
Nie je láska
ako láska

Láska ako jedno z najčastejšie používaných slov v ľudskej komunikácii 
a tvoriace základ dobrého a šťastného života dáva vzťahu medzi osobami, 
ktoré si vzájomne prajú dobro bez tieňa akýchkoľvek bočných záujmov.
Slovo „láska“ však vyjadruje množstvo rozličných vecí, telesných, alebo 
duchovných, vyvolaných často iba rôznymi vášňami a náruživosťami bez 
daru dobra pre toho druhého. Človek môže milovať nejaké príjemné veci, 
môže milovať peniaze a bohatstvo, môže milovať určité činnosti – šport, 
hudbu, umenie, rôzne druhy zberateľstva, môže milovať zvieratá, spoloč-
níka v práci, priateľa, príbuzných, svoje deti, svoju manželku, manžela, ale 
rovnako aj cudziu ženu, alebo muža. Teda nie každý vzťah, ktorý chceme 
pomenovať pojmom láska, je vyjadrením jej skutočnej podstaty, ktorá po-
chádza od Boha ako jediného prameňa pravej lásky, ktorá je schopná budo-
vať svet, ktorá je schopná spájať všetkých do milujúceho sa spoločenstva. 
Preto sa nás Ježiš pýta: „Čo dobrého robíte, keď milujete tých, čo vás mi-
lujú? Akú máte zásluhu? Veď to robia aj pohania. Ale milujte aj svojich 
nepriateľov, dobre robte tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí 
vás prenasledujú.“ A tak vrcholom poznania pravej lásky je zjavenie prav-
dy, že „Boh je láska a kto ostáva v láske, ten ostáva v Bohu a Boh ostáva 
v ňom.“ 
Blížia sa Vianoce a v tomto čase nám výrazne zaznieva biblický výrok: 
„Boh tak miloval svet, že poslal svojho Syna, aby každý, kto v neho uverí, 
nezahynul, ale mal život večný.“ Z toho nám logicky vyplýva, že prame-
ňom pravej lásky je Boh a že on je prvý, ktorý miluje, keď kladie svoj život 
za nás, kým sme boli ešte hriešni a je iniciátorom prúdu lásky vo svete. 
Boh prichádza na svet nie ako tyran, despota, ktorý všetko zotročuje, ale 
prichádza ako chudobné, bezmocné ľudské a zároveň Božie dieťa, ktoré 
potrebuje ľudskú lásku, aby ukázalo človekovi ako žiť a ako opravdivo mi-
lovať. Až toto dieťa medzi ľuďmi vyrastie na dospelého muža, povie nám 
pravdu o láske, túto pravdu potvrdí vlastným životom a dá nám príklad pre 
našu vzájomnú lásku. Ježiš povedal o sebe: „Neprišiel som na svet preto, 
aby sa mi slúžilo, ale aby som ja slúžil.“ A čím slúžil? Svojou láskou až do 
krajnosti. Opäť sám povedal: „Nik nemiluje viac ako ten, čo položí život 
za svojich priateľov. A vy ste mojimi priateľmi, ak zachovávate to, čo som 
vám prikázal.“ A tak nám vychádza nepopierateľný základ pravej lásky, že 
je to obeta pre druhých, čo potvrdil svojou smrťou na kríži.
Na Golgote sa teda odohral vrcholný akt lásky Boha k človeku. A z toho 
aktu plynie aj Ježišova výzva pre nás: „Milujte sa navzájom, ako som ja 
miloval vás.“ Iba takáto láska je hodná úcty, iba takúto lásku oslavujeme 
aj na Vianoce, ktoré zvykneme nazývať sviatkami lásky. Milostiplné a po-
žehnané Vianoce vám, všetkým Sabinovčanom, z úprimného srdca želá, 
vyprosuje a žehná vás

váš brat Jozef

December 2011ročník XXXIV

úvodník
Zapáľme spoločne svetlo Vianoc,

ich čaro nech naplní
Vaše srdcia pokojom a láskou.

Nový rok plný pevného zdravia,
šťastia a porozumenia 

nech k Vám zaklope a vojde cez dvere.

Ďakujúc za spoluprácu
v uplynulom roku,

rodinnú pohodu a radosť
z každého nového dňa

 
želá

Vaša redakcia 

Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Vás pozýva

na predajnú výstavu remeselných 
výrobkov s vianočnou tematikou

Vianočný
bazár
od 4.12. do 23.12.2011

kultúrne centrum Na korze Sabinov
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Hlavným cieľom projektu je pokračovať 
v komplexnom riešení sociálnej exklúzie 
rómskej komunity v meste Sabinov prostred-
níctvom terénnej sociálnej práce. Hlavným 
cieľom projektu je podporovať podmienky 
na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností 
osôb ohrozených sociálnym vylúčením a ich 
rodín viesť samostatný život, podporovať 
ich integráciu do spoločnosti a predchádzať 
sprievodným negatívnym faktorom, ktoré 
bránia prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným 
a marginalizovaným skupinám na trhu práce. 
Napĺňanie tohto cieľa sa bude realizovať naj-
mä prostredníctvom rozvoja služieb starost-
livosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a 
efektivity, ako aj poskytovaním sociálnych 
služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a 
sociálnej kurately a poskytovania sociálneho 
poradenstva.

Špecifickým cieľom je zlepšenie životnej si-
tuácie a integrácia sociálne vylúčených sku-
pín obyvateľov najmä marginalizovaných 
rómskych komunít s ohľadom na ich špeci-
fické potreby a podmienky prostredníctvom 

Mesto Sabinov začalo s realizáciou projektu Terénna sociálna práca pre sociálne zne-
výhodnených občanov mesta. Tento projekt je podporený a spolufinancovaný z Eu-
rópskeho sociálneho fondu na základe Operačného programu Zamestnanosť a soci-
álna inklúzia.

nevyhnutnej osobitnej pomoci, zlepšenie so-
ciálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít 
so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na 
preberanie zodpovednosti za riešenie svojej 
situácie.

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA 

V poslednom období sa v katastri nášho mesta začalo rozmáhať vy-
nášanie rôzneho typu odpadu (stavebného, komunálneho, ale aj ne-
bezpečného elektroodpadu...) do prírody, za mesto, hocikde, kde je 
práve miesto.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
Názov projektu Terénna sociálna práca

Žiadateľ Mesto Sabinov

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 

Dĺžka realizácie projektu 11/2011 – 10/2013

Celkové výdavky projektu 97 138,72 €

Výška NFP 92 281,78 €

Počet terénnych sociálnych pracovníkowv 4

UPOZORNENIE

Divoké skládky
Takto nelegálne uložený odpad je nebezpečný pre prírodu, pre divo 
žijúcu zver, ale v prvom rade pre nás ľudí samotných! Nebezpečen-
stvo spočíva vo forme rôznych nákaz, je tu možnosť samovzniete-
nia, úniku nebezpečných chemických látok do ovzdušia, do pôdy, do 
povrchových alebo podzemných vôd. Samozrejme, negatív je ove-
ľa viac, začínajúc pri zdraví obyvateľstva a končiac pri poškodení 
vzhľadu danej oblasti, v ktorej sa čierna skládka nachádza.
Kto je za vytváranie takýchto divokých skládok zodpovedný? Odpo-
veď je jednoduchá - sme to my, občania a podnikatelia tohto mesta! 
Niektorí ľudia majú ešte stále environmentálne cítenie na veľmi níz-
kej úrovni, k legálnej skládke odpadov sa stavajú odmietavo z dôvodu 
platenia poplatkov a predsa, komu by sa chcelo vláčiť smeti na nejaké 
smetisko, keď ich môže jednoducho nanosiť do „hája za domom“.
Takýto občan sa ale dopúšťa protiprávneho konania. V zmysle §39 ods. 
5) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
je pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov po-
vinný ukladať komunálne odpady na miesta určené obcou a do zber-
ných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov 
v obci. Ak teda ktokoľvek umiestňuje odpad v rozpore s §18 a §39 zá-
kona o odpadoch, dopúšťa sa priestupku a pri prichytení mu môže byť 
v zmysle § 80 ods. 2 zákona o odpadoch uložená pokuta až do výšky 
664 €. Zároveň, pri prichytení vynášania aj malého množstva odpadu 
na divokú skládku, sa bude považovať za pôvodcu celej skládky a bude 
ju musieť zlikvidovať na vlastné náklady v súlade so zákonom!
A čo s tým môžeme urobiť my, zodpovední občania tohto mesta, kto-
rým záleží na našej budúcnosti i na budúcnosti našich detí? V prípade, 
že pri prechádzke v prírode narazíme na niekoho, kto (či už z vlastnej 
lenivosti alebo zištnosti) sa takýmto spôsobom zbavuje odpadu, na-
hlásme to mestskej polícii, mestskému úradu alebo obvodnému úradu 
životného prostredia. Veď tu ide o čistotu prostredia, ktoré patrí nám 
všetkým...
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Vysoké hodnotenie pre Sabinov
Centrum pre hospodársky rozvoj priná-
ša štvrťročne výsledky projektu Hodno-
tenie samosprávnych opatrení (HSO). 
V projekte sa vyjadrujú ekonomickí 
analytici, podnikatelia, primátori a sta-
rostovia, zástupcovia akademickej obce, 
stavovských a mimovládnych organi-
zácií k navrhovaným a realizovaným 
opatreniam samosprávnych inštitúcií na 
úrovni obcí, miest i krajov.
Projekt HSO tak prináša názor odbornej 
verejnosti na dôležité opatrenia ekono-
micko-sociálneho charakteru, ovplyv-
ňujúce kvalitu života občanov v jednot-
livých regiónoch Slovenska. Najvyššie 
oceneným opatrením za obdobie júl až 
september 2011 sa stal zákaz prevádzky 
všetkých hracích automatov na území 
mesta Sabinov. Počnúc 1. januárom 2012 
v meste nebudú môcť byť prevádzkované 
výherné videohry, o pol roka neskôr ani 
výherné automaty. Z celkového možného 
ratingu od -300 do 300 bodov dostalo sa-
binovské opatrenie 286 bodov.

