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„Magistri dies 
MMXXII“

Rozhodujúcim je dátum zaevidovania 
prihlášky v podateľni Mestského úradu 
v Sabinove. Vyhlasovateľ výberového 
konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované podmien-
ky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyš-

šie uvedené predpoklady, kritériá a po-
žiadavky a predložia v stanovenom ter-
míne spolu s prihláškou do výberového 
konania všetky požadované doklady 
a prílohy, budú na výberové konanie 
písomne pozvaní najneskôr 7 kalendár-
nych dní pred jeho konaním.

Mesto Sabinov v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIA 
NA OBSADENIE FUNKCIÍ RIADITEĽOV:

riaditeľa Materskej školy, 
17. novembra 42, Sabinov

(s predpokladaným nástupom 
od 1. júla 2022)

riaditeľa Materskej školy, 
Švermova 1, Sabinov

(s predpokladaným nástupom 
od 1. júla 2022)

Podrobné informácie o kvalifi kačných predpokladoch, kritériách, požiadav-
kách a požadovaných dokladoch a prílohách, ktoré je uchádzač povinný predlo-
žiť, sa dozviete na webovej stránke mesta - www.sabinov.sk.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je 
potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Sabi-
nove, Námestie slobody 57, v obálke označenej heslom: 

„VÝBEROVÉ KONANIE -  NÁZOV ŠKOLY - NEOTVÁRAŤ“
najneskôr do 23. mája 2022 do 12.00 h.

Jana Amosa Komenského zvyknú dejiny 
nazývať aj učiteľom národov. Jeho peda-

gogický odkaz je nevyčerpateľnou studni-
cou poznania, fi lozofi e, cesty do „študákovej 
duše“, myslenia a kreativity. S týmito honos-
nými pojmami sa pýšia, ale aj zápasia učite-
lia. Tí učitelia, ktorí denne budujú a formujú 
neokresané samorasty v podobe svojich 
žiakov. V mnohých prípadoch sú základným 
kameňom budúcich povolaní, ktoré ná-
sledne kreujú našu spoločnosť. Na zákla-
de týchto skutočností môžeme povedať, 
že sú alfou medzi povolaniami. 

Na našom území sa morálne oceňuje 
práca učiteľov od roku 1955, ktorá je spoje-
ná s výročím narodenia českého pedagó-
ga, fi lozofa, spisovateľa a teológa J. A. Ko-
menského /28.3.1592 – 15.11.1670/. Mesto 
Sabinov si prácu učiteľov za rok 2021 pri-
pomenulo práve 28.3.2022 v priestoroch 
kinosály MsKS. Bolo to vzácne a honosné 
dopoludnie, ktoré pracovníci MsKS pri-
pravili pre všetkých pracovníkov školstva 
nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta. Pamätnú plaketu vytvorenú pri tejto 
príležitosti dostalo do rúk spolu 15 peda-

„Škola má byť miestom ľúbezným, 
vábiacim oči vnútri i zvonku. Človek 
je najzložitejší a najtajomnejší, ale 
aj najtvárnejší zo všetkých tvorov“, 
tvrdil Komenský.

-jV-, foto:  Diamond Art
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1. KROK: UBYTOVATELIA 
MUSIA S UBYTOVANÝMI 
UTEČENCAMI PODPÍSAŤ 
ZMLUVU O UBYTOVANÍ
Ubytovateľ (fyzická osoba, ale-
bo právnická osoba, ktorá ne-
poskytuje ubytovanie na zák-
lade živnosti - profesionálne) 
uzavrie s ubytovanými zmluvu 
o ubytovaní, ktorej vzor náj-
du na stránkach Ministerstva 
vnútra („Vzor zmluvy o poskyt-
nutí ubytovania odídencovi“) 
alebo v prílohe tohto článku.
Podmienkou je, že ubytované 
osoby majú štatút „odídenca“, 
teda sú schopní doložiť doklad 
o dočasnom útočisku.

2. KROK: UBYTOVATELIA 
SA NA MESTSKOM ÚRADE 
PRIHLÁSIA O PRÍSPEVOK

Ubytovatelia sa prihlásia na 
mestskom úrade o príspevok 
osobne. Potrebná dokumen-
tácia zahŕňa:
• zmluva o poskytnutí ubyto-

vania odídencovi,
• čestné vyhlásenie oprávne-

nej osoby,
• kópia dokladu o tolerova-

nom pobyte z cudzineckej 
polície (potvrdzujúce štatút 
odídenca alebo dočasného 
útočiska),

• výkaz oprávnenej osoby 
o výške príspevku za ubyto-
vanie odídenca.

Vzory dokumentov nájdete na 
stránke Ministerstva vnútra: 
https://www.minv.sk/?prispe-
vok-za-ubytovanie alebo v prí-
lohe tohto článku.
UTEČENCI SÚ OD 30.3.2022 PO-
VINNÍ NAHLÁSIŤ ZMENU AD-
RESY NA MESTSKOM ÚRADE

Ukrajinskí občania musia na-
hlásiť miesto svojho pobytu 
(hlási sa ako zmena adresy), 
ak v doklade od cudzineckej 
polície už presnú adresu zapí-
sanú nemajú.
So sebou si treba priniesť: 
• potvrdenie o tolerovanom 

pobyte (doklad z cudzinec-
kej polície),

• doklad o ubytovaní (Zmluva 
o poskytnutí ubytovania 
odídencovi).

Na mieste spoločne so zamest-
nankyňou mestského úradu 
vyplnia tlačivo o presťahovaní 
a budú registrovaní v systéme.
Kam treba prísť:
Mestský úrad – referát eviden-
cie obyvateľov, prízemie vpra-

vo, č. d. 1, (priestory Matričné-
ho úradu), Júlia Štecová – re-
ferent evidencie obyvateľstva, 
051/4880 435, email: 
julia.stecova@sabinov.sk
Stránkové hodiny 
(mimo obednej prestávky 
v čase od 11.30 – 12.30 h):
Pondelok, utorok, štvrtok 
8.00 – 15.30
Streda 8.00 – 16.30
Piatok 8.00 – 14.30

Prosíme oprávnené osoby, aby 
zamestnancovi, ktorý vyba-
vuje ich príspevok, nechali na 
seba telefonický kontakt, aby 
v sme v prípade potreby vedeli 
pružne reagovať a komuniko-
vať k spokojnosti všetkých. 

Mestská radnica informuje

MESTO SABINOV
MESTSKÝ ÚRAD SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY č. 57, 

083 01  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: nebytové priestory o výmere 40 m2 nachá-
dzajúce sa na prízemí budovy MsKS.
Účel nájmu: obchodná činnosť.
Doba nájmu: doba určitá – 1 rok s trvaním nájmu od 
01.07.2022 do 30.06.2023.
Minimálna cena nájmu:
v súlade s platným cenníkom na určenie výšky cien za nájom 
nebytových priestorov v meste Sabinov - obchodná činnosť 
43€/ m2 /rok.
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, 
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu náj-
mu - elektrická energia (odpočet spotreby), vodné, stočné: 
mesačne paušálne.
Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.
kulturnestredisko.sk.
K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemco-
via písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote 
do 20.5.2022 do 15.00 h. (cenová ponuka zaslaná poštou 
musí byť najneskôr 20.5.2022 už zapísaná v registratúr-
nom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adre-
su: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Boro-
dáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením:

„NEOTVÁRAŤ – ZÁMER PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ 
– NEBYTOVÉ PRIESTORY MSKS“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento 

zámer;
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, 

písomne upovedomení;
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestre-

disko.sk;
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej ce-

novej ponuky; 
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský tel.: 0905 275 990 

ZÁ MER PRIAMEHO PRENÁ JMU MAJETKU 
MESTA SABINOV

Mesto Sabinov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojitos-
ti s ustanovením § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priame-
ho prenájmu majetku mesta Sabinov.

Predmet nájmu: nebytové priestory na Námestí slobody 90 , 
súpisné číslo 1871, stojace na parcele číslo 480/10, zapísanej na 
LV 2214, k. ú. Sabinov, časť nehnuteľnosti o výmere 39,03 m².
Účel nájmu: obchodná činnosť.
Doba nájmu: maximálne do 5 rokov od podpisu zmluvy.
Min. cena nájmu: v súlade s platným cenníkom na určenie 
výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabi-
nov a s prihliadnutím na mieru infl ácie za rok 2020,2021 - 
obchodná činnosť 53 €/m2/rok.

Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet 
prenájmu v zalepenej obálke s vyznačením „PP NP - E1 IV. - 
neotvárať“, na adresu mesta Sabinov v termíne do 12.5.2022 
do 12.00 h s tým, že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako mi-
nimálna cena zverejneného zámeru priameho prenájmu.

 Bližšie informácie týkajúce sa predmetu prenájmu budú 
poskytnuté prostredníctvom MsÚ Sabinov – Oddelenie 
právne a správy majetku, Námestie slobody 57, Sabinov, tel. 
č. 0948 942 705, janka.semanova@sabinov.sk. 

Úplná verzia zámeru priameho prenájmu majetku mesta 
Sabinov je zverejnená na stránke mesta - https://www.sabi-
nov.sk/mesto-sabinov/62-transtaprentne-mesto/93-maje-
tok-na-predaj-prenajom, na úradnej tabuli a elektronickej 
úradnej tabuli mesta Sabinov.   

Príspevok za ubytovanie 
utečencov z Ukrajiny

Nadobudnutím účinnosti (30.3.2022) novely zákona č. 
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov si môžu oprávne-
né osoby požiadať o príspevok za ubytovanie odídenca 
podľa § 36a zákona.

Zdroj: MsÚ
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Mestská polícia v meste Sa-
binov riešila v mesiaci ja-

nuár, teda ešte v období, kedy 
sa vyžadovalo uznesením vlá-
dy SR podľa zákona č.42/94 
Z.z § 32 ods. 1 písmeno obme-
dzenie pohybu osôb, v bloko-
vom konaní 15 občanov mesta.

Zároveň v meste Sabinov 
veľmi často dochádza k ruše-
niu nočného kľudu osobami, 
hlavne pod vplyvom alkoholu. 
Hliadka sa opakovane snaží 
priestupcu riešiť napomenu-
tím, no viackrát museli členo-
via MsP takéto osoby riešiť aj 
v blokovom konaní a len 
za prvý štvrťrok v piatich 
prípadoch. V jednom 
prípade musela byť 
osoba predvedená na 
oddelenie MsP, pretože 
po spáchaní priestupku ne-
vedela preukázať svoju totož-
nosť a v jednom prípade boli 
použité aj donucovacie pros-
triedky v súlade so zákonom.

Ďalšou činnosťou Mestskej 
polície v Sabinove boli aj prí-
pady, kedy došlo k zraneniu 
osôb pod vplyvom alkoholu. 
Policajti zabezpečovali aj od-
stránenie nepojazdných áut 
(vrakov) z verejných parkovísk 
na náklady majiteľov. V troch 
prípadoch sa riešili priestupky 
proti majetku, z toho v dvoch 
prípadoch sa jednalo o trest-
ný čin, a preto po vypočutí 
a vytvorení spisu bola celá vec 

odovzdaná OO PZ – orgánom 
činným v trestnom konaní.

Riešili sa aj prijaté ozná-
menia o znečistení potoka 
v Orkucanoch, kde sa v rámci 
zákona spisom odovzdávali 
a oznamovali životnému pros-
trediu a Slovenskému pozem-
kovému fondu ako príslušné-
mu orgánu čierne skládky.

V troch prípadoch sa odstu-
povali priestupky dopravné-
mu inšpektorátu, keďže išlo 
o priestupky na úseku dopravy.

Ďalšou činnosťou Mestskej 
polície bol odchyt túlavých 
psov. Šesť psov bez majiteľa 
bolo odchytených a odovzda-

ných útulku vo Veľkých 
Kapušanoch, čo mesto 
stojí nemalé peniaze.

V dvoch prípadoch 
bola hliadka pri iden-

tifi kácii usmrtených tiel, 
zapríčinených nešťastnou 

náhodou. Zároveň mestskí 
policajti asistovali a vypátrali 
vodiča, ktorému uniklo veľké 
množstvo nafty, čo môžeme 
defi novať už ako ekologickú 
katastrofu. V spolupráci s RZP 
boli policajti požiadaní o pou-
žitie defi brilátora pri záchrane 
života, čo je už dvanásty prí-
pad, odkedy hliadka takýto 
prístroj vlastní. Zabezpečili 
asistenciu pri nahlásenom 
úniku plynu, vypaľovaní trávy, 
odstraňovaní zrazenej zveri, 
v šiestich prípadoch riadili 
dlhodobo dopravu pri auto-
nehodách, z toho v jednom 

prípade hliadka poskytovala 
predlekársku starostlivosť do 
príchodu lekára. Za pomoci 
zamestnancov obsluhy kame-
rového záznamu sa podarilo 
v dvoch prípadoch dopátrať 
osoby, ktoré po autonehode 
ušli z miesta činu, či osoby, 
ktoré použili cudziu banko-
matovú kartu a osoby vodičov, 
pri ktorých došlo ku kolízii 
s chodcami, a to až v troch prí-
padoch. Mestskí policajti boli 
nápomocní pri usmerňovaní 

utečencov a odídencov z Ukra-
jiny.

 Na úseku dopravy bolo ude-
lených 79 blokových pokút. 
Hliadka sa v prevažnej miere 
zaoberá kontrolnou činnosťou 
so zameraním na vytipované 
lokality, kde dochádza k častej 
protizákonnej činnosti. Tieto 
prípady predstavujú len zlo-
mok činnosti z trojmesačného 
obdobia, ktoré hliadka MsP 
v Sabinove v počte osem čle-
nov každodenne vykonáva. 

Mestská radnica informuje

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE 
V MESIACOCH JANUÁR AŽ MAREC 2022

MESTO SABINOV
MESTSKÝ ÚRAD SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY č. 57, 

083 01 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 majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho 
prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Predmet nájmu: časť prízemia – nebytových priestorov nachá-
dzajúcich sa v budove MsKS o celkovej výmere 102 m2.
Účel nájmu: obchodná činnosť.
Doba nájmu: doba určitá - 2 roky s trvaním nájmu od 01.07.2022 
do 30.06.2024.
Minimálna cena nájmu: 
v súlade s platným cenníkom na určenie výšky cien za nájom neby-
tových priestorov v meste Sabinov - obchodná činnosť 43€/ m2 /rok.
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých 
poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu - elektrická 
energia (odpočet spotreby), vodné, stočné: mesačne paušálne.
Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke 
www.kulturnestredisko.sk. 

