
Valentín
- sviatok zamilovaných
Nedávno sme privítali nový rok 2012 a ani 
sme sa nenazdali a je tu február. Tento me-
siac je možno pre mnohých z nás len ďal-
ším mesiacom v kalendárnom roku, no pre 
niektorých je to trochu iné. Vo februári sa 
oslavuje deň svätého Valentína. Naskytuje 
sa nám otázka, čo znamená tento deň pre 
nás. Možno len ďalší deň v práci, kde niečo 
nevyjde a znervózni nás to. Ďalšia príleži-
tosť pre žiakov napísať písomku zle, ne-
chať sa vystresovať nejakým učiteľom. No 
verím, že aj v Sabinove sú stále romantici, 
ktorí sa už od 10. februára tešia na tento deň. 
Plánujú prekvapenie pre človeka, ktorého 
majú najradšej, alebo klasickú romantickú 
večeru, aby spoločne oslávili tento deň. 
Ako strávite tohtoročný sviatok svätého 
Valentína vy? Budete to brať ako bežný 
deň a nebudete si z toho robiť ťažkú hlavu? 
Začnete rozmýšľať už teraz nad tým, ako 
by ste ho chceli prežiť? Zo všetkých strán 
sa na nás tlačia reklamy vykresľujúce tento 
deň ako najdôležitejší v partnerskom živo-
te. Komercia nás presviedča o tom, že len 
v obchodných reťazcoch nájdete darček, 
bez ktorého sa nedá žiť a ak chcete, aby 
vás vaša partnerka, či partner milovali več-
ne, musíte im darovať presne tento darček 
a žiaden iný. Je však len na vás, či tomu 
budete veriť. Takže, či už sa necháte zlá-
kať reklamami, alebo nie, určite tento deň 
prežite v pokoji a s tými, ktorých máte radi. 
Šťastný sviatok svätého Valentína.

Ľubica Komárová, študentka 

február 2012ročník XXXV

úvodník Výzva na podávanie návrhov
na udelenie Ceny mesta

a vyznamenanie
primátorom mesta

za rok 2011
V zmysle čl. 53 štatútu mesta a VZN o zásadách a kritériách udeľovania čestného 
občianstva, vyznamenaní a cien mesta Sabinov, mesto Sabinov vyzýva občanov 
na podávanie návrhov na laureátov Ceny mesta Sabinov a vyznamenaní pri-
mátorom mesta za rok 2011.

CENA MESTA SABINOV 
je spoločenským ocenením práce významných osobností, resp. kolektívov a ich 
podielu na rozvoji mesta Sabinov. Udeľuje sa za pomoc pri záchrane ľudských 
životov a majetku mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné 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 2011 sa podá-
vajú písomne na MsÚ, oddelenie školstva, kultúry a športu, Nám. slobody 57, 
083 01 Sabinov, resp. elektronickou poštou, e-mail: znancova@sabinov.sk 

do 29. februára 2012
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

Vážení občania!
Pošlite nám svoje návrhy na laureátov Ceny mesta Sabinov a vyznamenania za 
rok 2011. Pomôžte nám zviditeľniť tých, ktorých práca a konanie priniesli úspech 
a dobré meno nášmu mestu!
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ZÁPISY DETÍ
DO MATERSKÝCH ŠKÔL
Oddelenie školstva MsÚ v Sabinove oznamuje, že v súla-
de so školským zákonom  a vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 
o materských školách v znení neskorších predpisov bude 
v termíne 

15. februára – 15. marca 
prebiehať zápis detí do materských škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Sabinov na školský rok 2012/2013.
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 po-
trebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré do-
vŕšili piaty rok veku a deti s odloženou, resp. dodatočne 
odloženou povinnou školskou dochádzkou.

NA PODÁVANIE NÁVRHOV
NA OCENENIE ŠPORTOVCOV

ZA ROK 2011
Mesto Sabinov pripravuje vyhlásenie 

najúspešnejšieho športového kolektívu
a

najlepších športovcov mesta za rok 2011 

Písomné návrhy na ocenenia v obidvoch kategóriách môžu po-
dávať občania mesta a jednotlivé športové kluby a športové or-
ganizácie na adresu  
MsÚ, odd. školstva, kultúry a telesnej kultúry 
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

do 8. marca 2012
resp. elektronickou poštou, e-mail: znancova@sabinov.sk
Návrhy na ocenenie musia obsahovať:
1. osobné údaje navrhovaného športovca alebo športového 

kolektívu (meno, priezvisko, titul, bydlisko, pracovisko) 
2. meno a priezvisko navrhovateľa
3. zdôvodnenie, ktoré je podnetom pre ocenenie 

Ing. Znancová, vedúca OŠKaTK MsÚ v Sabinove

OZNAM
VO¼BY DO NR SR 2012

Mesto Sabinov podľa § 12 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách 
do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov oznamuje:

DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB

10. marca 2012 (sobota)
od 7.00 do 22.00 hod. 

VOLEBNÉ OKRSKY V MESTE SABINOV
PRE VOĽBY DO NS SR 10. MARCA:

Miestom konania volieb do NR SR:
- vo volebnom okrsku č. 1 – je volebná miestnosť v Kul-

túrnom dome v m. č. Orkucany pre oprávnených voličov 
bývajúcich v m. č. Orkucany,

- vo volebnom okrsku č. 2 – je volebná miestnosť v Základ-
nej škole na ul. Komenského 13 pre oprávnených voličov 
bývajúcich na ul. Kukučínova, Komenského a Pavla Goj-
diča,

- vo volebnom okrsku č. 3 – je volebná miestnosť v Cirkev-
nej základnej škole na ul. 9. mája 7 pre oprávnených voli-
čov bývajúcich na ul. 9. mája, Prešovská, Hviezdoslavova, 
Mieru, Štúrova, 

- vo volebnom okrsku č. 4 – je volebná miestnosť v Ma-
terskej škole na ul. Švermovej 1pre oprávnených voličov 
bývajúcich na ul. Matice slovenskej, Levočská, Hliník, 
J. Borodáča, Švermova, SNP, Sládkovičova,

- vo volebnom okrsku č. 5 – je volebná miestnosť v Mest-
skom kultúrnom stredisku, prednášková miestnosť pre 
oprávnených voličov bývajúcich na ul. Ružová a Puškino-
va,

- vo volebnom okrsku č. 6 – je volebná miestnosť v triede  Zá-
kladnej školy na ul. 17. novembra 31 – prvý vchod pre opráv-
nených voličov bývajúcich na ul. 17. novembra č. 1-73, 

- vo volebnom okrsku č. 7 – je volebná miestnosť v bý-
valom Centre voľného času vchod predný na ul. 17. no-
vembra č. 5 pre oprávnených voličov bývajúcich na ul. 17. 
novembra č. 74-83, Jakubovanská, J. Jesenského,

- vo volebnom okrsku č. 8 – je volebná miestnosť v býva-
lom Centre voľného času vchod bočný na ul. 17. novembra 
č. 5 pre oprávnených voličov bývajúcich ul. J. Cirbusovej, 
Nezabudova, L. Novomeského, Moyzesova, Severná, 

- vo volebnom okrsku č. 9 – je volebná miestnosť v trie-
de Základnej školy na ul. 17. novembra 31 – vchod dru-
hý  pre oprávnených voličov bývajúcich na ul. Fr. Kráľa, 
S. Fábryho, gen. Svobodu, Sadová, Ovocinárska, Priemy-
selná štvrť, kpt. Nálepku, Pod Švabľovkou, Jilemnického, 
Záhradná, Karpatská, Čergovská, Tehelná,

- vo volebnom okrsku č. 10 – je  volebná miestnosť v triede 
Základnej školy na ul. 17. novembra 31 – vchod druhý  pre 
oprávnených voličov bývajúcich na ul. Námestie slobody, 
Hollého, Murgašova, občania s trvalým pobytom Sabinov.