Zdroj:
http://www.cphr.sk/projekty_hso_III_2011.pdf

Po úvodných bodoch ako stanovisko mest-
skej rady k prerokovanému programu, či 
správy hlavného kontrolóra, prišla na rad 
v poradí štvrtá zmena rozpočtu mesta. Pod 
túto zmenu sa podpísali dva dôvody - pr-
vým je nenaplnenie príjmov pochádzajú-
cich z podielu dane fyzických osôb pre 
mestá a obce zo štátneho rozpočtu. Dru-
hým je výpadok príjmu za výherné hracie 
automaty, ktoré poslanci svojím rozhodnu-
tím na území mesta zrušili od roku 2012. 
Samospráva tak musí hľadať rezervy vo 
výdavkovej časti rozpočtu.
Poslanecký zbor odsúhlasil termín zápi-
su žiakov do prvého ročníka dvoch škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zápis 
nových prváčikov sa bude konať na ZŠ 
na Ul. 17. novembra a ul. Komenského 
v termíne 16. a 17. januára 2012 od 13.30 
do 16.30 hod. Školstva sa týkali aj ďalšie 
dva body rokovania. Návrh všeobecne 
záväzného nariadenia o určení výšky do-
tácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia 
zriadených na území mesta Sabinov a to 
na roky 2011 a 2012. „Zmeny vyplývajú 
z úprav rozpočtu mesta. Došlo k úspor-
ným opatreniam v školských zariade-
niach. Školy museli hradiť aj výdavky 
spojené s úhradou za energie, odchodné 
zamestnancom a podobne. Nový návrh 
nenarúša rozpočet mesta,“ uviedla okrem 

iného Vlasta Znancová, vedúca oddelenia 
školstva kultúry a telesnej kultúry MsÚ pri 
predkladaní materiálu. 
Poslanci sa opätovne a už po tretíkrát zao-
berali aj návrhom na zriadenie školského 
strediska záujmovej činnosti pri Súkrom-
nej základnej škole v Sabinove. Ani na tretí 
pokus vedenie školy so svojou žiadosťou 
neuspelo a poslanci uvedenú žiadosť ne-
schválili. 
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo aj 
operatívny plán zimnej služby pre údržbu 
miestnych komunikácií na obdobie novem-
ber 2011 až marec 2012. Na zimnú údržbu 
miestnych komunikácií  bude nasadených 
sedem áut a strojných mechanizmov. Ko-
munikácie sú rozdelené do troch kategórií. 
Pracovníci verejnoprospešných služieb 
žiadajú obyvateľov mesta, ktorí bývajú 
v rodinných domoch a môžu parkovať 
vo svojich dvoroch, aby tak urobili. Ne-
budú blokovať komunikácie a uľahčia 
odpratávanie snehu z ciest.

ZÁUJEM O OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
Poslanci rozhodli aj o zmene VZN o sociál-
nych službách, o spôsobe a výške úhrad za 
poskytované sociálne služby. „Evidujeme 
zvýšený dopyt po opatrovateľskej služ-
be. Tú zabezpečuje mesto a kapacitne to 
začína spôsobovať problémy,“ skonšta-
tovala predkladateľka materiálu Gabriela 

Harčariková, vedúca oddelenia sociálnych 
vecí. Na jej slová nadviazal primátor mesta 
Peter Molčan: „Mnohé obce takúto služ-
bu nemajú a nestojí ich to ani euro. Celý 
zákon o sociálnych službách sa bude sys-
témovo meniť. Nám, odkedy sme zača-
li poskytovať túto službu, dvojnásobne 
stúpli náklady na jej poskytovanie. A to 
má dopad aj na rozpočet mesta.“ Sa-
mospráva preto pristúpila k zmene, ktorá 
umožní finančne zabezpečiť poskytovanie 
služby. Opatrovateľská služba bude posky-
tovaná v pracovných dňoch v čase od 6.00 
do 18.00 hod. a zvyšuje sa poplatok za ho-
dinu opatrovania z 0,50 € na 0,80 €.
Z rokovania bol stiahnutý návrh na prevod 
nehnuteľného majetku - pozemku v lokalite 
Telek. Parcely v tejto lokalite mali slúžiť so-
ciálne slabšej skupine na výstavbu individu-
álnej bytovej výstavby. Prevod sa mal riešiť 
podľa zákona o prevode majetku hodného 
osobitného zreteľa. Poslanci tak budú zrej-
me musieť určiť nové podmienky na prevod 
tohto pozemku o rozlohe 297 m2. Všetky 
odsúhlasené materiály nájdete na webovej 
stránke mesta - www.sabinov.sk

(rich)

Zmeny v platbách za opatrovateľské služby
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sabinove sa 29. novembra stretli na svojom ro-
kovaní v priestoroch mestského úradu. 

Poslanci riešili výpadky príjmov
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Už šestnásty rok sa v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Sabinove 
rozoznievanú prekrásne hlásky 
malých speváčikov slovenskej ľu-
dovej piesne pod názvom Sabinov-
ský slávik. Tento pekný darček ve-
nujú najmenší speváci svojim bab-
kám a dedkom, ale i všetkým seni-
orom k ich sviatku - Mesiacu úcty 
k starším. Prehliadka sa konala 
pod záštitou primátora mesta Petra 
Molčana, vedúcej odboru kultú-
ry PSK a predsedníčky OO ÚŽS 
v Sabinove Evy Arvayovej.
Slávikov sprevádzala ľudová 
hudba FS Sabinovčan pod vede-
ním Janka Baka a primáša Anto-
na Liptáka, ktorí sa tiež zúčast-
ňovali prehliadok počas svojich 
školských rokov. Podobne je to aj 
s Katkou Lukčíkovou, ktorá vy-
stúpila ako hosť. Spolu s druhým 
hosťom, mužskou speváckou sku-
pinou z Hermanoviec, ozvláštnili 

podujatie vyzretým speváckym 
prejavom. Pekným slovom pre-
hliadku moderovala speváčka Jan-
ka Lipocká.
Tohto roku boli sabinovskí slávici: 
Kristínka Lazoríková, Dávid Bur-
ger, Monika Gaľová, Danka Ur-
dová, Miška Figurová, Kristínka 
Tomková, Dominika Gargalíková, 
Kvetka Čekanová, Anička Hitrí-
ková, Klárka Miščíková, Dianka 
Chromiaková, Imko Marcin a Ta-
marka Tomašková. A akú ľudovú 
pesničku spievali? Skúste uhádnuť, 
bolo ich 13: A v Zahradnim na tim 
mosce i na valale sosna i poniže 
valala preskakuje ftačik sabinov-
ske dzifčata. Ket ja išla z koscela, 
ach mamičko mamko, zašala ja do 
oblačka: zrada je mamočko! Išlo 
dzifče a také sa mi dievča páči, za-
hrajce hudaci: Torišani jak še mace? 
(Správne názvy piesní zašlite do 
piatich dní na adresu MsKS, Jan-

Mikulášska slávnos�
4. decembra 2011 

        

o 15.30 h Program: ZUŠ SB, DFS Sabiník,
Škola tanca M.Fabiána

- premietanie rozprávok
kinosála MsKS   vstupné: 0,50 €

o 16.30 h Rozsvietenie jedli�ky
      Program: Tedasky,

Spevácky zbor pri ZUŠ M.Moyzesa PO
       - v parku pri kostole -

ka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 
alebo riaditel.msks@ivosoft.net 
- najrýchlejšieho oceníme!)
Poďakovanie patrí všetkým zú-
častneným školám a menovite 
týmto učiteľkám: Kovalíková 
(ZUŠ), Slávka Radvanská (CZŠ), 
Mačišáková (ZŠ 17. novembra), 
Gurbaľová (ZUŠ), Lukčíková (ZŠ 

17. novembra), Tatarková (SZŠ) 
a Nováková (SZŠ). Bez ich prvé-
ho a každodenného rozozvučania 
lásky k ľudovej piesni a k spevu 
vôbec by nás sabinovskí slávici 
tak milo každoročne netešili. Ešte 
raz vďaka aj za všetkých sabinov-
ských seniorov.