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemco-
via písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 
20.5.2022 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť 
najneskôr 20.5.2022 už zapísaná v registratúrnom denníku). Ce-
novú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne 
stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. do-
ručiť osobne s vyznačením:

„NEOTVÁRAŤ - ZÁMER PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI 
– OBCHODNÁ ČINNOSŤ“.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so 
spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere 
v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje prá-
va dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, pí-

somne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej 

ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.
Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský, riaditeľ MsKS, tel. č. 
0905 275 990. 

Zdroj: MsÚ
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ZAČIATOK REKONŠTRUKCIE 
MŠ NA ULICI ŠVERMOVEJ

V pondelok dňa 4. aprí-
la 2022 bolo odovzdané 

stavenisko a zároveň začali 
stavebné práce v rámci rekon-

štrukcie Materskej školy na 
Ulici Švermova. 

Pôjde o práce na zníženie 
energetickej náročnosti budo-
vy. Rekonštrukcia zahŕňa zatep-
lenie fasády, strechy a s tým sú-
visiace stavebné úpravy, čím sa 
vylepšia tepelno-technické pa-
rametre stavebných konštruk-
cií, zateplenie sokla nad upra-
veným terénom, dorovnanie 
uskočeného povrchu medzi fa-
sádnym panelom a soklom po 
spevnenú plochu, zateplenie 
obvodového plášťa, zateplenie 
ostení a nadpražia výplňových 
konštrukcií, zateplenie čelnej 
steny loggie, vonkajších a vnú-
torných bočných stien presa-
dených loggií Náklady na stav-
bu sú 465 499,00 EUR. Financo-
vaná je prostredníctvom ERDF 
- Európsky fond regionálneho 
rozvoja v rámci OP KŽP (Ope-
račný program Kvalita životné-
ho prostredia) výzvy č. OPKZP-
-PO4-SC431-2021-68 zamera-
nej na zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov. 
Spolufi nancovanie mesta Sabi-
nov je 5 %, čo činí 23 275 €. Zho-
toviteľom stavby je EKO SVIP 
s.r.o.. Veríme, že situácia dovolí 
ukončiť tento projekt tak, ako 
je plánovaný, teda do konca 
júla 2022.

ČIERNA SKLÁDKA

Prichádzajúca jar opäť uka-
zuje, ako niektorí ľudia 

nivočia životné prostredie. 
Schádzajúca snehová po-
krývka dala príležitosť nezná-
memu páchateľovi, ktorý sa 
dopustil priestupku na úseku 
životného prostredia. Založil 
čiernu skládku z biologicky 

rozložiteľného odpadu. Mest-
ská polícia danú vec môže 
riešiť oznámením, keďže pod-
ľa zákona nemá objasňovať 
ani prejednávať priestupky 
ohľadom čiernych skládok. To 
však neznamená, že zatiaľ ne-
známy páchateľ z toho obíde 
len tak. Vlastníkom pozem-
ku je Slovenský pozemkový 
fond. V zmysle platnej legis-
latívy môže dané skutočnosti 

oznámiť. Mestská polícia celú 
fotodokumentáciu zazname-
nala a vykonala potrebné úkony 
a danú vec postúpila príslušné-
mu orgánu. Je dobré si uvedo-
miť, že čierne skládky vznikajú 
len kvôli tomu, že niektorí 
ľudia si takto na úkor všet-
kých riešia vlastný životný 
priestor, ktorý na svojom 

pozemku majú ukážkový. Je 
maximálne nevhodné a ne-
etické, ak svoje estetické cíte-
nie presadzujú na úkor iných. 
Aj odpadové hospodárstvo 
má svoje pravidlá a určitú eti-
ketu, či empatiu ku druhým. 
Je aj vecou zdravej úcty k iným  
neznečisťovať spoločné, resp. 
verejné priestranstvá nielen 
sebe, ale všetkým. Buďme viac 
ohľaduplnejší... 

DO PRÁCE NA BICYKLI 
(DPNB) 2022

Pozývame vás k účasti na 9. 
ročníku celonárodnej osve-

tovej kampani – Do práce na 
bicykli (DPNB) 2022, ktorej 
hlavným cieľom je podporiť 
rozvoj nemotorovej, predo-
všetkým cyklistickej dopravy 
a vyvíjanie snahy o vytváranie 
kvalitných podmienok pre 
ekologické druhy dopravy 
v obciach. Zároveň vás chceme 
motivovať pri každodennom 
cestovaní do práce. 

Národná kampaň sa usku-
toční v termíne od 1.4.2022 do 
31.8.2022 (súťaží sa od 1.6.2022 
do 30.6.2022). Občania, ktorí sa 
plánujú zúčastniť danej kam-
pane majú byť registrovaní. 
Doplňujúce informácie náj-
dete na stránke: https://www.
dopracenabicykli.eu/

UPRACME SLOVENSKO – 
UPRACME SABINOV

Predstavujeme vám inicia-
tívu UPRACME SLOVEN-

SKO, ktorá spája jednotlivcov, 
skupinky, menšie organizácie 
a fi rmy pod jednu iniciatívu 
tak, aby sa vedeli vzájomne 
koordinovať, zdieľať know-
-how, materiálne vybavenie, 
mapovať nelegálne skládky 
cez aplikáciu Trashout, vy-
hodnocovať štatistiky a mať 

SPRÁVY 
z mestskej radnice

Zdroj: MsÚ
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čo najväčší pozitívny dopad. 
Okrem Celosvetového čistia-
ceho dňa organizujú aj ďalšie 
upratovania, či menšie výzvy. 
Pridaj sa k nám aj ty a pomôž 
vyčistiť svoje okolie, Slovensko 
a našu planétu.

Ak vás táto iniciatívna zau-
jala a s kamarátmi, kolegami, 
či susedmi máte záujem orga-
nizovať upratovanie v našom 
meste, zaregistrujte upra-
tovanie na stránke https://
upracme.sk/ a zároveň pošlite 
informáciu o upratovaní aj na 
msu@sabinov.sk. 

Oddelenie komunálnych 
služieb mestského úradu za-
bezpečí potrebné vrecia, prí-
padne rukavice a následný 
odvoz odpadu.

NOVÁ MOŽNOSŤ PRI KÚPE 
CESTOVNÉHO LÍSTKA NA 
AUTOBUS

V autobusoch prímestskej 
autobusovej dopravy Pre-

šovského a Košického samo-
správneho kraja je možné 
platiť za cestovný lístok virtu-
álnou dopravnou kartou v mo-
bile. Ide o moderný a jednodu-

chý spôsob nákupu a úhrady 
cestovného. Viac sa dozviete 
na internete: 
https://idsvychod.sk/virtual-
na-karta/

HODINA ZEME V SABINOVE

Hodina Zeme je najväčšou 
kampaňou WWF /Svetové-

ho fondu na ochranu prírody, 
do ktorej sa každoročne zapá-
ja viac ako miliarda ľudí vo viac 
ako 7000 mestách celého sve-
ta. Sabinov nie je výnimkou. 
Kampaň vznikla v roku 2007 
v austrálskom Sydney, kedy 
viac ako 2,2 milióna domác-
ností a 2000 firiem zhaslo na 

jednu hodinu svetlo. Cieľom 
tohto symbolického aktu 
bolo upozorniť na akútnu 
potrebu riešiť problémy kli-
matických zmien. Toho roku 
sa hodina zeme uskutočnila 
26. marca 2022 od 20.30 do 
21.30. V tomto konkrétnom 
čase ste si to mohli všimnúť aj 
v našom meste. 

V období od apríla do 
konca novembra bude 

na ceste I/68 z dôvodu rea-
lizácie stavebných prác na 
mostnom objekte: „I/68 – 041 
Sabinov most“ čiastočne ob-
medzená cestná premávka 
pre všetky typy automobilov. 
V danom úseku bude cestná 
doprava z dôvodu výkonu 
stavebných prác na oprave 
mostného objektu striedavo 

presmerovaná do voľného 
jazdného pruhu a regulova-
ná prostredníctvom dočas-
ného dopravného značenia 
resp. cestnej svetelnej signa-
lizácie. Z uvedeného dôvodu 
žiadame obyvateľov mesta 
a motoristickú verejnosť 
o pochopenie a trpezlivosť 
s dopravným obmedzením 
počas realizácie predmetnej 
stavby. Zhotoviteľom sta-
vebných prác bude spoloč-
nosť C.M.R., Slovakia, s.r.o. 

V období od 28.3.2022 do 
30.6.2022 bude z dôvo-

du stavebno-rekonštrukč-
ných prác na ceste III/3182 
v smere na Červenú Vodu 
úplne uzatvorená cesta pre 
všetky vozidlá. Cesta, ktorej 
majetkovým správcom je 
Správa a údržba ciest Pre-
šovského samosprávneho 
kraja, bude úplne uzatvo-
rená km 1,400 – 2,600, t.j. 
v úseku medzi mestom 
Sabinov a obcou Červená 
Voda. Obchádzková trasa 

bude vyznačená doprav-
ným značením a bude viesť 
cez obce Pečovská Nová Ves 
a Jakovany. Dĺžka obchádz-
kovej trasy bude 11,3 km. 
Z uvedeného dôvodu žiada-
me obyvateľov mesta ako 
aj motoristickú verejnosť 
o pochopenie a trpezlivosť 
s dopravným obmedzením 
počas realizácie predmet-
nej stavby. Investorom je 
Správa a údržba ciest Pre-
šovského samosprávneho 
kraja. Zhotoviteľom staveb-
ných prác bude spoločnosť 
Metrostav a.s.. 

Zdroj: MsÚ

DOPRAVNÉ OBMEDZENIE - ČIASTOČNÁ 
UZÁVIERKA CESTY I. TRIEDY

Zdroj: MsÚ

DOPRAVNÉ OBMEDZENIE – ÚPLNÁ 
UZÁVIERKA CESTY III. TRIEDY
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Dôležitosť bezpečnosti pri 
cestnej premávke je kľú-

čová, aby sa predišlo kolíznym 
situáciám na našich cestách. Je 
preto potrebné, aby aj členovia 
Mestskej občianskej poriadko-
vej služby v Sabinove prešli od-
borným školením. Dňa 1. marca 
2022 prebehlo školenie MOPS 
na úseku bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky. Túto 
aktivitu viedol poslanec mesta 
Sabinov a predseda Komisie 

pre verejný poriadok a preven-
ciu kriminality Stanislav Vaňo, 
ktorý je zároveň príslušníkom 

PZ. Svoje vedomosti z praxe 
tak ukázal účastníkom škole-
nia, kde im priamo na vozovke 
objasnil, s čím sa môžu počas 
svojej práce stretnúť. Ich prí-
tomnosť najmä pri školských 

zariadeniach je v čase doprav-
nej špičky potrebná. Školenie 
prebehlo za účasti náčelníka 
MsP a dvoch príslušníkov OO 
PZ Sabinov s dôrazom na prie-
chody pre chodcov. 

Mestská radnica informuje

Dňa 21. marca sa primátor 
mesta a pracovníci refe-

rátu rozvoja mesta zúčastnili 
na Animačnom stretnutí člen-
ských obcí MAS. Miestna akčná 
skupina, hovorovo MAS-ka je 
občianske združenie, ktoré je 
pomyselným malým minister-
stvom v území. Pokrýva mesto 
Sabinov a obce Ražňany, Ša-
rišské Michaľany, Hubošovce, 
Uzovce, Ratvaj, Bodovce, Ša-
rišské Sokolovce, Jakubovany, 
Drienica, Červená Voda, Jako-
vany, Ľutina a Olejníkov. Naša 
MAS funguje takmer 5 rokov 
a obrazne povedané, bolo na 
nej práce ako na kostole. Na 
základe toho, čo potrebovali 
mesto, obce, občania a pod-
nikatelia sme pripravili plán, 
ako fi nančne podporiť rozvoj 
územia. Bohužiaľ, v podmien-
kach prísnej byrokracie sa nám 

zatiaľ nepodarilo zrealizovať 
všetky plány. Toto stretnutie 
bolo rekapituláciou úspe-
chov. Predstavili sme si pro-
jekty, ktoré MAS už schválila 
alebo sa čaká na ich schvále-
nie. Zároveň sme si zhrnuli 
možnosti, ktoré sú pred nami. 
Miestna akčná skupina cez 
jednotlivé projekty plánuje 
podporiť projekty v nasledu-
júcich oblastiach: rozvoj in-
fraštruktúry v meste a obciach, 
voľnočasová infraštruktúra 
v meste a obciach, cestovný 
ruch a poľnohospodárstvo pre 
podnikateľov, rozvoj podnika-
teľských aktivít s vytváraním 
pracovných miest, rozvoj cyk-
lodopravy pre mesto a obce, 
podpora sociálnych služieb 
pre tretí sektor, nákup vozidiel 
spoločnej dopravy pre obce. 

Vzhľadom na dlhotrvajúcu 
pandémiu COVID plánujeme, 
aby sa aktuálne podporili aj 
projekty zamerané na rekre-
ačnú infraštruktúru. Za mesto 
Sabinov pripravujeme projek-

ty ohľadom doplnkovej cyk-
listickej infraštruktúry na trase 
Eurovela. Chceme realizovať aj 
rozsiahlejšiu úpravu verejné-
ho priestranstva v lesoparku 
Švabľovka. 

 Animačné stretnutie 
MAS Sabinovsko

kancelária MAS Sabinovsko. o.z.

Školenie členov Mestskej 
občianskej poriadkovej služby

Zdroj: MsÚ

Prehľad plánovaných akcií 
Senior klubu na mesiac 
MÁJ 2022

• 3.5. – 5.5.2022 – poznávací výlet vlakom do Bratislavy
• 8.5.2022 – 16.00 h – Deň matiek v MsKS 
• 11.5.2022 – výlet vlakom Košice – Čermeľ
• 26.5.2022 – Poľsko – Nowy Targ

Pripravujeme:
- výlet do Prahy a dovolenku v Chorvátsku
V klube platia aj naďalej prísne hygienické opatrenia, to zna-
mená dezinfekcia rúk pri vstupe do klubu a povinný respi-
rátor. Aktivity budú zamerané  na klubové činnosti, všetky 
mimoklubové aktivity záležia od situácie a počasia. Klub 
bude otvorený v bežných otváracích hodinách. Odporúča-
me informovať sa o jednotlivých aktivitách u p. Sedlákovej.

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

SENIOR KLUB 

Marec 2022 

Narodení
Olívia Dzuriková
Jenifer Dudová
Nina Háčiková
Tamara Koremová
Diana Miko
Tajana Lokajová
Sofi a Piskurová
Linda Skočejová
Juraj Brilla
Andrea Zagrapanová
Tomáš Eliaš

Zosnulí
Milan Petija
Helena Puškášová
Miroslav Botoněk
Mária Duhaňová
Jozef Verešpej
Ján Varholik
Jozef Kapalko
Štefan Talarovič
Jaroslav Funtaľ
Mária Begániová
Anton Husár
Ján Lazor

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Celkovo ste nám zaslali šesť 
nápadov. Komisia na zasad-

nutí posúdila, že podmienky rea-
lizovateľnosti spĺňajú tri nápady.