VÝZVA
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Zmeniť nesprávne návyky a priority a to 
cestou viery v Boha, ale aj znížiť krimina-
litu Rómov v našom meste - to boli ďalšie 
očakávania. Na výstavbe centra sa pracova-
lo štyri roky a do prác sa zapojili aj samotní 
Rómovia. V priestoroch MsÚ Sabinov sa 
24. januára stretla na svojom rokovaní aj 
komisia pre verejný poriadok a prevenciu 
kriminality, aby okrem iného zhodnotila 
aj prínos fungovania kresťanského centra 
a členovia komisie sa informovali o jeho 
aktivitách na najbližšie obdobie. 
Jozef Miko, predseda komisie, nám na 
margo záujmu o činnosť kresťanského 
centra povedal: „Počas projektu Osca-
rové mesto pracovala aj filmová tvorivá 
dielňa. Jedným z výsledkov práce mla-
dých filmárov bol aj film o živote a spo-
lunažívaní rómskej komunity s majo-
ritnou spoločnosťou a samotný bežný 
život Rómov v Sabinove. Dominantnou 
osobnosťou vo filme bol pastor Kaleja,
ktorý pracuje s touto komunitou. Slová, 
ktoré vo filme povedal, ma oslovili a vi-
dím to ako jednu zo zmysluplných mož-
ností práce s touto komunitou,“ vysvetlil 
J. Miko. Podľa neho títo ľudia pôsobiaci 
v apoštolskej cirkvi hľadajú riešenia pre 
život rómskej komunity. Pastor Acs. Sa-
binov Marián Kaleja nám ozrejmil zámer 

kresťanského centra: „Ako pastor slúžim 
v Sabinove už sedem rokov. Zmyslom je 
priviesť ľudí k Ježišovi. Verím, že člo-
vek, ktorý je premenený zvnútra, for-
muje svoje okolie a zmení aj svoje hod-
noty. Formujeme nielen deti, ale aj mlá-
dež a dospelých. Pre nás je smerodajné 
božie slovo a Boh je láska.“ Pastor vedie 
Rómov predovšetkým k čestnému životu, 
k prevzatiu zodpovednosti a deti k vzdela-
niu, aby neboli Sabinovu na príťaž. To pod-
ľa pastora začína v myslení a vnútorným 
postojom každého jednotlivca. „Tohto 
roku chcem vybudovať športové ihrisko 
a to nielen pre rómske deti. Plánujeme 
vybudovať práčovňu, vývarovňu a má-
me ďalšie aktivity, ktoré chcem realizo-
vať,“ povedal Marián Kaleja a pokračoval: 
„Rómovia sa sami podieľajú na činnos-
ti a to aj finančne, aj prácou. A vtedy si 
budú chrániť a vážiť to, čo nadobudli.“ 
Mesto zapája do riešenia rómskej proble-
matiky široké spektrum ľudí. Potvrdil to 
aj predseda komisie pre verejný poriadok 
a prevenciu kriminality: „Budujeme živý 
otvorený systém a to priamo v praxi. 
V komisii hľadáme možnosti ako formo-
vať a meniť život Rómov. A to aj za ich 
aktívnej pomoci.“. 

(rich), foto A. Mušinka

Budú nové
pracovné miesta? 

Primátor mesta Peter Molčan sa 20. ja-
nuára stretol s honorárnym konzulom 
belgického kráľovstva Dany R. E. 
Rottiers, ktorý sa zaujímal predo-
všetkým o stav zamestnanosti v našom 
meste a možnosti príchodu nových za-
hraničných investorov, ktorí by mohli 
pôsobiť v Sabinove. Mesto už v roku 
2010 schválilo revitalizáciu hnedého 
parku v Továrenskej štvrti (bývalý are-
ál STS) s možnosťou vytvorenia pri-
bližne 300 pracovných miest. Konzul 
prejavil záujem investovať v Sabino-
ve, samozrejme za pomoci nenávrat-
ného finančného príspevku pre rekon-
štrukciu areálu. Najbližšie stretnutie 
s honorárnym konzulom sa uskutoč-
ní v Košiciach do 10. februára už za 
účasti majiteľov areálu.

Podpora cestovného ruchu
v regióne Šariša

Primátor mesta Sabinov Peter Molčan, 
primátor mesta Lipany Eduard Vokál a 
starosta obce Drienica Igor Birčák sa 
18. januára stretli s primátorom mesta 
Bardejov Borisom Hanuščakom. Cie-
ľom stretnutia bolo získať podporu 
pre vznik oblastnej agentúry cestovné-
ho ruchu Šariš, ktorá by zastrešila tri 
okresy - Prešov, Bardejov a Sabinov. 
Oblastné agentúry CR by mali vznik-
núť z iniciatívy miestnych samospráv 
v prvom štvrťroku 2012.

Zasadnutie študentského
parlamentu

Pravidelné zasadnutie študentského 
parlamentu, študentov troch stredných 
škôl v meste, s primátorom sa konalo 
16. januára. Hlavnou témou bola dis-
kusia o bezpečnosti v meste, ochrane 
majetku a osôb a kompetencie mest-
skej polície, za účasti náčelníka MsP 
Ľubomíra Semaníka. Študenti si mohli 
pozrieť pracovisko s obsluhou kame-
rového systému, ktorý monitoruje 
problémové časti mesta.

(rich)

RADNICA V SKRATKE

V auguste minulého roku bolo na Severnej ulici slávnostne otvorené Kresśan-
ské centrum Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Poèas otvorenia padali aj slová 
o potrebe takéhoto centra v danej lokalite. Ve¾ké oèakávania sa vkladali pre-
dovšetkým do pomoci zaèleòovaś rómsku komunitu do bežného sociálneho 
prostredia. 