(kb)

Sabinovský slávik 2011
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Situácia vo vzdelávaní žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných 
rómskych komunít (MRK) je v súčasnej dobe nevyhovujúca. Jed-
nou z hlavných príčin tohto stavu ja pomerne nepriaznivá situácia 
v prostredí, z ktorého žiaci školy pochádzajú. Toto prostredie sa 
vyznačuje nezáujmom komunity o vzdelávanie, absenciou význa-
mu vzdelávania, zlými materiálno-ekonomickými podmienkami 
a veľmi nízkou až alarmujúcou kvalitou rodinnej výchovy. Všetky 
tieto príčiny sa následne premietajú v prístupe týchto žiakov a ich 
rodičov k vzdelaniu a nezáujme o edukačný proces.
Realizáciou projektu naša škola vytvorila  priaznivé podmienky pre 
vyučovanie žiakov pochádzajúcich z MRK. Pútavé a moderné me-
todické postupy podporujúce sebaprezentáciu, zvyšovanie sebave-
domia, záujmu o ďalšie vzdelávanie a využívanie nadobudnutých 
schopností v pracovnom procese zo strany žiakov pochádzajúcich 
z MRK – to všetko je cieľom nášho projektu, ktorý realizujeme od 
februára 2009 a jeho ukončenie je stanovené na jún 2012.  
Prostredníctvom projektu sme vytvorili  priestor aj pre prácu a rozvoj 
pedagógov a inovovanie pomôcok, foriem a obsahov učebných mate-
riálov. Škola má veľkú schopnosť, potenciál a silu výrazne prispievať 
k riešeniu sociálnej inklúzie cieľovej skupiny žiakov a ich rodičov. 
Aktivity v rámci projektu realizujeme v dvoch nosných aktivitách:
1. na tvorbu inovovaných učebných materiálov z predmetov, ktoré 

boli vybrané na základe ich celkového významu pre vzdelávací 
proces ako taký a o ktoré je zo strany žiakov pochádzajúcich z 
MRK záujem,

2. je zameraná na  motiváciu žiakov a ich zapájanie do krúžkovej 
činnosti, prostredníctvom ktorej sa podporí a rozvinú.

Z rozpočtu projektu sme zakúpili výpočtovú techniku, interaktívne 
tabule, audiovizuálne pomôcky – vzdelávacie programy na CD a 
DVD, odbornú literatúru, športové potreby, výtvarný materiál a pod, 
ktorých využitie vo vzdelávacom procese je podmienené rozvojom 
zručnosti a vedomosti z oblasti práce a využitia IKT. Realizáciou pro-
jektu sa pre školu a jej ďalšiu činnosť v oblasti vzdelávania žiakov 
pochádzajúcich z MRK vytvoria inovované učebné materiály, ktoré 
budú využívané pri práci s týmito žiakmi dlhodobo po ukončení pro-
jektu. Zároveň sa vytvoria  podmienky pre realizáciu výučby žiakov 
modernou formou (využitie moderných, názorných a multimedi-
álnych pomôcok ), ktorá proces edukácie zatraktívni, zvýši záujem 
žiakov o vzdelávanie a prispeje k zlepšeniu dosahovaných výsledkov 
týchto žiakov. Veríme, že žiaci zapájaním sa do krúžkovej činnos-
ti nadobudnú pracovné návyky, zručnosti a prax, ktoré im umožnia 
a uľahčia proces vstupu do pracovného procesu a úspešnosť v ňom.
Výber konkrétnej cieľovej skupiny súvisí s výrazným neúspechom 
týchto detí vo vzdelávacej oblasti. Málopodnetnosť prostredia, 
v ktorom uvedení žiaci žijú sa prejavuje v slabej až žiadnej prípra-
ve na vyučovací proces, za čo, žiaci nemôžu, pretože ich k tomu 
v domácom prostredí nikto nevedie a nesmeruje, ba práve naopak. 

VYUŽIME ŠANCU Veľké negatíva treba vidieť aj v slabo 
rozvinutých hygienických návykoch 
a vzťahu k svojmu telu. Pocit vzdelá-
vania a dôležitosti vzdelania v živote 
týchto detí je veľmi slabý, pretože 
aj v domácom prostredí sa nekladie 
žiadny dôraz na ďalší kariérny rast 
a rozvíjanie osobnosti. Toto prostre-
die vplýva negatívne na vývoj a vý-
chovu dieťaťa a rozvíja v ňom skôr 
pasívnu a nekonštruktívnu podstatu.
Veríme, že účasť rodičov na projekto-
vých aktivitách (vernisáže, krst kalen-
dára, divadelné vystúpenia, spevácke 
súťaže, vlastné výrobky a pod....) 
podnieti ich záujem o dianie v škole a o prácu ich detí.
Naša základná škola má vytvorené dostatočné personálne kapacity na 
riadenie a administráciu aj ďalších projektov. Zapojili sme sa preto aj 
do ďalšej výzvy v rámci OP Vzdelávanie a podali sme projekt s ná-
zvom Otvorená myseľ. Cieľom projektu je podporiť a skvalitniť vý-
chovu a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním, ale aj ostatných 
žiakov a pedagógov, ktorí sa chcú vzdelávať, chcú podporiť a uskutoč-
niť prestavbu vzdelávania s cieľom podpory vedomostnej spoločnosti 
a absolvovaním  školení skvalitniť  kľúčové kompetencie, zručnosti a 
uskutočniť tak prestavbu vzdelávania v našej škole. Veríme, že snahu 
celého pedagogického zboru o skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho 
procesu v našej škole podporia najmä rodičia našich žiakov. 

Mgr. Alena Mladá, riaditeľka školy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

- vzdelávajme sa, žime kultúrne a zdravo
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Základná škola
Ul. 17. novembra Sabinov

TRIEDA PRE MIMORIADNE
NADANÉ DETI

AJ VY MÁTE DOMA DIEŤA, KTORÉ SA VYMYKÁ
„NORMÁM SPRÁVANIA“ ŠESŤROČNÝCH?

Riaditeľka ZŠ, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove oznamuje rodičom budú-
cich prvákov, že v školskom roku 2012/2013 plánuje otvoriť samostatnú 
triedu pre mimoriadne nadané deti.
Do triedy budú prijatí žiaci, u ktorých bude na základe pedagogickej dia-
gnostiky, skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, 
preukázané všeobecné intelektové nadanie.

INTELEKTOVÝM NADANÍM detí a žiakov 
sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvi-
nuté poznávacie schopnosti v jednej alebo 
viacerých intelektových oblastiach. Žiaci 
so všeobecným intelektovým nadaním sú 
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami na základe diagnostiky 
vykonanej zariadením výchovnej preven-
cie a poradenstva. 

MEDZI TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY
INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PATRIA: 

 vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kogni-
tívnych oblastiach, 

 skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku), 
 objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (die-

ťa sa ešte pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať v obore nad 
desať), 

 dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia, 
 vysoká intelektuálna zvedavosť, 
 aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového, 
 široké spektrum záujmov, 
 záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlbo-

ké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, 
živočíchy a pod.), 

 schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu, 
 kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo 

je pred životom), 
 široká slovná zásoba a dobrá argumentácia, 
 potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám, 
 nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvori-

vosti, motivácie...). 

Ďalšie informácie získate priamo v škole na stretnutí,
ktoré sa uskutoční 

5. 12. 2011 (pondelok) o 15.30 h v budove ZŠ,
alebo pred zápisom žiakov do 1. ročníka.   

Alena Mladá, riaditeľka školy

MESTSKÉ LESY SABINOV, s.r.o.
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

PONUKA PRÁCE

Obsadzované pracovné miesto: strojník k lesnému traktoru Valtra A-92
Ponúkaný plat: na pohovore (časovo-úkolová mzda)
Termín nástupu: najneskôr 1. februára 2012
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce: približovanie a manipulácia dreva, odvoz dreva
 vývoznou súpravou s hydraulickou rukou, práce
 v pestovnej činnosti s motorovou pílou
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity
 stredoškolské s maturitou
Vodičský preukaz: T, kvalifikačný preukaz pre prácou s motorovou pílou,
 hydraulickou rukou, práca traktorom v lese
Požadovaná prax: min. 1 rok 
Zdravotný stav: schopný výkonu danej náplne práce

Životopis s kópiou platných kvalifikačných preukazov je potrebné zaslať e-mailom na 
adresu: mestskelesy.sabinov@zmail.sk, mestskelesy.sabinov@gmail.com, poštou na 
adresu: Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
 Námestie slobody 57
 083 01 Sabinov
Prípadne doručiť osobne na adresu prevádzky: Drienica 112, 083 01

do 31. decembra 2011
O termíne konania pracovného pohovoru budeme uchádzačov informovať v priebehu 
januára.

Kontaktná osoba: Ing. Peter Sasarák, konateľ • Tel: 0905 632 484

Charitatívno-sociálne centrum Sabinov
Poslaním CHSC je poskytovať predovšetkým sociálne poraden-
stvo a prevenciu:

- rodinám v krízovej životnej situácii
- občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
- tým, ktorí sa ocitli v núdzi z rôznych dôvodov
- bezdomovcom
- nezamestnaným občanom
- zdravotne ťažko postihnutým občanom
- obetiam domáceho násilia
- pomoc pri písaní žiadostí, odvolaní, návrhov, životopisov

Sociálne poradenstvo poskytujeme ambulantne, v priestoroch 
Arcidiecéznej charity, 17. novembra 8, Sabinov, alebo priamo 
v teréne, či v domácnosti klienta.  
CHSC poskytuje v rámci sociálneho poradenstva  sprevádzanie 
po úradoch, administratívnu pomoc, pomoc pri vybavení dokla-
dov, psychologickú pomoc. Pri práci využíva metódy na riešenie 
sociálnych problémov, najčastejšou je vytvorenie  celkovej anam-
nézy a diagnostiky klienta, pre efektívnu pomoc plánu sociálnej 
pomoci.   
Čas poskytovania sociálneho poradenstva
Pondelok a utorok: 8.30 – 16.30 hod.
   podľa potreby práca v teréne
Sociálny poradca:
 Mgr. Kivaderová
 Tel. č.: 0911 110 832
 email: kivaderova.socialnyporadca@gmail.com

Telefón: 051 452 18 40 • Fax: 051 452 07 39 • E-mail: skola@zsnovsab.edu.sk • IČO: 36158143



7

Spravodajca mesta

KINO TORYSA 
3. 12. sobota o 19.00 h 
KOVBOJI A VOTRELCI – širokouhlý

Už zase na nás útočia mimozemšťania. Tentoraz si ale vybrali nesprávny čas a nesprávne miesto. Pre-
miéra sci-fi westernu produkcie USA. Hrajú: D. Graig, F. Ford, O. Wilde, S. Rockwell a i. Český dabing, 
118 min. vstupné:  2,30 €, od 12r. MP.

