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Keď budete nabudúce kráčať po uli-
ci, rozhliadnite sa okolo seba. Uvidíte 
jednoliatu masu vážnych, zaneprázd-
nených ľudí, uzavretých do seba. Pre-
mýšľali ste niekedy, čo týchto ľudí 
robí šťastnými, alebo čo ich napĺňa? 
Zamestnanie pre nich zaiste nie je zdro-
jom radosti. Všetci títo ľudia majú však 
niečo spoločné. Nie sú schopní všímať 
si maličkosti. Ukracujú sa o množstvo 
šťastia, ktoré sa v nich skrýva. Ako sa 
dá vlastne zabrániť tomu, aby sa ľu-
dia premieňali na dav nešťastníkov? 
Niekedy stačí prívetivý úsmev či milé 
slovo, aby ste potešili človeka. Vôbec 
si neuvedomujeme, ako môže jednodu-
ché gesto zmeniť niečí deň. Musíme si 
uvedomiť, že pozitívne myslenie sa šíri 
rovnako ako  negatívne. 
Ak trávite väčšinu času s ľuďmi uvažu-
júcimi negatívne alebo skepticky, začne 
vás to ovplyvňovať. Takže ak ste den-
nodenne obklopený neusmiatymi, mr-
zutými a unavenými ľuďmi, s najväčšou 
pravdepodobnosťou sa takými stanete 
tiež. No ak sa usmejete, neskončí sa to 
u vás. Ľudia váš úsmev podajú ďalej 
a ďalej. A čo slová? Dokážu ublížiť aj 
potešiť, ale vo vhodnej chvíli nič nepo-
môže viac ako slová povzbudenia ale-
bo súcitu. Možno ani netušíte, koľkým 
ľuďom by ste jediným slovom mohli 
zmeniť život. Jeden múdry človek raz 
povedal, že človek si každým úsmevom 
predlžuje život, ktorý je príliš krátky, 
aby sme ho premrhali mrzutosťou a ne-
prestajnou prácou. Zamestnanie je síce 
zdrojom financií, ktoré sú potrebné, ale 
nie prvoradé. Obohatia nás materiálne, 
ale nie duševne. Preto nezabúdajme na 
to, že najväčšie bohatstvo sa skrýva 
v najmenších maličkostiach, ktoré nás 
nič nestoja. 

Magdaléna Durkáčová
9.A. ZŠ, Komenského 13, Sabinov

úvodník

CENA
MALIČKOSTÍ

Pri príležitosti 69. výročia oslobodenia nášho 
mesta sa 21. januára konal pietny akt kladenia 
vencov. Pri Pamätníku osloboditeľov sa stre-
tli zástupcovia orgánov mesta, štátnej správy, 
žiaci sabinovských škôl i pamätníci-hrdinovia, 
ktorí sa zúčastnili protifašistického odboja. Pri-
mátor mesta Peter Molčan vo svojom príhovo-
re prejavil úctu a vďaku nielen osloboditeľom, 
ale aj našim spoluobčanom, ktorí sa zaslúžili o 
to, že naša generácia žije v mieri. Zdôraznil: 

„Len v mieri môžeme rozvíjať pokoj, po-
hodu a šťastie, len v mieri môžeme pokojne 
pracovať a dôstojne žiť.“ V závere vyzval, 
aby sme všetci podľa našich možností a 
schopností prispeli k upevňovaniu miero-
vých ideálov. Prajme si, aby v našej mestskej 
kronike už nikdy nepribudol zápis o vojno-
vých obetiach alebo o časových obdobiach, 
kedy by naše mesto bolo okupované cudzími 
vojskami.“ 

PRIPOMENULI SME SI DEŇ OSLOBODENIA SABINOVA

Výzva na podávanie návrhov na udelenie Ceny mesta 
a vyznamenanie primátorom mesta za rok 2013

V zmysle čl. 53 štatútu mesta a VZN o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva, vyznamenaní a cien mesta 
Sabinov, mesto Sabinov vyzýva občanov k podávaniu návrhov na laureátov Ceny mesta Sabinov a vyznamenaní 
primátorom mesta za rok 2013.

CENA MESTA SABINOV je spoločenským ocenením práce významných osobností, resp. kolektívov a ich podielu na roz-
voji mesta Sabinov. Udeľuje sa za pomoc pri záchrane ľudských životov a majetku mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, vý-
znamné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, za dosiahnutie mimoriadnych 
úspechov v rozvoji mesta, v jeho prezentácii doma i v zahraničí, za záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

VYZNAMENANIE PRIMÁTOROM MESTA 
Udeľuje sa za významný podiel na rozvoji mesta na základe dlhodobej aktívnej tvorivej a činorodej práce, za podiel na 
činnosti samosprávnych orgánov mesta a za pomoc pri plnení programu mesta. Primátor mesta po prerokovaní v mestskej 
rade udelí vyznamenanie občanom, organizáciám a inštitúciám pôsobiacim na území mesta alebo tým, ktorí s mestom 
spolupracujú.

Návrhy na laureátov Ceny mesta Sabinov a vyznamenania za rok 2013 sa podávajú písomne na MsÚ, oddelenie škol-
stva, kultúry a športu, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, resp. elektronickou poštou na e-mail 
znancova@sabinov.sk do 15. marca 2014 a musia obsahovať:

1. osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, bydlisko, pracovisko) 
2. meno a priezvisko navrhovateľa
3. zdôvodnenie, ktoré je podnetom pre udelenie CENY a VYZNAMENANIA



2

Výzva
na podávanie návrhov

na ocenenie športovcov
za rok 2013

Mesto Sabinov pripravuje vyhlásenie 
najúspešnejšieho športového kolek-
tívu a najlepších športovcov mesta 
v kategórii dospelí a žiaci a zaslúži-
lých športových funkcionárov za rok 
2013.

Písomné návrhy na ocenenia v uvede-
ných kategóriách môžu podávať obča-
nia mesta a jednotlivé športové kluby a 
športové organizácie na adresu 

MsÚ, odd. školstva, kultúry a telesnej 
kultúry, Námestie slobody 57, 083 01 
Sabinov, resp. elektronickou poštou na 
e-mail: znancova@sabinov.sk

do 25. februára 2014 
Návrhy na ocenenie musia obsahovať:
1. osobné údaje navrhovaného špor-

tovca alebo športového kolektívu 
(meno, priezvisko, titul, bydlisko, 
pracovisko) 

2. meno a priezvisko  navrhovateľa
3. zdôvodnenie, ktoré je podnetom pre 

ocenenie 

Cena tepla sa nemení

Valné zhromaždenie návrh prijalo a schválilo 
a návrh bol zaslaný na schválenie na Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví (URSO). Ten po 
kontrole vstupných údajov návrh ceny tepla 
zaslal ministerstvu hospodárstva. Ani to ne-
malo pripomienky k návrhu ceny tepla na rok 
2014. Napokon Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví daný návrh skontroloval a bez pri-
pomienok schválil. „Musíme však našich 
odberateľov upozorniť, že výška platby 
za kúrenie a dodávku teplej vody nezávi-
sí len od jednotkovej ceny tepla, ale aj od 
množstva tepla dodaného do jednotlivých 
objektov. A to už majú vo svojich rukách 
naši zákazníci. Každý objekt má svoj me-
rač tepla. Je to metrologické zariadenie, 
ktoré podlieha overovaniu (1x za štyri 
roky),“ uviedol riaditeľ a konateľ spoločnos-
ti Sabyt Pavol Hužvár.  

ZATEPLENIE POMÁHA
Jednou z možností zníženia nákladov na 
teplo je zateplenie domu. Úspora pri zatep-
lených domoch sa pohybuje až do 40 %. 
„Samozrejme, nie každý zateplený dom 
má takúto úsporu energie. Všetko závisí 
od toho, ako prebehlo zateplenie a či bola 

zateplená aj strecha a suterén,“ skonšta-
toval Pavol Hužvár a pokračoval: „Niekto 
teraz môže namietať, že po zateplení platí 
za kúrenie viac ako pred zateplením. Áno, 
môže to byť pravda. Avšak príčinou je ne-
správne prerozdelenie nákladov za ener-
giu, ktorá sa spotrebovala v dome. Vlast-
níci bytov sa musia na schôdzi vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov dohodnúť, 
akým spôsobom prerozdelia náklady za 
teplo.“ Všetky rozhodnutia musia byť v sú-
lade s vyhláškou 630/2005. A tu je najväčší 
problém. Je nám úplne jasné, že každý chce 
platiť čo najmenej, ale nemalo by sa stať, že 
po zateplení bude niekto v dome platiť viac 
ako pred zateplením. „Samozrejme, s tým-
to naším tvrdením nemusí každý súhlasiť, 
ale ak sa všetci vlastníci rovnako poskla-
dali na zateplenie domu podľa veľkosti 
majetkového podielu, tak to naše tvrdenie 
je opodstatnené,“ povedal riaditeľ spoloč-
nosti Sabyt. V súčasnosti platná legislatíva 
pre rozpočítavanie tepla dáva veľké možnos-
ti dohody medzi spoluvlastníkmi, avšak  túto 
možnosť spoluvlastníci musia chcieť využiť. 
Čo v praxi je veľmi ťažké. 