Cirkev mení postoje Rómov

ilustračné foto



Školstvo Týždeň s angličtinou 
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Hneď po vianočných prázdninách, od 9. do 
13. januára, prebiehal na Základnej škole, 
Komenského 13, aktívny kurz anglického 
jazyka ENGLISH ACTIVE WEEK, kto-
rý organizovala jazyková škola SIDAS. 
Lektorov tejto školy pozvali k nám učiteľ-
ky anglického jazyka. Kurzu sa zúčastnilo 
38 žiakov siedmeho až deviateho ročníka. 
Školili ich skúsení lektori, dvaja Angličania 
a jeden Američan - David, Stephen a Joe. 
Žiaci pracovali v skupinách, tvorili rôzne 
projekty, rozoberali všelijaké témy, ko-
munikovali o mnohých veciach, ktoré ich 
zaujímali, dozvedeli sa nové gramatické 
štruktúry a určite si veľmi obohatili svo-
ju slovnú zásobu. Nebol to ľahký týždeň, 
keďže všetci šesť hodín denne aktívne pre-
mýšľali, rozprávali a počúvali len cudzí 
jazyk, ktorý sa učia. Nebol pri nich žiaden 
pomocník, ktorý by poradil, preložil, či 
pomohol. Mnohí z nich sa v začiatkoch aj 
riadne trápili a tápali, no nevzdali to a ako 

sami potvrdili, postupne sa im ich jazyk 
rozväzoval a ten cudzí už nebol úplne cu-
dzím. 
Pre nás všetkých to bola nová skúsenosť, 
nový pohľad na učenie sa cudzieho jazy-
ka, uvedomenie si jeho dôležitosti a v ne-
poslednom rade aj humor, zábava a nové 
nadšenie pre učenie sa angličtiny. Kurz 
sme zakončili v piatok, kedy všetci účast-
níci dostali certifikát o úspešnom absolvo-
vaní 30 hodín kurzu English Active Week. 
A čo hovoria účastníci kurzu? „Myslím si, 
že to bolo skvelé. Veľa mi to dalo a nič 
nevzalo. Každému to odporúčam,“ pove-
dal Marek V., žiak ôsmeho ročníka. „Mne 
sa veľmi páčilo, že sme s lektormi, ktorí 
neovládali náš jazyk, boli sami a museli 
sa dorozumievať, ako sme vedeli. V pr-
vý deň sa v našej skupine šírila len veta 
„I don´t understand! – Nerozumiem!,“ 
ale v ďalšie dni to už bolo oveľa lepšie 
a na záver výborné. Bol to perfektný týž-

Mediácia je právne upravená zákonom 
o mediácii a o doplnení niektorých záko-
nov. Táto právna úprava umožnila občanom 
i spoločnosti v podobe neformálnej alterna-
tívy súdu významne zlepšiť prístup občana 
k spravodlivosti. Mediácia je mimosúdna 
činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na me-
diácii pomocou mediátora riešia spor, kto-
rý vznikol z ich zmluvného vzťahu, alebo 
iného právneho vzťahu. Mediátorom môže 
byť každá fyzická osoba zapísaná v registri 
mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené 
na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zú-
častnenými na mediácii uzavrie dohodu o 
začatí mediácie. Mediátor je povinný vyko-
návať svoju činnosť nezávisle, nestranne, 
dôsledne, s náležitou odbornou starostlivos-
ťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii 
o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou 
dotknuté a bez zbytočného odkladu infor-
movať osoby zúčastnené na mediácii o 
všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mo-

hol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so 
zreteľom na jeho pomer k veci alebo k oso-
bám zúčastneným na mediácii možno mať 
pochybnosti o jeho nezaujatosti. Hlavnou 
úlohou mediátora je, za využitia rôznych 
mediačných techník, uzavrieť obojstranne 
akceptovateľnú dohodu a nastoliť korektné 
vzťahy pre spoluprácu sporiacich sa strán 
v budúcnosti. Mediáciou je možné riešiť 
široký okruh možných sporových situácií 
vznikajúcich pri výkone práv a povinností 
týkajúcich sa občianskoprávnych, rodin-
noprávnych, obchodno-právnych (záväz-
kových) a pracovnoprávnych vecí (napr. 
majetkové otázky – bezpodielové spolu-
vlastníctvo manželov po rozvode, rodičov-
ská dohoda, zverenie dieťaťa do výchovy, 
úprava výživného, úprava styku, susedské 
a spotrebiteľské spory, nevrátenie pôžičky, 
neuhradené pohľadávky, manželské výživ-
né, výživné nevydatej matke, výživné roz-
vedenej manželke a ďalšie). Výsledkom 

mediačného procesu je mediačná dohoda. 
Mimosúdna mediačná dohoda spísaná vo 
forme notárskej zápisnice, alebo schválená 
ako súdny zmier, má exekučný titul, teda 
je právne záväzná. Hlavnými výhodami 
mediačného konania oproti konaniu súdne-
mu sú neformálnosť, rýchlosť, diskrétnosť, 
prístupnosť mediačnej služby, výrazné zní-
ženie finančných nákladov na uplatnenie a 
vymoženie práva. Podľa súčasnej právnej 
úpravy môže aj účastník súdneho konania 
ukončiť svoj spor prejednávaný súdom a 
vyriešiť ho mediáciou. Významne podpor-
ným pre vôľu strán mediovať spor je usta-
novenie čl. III zákona č. 420/2004 Z. z., kto-
rým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 
1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku 
za výpis z registra trestov v platnom znení. 
Ustanovenie garantuje účastníkom súdne-
ho konania vrátenie súdneho poplatku vo 
výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, 
ak účastníci skončia konanie schválením 
súdneho zmieru do začiatku pojednávania. 
Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojed-
návania, vráti sa im 50 % zo zaplateného 
poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym 
zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 
30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie ko-
nanie súdu v tejto veci.
Mediačná kancelária: Nám. slobody 47
               083 01 Sabinov

Mediácia – mimosúdne riešenie sporov
Konflikt je prirodzenou súčasťou nášho života a má tendenciu vzniknúť vša-
de tam, kde ľudia prichádzajú do vzájomného kontaktu. Keďže sa konfliktom
v súkromnom ani verejnom živote vyhnúť nedá, je potrebné a dôležité vedieť 
ich riešiť. Jednou z možností riešenia konfliktov je mediácia. 

Týždeň s angličtinou 

deň,“ dodala Kristína Č., deviatačka. „Aj 
keď to bola riadna makačka, stálo to 
zato, pretože takáto skvelá príležitosť sa 
neodmieta,“ Marianna P., žiačka rovnaké-
ho ročníka. „Tento týždeň angličtiny nám 
všetkým prospel, veľa sme si z neho od-
niesli. Bola tam výborná atmosféra a za 
to všetko ďakujme našim skvelým lekto-
rom a učiteľkám angličtiny,“ uzatvorila 
Miriama S., ôsmačka.