To, že sa zvyšné tri projek-
ty neposúvajú do hlasovania 
neznamená, že sa nimi nebu-
deme zaoberať. Pri všetkých 
troch hľadáme iný spôsob, ako 
žiadateľovi pomôcť s uskutoč-
nením nápadu.

Keďže všetky tri nápady sa 
fi nančne zmestia do vyčlene-
ného balíka vo výške 10 000€, 
z toho dôvodu sme sa tento 
rok rozhodli verejné hlasova-

nie poňať trochu inak ako mi-
nulý rok.

KTORÉ NÁPADY SA 
ZREALIZUJÚ?
1. Doplnenie infraštruktúry v al-

tánku na Šanci pri troch krížoch. 
Doplní sa ohnisko, ďalšia lavica, 
zástena zo strany chodníka, 
podlaha sa vyloží kameňom. 
Rozpočet: 3500 €

2. Pochod proti diabetu. Pro-
pagácia zdravého životného 
štýlu pomocou osvety za 
účelom získania povedomia 
o ochorení, diagnostike, pre-
vencii a liečbe. 
Rozpočet: 700€

3. Modernizácia detského ih-
riska. Umiestnenie lanovej 
pyramídy do výšky 2,5m, 
ktorá pomáha zlepšovať po-
hybové zručnosti detí v jed-
nej z troch vytipovaných 
lokalít. 
Rozpočet: 5800 €

Lanovú pyramídu je technic-
ký možné umiestniť na troch 
detských ihriskách. Vo vnút-
robloku na Ul. 17. novembra, vo 
vnútrobloku na Ul. 9. mája a na 
Ul. Murgašovej pri autobuso-
vej stanici.

Keďže účelom participa-
tívneho rozpočtu je, aby ste 
o veciach rozhodovali vy, spúš-
ťame verejné hlasovanie, pro-
stredníctvom ktorého môžete 
o tom, kde sa pyramída osadí 
rozhodnúť vy.

KTO MÔŽE HLASOVAŤ? 
Hlasovať môže každý, kto má 
trvalý pobyt v Sabinove.
Podmienkou je  vek minimál-
ne 15 rokov.

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM 
HLASOVAŤ? 
Hlasovať môžete osobne vho-
dením hlasovacieho lístka 
v Centre prvého kontaktu na 
MsÚ, poštou alebo elektronic-
ky. Elektronický formulár na 
hlasovanie nájdete na stránke 
mesta v sekcii participatívny 
rozpočet od 1 . mája. 

AKO MÁ VYZERAŤ HLASOVACÍ 
LÍSTOK? 
Fyzický hlasovací lístok musí 
obsahovať tieto údaje – meno, 
priezvisko a adresu trvalého 
pobytu hlasujúceho. Hlasovací 
lístok musí zároveň obsahovať 
názov lokality, kde by sa podľa 
hlasujúceho mala lanová pyra-
mída osadiť.

DOKEDY MÔŽEM HLASOVAŤ? 
Do konca mája 2022. 

KEDY SA PROJEKTY 
ZREALIZUJÚ? 
Do konca kalendárneho roka 
2022. 

SPÚŠŤAME VEREJNÉ 
HLASOVANIE

Milé Sabinovčanky, milí Sabinovčania,
tento rok ste mali opäť možnosť získať peniaze pre vaše ná-
pady, ako zlepšiť život v našom meste v rámci participativ-
ného rozpočtu. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu ochotu 
a chuť urobiť niečo pre naše mesto.

E. Radačovský, poslanec MsZ

Pri poznávaní histórie Levo-
če známy slovenský histo-

rik Ivan Chalupecký v jednom 
svojom dokumente, ktorý mal 
názov: „Kto bol Majster Pavol 
z Levoče“ uvádza tento text: 
„Pavol nepracoval len pre Le-
voču. Jeho práce sú roztrúsené 
na východnom a strednom Slo-
vensku. Zdá sa, že pracoval pre 
Rožňavu a pre Prešov, pretože 
v obidvoch týchto mestách mal 
v roku 1522 – 1527 pohľadáv-
ky a v Prešove istý čas aj dom, 
ktorý pôvodne patril kostolu 
Svätého Mikuláša. Tento kostol 
začiatkom 16. storočia totiž vy-
horel a v Pavlovej dobe ho opra-
vovali a znova zriaďovali“.

V inej časti spomínaného 
dokumentu ten istý historik 
uvádza: „Jeho dielo priamo ale-
bo nepriamo môžeme okrem 
Levoče obdivovať aj v Banskej 
Bystrici, Bardejove, Prešove, 
Sabinove, Ľubici, Slovenskej Vsi, 
Strážkach, Spišskej Novej Vsi, 
Spišských Vlachoch, v Sasovej, 
Okoličnom, Chyžnom a v Mly-
nici“. Škoda, že niektoré vzácne 
historické skvosty zo Sabinova 
ozdobujú niektoré zariadenia 
v inom štáte!

Keď som už pri tomto Maj-
strovi, považujem za potrebné 

uviesť aj niektoré ďalšie údaje, 
ktoré pre čitateľov môžu byť 
zaujímavé. Vie sa, že v Levoči 
sa objavil krátko po roku 1500 
a predpokladá sa, že sa naro-

dil okolo roku 1460. Známe 
sú správy o ňom z roku 1523 
a 1531. V Levoči mal rezbársku 
dielňu, v ktorej vyhotovil vzác-
ne rezbárske skvosty. Členom 
mestskej rady v Levoči sa stal 
v roku 1527 a okrem rezbárstva 
sa zaoberal aj obchodovaním 
s vínom. Býval v dome číslo 29 
na námestí, ktoré nesie v sú-
časnej dobe jeho meno. Dom 
sa dodnes zachoval a má go-
tickú podobu. Bol ženatý a mal 
štyri deti. Poznajú sa o ňom aj 
ďalšie údaje, ale dodnes sa 
nevie, odkiaľ do Levoče prišiel 

a ani to, v ktorom roku a kde sa 
vyučil rezbárskemu remeslu 
a niektoré ďalšie údaje.

Na záver tohto krátkeho 
článku ešte spomeniem, že 
spomínaný historik Ivan Cha-
lupecký, okrem mnohých ďal-
ších údajov uvádza aj túto vetu: 
„Istý Majster Pavol z Levoče sa 
spomína aj v Sabinove už v roku 
1503, ako človek, ktorý pozlátil 
v tunajšom kostole monštran-
ciu“. Nevie sa, či sa jednalo 
o spomínaného Majstra Pavla 
z Levoče, alebo ide o nejakého 
jeho menovca – zlatníka. 

Žil Majster Pavol v Sabinove?
Štefan Staviarsky
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gogických i nepedagogických 
zamestnancv škôl. Pozvanie 
na túto udalosť prijala aj štát-
na tajomníčka rezortu škol-
stva Svetlana Sithová. Bola 
účastná pri akte odovzdávania 
cien podobne ako primátor 
mesta Sabinov Michal Repas-
ký a vedúca oddelenia škol-
stva a spoločného školského 
úradu Iveta Šulíková. Celým 
programom zúčastnených 
sprevádzal moderátor Martin 
Michelčík a o „zábavu“ sa po-
staralo hudobné zoskupenie 
Queenmania. Nechýbali tak 
v programe známe hity ako 
Show must go on či Bohemian 
Rapsody. Hlavnú úlohu však 
v tento deň zohrali práve oce-
není, ktorých pohľady a skú-
senosti z ich práce odzneli 
aj v pripravených videodo-
krútkach. My vám ocenených 
predstavíme prostredníctvom 
krátkych medailónov v nasle-
dujúcich riadkoch. 

MŠ na Ul. Severná
Danka Spišáková ocenená 
za celoživotnú prácu a mimo-
riadne výsledky dosiahnuté 
vo výchovno-vzdelávacom 
procese na úseku starostlivos-
ti o deti z marginalizovaných 
skupín, má v školstve odpra-

covaných 44 rokov. V zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta 
Sabinov pracuje od roku 2002 
na pozícii učiteľka materskej 
školy a od roku 2014 ako riadi-
teľka Materskej školy Severná 
v Sabinove. Pod jej vedením je 
materská škola úspešne zapo-
jená do Národného projektu 
Terénna sociálna práca a te-
rénna práca v obciach s prí-
tomnosťou marginalizova-
ných rómskych komunít a do 
Národného projektu Podpora 
predprimárneho vzdelávania 
detí z marginalizovaných róm-
skych komunít PRIM I., PRIM II. 
Vždy sa riadila heslom: „Mám 
dve ruky. Jedna pomáha mne 
a tá druhá pomáha tým, ktorí 
to najviac potrebujú.“

MŠ na Ul. 17. novembra
Martina Angelovičová pracu-
je v školských službách už 14 
rokov. Za toto obdobie pod jej 
rukami vykročilo v ústrety škol-
skému vzdelávaniu množstvo 
detí, ktoré pod jej vedením 
získali potrebné vedomosti 
a zručnosti. Svojou prácou za-
bezpečuje, aby deti v materskej 

škole mali dostatok času na 
skúmanie okolitého prostredia, 
dáva im možnosť učiť sa rôzny-
mi spôsobmi, voliť si aktivity, na 
ktorých sa budú podieľať a tak 
sa učiť. Aktívnou a tvorivou 
výchovno-vzdelávacou čin-
nosťou vytvára fl exibilné, pod-
netné prostredie, povzbudzuje 
deti k samostatnému riešeniu 
problémov a k vzájomnému 
rešpektovaniu sa.

MŠ na Ul. 9. mája
Ľubica Skočejová pracuje ako 
učiteľka v materskej škole už 
štvrté desaťročie, pričom väč-
šinu tohto času pracuje v Ma-
terskej škole na Ul. 9. mája 
v Sabinove.

K svojej práci pristupuje veľ-
mi zodpovedne a svedomito. 
Jej výnimočný temperament 
a životný optimizmus tvoria 
nenapodobiteľnú atmosféru 
v jej triede. Má partnerský 
vzťah k deťom, veľa dobrých 
nápadov, v práci uplatňuje 
nové alternatívne prístupy 
a svojou kreativitou, ale hlav-
ne neustálym spevom vytvá-
ra pre deti zaujímavé, pod-
netné a príťažlivé prostredie. 
Nenásilne a hravo pestuje 
u detí od útleho detstva 
vzťah k ľudovým tradíciám 
a k folklóru. 

MŠ na Ul. Švermova
Tatiana Jadvišová dosahu-
je mimoriadne výsledky vo 
výchovno-vzdelávacom pro-
cese a mimoriadne výsledky 
na úseku starostlivosti o ta-
lentované deti. Má v škol-
stve odpracovaných 16 rokov. 
V materskej škole pracuje ako 
učiteľka a zastáva pozíciu zá-

stupkyne riaditeľky. K rozvoju 
školy prispieva zapájaním za-
mestnancov a detí do rôznych 
projektov. Odbornosť si zvy-
šuje účasťou a absolvovaním 
vzdelávaní a svoje skúsenosti 
prezentuje svojim kolegy-
niam. Svoju lásku k moder-
nému tancu odovzdáva ďalej 
svojim deťom v pohybových 
aktivitách. Zvlášť sa venuje po-
hybovo nadaným deťom.

Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa
Lucia Jusková je veľmi kre-
atívna učiteľka, ktorá svoje 
povolanie vykonáva s plným 

nasadením. Má veľa skvelých 
nápadov, ktorými obohacuje 
nielen vyučovanie angličti-
ny a slovenského jazyka, ale 
aj našu školu. Kolegovia si ju 
vážia ako človeka s veľkým 
a úprimným srdcom. Dokáže 
vždy ochotne pomôcť a po-
radiť. „Bez nej by bola v zbo-
rovni asi nuda,“ skonštatovali 
kolegovia. Svoju prácu neberie 
iba ako povolanie, ale aj ako 
poslanie. Prípravám na svoje 
hodiny venuje neskutočne 
veľa času, preto sú nesmierne 
zaujímavé a podnetné. Krea-
tívne pomôcky využité počas 
vzdelávacieho procesu i ocho-
ta vysvetliť veci s elánom a no-
vými nápadmi aktívne vťahuje 

žiakov do diania počas hodiny 
a to je to najdôležitejšie.

ZŠ na Ul. 17. novembra
František Baňas v škole pôso-
bí ako učiteľ s aprobáciou pre 
predmety Fyzika a Chémia, 
ako zástupca riaditeľky školy, 
dlhoročný triedny učiteľ, škol-
ský koordinátor so zameraním 

na environmentálnu oblasť /
zbery papiera, elektroodpadu, 
obalov z produktov Milk Agra/. 
Ako učiteľ nezabúda, že žia-
ci sú originálne bytosti, a nie 
vzdelávacie programy. Venuje 
sa im v príprave na predmeto-
vé olympiády, ochotne pripra-
vuje žiakov na prijímacie po-
hovory na stredné školy. Ako 
triedny učiteľ vštepoval svojím 
žiakom zmysel pre spravodli-
vosť, skromnosť, pokoru, zod-
povednosť, lásku k prírode.
Anna Pustá v škole pôsobí ako 
vychovávateľka ŠKD so špecia-
lizáciou výtvarná výchova, čo 

vo veľkej miere ovplyvňuje jej 
prácu. Niekoľko rokov zastávala 
pozíciu vedúcej metodického 
združenia. Práca s deťmi ju na-
pĺňa, je medzi nimi obľúbená, 
milá, láskavá a neraz aj druhou 
mamou. Nenásilne a hravo pes-
tuje u detí od útleho detstva 
vzťah k tvorivosti a kreativite. 
V oddelení vytvára svojím citli-
vým prístupom pocit bezpečia 
a príjemnú atmosféru. Jej prí-
stup k práci je profesionálny, má 
zmysel pre originalitu, tvorivosť, 
je vo veľkej miere nápomocná 
pri humanizácii interiéru školy.

ZŠ na Ul. Komenského
Igor Molčan je školníkom, 
pravou rukou vedenia ško-

Pokračovanie z prvej strany 
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ly a všetkých zamestnancov. 
Svojím vysokým pracovným 
nasadením, zodpovednos-
ťou, precíznosťou a hlavne 
ochotou pomôcť sa výraznou 
mierou podieľal na rozsiahlej 
rekonštrukcii školy. Denne sa 
stará o celkovú údržbu škol-
ských priestorov a rozsiahleho 
športového areálu. Je činoro-
dý človek, má zlaté ruky, vždy 
usmievavý, otvorený... Jeho 
obetavý prístup aj nad rámec 
svojich pracovných povinností 
si veľmi vážime.
Irena Mochňáková pracuje 
ako vychovávateľka ŠKD už 
26 rokov. K svojej veľkej záľu-
be – spevu a tancu – vedie aj 

deti, ktoré potom reprezen-
tujú ŠKD a školu na školských 
a mimoškolských podujatiach 
a súťažiach. V rámci ŠKD or-
ganizuje už tradičné akcie pre 
deti a rodičov ako Šarkaniáda, 
Jabĺčkový deň, Deň Zeme, Det-
ský jarmok, Superstar a mno-
hé ďalšie. Spolu so žiakmi a vo 
svojom voľnom čase sa venuje 
výzdobe interiéru školského 
klubu detí a školy. Zapája sa do 
súťaží organizovaných školou, 
CVČ a MsKS.