Vedenie spoločnosti Sabyt predložilo na rokovanie valného zhromaždenia návrh no-
vých cien tepla pre rok 2014. V tomto návrhu sa predpokladá s cenou tepla ako v ro-
ku 2013. Ceny tepla sa podarilo stabilizovať vďaka stabilným cenám zemného plynu 
na burze a stabilným cenám drevnej štiepky, ktorá znižuje cenu tepla v Sabinove 
oproti cenám v Lipanoch a Šarišských Michaľanoch. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ODPRATANIE
SNEHU Z CHODNÍKOV
Mesto Sabinov ako príslušný správny 
orgán upozorňuje, že v zmysle § 9 ods. 2 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (Cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a článku 8 VZN 
Mesta Sabinov č. 2/2003 o udržiavaní 
všeobecnej čistoty a ochrany zelene na 
území Mesta Sabinov v znení neskorších 
predpisov, závady v schodnosti chodní-
kov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá 
sa nachádza v súvisle zastavanom území 
a hraničí s cestou alebo miestnou komu-
nikáciou, sú povinní bez prieťahov od-
straňovať vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto 
závady vznikli znečistením, poľadovicou 
alebo snehom. Za porušenie uvedených 
povinností môže byť uložená pokuta 
fyzickým osobám do výšky 33,- eur a 
právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávneným na podnikanie až do výšky 
6638,- eur, a to aj opakovane.
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V roku 2013 sme si pripomenuli 60. výročie 
činnosti ZPOZ. Za 60 rokov sa vytvorili no-
vodobé kultúrne tradície, ktoré bez pochyb-
ností treba rešpektovať, ctiť si a ďalej rozví-
jať. Na celoslovenskom seminári k 60. vý-
ročiu vzniku ZPOZ vo Zvolene v septembri 
2013 bol za dlhoročnú prácu ocenený cenou 
Zlaté Srdce náš člen Milan Hudáč. 
Cieľom nášho ZPOZ je podnietiť humánne cí-
tenie, pozornosť a úctu človeka k človeku. Pri 
príležitosti významných udalostí v živote člo-
veka, rodiny a celej spoločnosti. V súčasnosti 

realizujeme pestrú paletu obradov a slávností 
rodinného i spoločenského charakteru. V pre-
važnej miere organizujeme občianske obrady 
– uvítanie detí medzi občanov mesta, odo-
bierka pred cirkevným uzavretím manželstva, 
sobáše, individuálne a spoločné životné jubi-
leá, stužkové slávnosti, pomaturitné stretnutia, 
ocenenie najlepších – najúspešnejších žiakov 
sabinovských škôl, najlepších športovcov, 
slávnostné oceňovanie dobrovoľných darcov 
krvi, prijatie štátnych  a významných návštev 
v našom meste i občianske pohreby.

ŽIVOT
V OBRADOCH

Život sú veselé i smutné piesne. Je to zložitá rovnica, nikdy ju nikto nevyrieši presne. 
A práve rozličné životné situácie – veselé i smutné, sa stali centrom pozornosti Zbo-
ru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ v Sabinove (ZPOZ). V občianskych 
obradoch je odzrkadlený celý život človeka od narodenia až po smrť a vzhľadom na 
svoj široký rozsah i život spoločnosti. ZPOZ dnes zabezpečuje občianske a spoločen-
ské slávnosti na každú významnú príležitosť.

Nová forma poskytovania
sociálnej služby v Sabinove
Sv. Nikolaj, n.o. so sídlom v Medzilabor-
ciach uviedla od 2. januára do činnosti 
denný stacionár sv. Nikolaja v Sabinove 
na Ul. kpt. Nálepku 11. Začiatkom sláv-
nostného otvorenia, ktoré sa uskutočnilo 
9. januára, bola Archijerejská svätá litur-
gia. Jeho Vysokopreosvietenosť Rasti-
slav, arcibiskup prešovský a Slovenska po 
ukončení svätej liturgie požehnal priestory 
denného stacionára a vyjadril potešenie 
z toho, že aj takýmto spôsobom je možné 
pomáhať blížnym v duchu kresťanské-
ho učenia. Riaditeľka denného stacionára 
Dagmar Hučková privítala všetkých  prí-
tomných hostí, klientov denného stacioná-
ra, ich rodinných príslušníkov a veriacich 
Pravoslávnej cirkevnej obce v Sabinove. 
Pobytom v dennom stacionári sa zamedzí  
sociálnej izolácii tých, ktorí  žijú v rodi-
nách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi 
rodiny a tí im nemôžu poskytnúť celoden-
nú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť 
v zariadení pri seniorov. Ďalšou výhodou 
je taktiež aktivizácia k rôznym činnostiam, 
podpora sebestačnosti a samostatnosti, so-
ciálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 
záujmové a voľnočasové aktivity, pracov-
ná terapia, pomoc pri rôznych úkonoch 
podľa potrieb jednotlivých členov nevy-
nímajúc stravovanie. Ďakujeme všetkým 
pozvaným hosťom za účasť na otvorení 
nášho denného stacionára.

ústredie Sv. Nikolaj, n. o. 

ZÁPISY DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL
Oddelenie školstva MsÚ v Sabinove oznamuje,

že v súlade s platnou legislatívou bude v pracovných dňoch v termíne 

15. februára – 15. marca 
prebiehať zápis detí do materských škôl

 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov
na školský rok 2014/2015.

Zákonný zástupca dieťaťa obdrží  pri zápise žiadosť, ktorú vyplní a spolu s potvrdením 
o zdravotnom stave dieťaťa od  všeobecného lekára pre deti a dorast odovzdá riaditeľke 
materskej školy.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca pred-
loží aj  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s od-
loženou, resp. dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Zmeny sa nevyhli ani nášmu ZPOZ. Dlho-
ročná recitátorka Ľudka Molčanová sa po 
19-tich rokoch činnosti v tomto kolektíve 
rozhodla ukončiť svoju činnosť. Ďakujeme 
jej za krásne spestrenie obradov umeleckým 
slovom. Prajeme jej pevné zdravie a veľa 
pracovných i osobných úspechov. Veríme, že 
nám aj v budúcnosti prispeje radou, náme-
tom, alebo metodickou pomocou. 
Význam práce nášho zboru vidíme v tom, že 
ľudia túžia prežiť jedinečné udalosti života 
v kruhu svojich blízkych, priateľov i zná-
mych. Potrebujú cítiť, že šťastie, radosť, či 
bolesť, ktorú prežívajú, prežíva s nimi aj ich 
najbližšie spoločenské prostredie. Stále viac, 
podľa účasti a reakcie občanov nášho mesta 
vidíme, že naše obrady sa stali samozrejmou 
súčasťou ich života a majú v ňom svoje neza-
stupiteľné miesto.