Mgr. J. Šajgalová, Mgr. G. Tóthová
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Silvestrovské posedenie
V sobotu podvečer, v posledný decembrový deň roku 2011, sa 
stretli seniori vo svojom klube – Senior klub, ktorý bol slávnost-
ne otvorený v októbri minulého roka. Jedenásť seniorov zo sabi-
novského klubu dôchodcov a zo ZO JDS si na Silvestra príjemne 
posedelo. „Tak, ako za mlada,“ vyjadrili sa viacerí. Pri hudbe, 
tanci, v milej spoločnosti, v príjemnom prostredí, kde nechýbali 
úsmevné príhody, vtipy a veselá nálada.  
Nový rok 2012 privítali sledovaním krásneho, hlučného a veľko-
lepého ohňostroja pred MsKS s ďalšími Sabinovčanmi. Do nové-
ho roka si priali zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť a božie požeh-
nanie. Aby sa vždy v dobrej nálade stretávali na rôznych akciách 
počas roka, ktoré hneď začali aj plánovať. Zábava pokračovala do 
skorých ranných hodín. 

Mgr. Melánia Bašárová

Jednota dôchodcov na Slovensku je najväčším občianskym zdru-
žením, ktoré podľa stanov chráni práva a oprávnené požiadavky 
dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, 
zdravotnú, sociálnu starostlivosť a právno-poradenskú pomoc ob-
čanov bez ohľadu na ich politickú a národnostnú príslušnosť a ná-
boženské presvedčenie. 
JDS vznikla 10. januára 1990 na zakladajúcom valnom zhromažde-
ní so schválením stanov organizácie a za 20 rokov združuje takmer 
75 000 členov v 905-tich základných organizáciách. Naša Základná 
organizácia Sabinov JDS vznikla 12. novembra 2001 s 23 členmi, 
ktorých počet sa rozrástol v súčasnosti na 130 členov.
Naši členovia sa stretávajú pravidelne pri spoločných vianočných 
a fašiangových posedeniach, pri športových hrách, či relaxačnom 
cvičení v telocvični, pri besedách o knihách, hudbe, ručných prá-
cach, alebo len tak pri káve a spomienkach na mladosť. O pripra-
vovaných akciách sú naši členovia informovaní prostredníctvom 
členov výboru, pozvánkami, alebo priamo v klube seniorov. 
FAŠIANGOVÉ POSEDENIE PRE ČLENOV ZO JEDNOTY DÔ-
CHODCOV SLOVENSKA V SABINOVE SA BUDE KONAŤ 
8. februára O 14.00 HOD. V ESTRÁDNEJ SÁLE MSKS.

Ľ. Ondirková

Pre našich dôchodcovJDS Tak ako za mlada

V piatok podvečer, keď predpokladám boli už známky 
v klasifikačných hárkoch zafixované, si mladí ľudia v Sa-
binove urobili relax party – 5. galavečer Real street a Ka-
mimikadze crew. Real street je tanečná skupina domáca 
– vedie ju a choreograficky napĺňa Martina Hrabčáková
a Kamikadze crew sú zase Košičania a ich leader je Mar-
tin Michalčík. Oba kluby dlhodobo spolupracujú, navzá-
jom si v programoch hosťujú  ale hlavne dokážu samostat-
ne vytvoriť zaujímavý a pre mladých príťažlivý program. 
Okrem naozaj výborných choreografií si aj tohto roku do
programu zaradili ukážky vrcholového ženského fitnessu,
mužskej kulturistiky (Rado Ondričko- majster Slovenska 
v klasickej kulturistike) mažoretiek (Duo Tedasky) a hu-
dobno spevácke trio A.J.Band (finále Slovensko má ta-
lent). O dobrý zvuk sa postaral Tóno Bodnár, svietil Peter 
Skočej a bavili sme sa všetci. 

(em), foto: rich

OPÄŤ JEDNO FAJN PODUJATIE
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KINO TORYSA 
4. 2. - sobota o 19.00 h 
DLH – širokouhlý

„Pravda je luxus“. O tom, že dlhy spoločnosti majú vysokú cenu, sa presvedčili už viacerí filmoví zloduchovia. 
Premiéra trileru produkcie USA o troch agentoch Mossadu, ktorí vo východnom Berlíne úspešne vystopovali a zabili 
nacistického vojnového zločinca. Niekoľko rozhodnutí počas fiktívnej misie Mossadu odštartuje 30 rokov plných 
neistoty a duševného mučenia. Hrajú: H. Mirren, J. Chastain, S. Worthington a i. České titulky, 114 min.,
vstupné: 2,30 €, od 12 r. MP

5. 2. - nedeľa o 19.00 h 
Mr. NICE

Pravdivý príbeh najslávnejšieho dílera, držiteľa diplomu z Oxfordu, ktorý sa v 60-tych rokoch stal hlavným dovoz-
com marihuany vo Veľkej Británii. Premiéra dramatickej komédie prod. VB. Hrajú: R. Ifans, Ch. Sevigny, D. Thewlis 
a i. České titulky, 121 min., vstupné: 2,20 €, do 15 r. MN

11. 2. - sobota o 19.00 h
12. 2. - nedeľa o 19.00 h 
REAL STEEL: OCEĽOVÁ PÄSŤ – širokouhlý

Strhujúca akčná jazda odohrávajúca sa v blízkej budúcnosti, kde slovo box už neznamená krv a pot, ale high-tech 
šport. Premiéra akčnej sci-fi drámy produkcie USA. Hrajú: H. Jackman, D. Goyo, E. Lilly, A. Mackie a i. Slovenské 
titulky, 147 min., vstupné: 2,30 €, od 12 r. MP

18. 2. - sobota o 19.00 h 
MAJSTROVSKÝ PLÁN – širokouhlý

Premiéra akčnej komédie produkcie USA o neskutočnom boháčovi, ktorý žije v newyorskom penthouse na naj-
vyššom poschodí najluxusnejšieho hotela Severnej Ameriky. Okolo tohto finančného žraloka krúži hotelový perso-
nál v najvyššej pohotovosti na čele s manažérom Joshom Kovacsom. Hrajú: B. Stiller, M. Broderick, E. Murphy, C. 
Affleck a i. Slovenské titulky, 100 min., vstupné: 2,30 €, od 12 r. MP

19. 2. - nedeľa o 19.00 h 
VYMEDZENÝ ČAS – širokouhlý

Jurovi Jánošíkovi stačila valaška, bambitka a zdobený koč s uhorským šľachticom na to, aby mohol naplniť ľu-
dový sen o redistribúcii bohatstva. Zobrať truhlicu zlatých, niečo rozdať, niečo prepiť a sociálnej spravodlivosti je 
učinené zadosť. Novozélandskému režisérovi Andrewovi Niccolovi sa to asi zdá byť trochu prosté a preto prichádza 
s vlastnou verziou boja proti nespravodlivej spoločnosti. Premiéra akčného sci-fi thrilleru produkcie USA. Hrajú: A. 
Seyfried, J. Timberlake, C. Nurphy, O. Wilde a i. Slovenské titulky, 109 min., vstupné: 2,30 €, od 12 r. MP