Základná umelecká škola
Svetlana Džačovská Je dlho-
ročnou vedúcou predmetovej 
komisie hudobnej náuky, kde 
sa zjavne prejavuje jej tvorivý 
prístup postavený s rešpek-
tovaním žiakovej osobnosti. 
So svojimi žiakmi hudobnej 
náuky sa stáva pravidelnou 
účastníčkou celoslovenskej 
vedomostnej súťaže v pred-
mete Hudobná náuka pod 
názvom „Hnúšťanský akord“, 

kde získala mnohé popredné 
ocenenia a zároveň bola pove-
rená organizáciou okresných 
a krajských kôl Hnúšťanského 
akordu, organizovaných našou 
ZUŠ v Sabinove. Je obľúbe-
nou nielen medzi kolegami, 
ale taktiež v radoch žiakov 
a v tomto školskom roku sa 
dožila významného životného 
jubilea.
Otokar Kravec pôsobí v pozí-
cii údržbára školy a webmas-
tera zodpovedného za webo-

vú stránku školy. Je nepostrá-
dateľnou súčasťou kolektívu, 
nápomocný pri technickom 
zabezpečení verejných pro-
dukcií ZUŠ - externých a in-
terných koncertoch, pri tvorbe 
kamerových záznamov, vide-
onahrávok, zvukových nahrá-
vok a celkovej estetizácii pro-
stredia školy. Vždy je ochotný 
pomôcť pri rozličných nalie-
havých požiadavkách súvisia-
cich s elektronickou prácou na 
PC. Je obľúbeným v kolektíve 
zamestnancov ZUŠ a v tomto 
školskom roku sa dožil vý-
znamného životného jubilea.

Spojená škola na Ul. SNP č. 15
Mária Zagrapanová. Láska 
k deťom, formovanie osob-
nosti i detskej duše, ich postoj 
k životu a jeho hodnotám jej 
dodávajú energiu a silu. Je 
učiteľkou, ktorú žiaci majú 
radi. S úctou a uznaním sa 
k nej vracajú aj po rokoch. 
Ceníme si jej vytrvalosť, op-
timizmus, usilovnosť a ocho-
tu vždy a všade pomôcť, ale 
i snahu o dobré medziľudské 
vzťahy. Niekoľko rokov bola 

vedúcou metodického zdru-
ženia a nemožno nespomenúť 
správcovstvo učebníc, ktoré 
vedie až dodnes. Počas svojej 
výchovno-vzdelávacej činnos-
ti sa venuje prevažne žiakom 
s viacnásobným postihnutím. 
K týmto žiakom pristupuje 
s veľkým nasadením, veľkou 
dávkou trpezlivosti, citu, je 
vnímavá k ich potrebám a sna-
ží sa im odovzdávať „celá“. 
V tomto školskom roku osla-
vuje krásne životné jubileum.

Spojená škola na Ul. SNP č. 16
Jozef Novák k svojej práci 
pristupoval vždy zodpoved-
ne. Príkladne si plní povin-
nosti vyplývajúce z pracovnej 

zmluvy, ale ako údržbár a kurič 
je vždy pripravený a ochotný 
kedykoľvek pomôcť aj v ha-
varijných situáciách a vždy sa 
snaží prinášať aj nové riešenia, 
ktoré prispievajú k zlepšeniu 
pracovného prostredia. Vďa-
ka takýmto zamestnancom 
školstva – nepedagogickým 
zamestnancom ako je pán No-
vák, môžu každý deň sadnúť 
žiaci do lavíc, mať zabezpe-
čený komfort pre svoju prá-
cu učiteľa. Je tichej povahy, 
nekonfl iktný a v kolektíve je 
obľúbený, ochotný kedykoľ-
vek pomôcť všetkým, ktorí to 
potrebujú.

Súkromné gymnázium DSA
Božena Zvijaková v škole pri 
vyučovaní i mimoškolskej ak-
tivite sa snaží, aby žiaci vytvo-
rili dobrý vzťah k chémii, k prí-
rodovednému vzdelaniu i eko-

lógii, či ochrane našej Planéty. 
S nadšením odovzdáva svoje 
vedomosti i osobné skúsenos-
ti žiakom nielen na hodinách, 
ale aj v rámci súťaží. Počas 
svojho pôsobenia pripravila 
mnoho študentov na štúdium 
medicíny, farmácie i fakúlt 
prírodovedeckého smeru. Jej 
vynikajúce odborné znalosti 
a schopnosti z chémie, vše-
obecný prehľad, tvorivý a ľud-
ský prístup k žiakom, viedli ju 
k aktívnej a zodpovednej prá-
ci. Presadzuje pozitívne hod-
noty, výchovu  zrelej osobnosti 
pripravenej do života.

Súkromná ZŠ s MŠ
Ivana Hétháršiová učiteľka 
nemeckého jazyka a občian-
skej náuky; na škole pracuje 
od septembra 2011. Žiaci by 
ju možno charakterizovali 
ako prísnu, ale spravodlivú 
učiteľku. Typická pre ňu je 

zodpovednosť, svedomitosť 
a dôslednosť pri plnení pra-
covných povinností. Ako uči-
teľka nemeckého jazyka kaž-
doročne pripravuje žiakov na 
olympiádu z nemeckého ja-
zyka a vždy sa im podarí v obi-
dvoch kategóriách umiestniť 
na prvých troch miestach. 
Toho roku sa žiaci pod jej ve-
dením zapojili aj do Wocabee 
šampionátu a vyhrali okresné 
kolo. Minulý školský rok ini-
ciatívne zapojila žiakov do IQ 
olympiády, kde sa im podari-
lo postúpiť až na celoštátne 
kolo.

Oceneným želáme mnoho 
úspechov v ich ďalšom posla-
ní... 



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [52022]10 (Ne)celebrity

Získať pozíciu, v ktorej momentálne 
pôsobíte si určite vyžaduje istú dávku 
skúseností a vzdelania. Aké boli Vaše 
začiatky v tejto oblasti, možno aj v sú-
vislosti s naším mestom? 
Skúsenosti v oblasti inovácií, resp. ich sys-
témovej podpory, som získala dávno po 
tom, ako som Sabinov „opustila“. Ale moja 
cesta k tejto téme bola pomerne náhod-
ná. Získala som počas pobytu v anglickom 
Oxforde prácu na tamojšej univerzite. Mo-
jou pracovnou náplňou mala byť viac-me-
nej administratívna práca. Narazila som 
však na nadriadeného, ktorý mi dal veľkú 
príležitosť rozvíjať poznatky o tom, ako 
sa z univerzitného výskumu stávajú pro-
dukty v našich bytoch, v našich fabrikách, 
autách alebo aj v našich telefónoch. Ako 
absolventke medzinárodných vzťahov 
so silným záujmom o ekonomický rozvoj 
mi táto téma prišla fascinujúca. Pôvodne 
som však nechcela byť ničím iným, než 
diplomatkou, čo by asi dosvedčili aj bývalí 
spolužiaci zo sabinovského gymnázia. 

Vždy ste vedeli, akým smerom sa bude 
uberať Vaša kariéra, alebo čo bude va-
ším „poľom pôsobnosti“?
Vôbec nie. Vedela som, že chcem pôsobiť 
v diplomacii. Prispôsobila som tomu vyso-
koškolské štúdium aj mimoškolské aktivity. 
Po pomerne frustrujúcej skúsenosti s diplo-
maciou počas stáže v OSN v New Yorku som 
začala mať silné pochybnosti. Tie s časom 
len rástli, no nevedela som sa rozhodnúť pre 
nič iné, až do spomínanej pracovnej skúse-
nosti v Oxford University Innovation.

Vaše pôsobenie sa úzko spája s pojmom 
„StartUp“. Čo sa za ním skrýva, čo zname-
ná a ako vie pomôcť dnešnej spoločnosti?
Toto slovo je už, žiaľ, trochu sprofanova-
né, ale neznamená nič viac ako začínaj-
úcu fi rmu. Nie je prekvapením, že práve 
v tejto ére zažívame zlatý vek startupov, 
keďže svetová ekonomika prechádza už 
niekoľko desaťročí zlomovým prerodom. 

Ide o štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá 
sa deje vďaka nástupu mikročipov a in-
formačných technológií a ich rapídnemu 
vývoju a nasadzovaniu. Tento trend za-
príčinil, že nové technológie umožňujú 
úplne nové typy obchodných modelov, 
tvorbu nových produktov a služieb, ktoré 
by pred 30 rokmi boli nepredstaviteľné. 
Keďže nové technológie sa omnoho ťaž-
šie vyvíjajú v zabehaných fi rmách, práve 
startupy pomáhajú nové technológie 
testovať, kombinovať nezvyčajnými spô-
sobmi a nakoniec nasadzovať v praxi. Sú 
veľmi dôležitým článkom tzv. inovačného 
ekosystému.

Značný čas ste pôsobili aj v zahraničí. 
Kde všade to bolo?
Žila som v USA, Švajčiarsku, Veľkej Británii 
a Ugande. A chvíľu aj v Prahe a nemeckom 
Freiburgu. 

Dnes pôsobíte na Úrade vlády a zodpo-
vedáte za Plán obnovy v oblasti výsku-
mu a inovácií, ako ste sa dostali do tejto 
pozície?
Ku koncu materskej dovolenky, keď som 
si hľadala novú prácu, mi raz večer zazvo-

nil telefón a v ňom sa predstavil premiér 
Eduard Heger. Spýtal sa, či by som nepo-
mohla na Úrade vlády rozbehnúť agendu 
výskumu a inovácií, ktorá je preňho osob-
ne veľmi dôležitá. Následne sme sa ešte 
dvakrát stretli a ponuku som prijala. V tom 
čase sa na túto pozíciu dlhšie hľadal kvalifi -
kovaný človek. Premiér si vybral, až keď do 
ruky dostal môj životopis od človeka, ktorý 
ma poznal z mojej predchádzajúcej práce, 
kde som organizovala najväčšie slovenské 
podujatie pre inovatívne fi rmy a investo-
vala do nich. 

Kde vidíte úskalia a naopak, čo môže byť 
výhodou, prípadne rastom pre Sloven-
sko a regióny, ak naberieme vietor do 
plachiet s novým Plánom obnovy?
Slovensko má čo doháňať takmer vo 
všetkých oblastiach. Je to výsledok toho, 
že sme niekoľko rokov spali na vavrí-
noch a nechali sa unášať bez väčšej sna-
hy reformovať kľúčové aspekty života na 
Slovensku. Plán obnovy je v tomto sku-
točne veľká príležitosť, pretože všetky 

peniaze z neho sú podmienené plnením 
cieľov, ktoré nám stanovila Európska ko-
misia. Plán obnovy sa dotýka v podstate 
všetkých oblastí života ľudí – od kvality 
zdravotnej starostlivosti až po odpadové 
hospodárstvo alebo zatepľovanie rodin-
ných domov. Obrazne povedané, musíme 
si najprv trochu upratať, zaceliť deravé 
okná, zastaviť zatekanie strechy a až po-
tom prídu peniaze na rekonštrukciu. Ak 
sa nebudú míňať podobne ako eurofondy 
v posledných obdobiach, myslím, že efekt 
bude citeľný všade. Samozrejme, nebude 
to okamžite. Zvlášť pri výskume a inová-
ciách sa bavíme o niekoľkoročných hori-
zontoch, kedy môžeme čakať prvé hmata-
teľné výsledky. 

Nie je náročné skĺbiť pracovný život 
s tým súkromným. Máte tu určené man-
tinely? Je priestor na hobby?
Priznám sa, že momentálne veľmi nie je. 
Snažila som sa ustrážiť si to, ale ten prvý rok 
je extrémne náročný v tom, že som nastu-
povala bez existujúceho tímu a celý si ho 
budujem sama od podlahy. Zároveň však už 
je potrebné napredovať v plnení spomína-
ných cieľov. Takže času nazvyš teraz nemám. 

Vraciate sa niekedy na „východ“? Zaví-
tate do Sabinova a pozriete tak „rodnú 
hrudu“?
Áno, pravidelne. Aj keď väčšinu času trá-
vim u rodičov, ktorí sa presťahovali blízko 
Prešova. Bola som aj na odhalení sochy 

-jV-, foto: web

Je poverená Chief Innovation Offi cer 
a na Úrade vlády SR zodpovedá za di-
zajn politík v oblasti výskumu a inovácií 
ako aj investície zo slovenského Plánu 
obnovy. Takmer desať rokov žila v za-
hraničí a venovala sa primárne rozvojo-
vým a ekonomickým témam s dôrazom 
na nové technológie. Po návrate na 
Slovensko spoluzakladala fondy riziko-
vého kapitálu a populárne startupové 
podujatie Startup Awards (teraz zná-
me pod značkou FTRNW). Pôsobí ako 
členka medzinárodného expertného 
panelu pre desaťmiliardový investičný 
nástroj Európskej komisie zameraný na 
technologické fi rmy s veľkým rastovým 
potenciálom. Májová rubrika Spravo-

dajcu mesta Sabinov /Ne/celebrity vám 
predstavuje Sabinovčanku Michaelu 
Krškovú /Jacovú/
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Detský folklórny súbor Sabi-
ník sa 2.4.2022 zúčastnil re-

gionálnej súťažnej prehliadky 
hudobného folklóru – Kreácie 
detského folklóru 2022, Vidie-
čanova Habovka 2022 a Eniki 
Beniki 2022 v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove. V tento 
deň prebiehali dve súťaže, ta-
nečná a hudobná. V tanečnej 
súťažili tri detské folklórne sú-
bory. V hudobnej súťažilo de-
väť detských folklórnych súbo-
rov. Hudobná súťaž prebiehala 
v kategóriách – ľudové hudby, 
spevácke skupiny, sólisti spe-
váci a sólisti inštrumentalisti. 