Mgr. Mária Ondrejová
predsedníčka ZPOZ
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SPOJENÁ ŠKOLA
Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov

Vedenie Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy v Sabinove 
oznamuje, že od 1. januára 2014 sa tieto školy zlúčili pod názov:

SPOJENÁ ŠKOLA
Organizačné zložky: 

Špeciálna základná škola, Ul. SNP 15, Sabinov
Praktická škola, Ul. SNP 15, Sabinov 

Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov 
s ľahkým mentálnym postihnutím (variant A), so stredným mentálnym 
postihnutým (variant B), s ťažkým mentálnym postihnutím (variant C) 
a pre viacnásobne postihnutých žiakov. Vzdelávanie prebieha formou 
individuálneho prístupu, špecifických metód a foriem. Obsah vzdelá-
vania je pre každé dieťa iný a závisí od druhu postihnutia. 
Praktická škola začala svoju činnosť 1. 9. 2013 s počtom žiakov 16, 
teda dve triedy. V školskom roku 2014/2015 plánujeme otvoriť ďalšie 
dve triedy s maximálnym počtom prijatých uchádzačov do 1. ročníka 
20. Tento počet sa môže mierne zmeniť v závislosti od druhu a stupňa 
mentálneho postihnutia.
Vzdelávací program praktickej školy poskytuje vzdelávanie a prípravu 
na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym po-
stihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 
zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prí-
pravu v odbornom učilišti alebo na strednej škole. Ide o žiakov zo špe-
ciálnych základných škôl, špeciálnych tried základných škôl,  integro-
vaných žiakov zo ZŠ, ktorí boli vzdelávaní podľa variantu B a C, alebo 
menej zručných žiakov vzdelávaných podľa variantu A.  
Bližšie informácie o prijímacích pohovoroch sú uverejnené na www.
szssabinov.sk 

Mgr. Gabriel Birčák

Obchodná akadémia žila kultúrou
Svojimi umeleckými výkonmi spríjemnili jeden deň svojim spolužiakom a 
navyše ešte potešili aj srdcia sabinovských seniorov žiaci Obchodnej aka-
démie v Sabinove. Členovia divadelného krúžku a 11 divadelných nadšen-
cov nacvičilo pod vedením pedagógov inscenáciu hry Stanislava Štepku 
Jááánošííík alebo Hra na hrdinu. Príprave, nacvičovaniu a výrobe kulís obe-
tovali všetci svoj voľný čas. Napriek tomu, že samotný nácvik bol náročný 
a každého stál veľa úsilia, nikto z účinkujúcich to neoľutoval. 
Aj keď sa pri premiére pritrafila aj nejaká chybička, herci pokračovali 
vo svojich rolách a podali vynikajúci výkon. Plody svojej práce zožali 
ochotníci v podobe búrlivého potlesku a neskrývaných prejavov radosti. 
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za ich ochotu, snahu, vytrvalosť a hlav-
ne za nadšenie tvoriť a spolupracovať aj po skončení vyučovania.

Čaro Vianoc zapôsobilo aj na inú skupinu žiakov - folkloristov, ktorí pri-
pravili ďalší kultúrny zážitok – vianočné pásmo. Pod taktovkou Ing. Ma-
tijovej a Ing. Karolovej si žiaci školy pripravili a následne aj prezentovali 
vo forme ukážok ľudových zvykov vianočné tradície obyvateľov nášho 
regiónu. Zaujímavé a veselé vianočné pásmo kultúrne obohatilo nielen 
žiakov školy, ale aj klientov z domovov sociálnych služieb v Sabinove a 
20. decembra aj zamestnancov Mestského úradu v Sabinove. Vystúpenia 
pred seniorským publikom v senioroch oživili spomienky na mladosť. 
Spolu so žiakmi si zaspievali pri páraní peria či na katarínskej zábave, od-
riekali čarovné slovíčka na Ondreja, vítali jasličkárov, či spievali koledy. 
Ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku v Sabinove za ústretovosť 
pri vypožičaní ľudových krojov, vďaka ktorým bolo stvárnenie divadel-
nej hry a vianočných tradícií dokonalejšie. 

Ing. L. Lukáčová, riaditeľka školy

Prehupli sme sa do roku 2014 a do druhej polovice školského roka. Sme radi, 
že členovia našich krúžkov, ale aj vy, Sabinovčania, sledujete prácu centra 
voľného času (CVČ) v Sabinove. Teší nás, že ste centrum neobišli ani počas 
decembrových prázdnin a napriek zhonu a povinnostiam ste nás navštívili. 
Mohli ste si  takýmto spôsobom precvičiť vaše šikovné rúčky prostredníc-
tvom tvorivých dielní, alebo vaše zručnosti pri hrách a súťažiach, ktoré sme 
pre vás pripravili. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie školské prázdniny, 
Tentoraz  s prívlastkom jarné v čase od 3. do 7. marca v CVČ.
CVČ Radosť a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove vás pozýva do kultúr-
neho centra Na korze na 9. ročník výstavy zberateľských záľub pod názvom 
Zberateľské vášne. Už 21. februára o 16.00 h otvoríme prehliadku zberateľ-
ských kúskov zberateľov zo Sabinova, ale aj okolia. Touto cestou chceme 
osloviť všetkých vášnivých zberateľov, aby si nenechávali svoje zbierky iba 
pre seba, ale aby ukázali svoju záľubu aj ostatným a podelili sa o svoje skúse-
nosti a zručnosti. Prehliadka zberateľských vášní je tradične spojená s výsta-
vou prác detí našich škôl, avšak tento rok dostala prednosť FOTOGRAFIA. 
Ak máte doma fotku, ktorá sa viaže k mestu Sabinov a jeho okoliu, vyčarí 

úsmev na vašej tvári, alebo je pre vás nejakým spôsobom zaujímavá, podeľte 
sa o ňu s nami. Máte tak možnosť hrať o zaujímavé ceny. 
Je jedno, či ste fotili kompaktom, zrkadlovkou, alebo mobilom, stačí, že fo-
tografia bude vytlačená na klasickom formáte A4, alebo A3, my ju vystavíme 

a ste v hre. Fotografie môžete posielať aj v elektronickej podobe, avšak tie 
už nebudú mať súťažný charakter, no následne ich bude možné pozrieť si na 
prezentácii. Prednosť dáme historickým fotografiám, veď fotografii sa medze
nekladú. Výstava je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Samo-
zrejme, príde aj zaujímavý hosť. Bližšie informácie získate na telefónnom 
čísle 0902 258 111, alebo píšte na vahovsky.jozef@gmail.com, kde môžete 
následne posielať vaše fotky.            (v@hovsky)

Blížia sa zberatelské vášne 
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Výber štúdia závisí od osobnostných a profi-
lových predpokladov. Treba zvážiť povahu, 
záujem a danosti každého žiaka individuálne. 
Na ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove sa 
snažíme pomôcť žiakom pri výbere strednej 
školy už niekoľko rokov rodičovským aktí-
vom pre žiakov 9. a 8. ročníka a ich rodičov, 
ktorý je spojený s prezentáciou stredných 
škôl a gymnázií okresu Sabinov a Prešov. 
Aj 13. januára sa v telocvični našej školy za 
účasti primátora mesta Sabinov Petra Molča-

na, vedenia školy a zástupcov 17 stredných 
škôl uskutočnilo takéto stretnutie. Rodičov-
ský aktív viedla riaditeľka školy Alena Mla-
dá. Výchovná poradkyňa Mária Ondrejová 
rodičov oboznámila s dôležitosťou rozhod-
nutia voľby strednej školy pre žiakov s dô-
razom na rozvážny a citlivý prístup k tejto 
otázke. Podala základné informácie o termí-
noch, spôsobe podávania prihlášok a systéme 
prijímacieho konania na jednotlivých stred-
ných školách. Informáciu doplnila o nove-

Ako si vybrať strednú školu
Rozumne si vybrať strednú školu je hotové umenie. Zdá sa to ľahké, no opak je prav-
dou. Nájsť si školu snov býva ťažký oriešok. Jednak preto, že výber škôl v meste 
bydliska nie je spravidla dostatočný a tiež preto, že nie na každú školu sa dá aj ľahko 
dostať. Čím lepšia a zaujímavejšia škola je, tým viac záujemcov sa na ňu hlási. Čím 
je škola ďalej od domova, tým je finančne náročnejšia, najmä kvôli nákladom na 
dopravu a ubytovanie. 

lu zákona o odbornom vzdelávaní. Aurélia 
Hegedűsová informovala rodičov o celoslo-
venskom testovaní žiakov 9. ročníka, ktoré 
sa uskutoční 12. marca. Všetky informácie 
týkajúce sa testovania a podávania prihlášok 
na stredné školy a prijímacích skúšok získajú 
rodičia z letáka, ktorý ZŠ pre nich pripravila. 
Najpodstatnejšiu časť stretnutia tvorili pre-
zentácie jednotlivých stredných škôl a indi-
viduálne rozhovory zástupcov škôl, rodičov 
a žiakov. Rodičia dostali všetky dostupné 
informácie o možnostiach štúdia, o všetkých 
otvorených odboroch, o kritériách prijíma-
cieho konania, učebných plánoch, mimoškol-
ských aktivitách i o možnostiach uplatnenia 
absolventov v praxi. 
Ak má žiak pochybnosti o správnom výbere, 
môže sa obrátiť na výchovného poradcu ale-
bo psychológa. 