4. 12. nedeľa o 19.00 h 
DOM

Dom je intímna dráma vzťahu otca a dcéry, v ktorej sa stretávajú sny rôznych generácií. Premiéra filmu 
produkcie SR/ČR. Hrajú: M. Krobot, J. Bárdos, M. Mitaš, T. Medvecká a i. Slovenská verzia, 110 min., 
vstupné: 2,20 €, do 15r. MN.

10. 12. sobota o 19.00 h 
DREAM HOUSE – širokouhlý

Premiéra thrilleru produkcie USA o rodine, ktorá sa nevedomky presťahuje do domu, v ktorom došlo 
k niekoľkým brutálnym vraždám. Vzápätí zisťujú, že si ich vrah vyhliadol ako svoje ďalšie obete. Hrajú: 
D. Craig, R. Weisz, N. Watts a i. České titulky, 90 min., vstupné: 2,20 €, do 15r. MN. 

11. 12. nedeľa o 19.00 h 
OBHAJCA – širokouhlý

Strhujúci thriller o charizmatickom advokátovi trestného práva pôsobiacom v Los Angeles, ktorého kan-
celáriou je zadné sedadlo auta značky Lincoln Continental. Premiéra filmu produkcie USA. Hrajú: M. 
McConaughey, M. Tomei, R. Phillippe a i. České titulky, 118 min., vstupné: 2,20 €, od 12r. MP.

16. 12. piatok o 19.00 h 
JOHNNY ENGLISH SA VRACIA – širokouhlý

Kto zachráni Jej veličenstvo britskú kráľovnú, keď je agent 007 James Bond práve uložený na ľad? 
Jeden muž už pred rokmi dokázal, že sa dá naň spoľahnúť a že radšej Britské ostrovy zbúra... Premié-
ra dobrodružnej komédie produkcie USA, Francúzsko, V. Británia s Rowanom Atkinsonom (Mr. Bean) 
v hlavnej úlohe. Slovenské titulky, 101 min., vstupné: 2,30 €, od 12r. MP.

18. 12. nedeľa o 19.00 h 
BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA – širokouhlý

Štyridsiatnik Cal žije vysnívaný život. Má výbornú prácu, krásny dom, úžasné deti a manželku - lásku 
zo strednej školy. Ale keď sa dozvie, že ho Emily podvádza a chce sa s ním rozviesť, jeho perfektný život 
sa v jednej krátkej chvíli celý zosype. Premiéra komédie produkcie USA. Hrajú: J. Moore, M. Tomei, E. 
Stone a i. Slovenské titulky, 118 min., vstupné: 2,20 €, od 12r. MP.

25. 12. nedeľa o 19.00 h 
LÓVE

Pravdivá milostná dráma zo súčasnosti, ktorá sa odohráva na periférii veľkomesta a jej devízou je silná 
autenticita prostredia. Premiéra koprodukčného česko-slovenského filmu. Hrajú: M. Nemtuda, J. Gogál, 
K. Svarinská, D. Cinkota, T. S. Spišák, Z. Porubjaková, R. Luknár, A. Hajdu, Ľ. Kostelný a i. Slovenská 
verzia, 90 min., vstupné: 2,20 €, od 12r. MP.

26. 12. pondelok o 19.00 h 
INTÍMNA PASCA – širokouhlý

Každý rok sa približne tri milióny nezadaných žien v Amerike presťahuje do neznámeho bytu. Nevedia, 
kto v ňom pred nimi žil, nepoznajú jeho majiteľa a ani si nerobia starosti s výmenou zámku na dverách. 
Premiéra thrilleru produkcie USA. Hrajú: H. Swank, J. D. Morgan, L. Pace a i. České titulky, 91 min., 
vstupné: 2,20 €, do 15r. MN.

NEDE¼NÉ DETSKÉ PREDSTAVENIA
11. 12. nedeľa o 16.00 h 
ŠMOLKOVIA 

Šmolkovia sa v novom celovečernom filme dostanú až do New Yorku. Ani tu však nie sú v bezpečí pred 
zlým čarodejníkom Gargamelom, ktorý im opäť nedá pokoj. Animovaná komédia produkcie USA/Bel-
gicko. Slovenský dabing, 102 min., vstupné: 2,10 €.

25. 12. nedeľa o 16.00 h 
MEDVEĎ YOGI

Notorický zlodej piknikových košov a miláčik malých aj veľkých. Animovaný rodinný film produkcie 
USA. Slovenský dabing, 80 min., vstupné: 2,00 €.

Hromadné objednávky a informácie na tel. č. 051/452 11 61-kino, mobil 0903 105 590
MsKS Sabinov 051/452 12 51, e-mail: kino.msks@ivosoft.net • www.msks.ivosoft.net

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

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

 Predám vrátok na oranie, vrátok na stavbu, autogén komplet, 
kompresor, rezák na železo.

Kontakt: 0915 665 224
 Prijmem dvoch vyučených elektrikárov - SPŠ, SOU, aj bez praxe.

Kontakt: 0940 871 359

 Predám rodinný dom na Novomeského ulici v Sabinove. Dom 
má dve podlažia a sedem izieb. Nachádza sa v príjemnej a pokojnej 
lokalite. Cena dohodou.             Kontakt: 0917 672 938
 Predám mahagónovú obývaciu stenu. Cena 200 eur.

Tel.: 0908 377 466

OBČIANSKA INZERCIA
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Knižnica MsKS

Burza kníh 
Od 1. 12. vás pozývame na predvianočnú burzu kníh. Ak si chce-
te zakúpiť staršiu literatúru za symbolické ceny, navštívte priestory 
knižnice MsKS. Burza potrvá do vypredania zásob.

6. 12. utorok o 14.00 h - ROZPRÁVKA VIANOC
Tradičné predvianočné posedenie pre seniorov realizované v spolu-
práci so Senior klubom v knižnici.

13. 12. utorok o 10.00 h - TICHÁ BIELA ROZPRÁVKA
Čítanie vianočných rozprávok pre deti MŠ, Ul. 9. mája.

15. 12. štvrtok o 10.00 h - ZVEDAVÝ VIANOČNÝ ANJELIK
Návšteva detí rómskej triedy MŠ Švermova.

MsKS

3. 12. sobota o 10.00 h - MIKULÁŠSKA NÁDIELKA
Pre deti a. s. SANAS. Kinosála MsKS.

4. 12. nedeľa o 15.30 h - MIKULÁŠSKA SLÁVNOSŤ
Program pre deti spojený s premietaním rozprávok. Kinosála 
MsKS, vstupné 0,50 €.

4. 12. nedeľa o 16.30 h - ROZSVIETENIE JEDLIČKY
Sprievod detí a Mikuláša k rímsko-katolíckemu kostolu sv. Jána 
Krstiteľa, kde spoločne s primátorom rozsvietime jedličku a via-
nočnú výzdobu mesta. 

5. 12. pondelok o 8.15 a 10.00 h - MIKULÁŠSKA SLÁVNOSŤ
Pre deti MŠ a ZŠ. Kinosála MsKS.

8. 12. štvrtok o 13.00 h - VIANOČNÉ STRETNUTIE SENIOROV
Estrádna sála MsKS.

14. 12. streda o 17.00 h - VIANOČNÝ KONCERT SZŠ
Kinosála MsKS, vstupné dobrovoľné.

15. 12. štvrtok o 17.00 h - NAOZAJSTNÉ BAROKOVÉ VIANOCE 
Vianočný koncert komorného orchestra Musica Cassovia a žiakov 
a učiteľov ZUŠ Sabinov.
Rímsko-katolícky kostol Šťastia sv. Jána Krstiteľa, vstupné 3 €.  

17. 12. sobota o 17.00 h 
ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ VINŠUJEME VÁM...
Vianočný benefičný koncert pod záštitou primátora mesta Sabinov 
Petra Molčana. Účinkujú: FS Železiar z Košíc, DFS Železiarik 
z Košíc, FS Sabinovčan a DFS Sabiník. Výťažok z koncertu je ur-
čený pre 4-ročného Filipka Havaja s ťažkým zdravotným postihnu-
tím. Kinosála MsKS. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek: MsKS 
a kultúrne centrum Na korze v Sabinove.

20. 12. utorok o 15.00 h 
VIANOČNÉ KOLEDOVANIE PRI ŽIVOM BETLEHEME
Vystúpia deti MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, DFS Sabiník a koledníci – muž-
ská spevácka skupina z Lipoviec. Park v centre mesta.

