostelník z 5.B a v kategórii 1B pre žiakov 
8. a 9. ročníka Michal Kostelník z 9.A. Súťaž 
prebiehala online a súťažiaci preukázali 
svoje vedomosti v gramatickom teste, ale 
aj zručnosti v počúvaní a čítaní s porozu-

mením. Obaja chlapci postúpili do 
vyššieho kola z prvého miesta. 

Krajské kolo sa konalo 16. 
februára 2022. Po online teste, 

ktorý opäť preveroval gramati-
ku, počúvanie čítanie s porozu-

mením, sme s napätím čakali na 

vyhodnotenie tejto časti, pretože pre 
piatich najlepších súťažiacich v každej 
kategórii nasledovala aj ústna časť. Ča-
kali sme viac ako tri hodiny, ale vyplatilo 
sa - Michal aj Marko postúpili do ústnej 
časti. V kategórii 1A sme verdikt poroty 
poznali do niekoľkých minút po skon-
čení ústnej časti. Marko sa vo svojej ka-
tegórii umiestnil na 1. mieste. Michal bol 
v napätí trošku dlhšie, ale aj v jeho prí-
pade bolo čakanie odmenené. Vo svojej 
kategórii sa Michal stal sa víťazom kraj-
ského kola. Chlapcom blahoželáme a dr-
žíme palce v celoslovenskom kole. 

Školstvo

Z úspechov Základnej školy na Ul. 17. novembra Sabinov

Text: Katarína Falatová

Foto zo Šalianskeho Maťka. Zľava: Kuzmyková, 
Jankura, Šoltysová

Text i foto: Katarína Falatová

Jana Novacká

Text a foto: Daniela Štoff ová
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22.1.2022   Bradlové pásmo
Plánovaná akcia z nášho tohtoročného 
kalendára. Konečne sa sneh objavil aj 
v našom regióne, a tak nám nič nebráni-
lo vyžiť túto príležitosť. Hoci účasť nebola 
hojná, predsa sme začali našu krátku trasu 
pri ranči v obci Kamenica. Počasie bolo 
veterné, ale ani to nás neodradilo vybrať 
sa k Spiacemu mníchovi. Trasou sme zašli 
k Sokolovej skale, kde sme sa zahriali tep-
lým čajom a pokračovali sme na lúky, kto-
ré sú súčasťou bradlového pásma. Vietor 
a sneženie nabrali na sile, a tak viditeľnosť 
nebola ideálna. Trasa: Kamenica(ranč) 
– pod Sokolovou skalou – Spiaci mních 
– lúky bradlového pásma – Kamenica 
(ranč). Dĺžka trasy: 6,4 km, stúpanie: 255 
m, klesanie: 247 m.

23.1.2022   Prejazd Pieninami, 
51. ročník
Znie to trochu neskutočne, ale v noci, 
deň pred akciou, napadlo na Zamagurí 20 
až 30 cm nového snehu. Tak čo viac sme 
si mohli priať. KST Stará Ľubovňa v plnej 
sile a účastníci z Košíc, Dolného Kubína, 
Lipian a stála zložka zo Sabinova. Autobus 
nás vysadil v lyžiarskom stredisku Litma-
nová, odkiaľ začala naša trasa cez hrebeň 
Pienin až do obce Lesnica. Popisovať jed-
notlivé úseky trasy je asi zbytočné, preto-
že tú krásu sa popísať jednoducho nedá. 
To treba zažiť na vlastnej koži. Podmien-
ky boli natoľko priaznivé, že sme prešli 
aj nebezpečné úseky, ktoré sme po iné 
roky zjazdiť nemohli. Ukončenie akcie 
bolo v klube v Starej Ľubovni so skvelou 
náladou pri rozhovoroch a po plánovaní 
ďalších podujatí sme sa rozišli do svojich 
domovov. Trasa: Litmanová – pod Vysoké 
skalky – Šľachtovka – Lesnica. Dĺžka trasy:  
18 km, stúpanie: 568 m, klesanie: 816 m.