Mgr. Mária Ondrejová
výchovná poradkyňa

Mesto Sabinov
Mestský úrad, Námestie slobody č. 57, 083 01 Sabinov

Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov, LV č. 2214

• prevádzkový rodinný dom na Námestí slobody č. 62 (súp. č. 62),
• pozemok CKN p. č. 1005 zastavaná plocha o výmere 285 m2,
• pozemok CKN p. č. 1009/56 zastavaná plocha o výmere 145 m2.

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
• predloženie návrhu kúpnej ceny, pričom minimálna kúpna cena pozem-

ku je 50 €/m2 a minimálna kúpna cena stavby je stanovená vo výške 
160 000 €, 

• kúpna cena je splatná do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE:
• Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejší návrh, ktorý spĺňa záväzné 

podmienky súťaže a bol predložený v termíne určenom na podávanie 
návrhov.

• Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu 
určeného na podávanie návrhov.

• Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
v súťaži.

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť sú-
ťaž, alebo neprijať ani jeden návrh.  

• Vybraný návrh musí byť schválený uznesením mestského zastupiteľ-
stva.

• Objekt je evidovaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou alebo doručiť osobne 
v uzatvorenej obálke v termíne do

14. februára 2014 (piatok) do 11.00 hod.
s označením NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – NS č. 62“
na adresu  Mestský úrad Sabinov
 Námestie slobody č. 57 
 083 01 Sabinov
V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na Mestskom úrade 
v Sabinove, oddelenie OSMaVS v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 
15.00 h, alebo telefonicky na čísle 051/48 80 423 alebo 051/48 80 417. 

Mesto Sabinov
Mestský úrad, Námestie slobody č. 57, 083 01 Sabinov

  
Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Sabinov, LV č. 4161

• pozemok CKN p. č. 1803/25 ovocný sad  o výmere 840 m2,
• pozemok CKN p. č. 1803/29 ovocný sad o výmere 846 m2,
• pozemok CKN p. č. 1803/31 ovocný sad  o výmere 843 m2,
• pozemok CKN p. č. 1803/32 ovocný sad o výmere 832 m2,
• pozemok CKN p. č. 1803/34 ovocný sad  o výmere 889 m2.

 ZÁVÄZNÉ PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
• návrh kúpnej ceny, pričom minimálna kúpna cena je určená vo výš-

ke 30 €/m2,
• kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE:
• Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlav-

né podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podáva-
nie návrhov.

• Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu 
určeného na podávanie návrhov.

• Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
v súťaži.

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť sú-
ťaž, alebo neprijať ani jednu ponuku.  

• Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením mestského zastupiteľ-
stva.

Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou alebo doručiť osobne 
v uzatvorenej obálke v termíne do

14. februára 2014 (piatok) do 11.00 hod.
s označením NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – pozemok Hliník“
na adresu  Mestský úrad Sabinov
 Námestie slobody č. 57 
 083 01 Sabinov
V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na Mestskom úrade 
v Sabinove, oddelenie OSMaVS, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 
15.00 h, alebo telefonicky na čísle 051/48 80 423 alebo 051/48 80 417. 
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Pomáhajú nám zistiť, aká je aktuálna pozícia školy v rámci celej Slo-
venskej republiky, v čom sú silné a v čom slabé stránky našej školy. Pre 
jej vedenie sú pomôckou pri určovaní cieľov a prijímaní opatrení. V pr-
vých rokoch účasti na projekte boli testovaní iba tí žiaci školy, ktorí si 
testy kúpili (za testy sa platí). Výsledky však neodrážali skutočný stav 
úrovne vedomostí všetkých žiakov daného ročníka v danom predmete 
a pre školu neboli relevantné. Preto sa vedenie školy rozhodlo kupovať 
od spoločnosti EXAM TESTING kompletný balík testov pre všetkých 
žiakov daných ročníkov s ich vyhodnotením. V novembri 2013 boli 
testovaní žiaci ôsmeho ročníka v predmetoch matematika, slovenský 
jazyk a literatúra (SJL), prírodovedný blok, spoločenskovedný blok 
a všeobecné študijné predpoklady. Žiaci 9. ročníka boli testovaní z ma-
tematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 
Naši ôsmaci získali najlepšie výsledky z matematiky, zaradili sa 
medzi 25 % najúspešnejších základných škôl a osemročných gym-
názií. V ostatných predmetoch zo 428 zúčastnených škôl skončili 
v teste zo SJL na 168. mieste, v teste z prírodovedného bloku na 
206. mieste, spoločenskovedného bloku na 150. mieste a v testovaní 
všeobecných študijných predpokladov na 184. mieste. Vo všetkých 
testovaných predmetoch okrem prírodovedného bloku mali naši 
žiaci lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Z prírodovedného 
bloku boli výsledky horšie o 0,5 % ako celoslovenský priemer. 
Žiaci 9. ročníka dosiahli najlepší výsledok z matematiky, zo 767 zú-
častnených škôl skončili na 260. mieste a priemerná úspešnosť na-
šich deviatakov bola o 2,6 % vyššia ako celoslovenský priemer. Zo 
SJL sme mali výsledky o 2,2 % horšie ako celoslovenský priemer 
a umiestnili sme sa na 445. mieste. 
Novinkou projektu KOMPARO v tomto školskom roku je zavede-
nie deviatich hlavných indikátorov (napr. celková úroveň vedomostí, 
úroveň najlepších a najslabších žiakov, porovnanie v rámci celej SR 
a regiónu, využitie potenciálu žiakov, či primeranosť klasifikácie), 
pomocou ktorých sú vyjadrené výsledky školy v každom z testova-
ných predmetov. V ich posudzovaní v predmete matematika 8. ročník 
horšie ako naša škola skončilo 73,8 % škôl, matematika 9. ročník 
72,1 % škôl. V predmete SJL 8. ročník horšie skončilo 57,6 % škôl 
a SJL 9. ročník 51,7 % zúčastnených škôl. 
V tomto školskom roku budú ešte testovaní žiaci 4. a 6. ročníka. Sú-
časťou KOMPARA sú aj dotazníkové prieskumy. Tie nám pomáhajú 
zistiť, aká je klíma školy, aké sú názory a postoje našich žiakov a ich 
rodičov. Z minuloročného prieskumu sme sa napríklad dozvedeli, že 
69,6 % rodičov považuje nároky našej školy na ich deti za primerané 
a rodičia škole vo všeobecnosti dôverujú. Až 77,5 % rodičov označilo 
pravidelné rodičovské združenia za veľmi užitočné, resp. užitočné. 
75,1 % rodičov uviedlo, že keď nastala problémová situácia, boli 
s prístupom školy spokojní. Napriek tomu netreba podceňovať sku-
točnosť, že 17,3 % rodičov nebolo celkom spokojných a 5,2 % bolo 
dokonca veľmi nespokojných. Tu sme sa museli zamyslieť, z čoho 
pramenila nespokojnosť rodičov a či jej nebolo možné predísť. 

Mgr. Ing. Elena Macková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Informatika (INF) a Informatická výchova (INV) je mladý vedný od-
bor, ktorý je jedným z predmetov na základnej škole. U nás v ZŠ na 
Ul. 17. novembra sa vyučuje od druhého ročníka. Má dôležité posta-
venie vo vzdelávaní. Rozvíja myslenie žiakov, schopnosť analyzo-
vať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia 
problémov. Na skvalitnenie vyučovania INV a INF naša škola v tom-
to školskom roku zakúpila programovateľné roboty. Včielka Bee-Bot 
je robot s elementárnymi príkazmi. Umožňuje deťom programovať 
cestu v štvorcovej sieti. Na riešenie rôznych problémov sú podložky 
s rôznou tematikou. Včielka pri vykonávaní príkazov vydáva zvuky a 
svetielkuje. Po stlačení tlačidla „GO“ sa sama pohybuje po podložke 
a vykonáva príkazy, ktoré jej žiak naprogramoval. Zakúpených máme 
šesť včielok a dvanásť podložiek s rôznou tematikou (písmená, čísla, 
geometrické tvary, mapa, ulica...). Včielky sú nielen pomôckou, ale 
aj spestrením vyučovacích hodín INV a INF. O to viac sa žiaci tešia 
na tieto hodiny a ani nevnímajú ako sa hravou formou rozvíja ich 
myslenie, ich schopnosť hľadať nové a nové postupy riešenia prob-
lémových úloh.