24. 2. - piatok o 19.00 h 
25. 2. - sobota o 19.00 h 
TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT – 1. časť – širokouhlý

V prvej časti záverečného dielu strhujúcej upírej romance sa Bella Swan a Edward Cullen po svadbe vydávajú na 
svadobnú cestu do Ria de Janeiro, kde sa konečne, mimo všetkého a všetkých, môžu naplno oddať svojej láske. 
Ich šťastie ale netrvá dlho. Premiéra romanticko-fantasy thrilleru produkcie USA. Hrajú: K. Stewart, R. Pattinson, T. 
Lautner a i. Slov. titulky, 111 min., vstupné: 2,30 €, od 12 r. MP

26. 2. - nedeľa o 19.00 h 
MOJA KRÁSNA UČITEĽKA – širokouhlý

Premiéra romantickej komédie produkcie USA o druhej šanci v živote. V hlavnej úlohe s Tomom Hanksom a Juliou 
Roberts. Ďalej hrajú: B. Cranston, G. Mbatha-Raw, W. Valderrama a i. České titulky, 98 min., vstupné: 2,20 €, 
od 12 r. MP

NEDE¼NÉ DETSKÉ PREDSTAVENIA
5. 2. - nedeľa o 16.00 h 
AUTÁ 2 – širokouhlý

Najslávnejšie filmové autá s novým príbehom. Animovaná rodinná komédia produkcie USA. Slovenský dabing, 
114 min., vstupné: 2,00 €

26. 2. - nedeľa o 16.00 h 
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

Keď tajomná sila lexikón prebudí, svet kúziel a svet ľudí sa prepojí! Kráľ českých rozprávok Václav Vorlíček pri-
chádza s voľným pokračovaním kultového filmu pre celú rodinu - Dívka na koštěti. Hrajú: J. Somr, P. Černocká, J. 
Hrušinský, J. Bohdalová, H. Nováčková, P. Nárožný, J. Lábus, O. Jirák, M. Hrubešová a i. Česká verzia, 90 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.

 Ponúkam na predaj dom po vnútornej rekonštrukcii (voda, el. 
rozvody, kúpeľňa, WC). Dom je jednopodlažný, čiastočne pod-
pivničený, vykurovaný tuhým palivom, situovaný v tichej lokalite 
v Sabinove - Hliník. Cena: 40 000 €. 

Kontakt: 0907 452 112
 Predám rodinný dom na Novomestského ulici v Sabinove. Dom 
má dve podlažia a sedem izieb. Nachádza sa v príjemnej a pokojnej 
lokalite. Cena dohodou.

Kontakt: 0917 672 938

 Predám 1-izbový zrekonštruovaný byt v Sabinove, dve loggie, 
pivnica, zateplený bytový dom. Cena dohodou.

Kontakt: 0944 096 011
 Predám 3-izbový úplne prerobený byt v osobnom vlastníctve na 
Ul. 17. novembra s výmerou 68m2 na 3. poschodí, spolu s garážou. 

Kontakt: 0905 695 606
 Predám 4á stavebný pozemok v Sabinove, miestna časť Malá 
hura na ul. Fraňa Kráľa, všetky IS. 

Kontakt: 0908 636 997

OBČIANSKA INZERCIA
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Knižnica MsKS
7. 2. o 10.00 h 
Dubkáčik a Budkáčik, priatelia, verní bratia
Čítanie z knihy J. C. Hronského, rozprávanie o priateľstve pre deti 
MŠ na Ul. 9. mája. Knižnica MsKS.
8. 2. o 10.00 h 
Už viem kde, už viem ako
Učíme sa rýchlo orientovať v náučných knihách. Pre žiakov 4. roč-
níkov ZŠ, Komenského ul. Knižnica MsKS.
17. 2. o 10.00 h 
Môj anjel sa vie biť 
Zážitkové čítanie z knihy R. Brata pre žiakov 3. ročníka ZŠ, Ko-
menského ul. Knižnica MsKS. 
20., 21., 23. 2. o 10.00 h 
Ako šlo vajce na vandrovku 
Zážitkové čítanie pre 1. ročníky ZŠ na Komenského ul. Knižnica 
MsKS.
21. 2. o 15.00 h 
Bylinky z babičkinej záhradky 
Rozprávanie o liečivých bylinkách spojené s ukážkou prípravy lie-
čivých čajov v spolupráci so Senior klubom v Sabinove. Priestory 
Senior klubu.
22. 2. 2012 o 17.00 h 
Stretnutie literárneho klubu Idea 
Pod vedením Mgr. M. Čapistrákovej. Knižnica MsKS

MsKS

4. 2. sobota o 19.00 h - POĽOVNÍCKY PLES
Estrádna sála MsKS.

5. 2. nedeľa o 14.00 h - 18. KARNEVAL NA ĽADE
Detský karneval na korčuliach na zimnom štadióne v Sabinove. 
Vstup len v maskách. Najkrajšie budú ocenené.

8. 2. streda o 14.00 h - FAŠIANGOVÉ POSEDENIE
Pre ZO Slovenskej jednoty dôchodcov. Estrádna sála MsKS.

18. 2. sobota o 19.00 h - GYMNAZIÁLNY PLES
Estrádna sála MsKS.

19. 2. nedeľa o 15.00 h - FRAGILE
MsKS Sabinov vás pozýva na vystúpenie slovenskej hudobnej for-
mácie Fragile, ktorá sa venuje interpretácii známych svetových rock 
- pop - jazz hitov (Sting, Stevie Wonder, Michael Jackson, Tina Tur-
ner, The Real Group…) ako aj gospelov v zaujímavých a cappella 
aranžmánoch – teda len spev bez hudobných nástrojov. Kinosála 
MsKS. Vstupné: 9 €. Predpredaj vstupeniek MsKS od 23. 1. 2012, 
od 7.00 do 15.30 h. Viac informácií na tel. č.: 051/452 11 61, mobil: 
0903 105 590, 0903 218 327. p. Pavlovský.

KULTÚRNY SERVIS

Kultúrne centrum Na korze

1. 2. streda - ZIMA OČAMI DETÍ
Výstava výtvarných prác detí sabinovských škôl. Výstava potrvá 
do 29. 2.

1. 2. streda - ZBERATEĽSKÉ VÁŠNE
Výstava zbierok sabinovských zberateľov. Výstava potrvá do 21. 2.

1. 2. streda - MÔJ NAJLEPŠÍ KAMARÁT
Výstava výtvarných prác žiakov sabinovských škôl. Výstava potrvá 
do 29. 2.

1. 2. streda - V ODLÚČENÍ
Výstava dokumentárnych fotografií zo sabinovskej a prešovskej 
väznice autorky Leny Jakubčákovej. Výstava potrvá do 29. 2.

7. 2. utorok o 13.15 h - FAŠIANGY
Výroba masiek technikou kašírovania - výtvarná tvorivá dielňa pre 
žiakov 3. ročníka ZŠ, Komenského ul.
8. 2. streda o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.
22. 2. streda o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.