22. 12. štvrtok o 9.30 h 
VIANOČNÝ KONCERT Gymnázia A. Prídavka
Kinosála MsKS.

27. 12. utorok o 18.00 h - SVETLO PRIŠLO NA SVET
Vianočný ekumenický koncert v estrádnej sále MsKS. 

31. 12. sobota o 24.00 h SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

KULTÚRNY SERVIS

Kultúrne centrum Na korze
1. 12. štvrtok - CITY REPORT
Výstava reportážnych fotografií vytvorených počas projektu Osca-
rové mesto Sabinov vo fotografickej dielni. Tento projekt bol fi-
nančne podporený MK SR v rámci programu EHMK Košice 2013. 
Výstava potrvá do 31. 12. 2011.
4. 12. nedeľa o 17.00 h - VIANOČNÝ PUNČ 
Otvorenie Vianočného bazára – predajnej výstavy remeselných vý-
robkov s vianočnou tematikou.
4. 12. nedeľa o 17.30 h - OŽIVUJEME STARÉ REMESLÁ 
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže pre verejnosť vo výrobe via-
nočných dekorácií a ozdôb tradičnými aj modernými remeselnými 
technikami a z tradičných a nových materiálov. 
5. 12. pondelok o 9.00 h - VIANOČNÝ BAZÁR
Predajná výstava remeselných výrobkov z hliny, cesta, perníku, ke-
ramiky, papiera, dreva, textilu, skla a drôtu s vianočnou tematikou. 
Výstava a predaj potrvá do 23. 12. 2011.
6. 12. utorok o 9.00 h - MIKULÁŠSKA ČIŽMA 
Stretnutie s Mikulášom a tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ Bodovce, vý-
roba darčekových sviečok.
16. 12. piatok o 16.00 h - KORZO KLUB 
Vianočná tvorivá dielňa pre dospelých.
20. 12. utorok o 8.00 h - TRADIČNÉ VIANOCE V NOVOM ŠATE
Tvorivá dielňa pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka ZŠ Ľutina, výroba via-
nočných ozdôb zo slaného cesta a textilu.
21. 12. streda o 8.00 h - TRADIČNÉ VIANOCE V NOVOM ŠATE
Tvorivá dielňa pre žiakov 1. ročníka a ŠT ZŠ Ľutina, výroba via-
nočných ozdôb zo slaného cesta a textilu.

CVČ RADOSŤ
PRIPRAVILO
  Tvorivé dielne pre deti zo ZŠ na tému ČAS RADOSTI, VESELOSTI.
  Mikulášsku nádielku v kinosále MsKS, pre všetky deti a ich rodičov 

5. decembra o 16.30 hodine. 

OZNAMUJE
Všetkým zberateľom, že v spolupráci s MsKS Sabinov usporiada v priestoroch 
kultúrneho centra Na korze v mesiaci február 2012 už 7. ročník výstavy zbe-
rateľských záľub a preto prosí všetkých zberateľov, ktorí chcú podporiť túto 
aktivitu a sú ochotní ukázať aj svoje zberateľské srdcovky, aby sa prihlásili 
do 23. januára 2012 osobne v CVČ na Komenského 41, alebo telefonicky na 
čísle 051/4521 765, 0911 215 881, osobne v KC na Korze, alebo telefonicky 
na čísle 051/7492 929. Otvorenie výstavy je plánované na 28. januára 2012. 
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V tomto roku uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, príbuzný a priateľ

Ján SLUVKA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Manželka a synovia s rodinami

V máji tohto roku sme si pripomenuli 100. výročie narode-
nia a 10. decembra 10. výročie úmrtia nášho otca, dedka a 
pradedka

Karola POZEMKU
S láskou spomínajú dcéry Anna a Jolana s rodinami

S tichou spomienkou ku Tvojmu hrobu chodíme, pri plameňoch sviečok sa 
za Teba modlíme. Osud Ti nedoprial s nami byť, ale v našich srdciach budeš 
stále žiť. Dňa 15. 12. 2011 uplynie 10 rokov, kedy od nás navždy odišiel

Michal KOLCUN
Manžel, otec, dedko a človek, na ktorého sme sa mohli vždy spoľahnúť.
Ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Smútiaca rodina

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 potrebné realizovať v Mest-
skom kultúrnom stredisku Sabinov pri zadaní oznamu.

Privítali sme

Jaco Ľubomír
Jančišin Matej

Tomková Tamara
Hrabčák Vincent

Horváth Sebastián


Naši jubilanti

90 rokov
Anna Škovranová

Ján Poláček
85 rokov

Helena Gregorová
80 rokov

Anna Guľášová
Anna Gargalíková

Ing. Mária Mizlová
75 rokov

Mária Karaffová
Alžbeta Gundziková

Andrej Šurín
Magdaléna Gabzdilová

Magdaléna Trdá
70 rokov

Marta Ceperková
Demeter Kišeľak
Jolana Palgutová
Vincent Kruľák
Mikuláš Čekan
Michal Olejár

František Sopko
Anna Blaščáková

Ľudmila Markovová
Dezider Kaleja

65 rokov

Anna Záletová
Milena Jurčová
Milan Matija

Magdaléna Pigová
Pavol Kurimský

60 rokov
Magdaléna Lendacká

Anton Stanko
Martin Balucha

Ján Demko
Ladislav Tkáč

Štefánia Ďurčeková
Juraj Kička


Opustili nás

Fecko Martin, 55-ročný
Dudová Magdaléna, 80-ročná

Kto bol milovaný, nebude zabudnutý... 18. decembra uplynie rok od 
chvíle, keď nás náhle a navždy opustil náš drahý manžel a otec

Valentín ŠVORC
Ak ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami modlitbu a tichú spo-
mienku. Smútia a spomínajú

manželka Viera, dcéra Klaudia s manželom a syn Radko

SPOMIENKA
Dňa 30. decembra si pripomíname 6. výročie, čo nás prediš-
la do večnosti naša drahá manželka, mamka a známa

Ing. Martuška FEKIAČOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Manžel Ján a deti
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Lekárne POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Pohotovostnú lekárenskú službu
v mesiaci december bude poskytovať

lekáreň na Korze,

ktorá bude otvorená každý deň
do 20.00 hod.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ÈÍSLA 
TIESŇOVÉ VOLANIA

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

PORUCHOVÉ VOLANIA
Poruchy verejného osvetlenia: 488 04 17 – pracovná doba
   0905 352 309 – mimo pracovnej doby
Vývoz tuhého komunálneho odpadu: 488 04 17 – pracovná doba
Elektrárne pohotovosť - VSE (dispečing): 0800 123 332 
Plynárne pohotovosť - SPP (dispečing): 0850 111 727

POHREBNÉ SLUŽBY   051/452 09 67, 0905 157 230

Upozorňujeme všetkých prispievateľov, že uzávier-
ka najbližšieho vydania Spravodajcu mesta Sabi-
nov je 28. decembra.
Najbližšie číslo vyjde 10. januára 2012. Príspevky 
dodané po tomto termíne redakcia nemusí uverejniť. 
Za porozumenie ďakujeme.

SEPAROVANÝ ZBER
SKLA A PLASTOV Z VRIEC A KONTAJNEROV v meste SABINOV
 SKLO: 2. a 30. december (piatok)
 PLASTY: 9. december (piatok)30. výročie

FS Sabinovčan
V roku 2012 oslávi folklórny súbor Sabinovčan 30 rokov svojej 
existencie. Prosíme členov folklórneho súboru, ktorí účinkovali 
v súbore a chcú sa aktívne zúčastniť na tejto oslave, aby sa 22. de-
cembra o 19.00 h zúčastnili na predvianočnom stretnutí, kde budú 
oboznámení s prípravou osláv. Prihlásiť sa môžete telefonicky ale-
bo emailom: 051/425 1251, 0903 430 554, zut.msks@ivosoft.net 
- Baková Kvetoslava, organizačná vedúca MsKS, alebo 0918 673 
494, mf@mf-artstudio.sk - Miroslav Fabian umelecký vedúci FS 
Sabinovčan.

Senior kluB
2. 12. o 14.00 h - Beseda v Klube seniorov s MUDr. Bazle-

rovou.
5. 12. – Tvorivá dielňa: háčkovanie vianočných ozdôb, zdo-

benie stromčeka. 
6. 12. o 14.30 h – Mikulášske posedenie v knižnici MsKS.
8. 12. o 14.00 h - Mikulášsko-vianočné posedenie seniorov 

v MsKS – estrádna sála (bližšie informácie u p. Sed-
lákovej v klube seniorov).

15. 12. - Predvianočná idylka pri koledách v klube senio-
rov.

Prezentácie a prednášky - podľa ponuky. Bližšie informá-
cie v Klube seniorov pri MsKS, Ul. J. Borodáča č. 18, Sabi-
nov, alebo u p. Sedlákovej, tel. č. 0908 977 760.