Mgr. Melánia Bašárová

MODERNÉ VZDELÁVANIE
PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOÈNOSŤ
(Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ)

BEZPLATNÉ PORADENSTVO A VZDELÁVANIE
Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV) v súčasnej 
dobe implementuje pilotný projekt „Ďalšie vzdelávanie a pora-
denstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu 
práce“, ktorý je zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania. 
V krátkosti ide o poradenstvo klientom v oblasti vzdelávania 
a rozšírenia si kvalifikácie, ktoré im môžu pomôcť v zamestna-
ní, či udržaní si zamestnania. Cieľovou skupinou pre bezplatné 
vzdelávanie sú zamestnaní klienti, teda klienti, ktorí nie sú evi-
dovaní na ÚPSVaR. 
V národnom projekte vzniklo 40 vzdelávacích programov na 
získanie odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí v trhom 
najžiadanejších profesiách v odvetviach priemyslu, remesiel a slu-
žieb. Bude sa možné bezplatne vzdelávať do roku 2015. 
Kompletný zoznam vzdelávacích kurzov a všetky ostatné in-
formácie o projekte vám radi bezplatne predstavíme v našom 
Poradenskom centre pre dospelých.

Poradenské centrum pre dospelých
 Priestory SOŠ obchodu a služieb 
Sídlisko duklianskych hrdinov 3 
081 34 Prešov
(Po-Pia: 9.00 – 17.00 h)
tel.: 0940 365 156 • email: tutor.po@nuczv.sk

Včielka Bee-Bot v škole

TESTOVANIE A PRIESKUM
NÁS POSÚVA DOPREDU

Už siedmy rok sa Základná škola na Ulici 17. novembra v Sa-
binove dobrovoľne zúčastňuje projektu KOMPARO. V rámci 
neho sú periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemroč-
ných gymnázií v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstu-
pe, počas štúdia a na výstupe. 
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KINO TORYSA 
1. 2. – sobota o 19.00 h 
2. 2. – nedeľa o 19.00 h 
KAPITÁL – klubový film

„Som novodobý Robin Hood. Bohatí pri mne bohatnú, chudobní sú ešte chudobnejší.” Politický triler Kapitál nás zavedie do najvyšších fi-
nančných kruhov v dobe svetovej finančnej krízy a prinesie odveký príbeh o vplyve moci a peňazí na človeka. Film vznikol na námet rov-
nomennej knihy Stephana Osmonta. Premiéra politického trileru. Krajina pôvodu: Francúzsko. Hrajú: G. Elmaleh, G. Byrne, N. Regnier, 
C. Sallette, L. Kebede a i. Réžia: Costa-Gavras. České titulky, 114 min., vstupné: 3,00 €, členovia filmového klubu: 2,00 €, od 12r. MP.

8. 2. – sobota o 19.00 
9. 2. – nedeľa o 19.00 h 
NYMFOMANKA I. – klubový film

Azda najočakávanejšia novinka, ktorá prináša poetický i odvážny príbeh jednej ženy, od detstva až do stredného veku. Film už dlho 
pred ohlásenou svetovou premiérou vzbudzuje zvedavosť, ale aj kontroverzie pre svoj avizovaný otvorený prístup k sexualite. Mi-
nutáž filmu sa blíži k štyrom hodinám a preto je film rozdelený na dve časti. Premiéra poviedkovej erotickej drámy. Krajina pôvodu: 
Nemecko/Francúzsko/Belgicko/VB. Hrajú: Ch. Gainsbourg, S. Skarsgård, S. Martin, U. Thurman, J. Bell a i. Réžia a scenár: Lars von 
Trier. České titulky, 118 min., vstupné: 3,00 €, členovia filmového klubu: 2,00 €, do 18r. MN.

15. 2. – sobota o 19.00 h 
PÁTRANIE PO SUGAR MANOVI
– klubový film

Pátranie po Sugar Manovi rozpráva neuveriteľný, ale pravdivý príbeh  Rodrigueza – najväčšej rockovej hviezdy 70. rokov, ktorá 
nikdy vo svete nezažiarila. Dvaja producenti objavili Rodrigueza na konci 60. rokov v zadymenom zapadnutom bare v Detroite. Boli 
očarení a presvedčení, že piesne plné silných melódií a prorockých textov mu prinesú povesť najväčšieho hudobníka svojej generácie. 
Premiéra dokumentárneho filmu. Krajina pôvodu: Švédsko/VB. Scenár, réžia, strih: Malik Bendjellou. Vybrané ocenenia: Oscar pre 
najlepší dokumentárny film.Čes. tit., 86 min., vstupné: 3,00 €, členovia filmového klubu: 2,00 €, od 12r. MP

16. 2. – nedeľa o 19.00 h 
MIZNÚCE VLNY – klubový film

Erotická sci-fi romanca rozpráva príbeh mladého informatika, ktorý sa zúčastní kontroverzného medzinárodného experimentu 
– vstúpi do mysle mladej ženy v kóme. Má jej prinavrátiť vedomie. Premiéra. Krajina pôvodu: Litva/Francúzsko/Belgicko. Réžia a 
scenár: Kristina Buožytė, Bruno Samper. České titulky, 120 min., Vstupné: 3,00 €, členovia filmového klubu: 2,00 €, do 15r. MN.

22. 2. – sobota o 19.00 h 
23. 2. – nedeľa o 19.00 h 
NYMFOMANKA II. – klubový film

V jeden zimný večer nájde šarmantný starý mládenec Seligman (Stellan Skarsgård) v uličke dobitú Joe (Charlotte Gainsbourg). Vez-
me ju k sebe domov, ošetrí jej zranenia a ona mu zatiaľ v ôsmich košatých kapitolách vyrozpráva svoj príbeh... Pokračovanie filmu 
Nymfomanka I. Premiéra poviedkovej erotickej drámy. Krajina pôvodu: Nemecko/Francúzsko/Belgicko/Veľká Británia. Hrajú: Ch. 
Gainsbourg, S. Skarsgård, S. Martin, U. Thurman, J. Bell, S. LaBeouf a i. Réžia a scenár: Lars von Trier. České titulky, 124 min., 
vstupné: 3,00 €, členovia filmového klubu: 2,00 €, do 18r. MN.

NEDE¼NÉ DETSKÉ PREDSTAVENIA
9. 2. – nedeľa o 16.00 h 
PLANÉTA 51

Niečo neznáme sa približuje k ich planéte... My! Animovaná rodinná komédia. Krajina pôvodu: VB, Španielsko. Slovenský dabing, 
91 min., vstupné: 2,00 €

23. 2. – nedeľa o 16.00 h
KLIATBA MESAČNÉHO ÚDOLIA

Čarovný fantastický príbeh pre každého diváka, plný mystických bytostí, nádherných prostredí a špeciálnych efektov. Rodinný film. 
Krajina pôvodu: VB, Francúzsko, Maďarsko. Hrajú: D. Blue Richards, N. McElhone, T. Curry a i. Český dabing, 103 min., vstupné: 
2,00 €.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

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

OBČIANSKA INZERCIA
 SLOVREA – realitná kancelária Sabinov, Námestie Slobody 80 (bu-

dova SLSP)
 PREDAJ: RD Šariš. Michaľany, 10,6 ár., všetky IS, priamo na hlav. 

ceste – vhodný aj na podnikanie / 3,5-izb. byt, ul. Matice Slovenskej 
Sabinov, 2.p. s loggiou / 2-izb. byt v OV, ul. 9.mája Sabinov, 2.p. s bal-
kónom / 2-izb. byt v OV, ul. Jakubovanská Sabinov, 3.posch. s  loggiou 
/ 1-izb. byt v OV, ul. Važecká 2, Prešov-Šváby / chata DRIENICA pria-
mo na svahu na 14 ár. pozemku v OV / RD Sabinov / RD Orkucany. 
Kompletná ponuka na www.slovrea.sk, alebo priamo v kancelárii RK. 

Kontakt: 0905 777 620
 Hľadáme opatrovateľku pre staršiu pani. Je samostatná a čiastočne 

mobilná. Ide o opatrovanie počas pracovných dní aj víkendov v noč-
ných hodinách v čase od 20.00 h do 6.00 h. 

Kontakt: 0908 335 697
 Predám 2-izbový byt v centre mesta (Ul. 17. novembra), plastové 

okna, nerekonštruovaný. 
Kontakt: 0905 654 450

 Predám slnečný, priestranný, čiastočne zrekonštruovaný 2-izbový 
byt v centre mesta Sabinov v pokojnej lokalite na Ul. 17. novem-
bra. Súčasťou bytu je praktická komora, vstavané skrine na chodbe 
a v kuchyni, balkón na medziposchodí a murovaná pivnica. Za vý-
hodných podmienok je možné získať aj prenájom garáže a vlastné 
parkovacie miesto. Cena dohodou. 