Detský folklórny súbor Sabiník 
súťažil v oboch súťažiach a vo 
všetkých kategóriách. Dievčatá 
si svojím karičkovým tancom 
vytancovali zlaté pásmo s pria-
mym postupom na krajskú 
súťaž v Raslaviciach, ktorá bola 
1.5.2022. V hudobnej súťaži 
Detský folklórny súbor Sabiník 
získal v kategórii ľudové hud-
by - zlaté pásmo s priamym 
postupom, v kategórii spe-
vácke skupiny – zlaté pásmo 
s priamym postupom, v ka-
tegórii sólový spev si vyspie-
vala Adela Ondrejová – zlaté 
pásmo s priamym postupom 
a v kategórii inštrumentalisti si 
vyhrala hrou na gajdici Antónia 

Mária Gernátová zlaté pásmo 
s priamym postupom. Všetci 
postupujúci budú súťažiť na 
krajskej súťaži v Raslaviciach 
15.5.2022. V kategórii sólový 
spev mal Sabiník ešte jedno 

zastúpenie Tamaru Tutoky, 
ktorá sa umiestnila v zlatom 
pásme. Tešíme sa z úspechov 
našich folkloristov a držíme im 
prsty v krajskej súťažnej pre-
hliadke v Raslaviciach. 

 

Mesto Sabinov 

Výstava ručných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným pos hnu m 

 

TVORÍME SRDCOM 
1. ročník—Krajské centrum  SZTP Prešov 

 

Záš tu nad poduja m prevzal primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský 

Konanie výstavy:  

 

 

 

Otvorenie:  

16.5.2022—27.5.2022 

Kultúrne centrum Na Korze  

nám. Slobody 100, Sabinov 

 

16.5.2022 o  10:00 hod. 

Otváracie Hodiny: 

Pondelok - Piatok 

9:00—17:00 

Kontakt: 0911 949 678 

Zdroj: N. Salanciová, foto: archív súboru

Detský folklórny súbor 
Sabiník žal úspechy

Tóna Brtka od Juraja Karniša 
minulé leto a občas zájdem 
za spolužiakmi a kamarátmi 
z tínedžerských čias. Ale na vý-
chode sme pravidelne, aj kvôli 
rodine a tomu, že mám malé 
deti, ktoré sa tešia na prázdni-
ny tu. 

Tkvie Vám v pamäti aj nejaká 
spomienka, možno humorná, 
z Vašej práce, o ktorej si viete 

povedať, tak na toto neza-
budnem?
Humorných a zaujímavých prí-
behov je viac, ale v poslednej 
dobe ma potešilo a rozosmia-
lo, že moji kolegovia pre mňa 
zabezpečili vyradenú tabuľku, 
kedysi označujúcu dvere na 
Úrade vlády s nápisom „riaditeľ 
odboru vynálezov“. Záhadou 
ostáva kto, kedy a prečo riadil 
na Úrade vlády  vynálezy. :D 

Riadite sa nejakým životným 
krédom? Čo by ste odkázali 
našim čitateľom, možno mla-
dým „StartUpistom“?
Mienku o človeku treba zakla-
dať na tom, ako sa chová k čaš-
níkovi alebo predavačke, nie na 
tom akú má pozíciu alebo titul. 

Ďakujem za rozhovor. 
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 V utorok 5.4.2022 popolud-
ní sa netradične v kinosále 

MsKS stretli malí recitátori – 
víťazi škôlkarských kôl na 37. 
ročníku mestskej prehliadky 
v prednese slovenskej poézie 

a prózy detí materských škôl 
SABINOVSKÝ ČIM – ČIM. Pote-
šilo nás, že tohto sviatku slo-
venských básničiek a prózy sa 
zúčastnilo 21 detí zo všetkých 
siedmich materských škôl Sa-
binova. Puto dieťa–rodič- uči-
teľ zastrešené slovenskými 
veršíkmi či príbehmi sa opäť 
obnovilo. Vyparádené slečny a 
v ničom za nimi nezaostávajú-
ci mládenci sa odvážne usadili 
na pódiu. A ak aj niektorí z nich 
mali v kútiku duše trocha oba-
vy, vôbec to na nich nebolo 
vidieť. Z prvých radov im dr-
žali palce rodičia, starí rodičia 
a pani učiteľky. Podujatia sa 
zúčastnili aj zástupcovia samo-
správy primátor mesta Michal 
Repaský a vedúca Spoločného 
školského úradu Iveta Šulíková.

Po hudobnom čísle v podaní 
žiakov ZUŠ už prišiel povzbudiť 
deti sám Čimko v spoločnosti 
moderátorky tety Vierky, kto-
rá privádzala deti k mikrofónu 

a zbavila ich aj tej poslednej 
trémy. Z pódia zazneli básnič-
ky klasických autorov pre deti: 
Ľudmily Podjavorinskej, Kris-
ty Bendovej, Márie Rázusovej 
- Martákovej, Milana Rúfusa 
ako aj súčasných: Alice Náhli-
kovej, Jany Barillovej, Valentína 

Šefčíka a ďalších. Nakoniec si 
s hrdosťou prevzali zaslúženú 
odmenu - čimkovské medaily, 
pamätné listy, darčeky (nesmela 
samozrejme chýbať pekná kni-
ha). Poďakovanie organizátorov 
Mestského kultúrneho stredis-
ka – Mestskej knižnice Bohuša 
Nosaka Nezabudova v Sabino-
ve patrí hlavne rodičom a pani 
učiteľkám, ktorých príprava detí 
stála nemálo úsilia a trpezlivosti 
a tiež predstaviteľom samo-
správy za dlhoročnú podporu 
tohto milého podujatia. 

A kto boli hrdinovia 37. ročníka 
SABINOVSKÝ ČIM-ČIM? 
MŠ na Ul. Jarková:
Anička Hudáková
MŠ na Ul. Severná: 
Emily Abigail Oláhová
Mirka Martonová
MŠ Námestie slobody: 
Jakubko Krivda Jurko
MŠ na Ul. 17. novembra: 
Imko Krivý

MŠ na Ul. Švermova: 
Tobiasko Palenčár
Tomáško Timura
Natálka Švorcová
Marko Nakata
Jurko Orjabinec
Lucka Tatarková
Noemi Lipjancová
Miška Šinaľová
Adamko Kustra

Emka Hnátová
SMŠ Lienka:
Emka Kyselá
MŠ na Ul. 9. mája:
Sofi nka Novotná
Emmka Bartošová
Emanko Janič
Matejko Fabián
Livinka Papcúnová 

JAR V KNIŽNICI

Po dlhšom čase, kedy kniž-
nica poskytovala svoje 

služby len obmedzene, 7.3. 
2022 už otvorila svoje brány. Na 
plné obrátky sa tiež rozbehli 
kolektívne podujatia. Škôlka-
ri, školáci, mamičky s deťmi, 
dôchodcovia, tí všetci chceli 
zahnať hlad po mesiacoch 
„pôstu“ od plnohodnotných 
knižničných služieb. Mno-
hých priviedla aj zvedavosť, 
ako to vo vynovenej knižnici 
vyzerá. Keďže tu máme aj 
celkom nový detský kútik 
s knihami pre najmenších, 
29.3.2022 sme sa stretli s ma-
mičkami a ich ratolesťami na 
knižničnom dopoludní z cyk-
lu S Bambuľkami za knihami. 
Prečítali sme si rozprávku 
o medvedíkovi Boribonovi 
a o tom, ako sa s kamarátkou 
Ankopankou vybrali na výlet. 
Deti si spoločne s mamička-
mi mohli vyrobiť snežienku, 
či vyfarbiť Boribona. Boli 
sme milo prekvapení, že sa 
na tomto podujatí stretli dve 
desiatky mamičiek so svo-
jimi drobcami. Sľúbili nám, 
že určite prídu aj nabudúce, 
pretože tieto „bambuľkov-
ské“ stretnutia by sme chceli 
konať pravidelne. 11.4.2022 už 
bola Veľká noc za dverami, čo 
bol vhodný čas nato, pozho-
várať sa o veľkonočných zvy-
koch a tradíciách. Do knižnice 
tentoraz prišla iná komunita 
– naše milé seniorky zo Senior 
klubu. Okrem rozprávania 

o tom, ako naši predkovia pre-
žívali čas od Popolcovej stredy 
po Veľkonočnú nedeľu, ako 
ich zachytili etnografi , účast-
níčky si zaspomínali na tradič-
né jedlá v čase pôstu a Veľkej 
noci a pochválili sa vlastno-
ručne zhotoveným kraslicami 
a veľkonočnou výzdobou. 

LES UKRYTÝ 
V KNIHE
Kto z nás by sa necítil príjem-
ne v tichu lesa? Príroda a les 
sú pre nás zdrojom oddychu, 
zároveň nikde inde nenájde-
me lepší prameň poznania. 
Apríl je u nás od roku 1952 
známy ako Mesiac lesov. Keď-
že 22. apríl je aj Dňom Zeme, 
mali sme dvojnásobnú prí-
ležitosť pripomenúť si lesné 
spoločenstvo a význam jeho 
ochrany. Práve v tento deň 
sme mali možnosť privítať 
medzi nami lesníka a lesného 
pedagóga Jána Balíka, ktorý 
piatakom zo ZŠ 17. novembra 
porozprával, čo všetko obná-
ša práca lesníka, aká dlhá je 
cesta od „semenáčika“ až po 
dospelý strom aj to, čo všetko 
sa z dreva vyrába. Deti sa sa-
mozrejme zaujímali aj o lesné 
zvieratká /top boli medvede, 
vlci a veveričky/. Mohli si pre-
zrieť aj výstavku kníh o lese, 
ktoré si môžu záujemcovia 
vypožičať v našej knižnici. Ďa-
kujeme p.  Balíkovi a ostatným 
lesným pedagógom, ktorí de-
ťom približujú tajomstvá lesa 
a propagujú ho ako jedinečnú 
vzácnosť, ktorú je potrebné si 
vážiť a chrániť. 

mj

Čimkovský koncert malých 
recitátorov opäť naživo

Aj keď začiatkom roka ešte nebolo jasné, či a akým spôso-
bom sa budú môcť kultúrne podujatia v jarných termínoch 
realizovať, nakoniec sa opatrenia predsa len uvoľnili a tak 
po dvoch rokoch pandémie sa mohli znova „zlietnuť“ aj 
čimkovia a čimky a to nielen v online priestore. 

mj, foto: Diamod Art
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8.V.  DEŇ MATIEK
16.00 Slávnostné podujatie venované všetkým matkám. 
 V programe účinkujú deti z MŠ a FOR YOU acapella. Ki-

nosála MsKS. Vstup voľný.

10.V.  SABINOVSKÁ HUDOBNÁ JAR – Jarný kon-
cert ZUŠ v Sabinove

16.30 KC Na korze, Námestie slobody č. 100. 

 22.V.  SMEJKO A TANCULIENKA – Tancuj, tancuj!
10.00 Kinosála MsKS. Vstupné: 10 €. Predpredaj vstupeniek: 

www.ticketportal.sk.

29.V. ROZPRÁVKOVÝM SVETOM ZVIERAT
14.30 Deň detí plný hier, súťaží a zábavy. Podujatie určené pre 

širokú verejnosť. Vstup voľný. Mestské kúpalisko v Sa-
binove, Ul. Levočská. 

30.V. SABINOVSKÁ HUDOBNÁ JAR – Csaba Nagy 
a Nora Kiraly 

18.00 Koncert Lutna a spev. KC Na korze, Námestie slobody 
č. 100. 

MESTSKÁ KNIŽNICA 
B. N. NEZABUDOVA
2.V.  FILIP V KRAJINE ZDRAVIA
12.30 Rozprávanie o zdraví a jeho ochrane pre žiakov ŠKD ZŠ 

17. novembra.

3.V.  ŠĽAHAČKOVÁ VÍLA
9.30 Čítanie z knihy D. Hlavatej spo-

jené s exkurziou pre deti MŠ 
Uzovce.

20.V. O ŠARKANOVI KYBER 
ŠIKANOVI

10.00 Zážitkové čítanie z knihy B. Jo-
busa pre žiakov 4. ročníka ZŠ 
Komenského.

26. V. BESEDA S DOMINIKOU WŰRLL
16.00 Stretnutie so spisovateľkou a sabinovskou rodáčkou. 

31.V.  S BAMBUĽKAMI ZA KNIHAMI  
10.00 Stretnutie s mamičkami, detičkami a jednou nenásyt-

nou húseničkou. 

KULTÚRNE CENTRUM 
NA KORZE
11.V.  KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na TD je potrebné sa pri-

hlásiť do 9.5. 2020 na t. č. 0911 949 678. Vstupné: 2,00 €.
 Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, 

Sabinov.

16. – 27.V.  TVORÍME SRDCOM
10.00 Slávnostné otvorenie 1. ročníka výstavy ručných prác 

ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím (Kraj-
ské centrum SZTP Prešov). Výstavu si môžete pozrieť do 
27.5.2022.

 Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, 
Sabinov.

KULTÚRA na 
máj 2022

V každoročnom kolobe-
hu sviatkov má po Via-

nociach práve Veľká noc, aj 
keď nemá pevne stanovený 
dátum, najvýznamnejšie 
postavenie. Veľká noc nie 
je len sviatkom prebúdza-
nia sa prírody zo zimného 
spánku, je aj obdobím, kedy 
„povinne upratujeme“ do-
mácnosti a každú miestnosť 
domova sa snažíme rozžiariť 
typickými dekoráciami. Pes-
tré farby, ozdoby, maľované 
vajíčka, zajačiky, kuriatka, 
jahniatka, ozdobené bah-
niatka či kvitnúci zlatý dážď 
totiž pohladia nielen oko, 
ale aj dušu každého človeka.  

V spolupráci s Kultúrnym 
centrom Na korze v Sabino-
ve sme sa rozhodli tradičný 
veľkonočný bazár, ktorý sa 
pre Sabinovčanov uspora-
dúva už mnoho rokov, aspoň 
na jeden deň preniesť aj  do 
priestorov  oddelenia výko-
nu trestu s miestom výkonu 
služby v Sabinove Ústavu na 
výkon väzby a Ústavu na vý-
kon trestu odňatia slobody 
Prešov. Odsúdení tak dostali 
nezvyčajnú možnosť priví-

tať sviatky jari v pestrých 
farbách konanej výstavy.  
Pracovníčky KC Na korze pri-
pravili odsúdeným v rámci 
výstavy  rôzne druhy kraslíc 
(farbené voskom, dierko-
vané, maľované, striekané, 
vyškrabávané, papierové 
alebo vyrobené zo stužiek), 
výrobky z drôtu, prútia a dre-
va, rôzne jarné dekorácie, 
zdobené medovníky či soli-
varskú čipku. Odsúdení tak 
mohli prostredníctvom tejto 
výstavy obdivovať zručnosť 
a kreativitu regionálnych 
výrobcov. Na záver chce-
me poďakovať Mestskému 
kultúrnemu stredisku v Sa-
binove a ich kreatívnym 
pracovníčkam KC Na korze 
p. Glazunovej a p. Maguro-
vej za profesionálny prístup, 
ústretovosť a odhodlanie 
zrealizovať podujatie aj pre 
takúto špecifi ckú cieľovú 
skupinu návštevníkov. 