Bližšie informácie: Senior klub, Janka Borodáča 18
tel. č.: p. Sedláková 0908 977 760

Srdečne Vás pozývame
na

Vianočnú dražbu
výtvarných prác našich žiakov,

ktorá sa uskutoční 1. decembra 
o16.30 hod. v kultúrnom centre

Na korze (múzeum)

Tešíme sa na Vás
ZŠ - Komenského 13, Sabinov
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Žiaci základnej a strednej školy riešili od 7. do 11. novembra úlohy 
pri počítačoch. Zapojili sa do súťaže iBobor. Táto informatická súťaž 
vznikla v roku 2004 v Litve pod názvom Bebras. Odvtedy sa úspešne 
rozšírila do ďalších európskych krajín. Po prvýkrát v tomto roku sa 
do súťaže mohli zapojiť aj tretiaci a štvrtáci základnej školy.
Všetci žiaci od 3. ročníka na základnej škole po študentov na strednej 
škole, vrátane osemročných gymnázií, tvorí päť kategórií.
1. kategória – Bobríci 3. - 4. ročník ZŠ,
2. kategória - Benjamíni 5. - 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osemroč-

ného gymnázia,

3. kategória - Kadeti 8. - 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného 
gymnázia,

4. kategória - Juniori 1. - 2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta 
a sexta osemročného gymnázia,

5. kategória - Seniori ostatní študenti stredných škôl a osemročných 
gymnázií.

V základnej škole na Ulici 17. novembra v Sabinove sa súťažilo tri 
dni v dvoch počítačových učebniach. V utorok súťažili Bobríci – vy-
striedalo sa približne 120 tretiakov a štvrtákov. K súťažnému systému 
sa prihlásili svojím kódom a mohli plniť on-line súťažný test. Každý 
mal 30 minút na vyriešenie 12 úloh. Náročnosť úloh bola odstupňo-
vaná. Rozmýšľali nad logickými úlohami, zábavnými, jednoduchými, 
zložitejšími i nad úlohami na pozornosť. Vo štvrtok súťažili Kadeti 
– ôsmaci a deviataci a v piatok Benjamíni – piataci, šiestaci a siedma-
ci. Tí mali 15 otázok a 40 minút. V pondelok a stredu súťažili študenti 
stredných škôl. Žiaci často vykrikovali - „A čo mám tu robiť?”, „Ja 
nerozumiem.”, „To sa nedá vyriešiť!”
Každá úloha bola riešiteľná, ak sa každý maximálne sústredil, čítal 
s porozumením a rozhýbal všetky mozgové závity. Po ukončení testu 
sa každý ihneď dozvedel počet bodov. Na najúspešnejších účastníkov 
čakal diplom a vecná cena. Učiteľky Janka Novacká a Melánia Ba-
šárová sa tešili všetkým získaným bodom, pretože hlavným cieľom 
tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné techno-
lógie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využí-
vanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní 
moderných technológií pri učení. Symbolom súťaže sa stal usilovný, 
inteligentný a čulý bobor.   

Melánia Bašárová

Sabinov a jeho blízke okolie sa tak stali miestom záujmu turistiky 
chtivých mladých ľudí, ktorých spája láska k prírode a snaha o za-
traktívnenie spomínaných regiónov doma i v zahraničí. Slnečné a na 
toto obdobie nezvyčajne teplé počasie privítalo našich partnerov 
z Rumunska aj Nemecka hneď v prvý deň. Po naozaj srdečnom zví-
taní v Košiciach (stretávame sa už prakticky druhý rok) sme spoločne 
pokračovali až na Drienicu, ktorá sa stala miestom nášho ubytovania. 
Nasledujúce dni sa už niesli v znamení hlavného cieľa nášho projek-
tu: priblížiť krásy všetkých troch krajín – Nemecka, Rumunska a Slo-
venska, prostredníctvom nami prejdených turistických trás (tentoraz 
na Slovensku), zaznamenať ich do našich GPS zariadení, ktoré sa 
neskôr, vo finálnej fáze projektu, stanú súčasťou nami vytvorenej we-
bovej stránky a turistického sprievodcu. Rozdelení do piatich skupín, 
tak ako zvyčajne, sme každý deň spoznávali krásy Sabinova a jeho 
blízkeho okolia. Drienica sa stala východiskovou stanicou všetkých 
našich turistických trás. Naše cesty smerovali na Jakubovanskú prie-
hradu, Šanec, Kohút, Lysú, Šarišský hrad. Bez ohľadu na náročnosť 
prejdených tratí nás príroda každý deň obdarila neskutočným pohľa-
dom a výstup do cieľa našej trate odmenila paleta jesenných farieb. 
Mohli sme len svorne konštatovať, že jeseň je pre turistiku najkrajším 
ročným obdobím.

Týždeò pri poèítaèoch

Úlohy na logiku i pozornost

Konečne u nás doma
Obchodná akadémia v Sabinove sa na desaś krásnych októbrových dní stala hosti-
te¾om našich priate¾ov z Rumunska a Nemecka vïaka projektu Vytvorenie a publi-
kovanie multimediálneho turistického a cyklistického GPS sprievodcu po európskych 
oblastiach Axente Sever (Rumunsko), Ehingen (Nemecko), Sabinov (Slovensko). 
Navštívilo nás 36 študentov a uèite¾ov z Rumunska a Nemecka v rámci programu 
Comenius – školské partnerstvá. 

Ďalšou časťou programu pre našich priateľov bola návšteva Spišské-
ho hradu, kde si všetci mohli vyskúšať pečenie vínnych posúchov 
priamo v hradnej kuchyni. Zasnežené Vysoké Tatry boli bonusom pri 
návšteve Pieninského národného parku, kde sme spoločne s Tatrami 
v pozadí splavili rieku Dunajec. Vodopád Skok vo Vysokých Tatrách 
bol pre našich hostí tiež nezabudnuteľným zážitkom. Na záver chce-
me poďakovať Petrovi Molčanovi, primátorovi mesta, za vrelé priví-
tanie a príhovor k našim priateľom z Rumunska a Nemecka, Lenke 
Lukáčovej, riaditeľke OA v Sabinove, za ústretovosť a podporu pri 
organizovaní stretnutia tu na Slovensku, ako aj koordinátorom pro-
jektu – Lenke Hoborovej, Jánovi Šomjakovi a Angelike Marcinkovej. 
A čo dodať na úplný záver? Veľmi im u nás chutilo, počasie bolo po-
čas celých desať dní skvelé a nikomu sa nechcelo ísť domov. Niekto 
tam hore nás má naozaj rád.

Mirka, Martina, Peter, Tomáš, Jakub, Aďka,
Danka, Júlia, Stanka a Lenka 
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Spoznávajme svet a iné kultúry 

„Choï von a staò sa kreatívnym“
Človek je tvor, ktorý potrebuje spoznávať 
stále nové veci a napredovať. Chce vidieť 
svet, ktorý je za obzorom, chce cestovať 
a objavovať nové miesta, chce získať nové 
vedomosti a následne ich využiť.

Nič ale nepríde len tak – samo od seba. Ak chce-
me niečo dosiahnuť, musíme preto aj niečo spra-
viť. Začiatkom roka 2011 Základná škola na Ul. 
17. novembra podala prihlášku na realizáciu pro-
jektu v rámci Programu celoživotného vzdeláva-
nia COMENIUS ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ. 
Projekt spracovali učiteľky Adriana Trojanovičo-
vá a Jana Mišenková. Predchádzala tomu prípra-
va a spracovanie danej témy pre získanie grantu 
z Európskej únie. 
A keďže sa hovorí, že práca je odmenená úspe-
chom, platilo to aj tu. Škole sa podarilo získať 
finančnú podporu na projekt vo výške 21 000 eur. 
Projekt s názvom Choď von a staň sa kreatívnym, 
sa už teda začína realizovať.
Hlavným koordinátorom projektu je základná 
škola v južnom Anglicku, v malebnej dedinke 
Burley. Ďalší partner projektu je základná ško-
la v Nemecku – Frankenau. Cieľom projektu je 
aplikovať vyučovacie stratégie, ktoré budú rozví-
jať samostatnosť, myslenie a kreatívne schopnos-
ti žiakov. Učenie bude prebiehať v prírode a žiaci 
budú zapojení do plánovania vlastného učenia. 
Tiež sa zvýši povedomie o dôležitosti ochrany 
a udržiavania životného prostredia a o tom, ako 
môže príroda dopomôcť k rozvinutiu tvorivosti 
a humánnemu prístupu k vyučovaniu.
Projekt umožní žiakom reálne aplikovať svoje 
vedomosti z cudzieho jazyka v praxi so študent-
mi z iných krajín, čo je na nezaplatenie. Veď čo 
človeka poteší a motivuje k ďalšiemu učeniu 
viac ako to, že získané vedomosti môže prakticky 
uplatniť a využiť v bežnom živote .