Kontakt: 0908 334 169
 Predám obývaciu stenu hnedej farby (cena 120 €) a manželskú posteľ 

s úložným priestorom – pružinová (cena 150 €). Predám rozkladaciu 
pohovku s úložným priestorom – modrá farba (cena 80 €) a kočiar 
– športový (cena 40 €).

Kontakt: 0944 912 421
 Poskytujeme pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov (všetky druhy dô-

chodkov), podnikateľov. Vybavenie formalít zdarma. Peniaze sú na účte 
do 24 hodín od schválenia. Zavolajte alebo príďte. Kancelária: Námestie 
slobody 27, Sabinov (v centre mesta nad reštauráciou GRAND).

Kontakt: 0949 232 351



Knižnica MsKS
13. a 14. 2. o 9.30 h - O LIETAJÚCEJ MACHULI 
Zážitkové čítanie pre žiakov 2. ročníka ZŠ, Komenského z knihy 
Kristy Bendovej Osmijanko rozpráva 8x8 = 64 rozprávok. 
17. 2. o 10.00 h - O LIETAJÚCEJ MACHULI  
Zážitkové čítanie pre žiakov 2. ročníka CZŠ z knihy Kristy Bendo-
vej Osmijanko rozpráva 8x8 = 64 rozprávok. 
26. 2. o 10.00 h - ČARO POVESTÍ  
Beseda s regionálnou spisovateľkou Erikou Matonokovou pre žia-
kov 5. ročníkov ZŠ.
ČÍM PLATILI NAŠI PREDKOVIA 
Rozširujúca hodina dejepisu pre žiakov II. stupňa ZŠ. Bližšie ter-
míny po vzájomnej dohode osobne alebo telefonicky na telefónnom 
čísle 0911 612 573.

8

Spravodajca mesta

Spravodajca mesta Sabinov • mesačník, vydávané na území mesta Sabinov. Vydavateľ: Mesto Sabinov, Nám. slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO 00 327 735. Adresa 
redakcie Spravodajcu mesta Sabinov – Mestské kultúrne stredisko, Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov. Tel. č.: 051/4521 251, 452 08 61, e-mail: riaditel.msks@ivosoft.
sk. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy, prípadne neuverejnenia dodaných materiálov. Materiály dodané po redakčnej uzávierke nemusia byť uverejnené. Redakčná rada: 
Ing. Jozef Mačišák - predseda, Mgr. Lucia Mihoková, Ing. Vlasta Znancová. Pre mesto Sabinov vyrobilo R.S. media, Bernolákova 13, 080 01 Prešov, telefón: 0905 776 947, 
e-mail: scholtes.richard@gmail.com. Náklad 3500 ks. Tlač Rotaprint Košice, s.r.o. Distribúcia Slovenská pošta, a.s. Evidenčné číslo EV 692/08. ISSN 1338-9238.

Senior kluB
NAJBLIŽŠIE AKTIVITY
• 5. 2. - Výlet do Vysokých Tatier – Hrebienok (odchod od MsKS 

o 7.00 h)
• 12. 2. o 14.00 h – Fašiangové posedenie s hudbou (estrádna sála 

MsKS) 
• Každá nedeľa od 14.00 h - Nedeľné popoludnia pri hudbe a šál-

ke čaju
• Každá streda od 14.00 h - Tvorivá dielňa – háčkovanie
Bližšie informácie o jednotlivých akciách získate v Dennom 
centre pre seniorov pri MsKS na Ul. J. Borodáča č. 18 v Sabi-
nove, u p. Sedlákovej, tel. č. 0908 977 760.

Kultúrne centrum Na korze
4. 2. - STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA PREŠOV
Prezentačná výstava prác žiakov školy. Výstava potrvá do 28. 2. 
12. 2. o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre verejnosť.
13. 2. od 8.00 do 11.00 h - VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
Výjazdový odber krvi pre dobrovoľných darcov v spolupráci SČK 
Sabinov a NTS Slovensko.
20. 2. o 16.30 h - INTERNÝ KONCERT ZUŠ Sabinov
Koncert žiakov speváckeho odboru.
21. 2. o 16.00 h - ZBERATEĽSKÉ VÁŠNE  
9. ročník výstavy zberateľských záľub spojený so súťažnou výsta-
vou fotografií.
22. 2. o 16.00 h - TRIK  
Dielňa pre všetky tvorivé dušičky. Vyrobíme si náušnice a príve-
sok na mobil tehlovým stehom na plocho. Vstupné 3,00 € (materiál 
a pomôcky vlastné, v prípade potreby je možnosť dokúpenia). Na 
TD sa prihláste do 19. 2. na tel. čísle 0908 894 669.
26. 2. o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre verejnosť.

MsKS
2. 2. o 15.00 h - DON BOSCO SHOW
Tradičné divadelné predstavenie saleziánskej rodiny na počesť sviatku 
svojho zakladateľa sv. Jána Bosca. Tohtoročná šou sa bude niesť v zna-
mení misií a pôsobenia saleziánov po celom svete. Kinosála MsKS.
12. 2. o 14.00 h - FAŠIANGOVÉ POSEDENIE    
Pre členov Senior klub v Sabinove. Estrádna sála MsKS.
16. 2. o 16.00 - TANEC V TRUHLICI ČASU 
Tanečná šou v podaní Školy tanca MF, DFS Sabiník, FS Sabinov-
čan, TK Farah, Real street, Makuka. Kinosála MsKS.
Vstupné: dospelí 2 €, deti 1 €.
19. 2. o 14.00 - FAŠIANGOVÉ POSEDENIE    
Pre členov Jednoty dôchodcov ZO Sabinov. Estrádna sála.
28. 2. o 15.30 h - FAŠIANGOVÁ MAŠKARÁDA MESTOM 
Maškaráda a pozvánka DFS Sabiník a FS Sabinovčan na fašiango-
vé akcie.
  1. 2. - Poľovnícky ples
  8. 2. - Bál v Orkucanoch
15. 2. - Farský ples
22. 2. - Ples FS Sabinovčan
28. 2. - Gymnaziálny ples

PRIPRAVUJEME
2. 3. – o 14.00 h - 20. KARNEVAL NA ĽADE
Už nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Všetkých privítame v mas-
kách. Vstup na ľadovú plochu len v maske.

Hľadá sa najsympatickejší
manželský pár Sabinova
Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s OZ Národný týždeň 
manželstva vyhlasuje súťaž o najsympatickejší manželský pár 
v rámci celosvetovej kampane na podporu manželstva. Súťaž bude 
prebiehať počas mesiaca február. Viac informácií nájdete na strán-
ke www.kultúrnestredisko.sk a na plagátoch.



Slavomír MARTON
*14. 4. 1991  + 6. 2. 2009

Všetok čas, ktorý nie je zaplnený láskou,
je stratený čas...

Spomíname s láskou

Spravodajca mesta
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Dňa 14. februára uplynú dva roky, čo nás navždy opustil môj otec, 
priateľ a kamarát

Andrej DŽAČOVSKÝ
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú spomienku.
S láskou spomína

syn Nicolas s mamkou a rodinou

SPOMIENKY

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

27. januára 2014 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil 
manžel, brat a švagor

Jozef MERVA
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomína manželka

Na nebi dnes svieti mesiačik, z neba Vás zdraví synáčik zdra-
ví on otca mamičku, bratov a sestričky, nech nemajú slzičky.
Dňa 22. 2. 2014 uplynie rok, čo nás navždy opustil

Jozef MUŠINSKÝ
S láskou spomína

smútiaca rodina

Uplynul rok, keď nás 6. februára 2013 navždy opustila
naša drahá mamka, babka, prababka a svokra

Mária ŠOLTÉSZOVÁ, rod. Šoltysová
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú modlitbu
a spomienku.

S láskou spomíname

6. 1. uplynuli 4 roky od chvíle, čo nás opustila naša milovaná 
mama, babka, a prababka

Mária SURMIKOVÁ
1. 2. by sa dožila 80 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou dcéry a syn s rodinami

9. februára si pripomíname 10. výročie smrti nášho syna

Petra GREŠA
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami v modlitbe.