Veľkonočný bazár
Jana Stanková
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ŠTVRTOK 2D USA ST 126 12+ 5 €
19:30 Akčné fantasy
PIATOK 2D ČR OV 95 12+ 5 €
20:30 Komédia

SOBOTA 3D USA SD 99 7+ 6 €
17:30 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D USA SD 126 12+ 5 €
19:30 Akčné fantasy

NEDEĽA 2D SR/ČR OV 85 12+ 5 €
19:00 romantická komédia

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

ŠTVRTOK 2D Švajč./ ČT 85 15+ 4 €
19:30 Ukrajina Dráma
PIATOK 2D USA ST 94 15+ 5 €
20:30 Sci-fi thriller

SOBOTA 2D USA SD 100 7+ 5 €
17:30 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D ČR/SR OV 85 12+ 5 €
19:30 romantická komédia

NEDEĽA 2D BE/FR SD 91 7+ 5 €
15:00 Animované dobrodružstvo /DK/

NEDEĽA 3D USA SD 126 12+ 6 €
17:00 Akčné fantasy

NEDEĽA 2D ČR OV 100 12+ 5 €
19:30 Historická dráma

STREDA 2D ČR OV 95 12+ 5 €
19:30 Komédia

ŠTVRTOK 2D USA ST 126 12+ 5 €
19:30 Akčné fantasy
PIATOK 2D ČR OV 105 15+ 5 €
20:30 Komédia

SOBOTA 2D FR/CAN SD 92 7+ 5 €
15:30 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D USA SD 122 7+ 5 €
17:30 dobrodružná rodinná komédia /DK/

SOBOTA 2D FR ČD 98 12+ 5 €
20:00 Komédia

ŠTVRTOK 2D FR ČT 72 12+ 5 €
19:30 Dráma, fantasy
PIATOK 2D USA SD 131 12+ 5 €
20:30 Akčná dráma

SOBOTA 2D FR/CAN SD 92 7+ 5 €
17:30 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D ČR OV 87 12+ 5 €
19:30 Komédia

NEDEĽA 2D SK/BE/CZ SD 85 MP 5 €
15:30 Animovaný

NEDEĽA 2D FR/BE ČD 98 12+ 5 €
17:30 Komédia

NEDEĽA 2D ČR OV 105 15+ 5 €
19:30 Komédia

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

DK - detské kino, FK - filmový klub.

15. Ušiak čiky a Škrečok 
temnôt

Vyšehrad: Fylm

21. Ježko Sonic 2

21. Čo sme komu všetci 
urobili?

18. Po čom muži túžia 2

19. Doctor Strange v 
mnohovesmíre šialenstva

21. Nezlomná

Posledné preteky

20. Vyšehrad: Fylm

27. Top Gun: Maverick

28. Nezlomná

28. Ženy a život

Čo sme komu všetci 
urobili?

29. Tvojazem

29.

29.

26. Malá mama

7. Doctor Strange v 
mnohovesmíre šialenstva

5. Doctor Strange v 
mnohovesmíre šialenstva

6. Po čom muži túžia 2

7. Keď sa červenám

8. Láska hory prenáša

11. Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli

12. Oľga

14. Smradi

14. Láska hory prenáša

Podpaľačka13.

15. Doctor Strange v 
mnohovesmíre šialenstva

15.

máj
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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S P O M Í N A M E

„Čas plynie a spomienky zostávajú.“
Dňa 22.4.2022 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec, svokor a dedo

JÁN MAJDÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú manželka Margita, syn 
Vladimír a dcéra Ivana s rodinami.

„Spomienku tichú dnes poslať Ti chceme, objať Ťa 
a povedať, ako veľmi Ťa milujeme.“
Dňa 22. apríla sme si pripomenuli smutné prvé 
výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 
syn, manžel, otec, dedko a priateľ 

FRANTIŠEK TKÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku a modlitbu. S úctou a láskou spomínajú 
mamka, manželka Anna a deti s rodinami.

Posielame tichú spomienku na krásne chvíle, 
láskavé oči, teplo Tvojich dlaní.
Dňa 5.5.2022 uplynul rok, čo nás náhle opustil 
drahý manžel, starostlivý otec, milujúci dedko, 
brat, svokor, priateľ a sused 

JÁN CEPERKO.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s 
rodinami.

Dňa 17.5.2022 uplynie 25 rokov od chvíle, keď 
nás náhle opustil náš milovaný otec, dedko, 
manžel 

JÁN PAVLÍK. 
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka 
Anna, deti Roland, Ľubka, Anka s rodinami.
Spomeňte si spolu s nami a venujte mu tichú 
modlitbu a spomienku.

Dňa 26.5.2022 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
brat a otec

JÁN HAŠČÁK.
 S úctou spomínajú manželka Mária, 
dcéra s. Mária, syn Gregor 
a celá rodina.

 „Odišiel nám, ale všetko krásne zo života s ním, 
ostáva v nás...“
Dňa 18.5.2022 uplynie už 10 rokov, čo navždy 
odišiel môj manžel, náš otec a dedko

JURAJ CEHELSKÝ.
Spomíname na Teba s láskou, úctou a vďakou...
Tvoji najbližší.

„Už stíchlo všetko vôkol a Tvoje srdce prestalo biť. 
Ťažko sa nám bude teraz bez Teba žiť...“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, riaditeľovi 
ZŠ Komenského 13, bývalým kolegyniam, kolegom 
a známym, ktorí ste sa prišli v hojnom počte 
rozlúčiť na poslednej ceste s naším milovaným 

RÓBERTOM 
LETKOVSKÝM.

Ďakujeme za vaše prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste nám 
pomohli zmierniť náš veľký žiaľ a smútok. Zároveň ďakujeme aj p. dekanovi 
a pohrebnej službe ERA za dôstojnú rozlúčku so zosnulým.
 V našich srdciach zostaneš navždy.
Smútiaca rodina.

„Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 16. mája uplynie rok, čo nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, otec, dedko, brat

JURAJ DUBSKÝ.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra 
Jarmila s manželom a vnučky Klaudia a Marianna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu.

Oznamujeme širokej verejnosti, 
že uverejňovanie spomienok 
či poďakovaní s textom alebo 
fotografi ou je spoplatnené. 

Cena za oznam je 5,00 eur. 
Platbu je potrebné realizovať 
v MsKS v Sabinove vždy do 
21. dňa v mesiaci, v pracovných dňoch 
od 8.00 – 16.00 h. 

OZNÁMENIE O SPOPLATNENÍ 
SPOMIENOK A POĎAKOVANÍ

,,Ešte raz vyjsť do polí, ešte raz môcť potešiť sa 
jarou.
Ešte raz vidieť kvitnúť lúky, žltnúť obilie. Ešte raz 
počuť vtáčí spev.
Ešte raz sa rozlúčiť so životom ako darom ...“
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej 
ceste nášho milovaného brata

ŠTEFANA TALAROVIČA.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaci súrodenci s rodinami.

Veď ako všetci umierajú v Adamovi, 
tak zasa všetci ožijú v Kristovi.

1. Korinťanom 15:22
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 V marci sa uskutočnili v Zák-
ladnej škole, Komenského 

13 v Sabinove „Dni otvorených 
dverí – otvorených vyučo-
vacích hodín pre predškolá-
kov z materských škôl.“ Tieto 
návštevy sú sprevádzané veľ-
kými očakávaniami našich 
žiakov, ako aj predškolákov, 
ktorí sú naozaj veľmi šikovní 
a bez problémov sa zapájajú 
do aktivít, ktoré im základná 
škola pripravila. Preukazujú 
zdatnosť vo vedomostiach, 
ako aj nedočkavosť príchodu 
do školských lavíc, čo nás veľ-
mi teší. Návšteva školy je pre 
predškolákov z rôznych ma-

terských škôl rozdelená 
na viacero etáp. Všetky 
termíny si materské 
školy dohodli so zák-
ladnou školou vopred.

V prvej etape si žiaci 
mohli vyskúšať, ako prebie-
ha vyučovacia hodina. Prváci 
im ochotne predviedli aktívnu 
prácu na vyučovaní, pri čítaní 
a písaní, ako aj pri matematic-

kých úlohách. Predškoláci 
tiež navštívili aj Školský 

klub detí, kde sa spolu 
s prvákmi zapojili do 

spoločnej aktivity, te-
maticky orientovanej na 

Marec – mesiac knihy. 
V druhej etape sa pred-

školáci ešte viac zorientujú 
v priestoroch školy, ale záro-
veň sa zúčastnia aj pohybo-

vých aktivít. V školskej telo-
cvični sa im budú venovať te-
locvikári a spoločne so žiakmi 
ZŠ Komenského si vyskúšajú aj 
rôzne športy a súťaže.

Posledná etapa bude veno-
vaná oddychovým aktivitám, 
zameraným na spoločné tvori-
vé dielne predškolákov a prvá-
kov, na ktoré srdečne pozýva-
me aj rodičov predškolákov.

Deň otvorených dverí sa riadi 
vopred dohodnutým harmo-
nogramom, počas ktorého pani 
učiteľky a vychovávateľky spo-
lu s prvákmi základnej školy 
venujú naozaj veľkú pozornosť 
vytváraniu kontaktov a navo-
deniu priateľskej atmosféry, 
aby sa predškoláci v škole do-
kázali čo najlepšie adaptovať 
v budúcom školskom roku. 

Školstvo

ná

i 

kýc
t

s
m

Súťaž SOČ je tradičná stre-
doškolská súťaž, v ktorej 

sa študenti v 17 súťažných 
vedných odboroch venujú 
vypracovaniu odbornej práce 
založenej nielen na vedeckých 
a odborných informáciách, no 
aj na jej praktickom prínose 
pre študentov a ich okolie.

V odbore Chémia postúpila 
odborná práca Žihľava ako ju 
nepoznáte. Auto rky Klaudia 
Genčurová a Sára Pálfi ová pod 
vedením p. uč. Zvijákovej sa 
inšpirovali aktívnym pobytom 
v prírode počas pandemických 
dní minuloročnej jari. Práca 
vznikala postupne, jej celá re-
alizácia trvala takmer rok. Jej 
cieľom bolo predstaviť 
žihľavu ako multifunkčnú 
a ľuďom prospešnú 
rastlinu, ktorá má čo 
ponúknuť v mnohých sme-
roch. Dievčatá pripravili žihľa-
vový čaj, žihľavové smoothie, 
tonikum na vlasy a tiež žihľa-
vové hnojivo na kvety. Všetky 
produkty podrobili verejnému 
prieskumu, samotné výrobky 
obliekli do fl iaš s vlastnými 
štítkami. Po návrate do školy 
trávili čas v chemickom labo-
ratóriu, kde dokazovali prí-
tomnosť chemických prvkov 

v žihľave: dusík, draslík, železo, 
vitamín C, ktoré pôsobia na 
naše zdravie i na krásu kvetov. 
Odborná práca neobmedzi-
la ich umeleckú dušu len na 
fakty, príbeh žihľavy zachytili 
slovami básne, ktorú si môžete 

prečítať.
Alžbeta Vaľková 

a Lucia Olejárová sú 
riešiteľkami ďalšej 
postupujúcej práce 

Svadobné zvyky v obci Drie-
nica v 20. storočí (odbor Teó-
ria kultúry). Základom tejto 
odbornej práce bolo písom-
né spracovanie spomienok 
pamätníčok pochádzajúcich 
z Drienice na tradičné zvyky 
od pytačiek, cez prípravu až 
po ukončenie svadby. Práca sa 
zameriava aj na tradičný sva-
dobný odev nevesty i ženícha. 

Súčasťou práce je aj spevník 
ľudových piesní, ktoré boli 
neodmysliteľnou súčasťou 
svadobných dní. Cieľom tejto 
odbornej práce bolo poukázať 
na bohatosť folklóru i ľudovej 
kultúry v obci, na dôležitosť 
dodržiavania zvykov a tradícii 
pri tejto životnej udalosti i na 
symboliku jednotlivých výra-
zových prostriedkov. 

Ďakujeme aj autorkám ďal-
ších troch odborných prác, 

ktoré súťažili v krajskom kole 
– Karolíne Krištofovej, Johane 
Šuťákovej a Daniele Juskovej 
za ich úsilie a hodnotné práce, 
ktoré vytvorili. 

Celoslovenské kolo súťaže 
SOČ bude prebiehať tento rok 
v Bardejove počas posledného 
aprílového týždňa. Veríme, že 
naše želiezka v ohni svoje prá-
ce v silnej konkurencii obhája 
na výbornú. Nech sa energia 
a vedomosti vložené do tvorby 
ich prác pretavia do vynikajú-
cich výsledkov. 

Postup na CELOSLOVENSKÉ kolo súťaže SOČ
V 44. ročníku súťaže Stredoškolská odborná činnosť sa vý-
borne darilo našim sabinovským gymnazistkám. Z piatich 
súťažných prác tretiačok Gymnázia DSA sa dvom podarilo 
postúpiť z krajského kola, ktoré sa konalo 1.4.2022 v Popra-
de, na celoslovenské kolo súťaže! 

j
aviť 
čnú

p

J. Smoroňová, foto: archív školy

ŽIHĽAVA
Nebyť v škole cez koronu, to je ale smola,
avšak je tu zázrak veľký, ktorý všetkých volá.
Ten zázrak, to krásne lesy, stráne, háje, lúky, 
na nich poklad, ktorý ťažko vziať do holej ruky.

Poď študent môj, poď ty vonku, spoznaj tento skvost,
že žihľava nenápadná, to je k zdraviu most.
Prevzácny liek v tejto rastline je ukrytý,
v listoch hnojivo aj vitamín je zašitý.

Tento zázrak - žihľava - to úžasný liek je,
v zime dodať novú silu ona rýchlo vie.
Uvaríš si čajík teplý prv, než pôjdeš spať,
železo i vitamín C budeš v krvi mať.

Uhorky, či paradajky, kvety muškátové, 
hnojivo zo žihľavy im dáva šaty nové.
Tá nádhera úžasná je, hladí srdce tvoje,
čo môže byť také krásne a tak rozprávkové?

Chceš mať vlasy zdravé, krásne, lesklé, nádherné?
Po umytí žihľavový odvar zaberie.
Žihľava - to skvost náš zlatý, to dar od Boha,
nech ťa živí tá naša zem, kryje obloha.

Netreba tu eura žiadne, tá je zadarmo,
nedovoľme, aby pre nás rástla nadarmo.
V tejto vzácnej rastline, tam zdravie, radosť dýcha,
nech vždy bude tento poklad naša veľká pýcha!