29.1.2022   Zelené pleso
Každoročná akcia, ktorá asi nechýba v ka-
lendári žiadneho turistického klubu. Aj 
toto naše plánované podujatie  podporilo 
nočné sneženie, a tak ráno na parkovis-
ku Biela Voda to vyzeralo úžasne. Čerstvý 
sneh a ešte málo“ vyšľapaný“ chodník 
dodával trase nepoškvrnenú atmosféru. 
Aj  počasie neostalo nič dlžné. Dole skoro 
bezvetrie a vo vyšších polohách občasný 
vetrík. Výstup na chatu pri Zelenom ple-
se bol romantický a scenérie plné snehu 
nádherné. Zjazd dole na bežkách, to je 
jazda, ktorú treba určite absolvovať (skial-
pinisti si išli oči vyočiť), keď sme s nimi dr-
žali krok až dole na parkovisko. Túto akciu 

sme ako klub absolvovali mnoho-
krát, ale tohtoročné podmienky 
boli asi najlepšie za posledné ob-
dobie. Trasa: parkovisko Biela Voda 
– Kovaľčíkova poľana - Šalviový prameň 
–chata pri Zelenom plese a späť. Chod-
ník prechádza dolinou Kežmarskej Bielej 
vody a dolinou Zeleného plesa. Dĺžka tra-
sy: 18 km, stúpanie a klesanie: 703 m.

4.2.2022   Televíkend na Lysej
Redakcia Televíkend pod vedením Marti-
ny Kacinovej navštívila po dvoch rokoch 
lyžiarske stredisko Lysá a pohorie Čergov. 
Stretnutie s redakčnou radou na chate 
Šport o 10.30 h. Pokračovali sme po zjaz-
dovke k lyžiarskej chate, kde nás privítal 
Vlado Magda a porozprával nám o lyžo-
vačke na Lysej. Spomenul aj históriu Šariš-
ského pohára v zjazdovom lyžovaní. Naša 
cesta viedla modrou turistickou značkou 
na Baranie. Rastislav Perdík porozprával 
o pohorí Čergov a o tom, čo môžeme vi-
dieť z našich kopcov. Zastavili sme sa aj na 
cintoríne Baranie a turistickým chodníkom  
sme sa premiestnili k oddychovej zóne 
pod Okrúhlou, ktorú vybudoval a prevádz-
kuje KST Slovan Sabinov. Rozhovor pri Ol-
tár Kameni poskytol Dušan Šajgal. Pomaly 
sme šliapali na vrchol Lysá. Naše putovanie 
bolo pomalé, lebo sme stále točili, fotili ba 
aj dronovali. Bola to ozaj nádhera pozerať 
sa na Vysoké Tatry a na západ slnka za úžas-
nej viditeľnosti. Počasie počas celého dňa 
bolo vynikajúce, slnečno, sem-tam obláčik, 
teplota - 4oC. Reláciu je možné vidieť  z ar-
chívu 19. 2. 2022 na RTVS – Televíkend. Akcie 
sa zúčastnili: Dušan Šajgal, Maroš Kužma, 
Jožko Krehlík, Rastislav Perdík, zástupca 
hotela  Šport Dano Lipták a RTVS.  

12.2.2022   Prejazd Ľubovianskou 
vrchovinou 51. ročník
Po výraznom oteplení sa uskutočnila ďal-
šia akcia klubu v Ľubovianskom regióne. 
47 účastníkov, z toho desiati zo Sabinova 
a okolia sa vybralo tradičnou trasou z Hra-
ničného do Starej Ľubovne. Slnečné poča-
sie, krásne výhľady a skvelá nálada dodala 
tejto akcii šmrnc ako sa patrí. Aj viditeľný 
úbytok snehu nenarušil hladký prechod 
do cieľa trasy. Trasa: Hraničné – Skalná – 
Doštená – Ščerbovka – Nad Modrinami 

– Oslí vrch – lesopark nad hradom - Ľubo-
vianský hrad. Dĺžka trasy: 16 km, prevýše-
nie:  489 m, klesanie: 443 m. 