S láskou rodina

POÏAKOVANIE
S hlbokým zármutkom v srdci nad stratou môjho manžela

Bartolomeja KLAPÁKA
ktorý nás opustil 8. 1. 2014, ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, 
priateľom a známym, ktorí svojou účasťou na poslednej rozlúčke, pre-
javmi sústrasti a kvetinovými darmi zmiernili náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

S láskou a bolesťou v srdci si 11. februára 2014 pripomíname 
2. výročie smrti našej drahej manželky, mamičky a babičky

Dariny SEDLÁKOVEJ
Manžel a deti s rodinou

SPOMIENKY

Dňa 17. 2. 2014 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mamka, 
babka, prababka

Helena ZOŠOVÁ, rod. Jusková
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku a 
modlitbu.

S láskou dcéry Emília a Mária s rodinou

PRIVÍTALI SME
Funtalová Emma

Kollár Oleg
Timko Tomáš
Puškaš Matej
Jurica Michal

Koremová Nela
Karaffová Zara

Červeňáková Dominika
Horváthová Natália

Pellová Paulína
Duda Jozef

Gomulecová Nela
Horvath Tobias

Gaľa Filip
Podubinský Viktor

Eštočák Denis
Fabian Jakub
Roják Michal
Bilá Jasmína

Duda Erik
Bujňák Tomáš

NAŠI JUBILANTI
92 rokov 

Mochňacká Bernardína
85 rokov

Šebianová Regína
80 rokov 

Horváth Ľudovít
Pellová Edita

Strihan Ján
75 rokov 

Badinková Katarína
Čintalanová Gizela

Šimková Mária
70 rokov

Bekečová Anna
Cukerová Ružena

Drabová Marta
Dujavová Agnesa

Ferenc Ivan
Geregová Mária

Guľaš Karol
Seman Jozef

Šoltésová Angela
65 rokov

Čekan Andrej
Ďuďáková Ľudmila

Fignár Jozef
Olah Anton
Sedlák Ján

Vantuchová Margita
OPUSTILI NÁS

Bujňáková Božena, 66-ročná
Galajda Bartolomej, 73- ročný

Guľašová Anna, 82-ročná
Klapák Bartolomej, 66-ročný

Koropčák Peter, 76-ročný
Ligday Peter, 28-ročný

Mašlejová Eva, 69-ročná
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Spravodajcu tvoríte aj vy
Milí prispievatelia Spravodajcu mesta Sabinov, ďakujeme vám, že pri-
spievate do nášho mesačníka. Rozsah našich mestských novín je však li-
mitovaný. Do vydania sa nám nie vždy podarí zaradiť všetky príspevky 
v plnom znení.  Chceme predísť prípadným nedorozumeniam, preto vás 
chceme upozorniť na niekoľko technických detailov spojených s výrobou 
nášho spravodajcu. Vzhľadom na to, že častokrát dostávame veľmi dlhé 
články a počet strán mesačníka je limitujúci, žiadame vás, aby články boli 
dlhé maximálne 20 riadkov (písmo č. 10 Times New Roman).  Aj keď 
redakčná rada má vyhradené právo skrátiť článok, je lepšie, ak ho dodáte 
v takej podobe, ako ho chcete mať, aby sme ho nemuseli upravovať my. 
Fotografie k článkom posielajte ako samostatné prílohy, neukladajte ich 
do textovej časti – nezabudnite pripojiť názov fotografie. Ak plánujete po-
zvať spoluobčanov na nejakú akciu, pošlite nám textovú pozvánku. Do 
mesačníka posielajte aktuálne informácie, nie správu o činnosti za nie-
koľko mesiacov.
V prípade nedostatku miesta alebo neaktuálnosti dodaného materiálu re-
dakčná rada materiál neuverejní. Materiály dodávajte v termíne najneskôr 
do 22. v mesiaci, ojedinele, po dohode, aj neskôr.
Zároveň uvádzame, že noviny - Novinky, ktoré boli schránkované, 
nie sú oficiálnym periodikom a tlačovinou mesta Sabinov. Ide o súk-
romné noviny. Mesto Sabinov aj naďalej vydáva noviny pod názvom 
Spravodajca mesta Sabinov. 

Sezóna bola bohatá na medzinárodné súťaže, kde sa náš klub zviditeľnil a 
určite sa nestratil medzi množstvom klubov zvučných mien. Na európskych 
pohároch najprv v Budapešti a neskôr v Plzni sme mali svoje obsadenie na 
každom stupni víťazov. V prvej spomínanej súťaži po ročnej zdravotnej 
prestávke zahviezdila a 1. miesto v kategórii do 21 rokov obsadila Veroni-
ka Semaníková a potom následne v kategórii senioriek obsadila 3. miesto. 
Druhá priečka patrila M. Bryndzovej a Ľ. Džačovskému. Bronz si odniesla 
K. Šimčíková. 
Slovenský pohár kadetov a juniorov, ktorý sa v októbri konal v Galante a 
v novembri v Košiciach, nám priniesol dvoch víťazov ovenčených vavrínmi 
– Inu Macejkovú a Ľuboša Džačovského. Hanbu si naši kadeti a juniori  ne-
spravili  ani na Majstrovstvách Slovenska v Trnave, kde Ina Macejková zís-
kala zlato, František Kostolník  a Ľuboš Džačovský obsadili 2. miesto a bronz 
si vybojovala Veronika Semaníková a Saskia Adamová, ktorá ako ostaršená 

v prvom kole poriadne potrápila svoju súperku, majsterku Európy z Nitry. 
Naši najstarší bodovali aj na Majstrovstvách VUKABU v Košiciach, kde sa 
na stupeň víťazov postavili František Varga a Veronika Dujavová a 2. miesto 
patrilo Františkovi Kostolníkovi.  
Množstvo medailí si odniesli naši zverenci z 1. a 2. kola Žiackej ligy VU-
KABU v Košiciach, v KATA aj v KUMITE. Na týchto súťažiach sa ukázala 
kvalita dvoch vyspelých klubov, nášho a Union Košice,  ktoré neustále bojujú 
o primát ligy VUKABU. Nestratili sme sa ani na známej súťaži Kachikan 
cup v Nitre, kde E. Pigová získala prvenstvo, M. Bryndzová druhé miesto a 
P. Blizmanová a S. Adamová tretie miesto. Na 3. ročníku Memoriálu Rudolfa 
Farmadína v Nitre sme z 38 klubov Slovenska a okolitých krajín získali do-
siahnutými výsledkami prvenstvo. Mali sme umiestnenia na každej priečke. 
Z 10. ročníka Súťaže nádejí v Šarišských Michaľanoch sme si odniesli až 22 
medailí. 
Snom každého klubu je prebojovanie sa jeho súťažiacich cez množstvo sú-
ťaží na majstrovstvá sveta. Tento rok sa to podarilo našej Ine Macejkovej a 
Ľubošovi Džačovskému a zabojovali si v španielskej Guadalajare. Zo 101 
krajín celého sveta naše Slovensko obsadilo 17. miesto. Napriek tomu, že 
náš tandem nezískal žiadnu medailu, prišli s krásnymi zážitkami, podnetnými 
informáciami a neoceniteľnými skúsenosťami.
Predseda klubu J. Semaník povedal: „Pevne verím, že tvrdý tréning, od-
hodlanie a množstvo odriekania prinesie každému nášmu karatistovi za-
slúženú odmenu. Každému súťažiacemu želám v novom roku veľa úspe-
chov a odvahu robiť správne kroky v každej súťaži. Ďakujem všetkým 
rodičom, ktorí sa podieľajú na úspechoch tohto klubu a veľké ďakujem 
patrí aj sponzorom – mesto Sabinov, Pekáreň pod Baštou (p. Pribula), 
Milk Agro Sabinov (p. Výbošťok), Kotva (p. Pigovci) a WEP TRADING 
Sabinov.“

Mgr. Peter Falat

Mesto Sabinov
Mestský úrad, Námestie slobody č. 57, 083 01 Sabinov

Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

Obchodno verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov, LV č. 2214:

• stavba prevádzkovej budovy so súp. číslom 1723, na CKN p. č. 1401/13, nachádzajúca sa na 
Levočskej č. 2 v Sabinove (budova Gol - bar) .

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY OBCHODNO VEREJNEJ SÚŤAŽE:
• predloženie štúdie - podnikateľského zámeru výstavby nového objektu pre športovo, ubyto-

vacie a reštauračné účely,
• predloženie harmonogramu výstavby a predbežného rozpočtu plánovaného objektu, 
• predloženie bankovej záruky vo výške 10 % z predpokladaného rozpočtu, 
• prevod pozemku pod stavbou bude riešený až po kolaudácii plánovaného objektu, 
• kúpna cena 1 €.

ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE:
• Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže 

a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov. 
• Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie 

návrhov.
• Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž, alebo neprijať ani 

jednu ponuku.  
• Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením mestského zastupiteľstva.

Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou alebo doručiť osobne v uzatvorenej obálke 
v termíne do

14. februára 2014 (piatok) do 11.00 hod.

s označením NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – golbar“
na adresu  Mestský úrad Sabinov
 Námestie slobody č. 57 
 083 01 Sabinov

V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na Mestskom úrade v Sabinove, oddelenie 
OSMaVS, alebo telefonicky na čísle 051/48 80 423 alebo 051/48 80 417. 

KLUB KATSUDO - Hodnotíme polčas sezóny
Tohtoročná sezóna našich karatistov z Katsuda Klubu v Sabinove sa 
začala už letnou intenzívnou prípravou, ktorá vyvrcholila na sústre-
dení v Drienici pod taktovkou dlhoročnej reprezentantky SR v karate 
Viktórie Semaníkovej. Počnúc školským rokom sa začala aj príprava 
a každodenné tréningy všetkých vekových kategórií pod odborným 
vedením trénerov P. Križana, V. Demka, F. Vargu a J. Semaníka.
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ŠPORTOVÉ POZVÁNKY
15. 2. od 9.00 h 
5. ročník bedmintonového turnaja
o Pohár primátora mesta 
Športová hala, prezentácia hráčov od 7.30 
do 8.30, štartovné 5 eur, prihlášky:
do 11. 2. na edna@centrum.sk,
alebo 0915 925 646

22. 2. od 10.00 h
Slovenský pohár v karate
Katsudo Klub v Sabinove vás pozýva po-
zrieť si súboje karate počas Majstrovstiev 
Slovenska detí, žiakov, ml. kadetov a se-
niorov v športovej hale v Sabinove.

MIXOVANÝ VOLEJBAL
Máme za sebou už XII. ročník Trojkráľového turnaja v mixvolejbale. 
Tento rok si zmeralo sily deväť družstiev z celého Slovenska – od 
Liptovského Mikuláša, cez Košice, Prešov a samozrejme, Sabinov. 
Hralo sa v troch skupinách systémom každý s každým a potom cez 
umiestnenia v základnej tabuľke o pozície na 1. až 9. mieste. V sú-
bojoch o 7. až 9. miesto sa vo vzájomných zápasoch stretli družstvá 
Juniori Jarovnice, Úsmeváci z Prešova a Pohoda zo Sabinova. Zá-
pasy v skupine o 4. – 6. miesto odohrali medzi sebou Bejvôč (SB), 
Sokol Promat (PO) a Zverokruh (SB). O medailové pozície bojovali 
družstvá Ferneťáci (KE), Rachmaninka (LM) a Pekná zberba (PO). 
Po veľmi pekných zápasoch a vyrovnanej úrovni družstiev sa hráči 
dopracovali k nasledovným výsledkom:
1. miesto – Ferneťáci; 2. Rachmaninka; 3. Pekná zberba; 4. Bejvôč; 
5. Sokol Promat; 6. Zverokruh; 7. Úsmeváci; 8. Juniori Jarovnice; 9. 
Pohoda.
K úspešnému turnaju prispela aj vynikajúca kapustnica z kuchyne 
Mareka Pribulu – díky Marečku. Veľká vďaka patrí aj tradičným, 
sponzorom nášho turnaja: EPOS Sabinov, Očná optika Juraj Slanin-
ka Prešov, Brodway bowling Sabinov, viacerí nemenovaní sponzori. 
Všetkým patrí vďaka. Nechýbala ani tombola, ktorá opäť potešila 
viacerých šťastlivcov. A čo dodať na záver? Opäť sa vydarila jedna 
akcia volejbalových amatérskych nadšencov v našom malom meste. 
Potešujúce je, že už niekoľko rokov ďaleko prekračuje hranice nášho 
okresu a dostáva sa do povedomia širšej verejnosti v rámci Sloven-
ska. Pevne verím, že ďalšie ročníky prinesú ešte väčší záujem hráčov 
tohto krásneho športu, ale aj verejnosti.

(AĎOB)

DENNÝ STACIONÁR 
„Ste pracujúci človek a žijete v spoločnej domác-

nosti so svojimi starými rodičmi, príbuznými, o kto-
rých sa počas dňa nemá kto postarať? Alebo máte ro-
dičov, starých rodičov, príbuzných, ktorí žijú osamelo 
a potrebovali by počas dňa pomoc, podporu, odbornú 
starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa?“ Ak je to 
váš prípad, tak práve pre Vás pripravil Seniorvital Sa-
binov novú sociálnu službu – denný stacionár.

Denný stacionár je od 1. januára 2014 prevádz-
kovaný v Seniorvital Sabinov, n. o. na ulici Pavla 
Gojdiča 5, v Sabinove. Pre záujemcov je otvorený 
v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00 hod.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na:
tel. čísle: 051/ 7761464, 051/7761465

alebo na e-maile: socpraca@seniorvital.sk

Máte doma prístroje na cvičenie,
ktoré nepoužívate? 

Obdarujte nimi našich  seniorov.
Ďakujeme.

Stolní tenisti už tradične na prelome rokov 
absolvujú turnaje za zelenými stolmi. Ani 
tento rok to nebolo ináč. MSTK Sabinov 
ako prvý usporiadal 7. ročník Vianočného 
turnaja pod hlavičkou primátora mesta. 
Jeho víťazom sa stal Martin Kuchár, druhé 
miesto obsadil Martin Letkovský a tretie 
Kamil Matija. Medzi ženami si najlepšie 
počínala Alžbeta Vodičková. 
Memoriál Vlada Mola sa konal 6. januára. 
Zúčastňujú sa ho hráči, ktorí hrajú, alebo 

v minulosti hrali mestskú ligu. Tento turnaj 
bol výnimočný tým, že to išlo už o 15. roč-
ník. Prvé miesto si obhájil Jozef Gombik, 
druhý skončil Dalibor Špinler a tretí Pavol 
Šašala. 
Zavŕšením turnajov sa stali Okresné maj-
strovstvá 11. januára v ZŠ, Komenského 
v Sabinove. Tu za zelenými stolmi súťaži-
lo 45 hráčov zo všetkých hrajúcich oddie-
lov. Na prvom mieste sa umiestnil Jozef 
Marton zo Šarišských Michalian, druhé 

ZA ZELENÝMI STOLMI miesto obsadil Jozef Gombík z rovnaké-
ho oddielu a bronz si odniesol Peter Baran 
z Brezovice. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa týchto turnajov 
zúčastnili, a to nielen hráčom, ale aj orga-
nizačnému tímu. 
Súťaže 5. ligy okresu Sabinov a 4. ligy 
Šarišsko-Duklianskej pokračujú od 18. ja-
nuára. Výsledky sa dajú nájsť na stránke 
www.pinec.sk.  

Miro Andrus, predseda OSTZ  

Víťazi všetkých skupín Vianočného turnaja o pohár primátora mesta:
zľava - Kostrab P., Petrik P., Hatala R., Gladiš J., Krehlik J., Roba R., Kipikašová M., 

Vodičková A., Gáborová I., Kuchár M., Matija K., Letkovský M.
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KALENDÁR ZBERU ODPADOV
NA ROK 2014

    MESTO           SABINOV

  1 
  2 

  3 
  4 
  5 
  6 
  7
  8
  9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28

  1 
  2 

  3 
  4 
  5 
  6 
  7
  8
  9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29
30

31

Február Marec

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 

  7
  8
  9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29
30

Apríl

  1 

  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7
  8

  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29

30

Jún

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 

  7
  8
  9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29
30
31

  1 
  2 
  3 

  4 
  5 
  6 
  7
  8
  9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29
30
31

Júl August

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 

  6 
  7
  8
  9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29
30
31

Január

  1 
  2 
  3 
  4 

  5 
  6 
  7
  8
  9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29
30
31

Máj

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7

  8
  9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29
30

September

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 

  6 
  7
  8
  9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29
30
31

  1 
  2 

  3 
  4 
  5 
  6 
  7
  8
  9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29
30

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7

  8
  9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29
30
31

Október November December

30 -  Dátum zberu triedených odpadov - PLASTY
30 -  Dátum zberu triedených odpadov - SKLO
30 -  Dátum zberu triedených odpadov - ELEKTROODPAD
          a NEBEZPEČNÉ ODPADY (akumulátory, baterky, žiarivky)

Po
Ut
St
Štv
Pia
So
Ne

Po
Ut
St
Štv
Pia
So
Ne

Po
Ut
St
Štv
Pia
So
Ne

člen