25. 2. sobota o 16.00 h 
INŠPIRIKY ENTENTIKY – pestrofarebný drôtik
Dielňa pre všetky tvorivé duše, výroba dekorácií a šperkov z drôtu 
a korálikov. Vstupné: 5 € (vrátane materiálu). Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť do 24. 2. na tel. čísle 0908 894 669.

CVČ RADOSŤ
PRIPRAVILO
 Tvorivé dielne pre sabinovské deti na tému FAŠIANGOVÉ VA-

RIÁCIE...
 JARNÝ PRÍMESTSKY TÁBOR SNEŽIENKA v dobe od 27. 2. 

do 2. 3., viac informácií na www.cvcsabinov.sk 

POZÝVA
 Na 7. ročník výstavy zberateľských záľub do kultúrneho cen-

tra Na korze ZBERATEĽSKÉ VÁŠNE, ktorej súčasťou sú aj 
výtvarné práce žiakov ZŠ pod názvom Môj najlepší kamarát. 
Výstava potrvá celý mesiac február.

Senior kluB
Každá nedeľa od 14.00 h - Nedeľné popoludnia pri hudbe
   a šálke čaju
Každá streda od 14.00 h – Tvorivá dielňa - paličkovanie
13. 2. o 14.00 h – Valentínska káva
14. 2. – Stretnutie seniorov s deťmi Špeciálnej školy
              v Sabinove
20. 2. o 14.00 h – Pracujeme s počítačom
21. 2. o 15.00 h - Beseda s bylinkárkou   
Prezentácie a prednášky podľa ponuky. Bližšie informácie v Klu-
be seniorov pri MsKS na Ul. J. Borodáča č. 18 v Sabinove, alebo 
u p. Sedlákovej, tel. č. 0908 977 760.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKASPOLOČENSKÁ KRONIKA
Privítali sme

Roják Adam
Gargalíková Petra
Petiková Vanesa

Košalková Dominika
Tumidalská Tereza

Burík Bruno
Lažová Eliška
Šoltýs Adam

Fedorová Klára
Fecková Lea

Čekanová Alica
Kalejová Ester

Dvorščák Marko
Pekeja Tomáš
Tomko Daniel



Naši jubilanti
90 rokov 

Mochňacká Bernardina
85 rokov 

Vrabľová Helena
Hamborská Margita

80 rokov 
Gaľa Pavol
Sabol Jozef

Karnišová Anna
Vojtková Ema

Miščíková Veronika
75 rokov

Cicman Štefan
Fedorjaková Kristína

Mišin Alexander
Dedinová Božena
Lazorová Janka

Frajkorová Božena
Husárová Anna

Petijová Mária
Dráb Imrich
70 rokov 

Kvašňák Cyril
Radačovský Vincent

Šoltýs Jakub
Demková Veronika

Seč Vincent
Reištetterová Mária

65 rokov 
Labancová Mária

Melega Miloš
Radačovský Imrich
Halušková Nadežda

Rabinská Jarmila
Vrábel Juraj
Grečo Milan

Burík Ján
Pavlovská Helena

Svat Imrich
60 rokov 

Kiliková Mária
Borošová Milada
Marton Vincent
Kaleja Štefan

Kapitančíková Mária
Martonová Mária
Valenčín Eduard

Vaňuš Ján


Opustili nás
Ihrická Mária, 69-ročná

Kollárová Mária, 83-ročná
Letkovská Irena, 78-ročná

Olejníková Mária, 88-ročná
Přikrylová Margita, 77-ročná
Štefeková Mária, 83-ročná
Vargová Helena, 83-ročná

SPOMIENKA
Dňa 28. januára uplynulo 25 rokov od chvíle, kedy nás opustila 
naša drahá mamka

Zuzana KORMOŠOVÁ
Prosíme tých, ktorí ju poznali, venujte jej s nami tichú modlitbu 
a spomienku.

S láskou a vďakou spomínajú dcéra a synovia s rodinami

Dňa 8. februára 2012 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy 
opustil drahý manžel, náš milujúci tatko a dedko 

Viktor BEKEČ 
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenuli. 
Aj keď čas plynie, smútok v našich srdciach zostáva...   

Smútiaca a spomínajúca rodina
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Lekárne POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

  1. 2. -   5. 2. - Pri poliklinike, Ul. SNP 17
  6. 2. - 12. 2. - Korzo, Nám. slobody
13. 2. - 19. 2. - Na námestí,
                        Nám. slobody 51
20. 2. -   4. 3. - Na korze, Ružová 27

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 22. februára.
Najbližšie číslo vyjde 29. februára. Príspevky dodané 
po tomto termíne redakcia nemusí uverejniť. Za po-
rozumenie ďakujeme.

SEPAROVANÝ ZBER
SKLA A PLASTOV Z VRIEC A KONTAJNEROV v meste SABINOV
 PLASTY: 3. február, 2. marec (piatok)
 SKLO: 24. február (piatok)

Ďakujem všetkým priateľom a známym za prejavy sústrasti, kvety a účasť na poslednej rozlúčke 
s mojou milovanou manželkou

Margitou PŘIKRYLOVOU, rod. Cehelská
Zároveň chcem poďakovať aj členom Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Sabinove, za 
dôstojnú rozlúčku a občiansky obrad, ktorým prejavili spolupatričnosť, ľudskosť a úctu k človeku. 
Ďakujem.                    Zdeněk Přikryl, dcéra a synovia s rodinami

Ďakujeme všetkým priateľom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť, 
kvetinové dary a prejavy sústrasti na poslednej rozlúčke s naším milovaným otcom 
a starým otcom

Františkom MATIOM
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 po-
trebné realizovať v Mestskom kultúrnom stredisku Sabinov pri zadaní oznamu.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť, 
kvetinové dary a prejavy sústrasti na poslednej rozlúčke s mojou 
drahou manželkou a našou príbuznou  

Irenou LETKOVSKOU
Manžel Róbert a deti Róbert, Mária, Daniela,

Karol a Eva s rodinami

PoDakovanie

Deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Ostalo ticho a prázdno. 
Hoci si odišla bez slova rozlúčky, spomienky na Teba ostávajú v našich srdciach. 
Dňa 9. 2. 2012 by sa naša najdrahšia mamka, babka, svokra a švagriná 

Marta CHOMJAKOVÁ
dožila 70 rokov Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej tichú spomienku 
vo svojich mysliach tak, ako aj ona  na vás všetkých myslí tam hore v nebíčku.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Ľubica a syn Milan s rodinami

Nie je dôležité miesto, na ktorom sa nachádzame, ale smer, 
ktorým kráčame... 6. februára 2012 uplynú tri roky od 
smrti nášho syna

Slavomíra MARTONA
S láskou spomíname

Dňa 14. februára 2012 si pripomenieme 10. výročie od 
smrti našej drahej

Janky JACKOVEJ
S láskou spomínajú manžel, súrodenci, krstné deti

a ostatná rodina
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HRÁME PLAY-OFF
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Spravodajca mesta