Deň otvorených dverí v ZŠ Komenského 13, Sabinov
Eva Hovancová
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Festival sv. Patrika na 
Spojenej škole, SNP 16 

Keďže je v záujme vede-
nia spojenej školy rozvíjať 

u žiakov cit pre kultúru, in-
ternacionálne sviatky nie sú 
žiadnou výnimkou. Jedným 
z takýchto sviatkov je St. Pat-
rick´s Day, sviatok sv. Patrika, 
oslavovaný najmä v Írsku, ale 
i v mnohých iných anglicky 
hovoriacich krajinách práve 
17. marca. Najobľúbenejšieho 
patróna Írska, svätého Patrika, 
si pripomenuli i študenti Spo-
jenej školy, SNP 16 v Sabinove.

17. marca 2022 sa na škole 
konal Festival svätého Patrika 
– St. Patrick´s Festival. Niektoré 
časti školy sa obliekli do zelenej 

farby a žiaci mali mož-
nosť zažiť tradičné Írsko 
aj tu. V rámci anglického 
jazyka žiaci II.KTA s pani 
učiteľkou Bednarčíko-
vou pripravili rôzne pro-
jekty súvisiace so sviat-
kom sv. Patrika. Počas 
festivalu sa žiaci dozve-
deli o histórii sviatku, 
o tom, že sv. Patrik bol 
svätcom, ktorý údajne vyhnal 
všetky hady z Írska, vypočuli si 
tradičnú írsku hudbu, virtuál-
ne spoznali zelený ostrov, jeho 
zákutia i jeho najvýznamnejšie 
osobnosti a, samozrejme, ne-
smel chýbať ani tradičný írsky 
tanec, ktorý si žiaci mali mož-
nosť vyskúšať. Na programe 
boli aj videá o tradičných ír-
skych jedlách a nápojoch. Žiaci 
sa na festival pripravovali dlh-
šie a na Deň sv. Patrika prišli do 
školy oblečení vo farbách írskej 
vlajky – zelenej, bielej a oranžo-
vej. Prezentácie a videá žiakov 

oslovili a motivovali k hlbšiemu 
skúmaniu írskej kultúry, ale zá-
roveň vyčarili úsmev na tvárach 
študentov.

Celoštátne kolo 5. ročníka 
súťaže 3D tlač

Rozvíjanie a podporovanie 
kreativity žiakov spoje-

nej školy je dennou náplňou 
vedenia školy i vyučujúcich. 
V tomto zmysle treba vyzdvih-
núť úspešnú účasť jedného 
z našich žiakov a jeho úspešné 
umiestnenie v celoslovenskej 
súťaži 3D tlač.

3D tlač je celoslovenská sú-
ťažná prehliadka záujmovej 
činnosti, tvorivosti, vedomos-
tí a zručností detí a mládeže 
v oblasti 3D modelovania, spra-
covania modelov a následnej 
tlači objektov. Poslaním tejto 
súťaže je ukázať žiakom stred-
ných škôl možnosti 3D tlače 
a pritiahnuť ich k následnému 
štúdiu technických odborov 
na vysokých školách. Zároveň 
prezentovať mladých tvorcov 
s vlastnými nápadmi a rie-
šeniami pred potenciálnymi 
zamestnávateľmi z technicky 
zameraných fi riem. Hlavným 
cieľom súťažnej práce v ce-
loštátnom kole bolo tentokrát 
vytvoriť dva trojrozmerné mo-
dely, a to: Model spätného ven-
tilu a Model učebnej pomôcky.

Všetci sme hrdí na Marcela 
Lukáča z II. MEO, ktorý našu 
školu reprezentoval a umiest-
nil sa na 3. mieste v rámci celé-
ho Slovenska. 

Súťaž v anglickom jazyku 
ELEsparks 

Aj  v tomto školskom roku sme 
sa zapojili do súťaže ELEsparks, 
ktorú každoročne pripravu-
je SPŠE v Prešove pre žiakov 
základných škôl. ELEsparks je 
súťaž trojčlenných družstiev 
žiakov 7.- 9. ročníka v anglic-
kom jazyku. Finálové školské 
kolo sa uskutočnilo 21.03.2022 
v priestoroch SPŠE aj s účasťou 
našich tímov. Z 28 prihlásených 
do fi nálového kola medzi 6 
najúspešnejších postúpili dva 
naše tímy – „Future presidents“ 
v zložení Adam Dujava, Seba-
stián Hric a Jakub Varholík z 8.C 
a „Ďeťy s vyďjeku“ v zložení 
Dávid Eliáš, Natália Novická 
a Soňa Radačovská z 8.A. V sil-
nej konkurencii deviatakov sa 
chlapci z „Future presidents“ 
umiestnili na 2. mieste. Srdeč-
ne blahoželáme, všetkým zú-
častneným ďakujeme za repre-
zentáciu školy a prajeme ešte 
veľa úspechov.

GETTING TO KNOW YOU AND 
YOUR COUNTRY - eTwinning 
projekt

Žiaci 9. ročníka sa stali sú-
časťou projektu eTwinning, 
v ktorom jednou z úloh bolo 

predstaviť sa. Žiaci neváhali, 
chopili sa šance a výsledkom 
bolo pekné video https://you-
tu.be/17L0MhcX1bg (posúďte 
sami). Taktiež mali možnosť 
spoznať aj svojich rovesníkov 
z iných krajín – Francúzsko, 
Fínsko, Turecko.
Tešíme sa na ďalšie 
úlohy a ďalšiu spolu-
prácu.

Jazykový kvet 2022

Aj v tomto školskom roku 
sme sa opäť zapojili do súťa-
že Jazykový kvet. Ide o súťaž 
s dlhodobou tradíciou, kto-
rá je zameraná na rozvíjanie 
a podporu žiakov v oblasti 
cudzích jazykov. Žiaci zapojení 
do súťaže sa prezentujú v cu-
dzojazyčnom prednese prózy, 
poézie, dramatickej tvorbe, 
monodráme alebo stand– 
upe. V marci prebehlo online 
krajské semifi nálové kolo Ja-
zykového kvetu, ktorého sa 
svojimi súťažnými príspevka-
mi (videonahrávkami s recitá-
ciami) v rámci prednesu prózy 
v anglickom jazyku zúčastnili 
Barbora Kuzmyková (5.A), Si-
mona Balčáková (7.A) a Natália 
Novická (8.A). Prednes prózy 
v nemeckom jazyku tradične 
zastúpil Marko Kostelník (5.B). 
Do krajského fi nále súťaže 

postúpila Natália Novická. 
Všetkým zúčastneným žiakom 
ďakujeme za vzornú reprezen-
táciu našej školy.

Logická olympiáda intelek-
tovo nadaných žiakov 2022

Zúčastnili sme sa prestíž-
nej celoslovenskej súťa-

ži venovanej všeobec-
ne intelektovo nada-

ným žiakom – Logickej 
olympiády.

Školského kola sa zúčast-
nilo dovedna 12 žiakov. V ka-
tegórii A (žiaci 1. - 4. ročníka) 
sa víťazom a postupujúcim na 
celoslovenské kolo stal Matej 
Gardoš, žiak 4.B triedy. V ka-
tegórii B (žiaci 5. - 9. ročníka) sa 
na druhom mieste umiestnil 
žiak 5.B triedy Marko Kostel-
ník, ktorý mal zhodný počet 
bodov s o dva roky staršou 

spolužiačkou, žiačkou 8.A trie-
dy, Natáliou Novickou. O víťa-
zovi v tomto prípade rozhodol 
kratší čas riešenia testu, ktorý 
mala práve Natália Novická. 
Zaslúžený postup na celoslo-
venské kolo si každopádne 
vybojovali obaja. K víťazstvu 
a postupu gratulujeme. 

Okresné a krajské kolo 
v cezpoľnom behu

Vo štvrtok 17.3.2022 sa v areáli 
futbalového štadióna v Sabi-
nove konali preteky o majstra 
nášho okresu v cezpoľnom 
behu žiakov ZŠ a SŠ. S nároč-
nou traťou sa družstvo dievčat 
našej školy v zložení Sophia 

Borsuková, Sophie Lazorová 
a Kamila Kruľáková veľmi dob-
re popasovalo a v konkurencii 
ôsmich družstiev základných 
a stredných škôl bezkonku-
renčne zvíťazilo. Zabezpečilo si 
postup na krajské kolo, ktoré sa 
uskutočnilo v utorok 22.3.2022 
v Starej Ľubovni, kde skončili 
na druhom mieste, čo je histo-
ricky najlepším umiestnením 
pre našu školu. Žiačkam srdeč-
ne blahoželáme.

Barbora Bednarčíková,
foto: Miroslav Tutoky

Z úspechov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Zdroj: web školy

Eliška Laluhová

Zdroj: web školy

Zľava M. Kostelník, 
N. Novická, M. Gardoš

Zdroj: web školy

Text a foto: Erich Šlosár
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18.3.- 20.3.2022  Čertovica – Nízke Tatry
Konečne nastal čas na plánovanú akciu 
klubu, ktorú sme už zopár rokov mali 
v hľadáčiku. Dobrý chýr o upravených 
bežeckých trasách nás nenechal pokoj-
nými, a tak sme plní očakávania vyrazili 
do nášho druhého najvyššieho pohoria. 
Príjazd okolo obeda a ubytovanie priamo 
na svahu lyžiarskeho strediska v „domče-
ku horskej služby“ prebehlo hladko a tak 
pripravení na bežkovanie sme hneď vy-
razili na trasu odporúčanú naším hosti-
teľom. Miernym, ale tiahlym stúpaním 
sme minuli sedlo Pod Lenivou a Sedlo za 
Lenivou, kde sa nám otvorili prvé výhľa-
dy na okolité pohoria. Zasnežená okolitá 
príroda a jasná obloha nás sprevádzala na 
ďalšej ceste s názvom „Okolo Beňušky“. 
Ratrakom upravená široká trasa viedla 
popri útulni „Líška“ a pokračovala nád-
hernou zvážnicou na koniec upravenej 
trasy. Úžasná turistika, množstvo snehu 
a nádherné výhľady do širokého okolia. 
Na jednej strane v diaľke vidíme od zápa-
du mohutnú Poľanu, nasledujú Veporské 
vrchy, Muránska planina, Stolické vrchy 
a samozrejme Kráľovohoľské Nízke Tatry. 
Opačná strana nám ponúka nádherné 
Ďumbierske Nízke Tatry. Natešení sa vra-
ciame tou istou trasou a záver tvorí asi 
trojkilometrový zjazd až na ubytovňu. 
Trasa: Čertovica (motorest) – Sedlo pod 
Lenivou – Sedlo za Lenivou – útulňa Líš-
ka – pod Beňuškou – a späť. Dĺžka trasy: 
12,9 km. Stúpanie a klesanie: 280 m. Nový 
deň nás privítal krásnou bezoblačnou 
oblohou. Všetci sa vyberáme smerom na 
Lajštroch, ale počiatočné prudké stú-
panie niektorých odrádza a zvolia 
si podobnú trasu ako včera. Zvyš-
ní traja sa nevzdávame a bežka-
mi stúpame tam, kde chodia iba 
skialpinisti a pešiaci. To, čo nás ča-
kalo „tam hore“ za tú námahu určite 
stálo. Najprv vrchol Rovienky (1602 m/
nm) a trošku ďalej spomínaný Lajštroch 
(1602 m/nm). Tie výhľady sú jednoducho 
neopísateľné. Celé Tatry: Belianske, Vy-
soké, Západné a k tomu na východ ma-

jestátna Kráľova Hoľa a opačným 
smerom najvyšší Ďumbier. Návrat 
a prudké klesanie sme zvládli cel-

kom v pohode, ale hlavne bezpeč-
ne. Deň sa iba lámal a niektorí si už 

dopriali odpočinok, ale čakala ešte výzva 
„Okolo Čučoriedkovej“. Dlhý okruh s ťaž-
kou náročnosťou a výrazným prevýšením 
sa dá zvládnuť približne za 4 až 5 h, a to sa 
aj podarilo. Trasa 1: Čertovica (motorest) – 

Rovienky – Lajštroch – a späť. Dĺžka trasy: 
5 km. Stúpanie a klesanie: 370 m. Trasa 2: 
Čertovica (motorest) – Sedlo pod Lenivou 
– Veľký Čučoriedkový okruh zo smerom 
na Letisko – Čertovica (motorest). Dĺžka 
trasy: 24,5 km. Stúpanie: 928 m. Klesanie: 
929 m. Nedeľné mrazivé ráno, skoré raňaj-
ky a poďme na Čučoriedkovú, ale ideme 
opačným smerom. Je to ľahší variant tejto 
super trasy a ešte si ho zmeníme a bude-
me klesať až k prameňu Štiavnička. Trasu 
až skoro k „Líške“ poznáme. Mráz je citeľ-
ný a opatrnosť na zľadovatených úsekoch 
trasy je namieste. Stúpania n ám problém 
nerobia, ale zjazdy sú namáhavé. Od raz-
cestníka Letisko ešte ďalšie dva km dole, 
skvelý výber lebo tento úsek je jeden 
z najkrajších. Po rozlúčke s chatkou a jeho 
správcom odchádzame na spoločný obed. 
Trasa: Čertovica (motorest) – Sedlo pod Le-
nivou – Sedlo za Lenivou – okolo Čučoried-
kovej – Letisko – Štiavnička. Dĺžka trasy: 
18,9 km. Stúpanie: 398 m. Klesanie: 747 m. 

Šport

Turistické okienko
Pozdravujem turistov a čitateľov náš-
ho turistického okienka. Koniec zimy 
sa neúprosne blížil k svojmu záveru, 
ale lyžovačka sa ešte dala absolvovať 
v rôznych kútoch nášho nádherného 
a hornatého Slovenska. Ani náš klub sa 
nechcel vzdať tejto možnosti a ukon-
čenie bežkárskej sezóny si napláno-
val v sedle Čertovica. Predpokladané 
oteplenie zas otváralo možnosti pre 
cyklistov a aj túto aktivitu sme zahájili 
tak, ako sa patrí, a to prejazdom po už 
dokončenom cyklochodníku Eurovelo 
11 na trase Sabinov – Prešov, ale viac sa 
dočítate v príspevku. 

M. Grešák, foto: archív klubu

Sezóna súťaží v silovom trojboji od-
štartovala dňa 26.03.2022 Majstrov-

stvami SR v silovom trojboji dorasten-
cov a juniorov a pokračovala v rýchlom 
tempe, keď sa v priebehu necelého me-
siaca  konali Majstrovstvá SR v silovom 
trojboji mužov a žien s  Majstrovstvami 
SR v tlaku na lavičke.