Adrián Trojanovič 

V polovici októbra si žiaci ZŠ na Ulici 
17. novembra zmerali sily s ďalšími ško-
lami v atletických disciplínach v súťaži 
Kinderiáda. Kinderiáda – názov súťaže 
odvodený od keksíkov, čokolád či cuk-
ríkov značky Kinder. Preteky sú určené 
žiakom od druhého po piaty ročník zá-
kladných škôl. 
Osem žiakov (štyri dievčatá a štyria 
chlapci) zo „sedemnástky“ pretekalo 
medzi dvesto deťmi z prešovského regi-
ónu na školskom ihrisku základnej školy 
Šmeralovej v Prešove. Napriek chladné-
mu počasiu si na Kinderiáde užili s at-
letikou deň plný zábavy, napätia a fé-
rového súťaženia. Deti mali príležitosť 
zažiť skutočné preteky – atletickú dráhu, 
odštartovanie výstrelom z pištole, čas 
behu zaznamenaný hneď na počítači, 
stanovištia na skok do piesku, dosko-
čisko, štafetu. Družstvá z 26 škôl súťa-
žili v hode plnou a kriketovou loptou, 

v skoku do diaľky z miesta a z rozbehu 
a v šprinte na 60 metrov. Záverečnou 
disciplínou bola štafeta 4 x 60 metrov. 
Výsledné listiny za každú disciplínu po-
stupne pribúdali na nástenke a po štafete 
sa uzavreli celé preteky. Ocenení boli 
jednotlivci i školy na prvých troch prieč-
kach. „Wow, som prvý!“, „Pani učiteľ-
ka, Oliver získal prvé a druhé miesto!“ 
– oznamovali a tešili sa deti. Oliver Cu-
per z 2.A triedy mal najlepší čas (10,79 
s) v behu na 60 m a druhý najlepší bol 
v skoku do diaľky z miesta (172 cm). 
Kinderiáda sa uzavrie v lete na finále 
v Bratislave. Z každého regiónu tam 
pocestujú prvé tri základné školy, ktoré 
môžu zabojovať aj o finančnú podporu 
pre školy na obnovu školských športo-
vísk a nákup športových potrieb. My sa 
tešíme na ďalší ročník súťaže v škol-
skom roku 2012/2013.

Melánia Bašárová

TK pri MsKS SABINOV Vás pozývajú na

MIKULÁŠSKU TANEÈNÚ SÚŤAŽ
V SPOLOÈENSKÝCH TANCOCH NEREGISTROVANÝCH PÁROV

Dòa: 11. 12. 2011 o 15.00 h
Estrádna sála 
MsKS

Súśaž prebieha v týchto kategóriách:
Deti I. zaèiatoèníci 
Deti II. pokroèilí 
Juniori I.+ II.   Vstupné: 2 € 

ATLETICKÉ PRETEKY

Kinder čokoládky na štadióne
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Základná škola na Ulici 17. novembra pripravila 4. novembra už štvrtý ročník okres-
nej športovej paraolympiády - Športujeme bez bariér. Špeciálna športová olympiáda 
je určená pre telesne postihnutých žiakov základných a materských škôl okresu Sabi-
nov a samozrejme ich rodičov. 

17. 12. - sobota: FBC Predators Sabinov - 
M-šport SALMING Team Trenčín

18. 12. - nedeľa: FBC Predators Sabinov 
- ŠK 1. FBC Trenčín

Slávnostný nástup, hymna, sľub športovcov – 
všetko ako sa patrí pri konaní každej olympiá-
dy. Potom nasledovali jednotlivé súťažné dis-
ciplíny. Oboma nohami alebo vozíkom prejsť 
cez obruče položené na zemi, loptou zhodiť 
kužele, kotúľanie lopty po lavičke, hod lieta-
júcim tanierom do hokejovej bránky a slalom 
s hokejkou - to bolo päť olympijských dis-
ciplín - rozhodoval najlepší čas a čo najnižší 
počet trestných bodov. Alena Mladá, riaditeľ-
ka Základnej školy na Ul. 17. novembra, nám 
o súťaži prezradila: „Našou myšlienkou bolo 
obsiahnuť celý okres Sabinov, to sa poda-
rilo a dnes tu má zastúpenie celý okres. 
V štvrtom ročníku máme najviac detí - 17. 

Deti zvládajú jednotlivé súťaže úplne per-
fektne.“ Disciplíny boli pripravené tak, aby 
posilnili pohybové zručnosti pretekárov a tí to 
zvládli. Silvia Miháliková prišla so svojím sy-
nom Filipkom a olympiádu zhodnotila takto: 
„Vítame to, lebo takéto súťaže sa pre naše 
deti často nerobia a pokiaľ je možnosť, radi 
sa zúčastníme.“ A Filipko mamku doplnil: 
„Nech sa nám to podarí.“ Mária Marcinová je 
mamkou Imka a prezradila nám: „Naše deti sa 
každý rok tešia, rovnako aj náš Imko. A re-
aguje úžasne. Dôležitá je motivácia a pocit 
úspechu. Cítia, že nie sú menejcenné a rastie 
u nich sebavedomie.“ No a pretekára Imka 
sme obísť nemohli: „Chcem plávať, dnes sa 
teším, som veľa trénoval, chcem vyhrať.“ 
A divákom v športovej hale neostalo iné ako 
všetkých súťažiacich povzbudzovať a ich vý-
kon a príchod do cieľa ohodnotiť potleskom. 
„Možno v rámci integrácie skúsime pre-
pojiť v budúcom ročníku súťaž zdravých 
a zdravotne hendikepovaných detí. Teším 
sa, že deti chodia a rodičia prijali pozitívne 

našu aktivitu, tešia sa na olympiádu každý 
rok. Podpora rodičov je pre nás skutočne 
dôležitá,“ skonštatovala A. Mladá. Slávnost-
né otvorenie mal v rukách primátor Sabinova 
Peter Molčan a aj on adresoval všetkým v hale 
svoje posolstvo: „Som rád, že sú tu deti z ce-
lého okresu a chcem poďakovať organizá-
torom za prípravu úžasného podujatia pre 
hendikepované deti. Aj my si v takej chvíli 
uvedomíme, aká vzácna vec je zdravie. Ve-
rím, že takýchto podujatí pripravíme ešte 
viacero,“ uzatvoril primátor mesta. 

(rich), foto autor

Paraolympiáda
ŠPORTUJEME BEZ BARIÉR 

Dôležité bolo, aby lopta prešla
po celej lavičke a nespadla.  

Malý športovec Imko so svojou mamkou.

Deťom pri absolvovaní disciplín
pomáhali rodičia.

Hubové prekvapenie

Na turistickej trase z Lysej hory na Boguš 
som na padnutom buku našiel mimoriadny 
exemplár huby. Bol som prekvapený, lebo 
také niečo som ešte nevidel a nevedel som 
hubu identifikovať. Huba pozostávala zo 
siedmich plodníc, z ktorých najväčší klo-
búk mal priemer 43 cm a celý trs 57 cm. 
Váha trsu bola 3,1 kg. Nakoľko som ne-
vedel identifikovať názov, tak som to dal 
na internet a dostal som odpovede, že je 
to asi Trudník šupinatý. V tomto roku som 
nemal šťastie na huby a tak ma tento mi-
moriadny exemplár potešil a rád by som 
to ukázal aj iným.

Štefan Štofanik, foto autor

Florbal



14

Spravodajca mesta

Pozvánka
Mestského
stolnotenisového
klubu Sabinov 
MSTK Sabinov usporiada Vianočný turnaj 
v stolnom tenise pre neregistrovaných hrá-
čov, na ktorý vás srdečne pozýva. Turnaj 
sa uskutoční dňa 30. decembra v telo-
cvični ZŠ Komenského 13. Zápis na tur-
naj bude realizovaný priamo v telocvični 
v čase od 9.00 do 9.30 hod. 
Štartovné: Dvojhra – 2 €, Štvorhra 1 €.
Hrať sa bude v skupinách (podľa počtu 
prihlásených). 

Miroslav Andrus
predseda oddielu MSTK

V jesenných súťažiach silového trojboja 
v Česku a na Slovensku naši šiesti mladí pre-
tekári získali dokopy osem medailí a preko-
nali aj šesť slovenských rekordov. 
Prvou súťažou powerlifterov z KST T+T Sa-
binov bol 22. októbra v poradí 3. ročník po-
hára starostu mesta Zbýšov juniorov a doras-
tencov v silovom trojboji v Českej republike. 
Na týchto kvalitne obsadených pretekoch, kde 
bolo prekonaných viacero českých rekordov, 
sa naši traja chlapci mohli porovnať s najlep-
šími pretekármi Čiech, pričom získali cenné 
skúsenosti a dobre reprezentovali Slovensko 
a aj naše mesto. V kategórii do 83 kg doras-
tencov náš pretekár Lukáš Knašinský obsadil 
4. miesto výkonom 500 kg (drep 175 kg, tlak 

120 kg, ťah 205 kg). Pavol Klíma v kategórii 
do 83 kg juniorov sa umiestnil na 3. mieste 
výkonom 567,5 kg (drep 215 kg, tlak 125 kg, 
ťah 227,5kg). Vlasto Dobranský v kategórii 
do 105 kg juniorov obsadil 3. miesto výko-
nom 637,5 kg (drep 250 kg, tlak 132,5, ťah 
255 kg). 
O týždeň neskôr sme na medzinárodnú súťaž 
GRAND PRIX – Slovakia dorastencov a juni-
orov v Častej vyslali šiestich pretekárov, ktorí 
dosiahli veľmi dobré výsledky. V kategórii 
dorastencov sme mali štyroch pretekárov a pre 
troch z nich to bola súťažná premiéra. V kate-
górii do 66 kg sa vo svojej premiére predstavil 
Adrián Peháč, ktorý sa výkonom 460 kg (drep 
167,5 kg, tlak 102,5 kg, ťah 190 kg) umiestnil 