V skupine, v ktorej sa hrá o postup do extraligy a zabezpečuje aj účasť 
v ďalšom ročníku 1. ligy, sa hráči Sabinova stretnú s tímami MŠK Is-
kra Petržalka, MBK AŠK Slávia Trnava, Slávia TU Košice, BK Inter 
Bratislava, MBK Karlovka Bratislava, MŠK BK Žiar n/Hronom, BK 
04 AC LB Spišská Nová Ves B. V každom z týchto družstiev pôso-
bia hráči so skúsenosťami z extraligy a tieto kluby majú dlhoročné 
zastúpenie v 1. lige. Preto každé jedno víťazstvo bude pre náš klub 
veľký úspech. V nadstavbovej časti chceme dať dostatočný priestor 
aj odchovancom nášho klubu, ktorí sa v našej rezerve v 2. lige pod 
vedením trénera Bujňáka zlepšujú od stretnutia k stretnutiu a niektorí 
z nich si svojimi výkonmi a hlavne prístupom k tréningovej jednotke 
zaslúžia hrávať v 1. lige. 
V nadstavbovej časti MMBK Sabinov A už privítal na domácej palu-
bovke družstvá zo MŠK BK Žiar n./Hronom a BK 04 AC LB Spišskú 
Novú Ves B. Bohužiaľ, úvod do tejto časti nám absolútne nevyšiel 
a obe stretnutia naši chlapci prehrali. Pevne veríme, že nás prídete 
povzbudiť a zachováte nám vašu priazeň aj v ťažkých chvíľach, ktoré 
nás čakajú na palubovkách 1. a 2. ligy. Veľká vďaka patrí aj vedeniu 
mesta Sabinov a našim sponzorom firme Gotex, Milk-Agro, Bar 1O
– Marián Petrík, Unistroj FG, Slavconet. 

V hoteli Torysa sa 8. januára zišli členovia ŠK 
Sabinov, aby odohrali 7. kolo 1. ligy východ 
a zároveň zhodnotili uplynulý rok. A ten, dá 
sa povedať, bol nadmieru úspešný. 
V súťažiach družstiev sa B družstvu poda-
rilo vyhrať 2. ligu a tak v sezóne 2011/12 má 
ŠK Sabinov dve družstvá v 1. lige, jedno v 3. 
lige a tri vo 4. lige. Najmä rozhodnutie mať 
dve družstvá v 1. lige bol dosť riskantný ťah, 
nakoľko teraz hráči B družstva už nemôžu 

zaskakovať v A družstve ako náhradníci a tak 
sa kádre oboch družstiev podstatne zúžili. 
Cieľom bolo, aby si v Béčku zahrali mládež-
níci, ktorí takto môžu nazbierať cenné skú-
senosti a Áčko, ako ukazuje priebeh súťaže, 
nemá problém so záchranou, ale naopak, bo-
juje o medailové umiestnenie. Momentálne 
je na piatej priečke, iba s trojbodovou stratou 
na prvého. Podrobnosti o súťažiach môžete 
nájsť na www.sksabinov.sk.

V mládežníckych súťažiach získal ŠK Sa-
binov prvý majstrovský titul, konkrétne Mar-
tin Ištoňa, ktorý sa stal majstrom Slovenska 
v kategórii chlapcov do 14 rokov a v novem-
bri reprezentoval Slovensko na Majstrov-
stvách sveta v Brazílii. Okrem toho je Mar-
tin aj vicemajstrom Slovenska v rapid šachu 
v kategórii do 14 rokov. Ďalšími z úspešných 
mládežníkov sú súrodenci Patrik a Andrea 
Kravcovci, ktorí reprezentovali Slovensko na 
Majstrovstvách Európy v Bulharsku. 
Výsledky družstiev v mesiaci január:
1. LIGA
7. kolo - 08. 1.
ŠK Sabinov A – BŠK Bardejov 6:2
ŠK Sabinov B – Michalovce 1,5:6,5
3. LIGA
5. kolo 15. 1.
ŠK Sabinov C – Zborov B 4,5:3,5
6. kolo 22. 1.
PŠK Prešov B – ŠK Sabinov C 3,5:4,5
4. LIGA
8. kolo 13. 1.
Slávia Prešov G – CVČ Sabinov A 2,5:2,5
Slávia Prešov F – CVČ Sabinov B 4:1
CVČ Sabinov C – CVČ Bardejov B 1:4
9. kolo 20. 1.
CVČ Sabinov B - Slávia Prešov G 2:3 
Lipany B – CVČ Sabinov C 3:2

Na fotografii členovia oboch prvoligových družstiev ŠK Sabinov.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
so zameraním na drevársku a nábytkársku výrobu
Ul. Bardejovská 24 • PREŠOV - Ľubotice

kód školy:
674520

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:
3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo
8269 6 tvorba nábytku a interiéru
  (TALENTOVÁ SKÚŠKA)
3917 6 technické a informatické služby 
  (spracúvanie dreva)
3341 4 operátor/ka drevárskej a nábytkárskej výroby
8504 4 umeleckoremeselné spracúvanie dreva 
  (stolárske práce, rezbárske práce)
  (TALENTOVÁ SKÚŠKA)

TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:
3370 2 čalúnnik, čalúnnička
3355 2 stolár, stolárka

Tel.: 051/746 33 19 • sekretariat@sps-po.vucpo.sk • www.spsdrevpo.edupage.org

Šach

DVE DRUŽSTVÁ V PRVEJ LIGE A BILANCOVANIE

HRÁME PLAY-OFF
Sabinovský basketbal dosiahol ďalší veľký úspech. Po 
prihlásení mužov do 1. ligy bolo cieľom udržať sa v 1. li-
ge. Po základnej časti v skupine východ sa mužstvo pod 
vedením trénera Kovalíka umiestnilo na 4. priečke, kto-
rá nám zabezpečila účasť v prvej osmičke tejto súťaže. 

Program domácich stretnutí MMBK Sabinov: 
18. 2. o 18.00 h - Sabinov B – Dastet Krompachy
25. 2.  o 18.00 h - Sabinov A - MŠK Iskra Petržalka
26. 2. o 13.00 h - Sabinov A - MBK AŠK Slávia Trnava  
3. 3. o 13.00 h - Sabinov B – Kežmarok
10. 3. o 18.00 h - Sabinov A - Slávia TU Košice
24. 3. o 18.00 h - Sabinov B – Michalovce
14. 4. o 18.00 h - Sabinov A - BK Inter Bratislava
14. 4. o 15.30 h - Sabinov B – Levoča
15. 4.  o 13.00 - Sabinov A - MBK Karlovka Bratislava  
Za podporu Vám všetkým patrí obrovská vďaka. 