12.2.2022   Výstup na Kojšovskú Hoľu 
(1246 m), 32. ročník
Akcia prešovských turistických klubov, ku 
ktorým sa pridali aj naši členovia zo sabi-
novského klubu. Túra prebiehala v pek-
nom slnečnom počasí, s peknými výhľad-
mi z vrcholu. Panoramatickým výhľadom 
boli viditeľná hradba Slanských vrchov, 
Stráže, Čergovské pohorie, Belianske a Vy-

soké Tatry a dokonca aj Kráľovu Hoľu 
v Nízkych Tatrách. Občerstvenie 
na chate Erika  a následný zostup 
do obce Kojšov bol úspešným za-
vŕšením úžasnej túry plnej zážit-

kov. Trasa: Kojšov – Kojšovská Hoľa 
– Kojšov. Dĺžka trasy: 20 km, stúpanie: 

cez 800 m.

13.2.2022   Rokliny Slovenského raja – 
Suchá Belá ( zimný prechod)
Určite je veľa turistov, ktorí navštívili nám 
blízku perlu Spiša a to  Slovenský raj. Tieto 
prírodné skvosty sú našťastie prístupné 
celoročne, ale je iba málo turistov, ktorí 
sa odhodlali tieto miesta navštíviť v zime. 
Prechody roklinami v tomto období majú 
svoje jasné pravidla a špecifi ká. Sú hlavne 
zamerané na bezpečnosť, ktorá je nevy-
hnutná. Výbava turistu musí obsahovať 
minimálne kvalitnú zimnú obuv a stú-
pacie železá (mačky a pod.), dobré zimné 
oblečenie, turistické palice a pitný režim. 
To je základ. Prechod nie je jednoduchý 
a oproti teplým mesiacom je oveľa nároč-
nejší a dlhší. No napriek tomu je v zimnom 
období neporovnateľne krajší. Tá nádhera 
vás jednoducho očarí a oči blúdia z jed-
nej krásy na ďalšiu. Vodopády sa zmenili 
na ľadopády a tie sa striedajú s ďalšími 
krásnymi zakutiami. Voda, sneh  a ľad tu 
vytvárajú nádherné prírodné scenérie. Aj 
rebríky sú akési inakšie, no je to zmena, na 
ktorú si treba privyknúť. Vyskúšali sme si aj 
lezenie v ľadopádoch a je to ozaj adrenalí-
nový šport, ktorý potrebuje lezeckú výbavu 
a dobrú kondičnú prípravu. Trasa: Podlesok 
– roklina Suchá Belá – Glacká cesta – Pod 
Vtáčím hrbom - Podlesok. Dĺžka trasy: 14, 
5km, stúpanie: 534 m, klesanie: 522 m.

13.2.2022   Eliašovka
Ďalšia zimná bežkárska lyžovačka na 
hraničnom území Slovenska a Poľska 
k vyhliadkovej veži „Eliašovka“ na poľskej 
strane. Podmienky už trochu obmedzené 
a povrch zľadovatelý, no napriek tomu to 
bola pekná, a stále je v týchto oblastiach, 
krásna turistika. Dĺžka trasy: 18 km, stúpa-
nie: 725 m, klesanie: 718 m. 

 O ďalších akciách a podujatiach sa môžu 
záujemcovia informovať na web stránke 
www.kstsb.sk, alebo na telefónnom čísle 
0903 883 078 (predseda KST Slovan Sabi-
nov a vedúci zimnej turistiky). 

Šport

Turistické okienko
Zima je tu a aktivity, ktoré s ňou súvi-
sia, sa konajú nepretržite. Ani náš klub 
neostal zazimovaný niekde v teple 
a v spomienkach na časy minulé, ale 
sa aktívne zapája do turistických pod-
ujatí. Hoci sneh je niekedy potrebné 
vyhľadávať, je stále dosť možností, 
ako si zimnú turistiku vychutnať. A tu 
sú niektoré podujatia z našej klubovej 
činnosti, ktoré sme absolvovali.

Text: M. Grešák, R. Perdík, foto: archív klubu
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