Rekordéri zo Sabinova 

na prvom mieste. Okrem zlatej medaily Adrián 
vytvoril aj štyri slovenské rekordy a to v dre-
pe, v tlaku na lavičke, mŕtvom ťahu a v troj-
boji. Celé to začalo druhým pokusom v drepe, 
kde začal prepisovať hodnoty slovenských re-
kordov vo svojej kategórii a v tom pokračoval 
aj v tlaku a mŕtvom ťahu, kde každým ďalším 
svojím pokusom zlepšil hodnotu slovenských 
rekordov. V kategórii do 74 kg sa predstavil 
ďalší nováčik, Štefan Majiroš, ktorý sa umiest-
nil na 3. mieste výkonom 360 kg (drep 135 kg, 
tlak 85 kg, ťah 140 kg). V kategórii do 83 kg 
sa Lukáš Knašinský umiestnil na 2. mieste vý-
konom 517,5 kg (drep 185 kg, tlak 125 kg, ťah 
207,5 kg). Posledným z nováčikov bol Lukáš 
Novotný, ktorý v kategórii do 93 kg obsadil 
3. miesto výkonom 467,5 kg (drep 175 kg, 
tlak 102,5 kg, ťah 190 kg). V kategórii juni-
orov sa predstavili dvaja naši pretekári. Pavol 
Klíma v kategórii do 83 kg obsadil 2. miesto 
za výkon 585 kg (drep 225 kg, tlak 127,5 kg, 
ťah 232,5 kg). Kategóriu do 105 kg vyhral náš 
pretekár Vlasto Dobranský výkonom 655 kg 
(drep 265 kg, tlak 135 kg, ťah 255 kg). Posled-
nými pokusmi v drepe a v mŕtvom ťahu Vlas-
to vytvoril nové slovenské rekordy, ktoré teraz 
majú hodnotu 265 kg v drepe a 255 kg v ťahu. 
Čo nás teší okrem získaných medailí a vytvo-
rených rekordov je, že všetci chlapci už počas 
prípravy na súťaže a aj na nich pristupovali 
zodpovedne k svojim povinnostiam, čo sa pre-
javilo na výsledkoch a aj na ich výkonoch, kde 
si každý zlepšil svoje osobné maximá. Preto sa 
chcem našim pretekárom poďakovať za dobrú 
reprezentáciu klubu, mesta Sabinov a aj Slo-
venska.  

Matúš Triščík

Silový trojboj

V SABINOVE SA KORÈU¼UJE

Prevádzková doba
Verejné korčuľovanie:
PO – ŠT: 11.00 – 13.00
PIA – NE: 13.00 - 16.00 
Prevádzkové hodiny: PO – NE: 7.00 – 23.00 
V prípade hokejových zápasov bude verejné korčuľovanie zrušené!

Deti do 15 rokov a seniori nad 60 r.   0,80 €
Nad 15 rokov a dospelí   1,00 €
Organizovaná skupina žiakov ZŠ a SŠ   5,20 €
Prenájom UĽP – 1 h  55,00 €
Ďalšia  ½  h  28,00 €
Prenájom UĽP pri zlom počasí (zľava)  40,00 €
MHK Sabinov – tréningy a zápasy zdarma

Samozrejme, nie na Toryse, ale na umelej ľadovej plo-
che, ktorá začala svoju prevádzku v novembri. Vstupné sa 
nemení - zostalo ako v minulom roku (pozri cenník). Dá-
vame do pozornosti všetkým školám, hlavne dopoludnia, 

keď ľad nie je využívaný na tréningy a voľné korčuľovanie, 
aby využili možnosť hromadnej objednávky pre výučbu 
telesnej výchovy. Darcovia krvi - držitelia zlatej a diaman-
tovej Jánskeho plakety majú vstup na UĽP zdarma.
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SABINOVSKÁ PALIČKA
Asociácia mažoretkového športu Slovenska, mesto Sabinov 
a Mažoretky Tedasky pri ZŠ, Ulica 17. novembra, Sabinov boli 
organizátormi 3. ročníka medzinárodnej súťaže mažoretiek 
v malých a veľkých formáciách BATON a MIX vo všetkých 
vekových kategóriách. Sabinovská palička sa konala v športo-
vej hale 19. novembra. 

Sabinovská verejnosť v športovej hale vytvorila super atmosféru, potleskom 
oceňovala fantastické výkony všetkých súťažiacich mažoretiek z 19 súborov 
Slovenska a Maďarska. Do Sabinova prišlo 15 špičkových súborov z celého 
Slovenska. „Jednotlivé kolektívy sa už poznajú a vzájomne sa podporu-
jú. Hodnotí sa nápaditosť, využitie choreografie - priestoru, technika pa-
ličkou a celkový estetický dojem,“ prezradila duša celej akcie Eva Vardží-
ková. Na palubovke sa predviedli najmenšie mažoretky až po seniorky. Pre 
niektoré z nich to bola príprava na majstrovstvá Európy. „Opäť sa nám po-
tvrdilo, že sa oplatí investovať do takýchto akcií. Už sa len môžeme tešiť 
na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú 1. až 3. júna u nás v Sabinove,“ 
skonštatoval na margo akcie primátor mesta Peter Molčan a dodal: „Som 
veľmi rád, že máme v meste takých ľudí ako Eva Vardžíková. Zaniete-
ných, zapálených pre vec a aj vďaka nim môžeme zažívať takéto skvelé 
podujatia. A chcem jej za to poďakovať.“ Organizátori chcú poďakovať 

všetkým súborom, že prijali pozvanie na Sabinovskú paličku, zablahoželať 
k ich skvelému výkonu a veríme, že aj pre začínajúce súbory z nášho okresu 
to bola výborná skúsenosť a motivácia. „Veď súbor Hviezdičky - Rožko-
vany sa v kategórii MIX BATON – KADETKY umiestnil na peknom 4. 
mieste a súbor Ľutinka z Ľutiny v kategórii MINI BATON – KADETKY 
na 4. mieste,“ povedala E. Vardžíková. 
A čo si mažoretky Tedasky vytancovali? 
DUO-TRIO BATON – KADETKY 

4. miesto – Katarína Gajdošová, Monika Petriľáková 
5. miesto – Natália Jadvišová, Lea Viktorová

MIX BATON – KADETKY 
1. miesto – Sabína Blaščáková, Lívia Jendrichovská, Nikola Lukáčová, 

Viktória Lukáčová, Natália Miščíková, Diana Olšiaková 
VEĽKÁ FORMÁCIA BATON - KADETKY 

3. miesto – Sabína Blaščáková, Katarína Gajdošová, Natália Jadvišová, 
Lívia Jendrichovská, Nikola Lukáčová, Viktória Lukáčová, Natália Miš-
číková, Bianka Mišková, Diana Olšiaková, Monika Petriľáková, Lea 
Viktorová 

DUO-TRIO BATON - JUNIORKY 
3. miesto – Júlia Dlugošová, Sabína Šimčíková 

DUO-TRIO BATON – SENIORKY
2. miesto – Kristína Bodnárová, Kamila Škovranová

MINI BATON – SENI ORKY 
3. miesto – Kristína Bodnárová, Simona Janičová, Zuzana Karaffová, Ka-

mila Škovranová 
Veľké ĎAKUJEM vyslovujú mažoretky Tedasky a ich vedúca Eva Vardžíko-
vá všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu Sabinovskej paličky:

• Ing. Petrovi Molčanovi, primátorovi mesta
• Mgr. Alene Mladej, riaditeľke ZŠ, Ulica 17. novembra
• Mgr. Andrejovi Zubrickému, riaditeľovi Gymnázia A. Prídavka 
• PhDr. Zuzane Rolíkovej, riaditeľke CVČ 

ĎAKUJEME rodičom mažoretiek za podporu, pomoc, sponzorstvo... a na-
šim sponzorom:  

• ANTARES – ZÁHRADA - Ing. PETER HADZIMA, Sabinov
• SOLAR  REAL, s.r.o. - Jana Solárová, Sabinov
• Božena FRANKOVÁ, Sabinov
• Ing. Július Pavlík - Poisťovňa Uniqa, Sabinov
• DAMAD papiernictvo - Ing. Matuš MARCINKO, Sabinov
• Versity, a. s. - Ing. Martin Žarnovský
• EPoS Sabinov, s.r.o. 
• Mária Šimonová, Jakubovany
• Pavol  PETRIĽÁK, Sabinov
• PIZZA GRAND, Sabinov

Eva Vardžíková, vedúca súboru
foto P. Mladý, P. Viktor 
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Mestské kultúrne stredisko 
Sabinov

ako mandatár nehnuteľnosti
v k.ú. Sabinov

ponúka na prenájom
nebytové priestory na Ul. Levočskej č.1 - športo-
vý areál - kúpalisko vhodné na prevádzkovanie 
pohostinného zariadenia (bufet)
Prevádzkové priestory sú o výmere: 154 m2

Požiadavky prenajímateľa:
1. podnikateľský zámer
2. vyrovnané finančné vzťahy
    s mestom Sabinov 
3. celoročná prevádzka

V prípade záujmu kontaktujte sa osobne alebo 
telefonicky na t.č.: 0905 275 990 - p. Miková
Záujemcovia o nájom môžu svoje žiadosti zasie-
lať do 15. 12. 2011  na adresu:

MsKS
Ul. Janka Borodáča 18
Sabinov

V prípade zaslania žiadosti špecifikujte zámer 
podnikateľskej činnosti.

Jana Mišenková
          majiteľka

Námestie slobody 52
Sabinov

salonvivienne@zoznam.sk
mobil +421 905 346 676

www.salonvivienne.sk 

V šatách od

Vivienne
zažiariš na parkete 

V šatách od

Vivienne
zažiariš na parkete 

 ples
mesta Sabinov

2012
v spoločenských

priestoroch
MsKS Sabinov
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