Realizačný tím MMBK Sabinov
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Mestský futbalový klub Slovan Sabinov v spolu-
práci s MsÚ v Sabinove zorganizoval na počesť 
bývalého dlhoročného trénera žiakov a doras-
tencov Jozefa Lukáča 1. ročník futbalového tur-
naja dorastencov, ktorý sa uskutočnil 4. januára 
v mestskej športovej hale za účasti piatich doras-
teneckých mužstiev. Hralo sa systémom každý 
s každým 2x15 minút.
VÝSLEDKY:
SD Sabinov – MD Sabinov 2:1
SD Šar. Michaľany – SD Kechnec 2:4
SD Sabinov – SD Šar. Dravce 5:0
MD Sabinov – SD Šar. Michaľany 3:2
SD Kechnec – SD Šar. Dravce 3:2
SD Šar. Michaľany – SD Sabinov 1:6
MD Sabinov – SD Kechnec 3:3
SD Šar. Dravce – SD Šar. Michaľany 5:1
SD Sabinov – SD Kechnec 7:1
MD Sabinov – SD Šar. Dravce 1:1
Konečná tabuľka: 
1. SD Sabinov 20:3 12b
2. SD Kechnec 11:14   7b

3. MD Sabinov   8:8   5b
4. SD Šar. Dravce   7:10   4b
5. SD Šar. Michaľany   6:18   0b 
Najlepší strelec: Nickler (SD Kechnec) – 6 
gólov
Najlepší hráč: Karabinoš (SD Sabinov) 
Najlepší brankár: Huba (SD Sabinov)

Foto: L. Bernát

Futbal Memoriál Jozefa Lukáča

Všetkých 12 družstiev bolo rozdelených do 
troch skupín, z ktorých víťazi postúpili do bo-
jov o 1. – 3. miesto a druhí v poradí potom o 4. 
– 6. miesto. V skupine A sa stretli družstvá Flá-
kači (KE), Hurikán (Ražňany), Pekná zberba 
(PO) a Úsmeváci (PO). V B skupine bojovali 
o umiestnenie Pohoda (SB), Šarmich, Gymkáči 
(SB) a Promat (PO). Skupinu C tvorili družstvá 
Jarovnice, Zverokruh a CD Team (SB).
Po veľmi krásnych zápasoch sa do súbojov o 4. 
– 6. miesto posunuli „manšafty“ Peknej zberby, 
Promatu a Jarovníc. Na 4. mieste skončila Pek-

ná zberba, na 5. pozícii Promat a na 6. mieste 
Jarovnice. 
Zaujímavejšie súboje boli v bojoch o 1. - 3. 
miesto. Tam sa po dlhej dobe stretli v súbojoch 
družstvá našej mixligy: Šarmich, Supy a Huri-
kán. Po veľmi pekných výmenách vo vzájom-
ných zápasoch vyšlo napokon víťazne družstvo 
Hurikánu z Ražnian, na 2. mieste sa umiestnili 
hráči Šarmichu a na treťom mieste skončili do-
máci Supi. Rada by som spomenúť aj sprievodné 
akcie turnaja, z ktorých sa už tradične veľkej po-
pularite teší tombola. Pred finálovými zápasmi 

Volejbal Jubilejný MIX s novinkami
„Ch¾eba zo šma¾com i s cibu¾u...“ to boli slová, ktoré patrili k úvodu jubilejného, 10. 
roèníka Trojkrá¾ového turnaja v mixvolejbale. V športovej hale sa na òom 7. januára 
stretlo skoro sto aktívnych priaznivcov z Košíc, Prešova, Ražnian, Šarišských Micha-
lian, Jarovníc a samozrejme, zo Sabinova.

sa viacerí návštevníci, ale aj hráči stali držiteľmi 
hodnotných cien, ktoré sme mohli vyžrebovať 
vďaka sponzorom turnaja: EPOS Sabinov, Očná 
optika Juraj Slaninka a viacerým nemenovaným 
sponzorom. Ďakujeme! Samozrejme, že na Troj-
kráľovom turnaji nemohla chýbať ani kapustnica 
na spôsob Bejky a Marka Pribulových. Chutila 
nám, vďaka! Ďakujeme aj „chlebovému“ spon-
zorovi, pánovi Pribulovi a pekárni Pod baštou. 
Veľmi ma teší, že v každom ročníku je nejaká 
netradičná špecialita. V tomto ročníku sme hľa-
dali najstaršieho, najmladšieho a najsympatic-
kejšieho účastníka. Stali sa nimi: Milan Hrubý 
(najstarší), Jakub Matuš (najmladší) a Tatiana 
Šimoňáková (najsympatickejší).
A čo dodať na záver? Myslím si, že sa opäť poda-
rila dobrá akcia, o čom svedčí aj neustály záujem 
družstiev mimo okresu Sabinov a samozrejme 
našich „mixákov“. Teším sa spolu so všetkými 
na ďalší, v poradí už XI. ročník. (AĎOB)

III. ročník bedmintonového turnaja
o Pohár primátora mesta Sabinov 
11. februára od 7.30 h - prezentacia

KATEGÓRIE:
• žiaci do 15 rokov
• dorast do 18 rokov
• dospelí do 45 (muži), do 40 (ženy)
• veteráni nad 45 (muži) a nad 40 (ženy)
Bližšie info: edna@centrum.sk
prihlášky do 8. februára, alebo včas
a priamo v športovej hale v deň turnaja

Centrum voľného času Radosť SABINOV
pozýva všetky deti, ktoré sa cez jarné 

prázdniny nechcú nudiť, na

Jarný prímestský tábor
SNEŽIENKA

Denný pobytový tábor prebieha
v čase od 27. 2. 2012 do 2. 3. 2012

detské aktivity denne od 9.00 do 16.00 hod.

schádzanie ráno od 7.30 hod.
Uzávierka prihlášok je 23.2.2012 v CVČ,

Komenského 41, Sabinov, info na tel.č. 4521 765
Za týždenný tábor zaplatíte  18,- €
(desiata, obedy, olovrant, vstupné,

poistné, pomôcky na aktivity).

Hlavnou náplňou tábora je korčuľovanie, sánkovanie a 
mnoho ďalších zimných aktivít, ktoré budú prispôsobe-
né želaniam detí a počasiu. 
Súčasťou programu sú rôzne kolektívne hry a súťaže, 
tvorivé dielne...

KÝM SA JARNÁ PRÍRODA PREBUDÍ, NÁŠ 
TÁBOR ŤA NALADÍ!
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KALENDÁR ZBERU
VYTRIEDENÝCH ODPADOV 2012

    MESTO           SABINOV
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Október November December

30 -  Dátum zberu triedených odpadov - SKLO
30 -  Dátum zberu triedených odpadov - PLASTY
30 - Dátum zberu triedených odpadov - ELEKTROODPADY, NEBEZPEČNÝ ODPAD

AKTUALIZOVANÉ
Vzhľadom na to, že došlo k zmenám vo vývoze odpadov, prinášame vám aktualizovaný kalendár separovaného zberu odpadov v Sabinove.