 Majstrovstvá SR v silovom trojboji do-
rastencov a juniorov sa konali v dedinke 
Rovensko a naše mesto Sabinov repre-
zentovali traja juniorskí pretekári. V ka-
tegórii do 93 kg súťažili Martin Hužvár 
a Šimon Kravec a v kategórii do 105 kg 
súťažil Matúš Kaminský, pre ktorého to 
bola prvá súťaž. Martin Hužvár získal 
striebornú medailu výkonom v trojboji 
740 kg (drep 300 kg, tlak na lavičke 160 

kg, mŕtvy ťah 280 kg). Martin sa posled-
ným pokusom v mŕtvom ťahu s váhou 
287,5 kg pokúšal o zisk zlatej medaily, 
avšak činka bola nad jeho sily a za prvým 
pretekárom tak zaostal o 5 kg. Martin sa 
medzi všetkými juniorskými pretekár-
mi umiestnil na treťom mieste. Šimon 
Kravec na súťaži dosiahol výkon 595 kg 
(drep 245 kg, tlak 125 kg, ťah 220 kg), kto-
rý bol rovnaký, ako výkon pretekára na 
treťom mieste, ale nakoľko mal väčšiu 
telesnú váhu, musel sa uspokojiť so štvr-

tým miestom. Matúš Kaminský na svojej 
prvej súťaži podal kvalitný výkon 697,5 kg 
(drep 277,5 kg, tlak 170 kg, ťah 250 kg), čím 
sa umiestnil na druhom mieste. 

O týždeň - 2.4.2022 sa v Častej konali 
Majstrovstvá SR v silovom trojboji mu-
žov a žien, kde sme mali opäť troch pre-
tekárov Martina Hužvára, Matúša Ka-
minského a Pavla Kandráča. V kategórii 
do 93 kg sa Matúš Kaminský výkonom 
687,5 kg (drep 270 kg, tlak 172,5 kg, ťah 
245 kg) umiestnil na piatom mieste 
a Martin Hužvár v rovnakej kategórii zís-
kal opäť striebornú medailu výkonom 
725 kg (drep 280 kg, tlak 165 kg, ťah 280 
kg). Pavol Kandráč v kategórii do 105 kg 
dosiahol výkon 735 kg (drep 290 kg, tlak 
185 kg, ťah 260 kg) a získal tak bronzovú 
medailu. Pre Matúša a Martina to bola 
druhá súťaž v priebehu jedného týždňa 
a bolo to pre nich náročné, ale aj tak do-
siahli pekné výsledky a výkony, pričom 
Martin ako junior dokázal opäť poraziť 
aj starších mužov a ukázal, že patrí do 
špičky slovenských trojbojárov. 

Dňa 16.04.2022 v Partizánskom po-
kračovali majstrovské súťaže Majstrov-
stvami SR v tlaku na lavičke. Na súťaži 
sa zúčastnil jeden náš zástupca Matúš 
Kaminský v kategórii juniorov do 105 
kg, ktorú výkonom 170 kg v tlaku na 
lavičke s prehľadom vyhral a mohol sa 
tak tešiť zo svojho prvého titulu Maj-
stra Slovenska, ktorý veríme, že nebu-
de jediným, pretože má veľký potenci-
ál sa zlepšovať. 

Jarná časť sezóny bude pokračovať 
majstrovskými súťažami v klasickom 
silovom trojboji a tlaku na lavičke (bez 
podporných dresov), ktorých sa taktiež 
plánujeme zúčastniť a veríme, že do-
siahneme opäť dobré výsledky. 

Titul Majstra Slovenska v tlaku na lavičke
Matúš Triščík, foto: archív klubu
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25.3.2022  VČS klubu slovenských 
turistov Slovan Sabinov
Každoročná výročná členská schôdza sa 
uskutočnila v stanovenom termíne. Klub 
zhodnotil činnosť predošlého roku 2021 
a prijal program na rok 2022. Okrem člen-
skej základne pozvanie prijali aj zástupca 
mesta Sabinov Michal Repaský a pred-
seda KST regiónu Prešov Juraj Fiľakovský, 
ktorí svojimi príspevkami ocenili činnosť 
klubu a prácu ktorú klub vykonáva v pro-
spech občanov mesta a ochrane prírody.

10.4.2022  Zahájenie cyklosezóny
(autor článku Mária Brodová)
Členovia  klubu KST Slovan Sabinov sa zišli 
pred MsKS a zahájili cyklistickú sezónu. 
Cieľom prvej spoločnej cykloakcie bola 
prešovská Kalvária. Cyklotrasa Eurovelo 11, 
ktorá prechádza cez naše mesto a pokraču-
je až do krajského mesta je úžasná vec. Ne-

náročná trasa po cyklochodníku vedie do  
krajského mesta a poskytuje návštevníkovi 
široký výber možností. Je len na návštevní-
kovi, čo si vyberie. My sme sa rozhodli pre 
návštevu Kalvárie. Prešovská Kalvária je 
komplexom barokových kaplniek a kos-
tola, ktoré sa nachádzajú  na pahorku (265 
m.n.m.) na západnom okraji Prešova. Po-
chádza z prvej polovice 18. storočia. Krásny 
výhľad na mesto Prešov - mesto na 49. rov-
nobežke  sa vydaril za príjemného polojas-
ného počasia pri teplote 10 stupňov Celzia. 
Pokochali sme sa výhľadmi na hrad Šariš, 
pohorie Čergov, Lysú Stráž (696,5 m.n.m), 
Stráž (739,6 m.n.m.), Konkatedrálu sv. Mi-
kuláša, Kapušiansky hrad, pohorie Slanské 
vrchy (severná časť), Soľnohrad (Zbojnícky 
hrad). Občerstvenie a krátky oddych sme 
si užili v letnej záhrade u Ferdinanda a po-
tom už nasledovala cesta späť domov po 
cyklochodníku okolo rieky Torysa.

Trasa: Sabinov-Orkucany-Šarišské Micha-
ľany-Veľký Šariš-Prešov-Kalvária a späť.  
Dĺžka trasy: 47 km. Stúpanie: 241 m. 

VÝBER Z PROGRAMU NA NASLEDUJÚCE 
OBDOBIE:
14.5.2022 stretnutie na Chotárnej - 12. 
ročník (Hermanovce), 26.-29.5.2022 cyk-
loturistika (Tokajská oblasť), 4.6.2022 cyk-
loturistika Sedem Spišských prameňov - 
14.ročník (Stará Ľubovňa), 12.6.2022 pešia 
turistika Veterný vrch. Bližšie informácie 
a kontakty na www.kstsb.sk 

Vo veku nedožitých 72 rokov nás 
8.4.2022 navždy opustil člen nášho 
klubu Matej Baňas. Na poslednej 
ceste sa s ním boli rozlúčiť aj zá-
stupcovia nášho klubu. Česť jeho 
pamiatke. 

Október 2014 bol turistikou na poľ-
ských Poloninách. Dvanásť turistov 

si užilo veterné Poloniny a prešlo najkraj-
šie trasy. Chatka Puchatka (1 228 m/nm, 
postavená v roku 1965, dnes už neexistu-
je a na jej mieste sa buduje nová chata 
zrubového charakteru, Poliaci to volajú 
schronisko), Polonina Carinska, Polonina 
Wetlinska a najvyšší vrch Polonín, Tarnica 
1 346 m/n.m. nad obcou Wolosate. Tri dni 
aktívnej turistiky boli ozajstným zážitkom 
v prekrásnom Bieszczadskom parku naro-
dowim. 

Zima v roku 2015 bola naozaj pestrá 
a veľmi zasnežená, takže sme v tomto ob-
dobí absolvovali naozaj veľa lyžiarskych 
túr. Boli to naše klasiky – Prechod Pienina-
mi, Ľubovnianska vrchovina, Spišská Ma-
gura, no nechýbali aj naše okolité kopce, 
ako Lysá, Čergov a pod.

Máj 2015 bol pre cyklistov veľmi príjem-
ný, lebo sa začala organizovať pekná cyk-
lotúra z Ľutiny na Čergov a späť. Organizo-
vali to nadšenci z Ľutiny a pripravili nám 
naozaj aj bohatý sprievodný program – ľu-
dová hudba, guľáš i tombola.

Rok 2016 začal 12. 1. pre bežkárov už 12. 
ročníkom Hermanovského šlidu. Snehu 
bolo dosť, tak sme si užili až až. O štyri dni 
sme šľapali na Sľubicu, kde sa konal 40. 
ročník zimného výstupu na ten prekrásny 
výhľadový vrch, neďaleko sedla Branisko. 
Koncom januára už sa vezieme na zimný 
zraz turistov do Banskej Štiavnice. Snehu 
nebolo v tomto období na zraze dosť, tak 
sme realizovali program B, pešo na Sitno, 
bežkami na Skalke a cestou späť Štrbské 
pleso. Od 11. – 14.2.2016 sa konal 9. me-

dzinárodný zimný zraz turistov v poľskom 
Miedzygorzi, kde sme nemohli chýbať. 
Sedem turistov si to užívalo pod vrcho-
lom Snežník (1 426 n/nm). Vo februári si 
naši bežkári na Štrbskom plese potré-
novali s p. Kuzminovou. Marec patril Ze-
lenému plesu vo Vysokých Tatrách a jar 
brigáde na Boguši. 1. máj bol určený pre 
nadšencov nočných dlhých túr a tak sa 
prihlásili na nočný pochod Krompachy – 
Prešov. Prešli 50 km s prevýšením 1 120 m. 
V máji zase tradičné stretnutie na Chotár-
nej, kde sa schádzajú peší a cykloturisti. 
Jún patril výstupu na Čiernu horu, akciu 
organizoval Klub KST Mladosť Lipany. Vy-
sokohorská turistika patrí tiež do nášho 
programu a tak na prelome júna a júla sa 
traja členovia zúčastnili 49. ročníka celo-
slovenského zrazu VHT v Tatranskej Lom-
nici. Vrchol Satan, Bradavica a cesty vôkol 
boli náročné, no nie nezdolateľné. Záver 
stretnutia sme si užili v termálnych vo-
dách vo Vrbovom. V tom termíne sa konal 
aj letný zraz turistov – Ostravice. Janáčkuv 
kraj, Frydlant pod Radhoštěm, Kopřivni-
ce, Bíla hora, hrad Šternberk, Lysá hora, 
Beskyd, to sú len niektoré z miest, ktoré 
počas troch dní navštívili naši pešiaci. Au-
gust býva spojený s Šľapcungom. Štyri dni 
v horách viedol p. Stračiak a povodil pia-
tich účastníkov v okolí Západných Tatier. 
Trasa to bola vysokohorská s najvyššími 
horami, ako Sivý vrch 1 805 m/nm, Pále-
nica 1 570 m/nm, Brestová 1903 m/nm, 
sedlo Zábrať 1 690 m/nm, Rakoň 1 876 m/
nm a Lúčna 1 653 m/nm. Tieto čísla sú na-
ozaj obdivuhodné a zaslúžia si náš obdiv. 
Koniec augusta bol zase určený cyklistike. 
V Červenom kláštore sa konal celoslo-
venský zraz cykloturistov. Tri dni úžasnej 
cykloturistiky v okolí Pienin. September 
sme si užili na splave rieky Poprad. Sedem 
hodín pádlovania dalo zabrať. Trasa 33 km 
so začiatkom pod mostom v obci Údol, až 
do Malého Lipníka. Treba tiež povedať, že 
turisti sa nielen zúčastňujú rôznych akcií, 
ale sú aj ochrancami prírody a vykonajú 

mnoho hodín na brigádach pri čistení 
chodníkov a studničiek. V septembri sme 
tak spoločne vyčistili nielen studničku 
pod Kamennou lúkou, ale sme upravili aj 
chodníček k nej. 15. 9. je stretnutie štyroch 
okresov na vrchole Čergovského pohoria, 
na Minčole ( 1 157 m/nm). Neuveriteľné na 
dnešnú dobu, ale vtedy sa nás tam zišlo 
500 účastníkov. Už o dva dni sme sede-
li na bicykloch a organizujeme 5. ročník 
- Cyklotúry okolo Sabinova. 27 cyklistov 
prešlo 40 km. Organizačne akciu zastrešil 
p. Fabišik. Ukončenie cyklo sezóny sa tra-
dične robí v Starej Ľubovni a my sa veľmi 
radi zúčastňujeme. 8. 10. sme si v retro 
štýle užili cestu zo Starej Ľubovne do Ko-
lačkova a späť. Na druhý deň už kráčame 
Demienkou, kde sme prešli 27 km. Trasa 
27. ročníka: Krásna Lúka, Kňazová hora, 
Demianka, Putnov, Lipany. Aj Slovenský 
raj je naša srdcovka a tak sme si užívali 
raja v októbri. 18 km z Dediniek cez Gera-
vy, Havraniu skalu, Stratenú do Dediniek. 
Nastúpali sme 989 výškových metrov. Po-
toky, vodopády, rokliny, rebríky, to všet-
ko patrí k tomuto miestu, k tomuto raju. 
V novembri sme sa aj trochu pomodlili, 
lebo atmosféra na odpuste v Lačnove je 
ozaj oddych aj pre dušu turistu. Decem-
ber už zase bežky. Vychádzka na chatu 
Čergov k tomu patrí. December končíme 
tradičným prechodom cez Kamennú lúku. 
Snehu i turistov bolo na tomto podujatí 
bohato a ďakujeme im za to. Každý účast-
ník dostal drevený odznak, ktorý tradične 
pripravil Slavo Perdík. Guľaš u Časara tiež 
patrí k tejto atmosfére konca roka 2016.
Osobitné poďakovanie patrí Pavlovi Ko-
strabovi, ktorý sa celoročne zúčastňoval 
a zároveň reprezentoval náš klub na pre-
tekoch Nord Walking. V roku 2016 získal 
titul majstra Slovenska a Európy.

V roku 2016 sme absolvovali 22 peších 
túr, 2 vysokohorské, 1 splav, 1 námornú 
plavbu, 11 bežeckých a 4 veľké akcie na bi-
cykloch. Spolu 40 akcií s účasťou 538 ľudí 
a prešli sme 910 km. 

Šport / Seriál

90 ROKOV TURISTIKY 
V SABINOVE
Roky 2014 – 2016
R. Perdík



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [52022]20 Oznamy

Spravodajca mesta Sabinov • mesačník, vydávaný na území mesta Sabinov. Vydavateľ: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, IČO: 00149683. 
Vaše príspevky môžete posielať na tieto mailové adresy: riaditel@kulturnestredisko.sk a adin@adin.sk. Redakčná rada: predsedníčka Zuzana Hudáčová, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Alžbeta 
Šoltisová, Ing. Peter Vargovčík, PaedDr. Iveta Šulíková, Mgr. Jozef Váhovský. Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy, krátenia, prípadne neuverejnenia dodaných textových a fotografi ckých 
materiálov. Spravodajca mesta Sabinov vychádza do 14. dňa v mesiaci. Materiály dodané po redakčnej uzávierke (vždy 21. deň v mesiaci) nemusia byť uverejnené. Pre MsKS vyrobila spoločnosť 
ADIN, s.r.o., e-mail: robertvico@gmail.com. Náklad 3650 ks. Distribúcia Slovenská pošta, a.s. Evidenčné číslo EV 692/08. ISSN 1338-9238.


