
Keby si mal koľkokoľvek rokov, 
vždy potrebuješ mamu...
Drahé mamky!
Prvou bytosťou, ktorá sa nás dotýka, je žena. Stáva 
sa pre nás vesmírom, inšpiráciou, smútkom, rados-
ťou, mamou, milenkou... Žena symbolizuje pre-
dovšetkým potomstvo a vlastne celý život sa točí 
okolo zachovania rodu. Nežné devy, krásne matky, 
usmiate babky, krstné mamy, svokry... Im patria 
vrúcne slová lásky, vďaky, úcty a pohladenia.
Nevynechajme ani kytice kvetov, nežné slová bás-
nikov a sladké bozky detí a vnúčat. A v neposled-
nom rade aj – ďakujem mama, že si, že si bola... 
Napriek tomu, koľko strádania a starostí prežijú 
s nami, kým im dorastieme - ony poskytujú teplo 
domova, nehu, lásku, silu a odvahu. Materstvo je 
ten najväčší zázrak, akým sa môže naplniť život 
ženy a povýšiť ju nad všetko ostatné. Porodiť ta-
kého človiečika, vziať si ho do náručia... vždy, keď 
vidím malé bábätko, poviem si, je to úžasné!
Keď si spomenieme na svoje detstvo, na svoju 
mamu, ktorá bola najlepšou na svete, vedela všet-
ko vysvetliť, na všetko poznala liek, na všetko si 
našla čas a trpezlivosť, vtisnú sa nám slzy do očí. 
A tá materská slza je svetielkujúci maják pre naše 
kroky. Horúca slza matkina. A my si uvedomu-
jeme, že nikdy nemôžeme oplatiť matke všetku 
lásku a obetavosť. Naše mamy je to najdrahšie, čo 
sme v živote dostali.
A tak vám želám, mamičky, nech sa všetka láska, 
čo ste rozdali svojim deťom, vráti do vašich sŕdc.

Michal Bodnár
poslanec MsZ v Sabinove
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úvodník

ČO UŽ PRIBUDLO?
Pacientov potešia predovšetkým nové moderné 
prístrojové zariadenia. Pracovisko centrálneho 
RTG má nový digitálny RTG prístroj Brivo 
DR-F. Pribudli aj digitálny mamograf Senogra-
phe Essential Care a ultrazvuk Logiq P6. Dodá-
vateľom prístrojov je firma Intes Poprad. „Naši 
pracovníci boli zaškolení a od apríla sú nové 
prístroje v skúšobnej prevádzke,“ povedal 
pre Spravodajcu mesta Sabinov riaditeľ nemoc-
nice Miroslav Čekan. Ako dodal, v prevádzke 
budú i doteraz používané prístroje: „Doterajší 
analógový RTG prístroj a RTGskiaskop na 
vyšetrenia tráviaceho traktu bol premiest-
nený na pľúcne RTG, kde MUDr. Pilarčík 
bude naďalej vykonávať vyšetrenia trávia-
ceho traktu v určených dňoch, v pondelok a 
stredu.“  
Digitalizácia má množstvo výhod. Skončil 
sa napríklad proces vyvolávania klasických 
snímkov cez filmy, kde sa používali chemické 
látky, ktoré mali nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Snímky sú kvalitnejšie a umožňujú 
lepšiu diagnostiku pacienta, bude to rýchlejšie 
pre lekárov aj pacientov. Nové prístrojové za-

riadenie si pochvaľuje aj laborant RTG praco-
viska polikliniky Marián Wilk: „Na dobré sa 
ľahko a rýchlo zvyká. Je to moderná techni-
ka, ktorá znižuje radiačnú záťaž pacientov. 
Ten nemusí čakať na výsledok, pošleme ho 
priamo lekárovi.“ 

(Pokračovanie na str. 3)

Zdravotníctvo

Nové prístroje v poliklinike
Poliklinika Sabinov, n. o. získala zo štrukturálnych fondov Európskej únie finančné 
prostriedky na projekt modernizácie polikliniky vo výške 966 tisíc eur. Z toho 95 % 
je financovaných z európskeho fondu regionálneho rozvoja ako nenávratný finančný 
príspevok a 5 % tvorí spolufinancovanie Mesta Sabinov. Tieto prostriedky sú  použité 
na rekonštrukciu budovy, novú technológiu, informačno-komunikačné technológie 
a publicitu projektu. 

Marián Wilk si pripravuje nový RTG prístroj na vyšetrenie pacientov. 

Sabinovskej poliklinike sa podarilo
pod vedením riaditeľa Miroslava Čekana

získať zdroje na nákup novej techniky.
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Akciu Vyčistime si Slovensko aj v tomto roku 
vyhlásilo ministerstvo životného prostredia 
pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl). Vyzvalo 
svoje rezortné organizácie, krajské a obvodné 
úrady životného prostredia, neziskové a mi-
movládne organizácie, materské, základné, 
stredné a vysoké školy i súkromný sektor na 
zapojenie sa do tejto akcie. Podujatie je zame-
rané na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity 
zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov 
Slovenska. Do akcie sa zapojili aj žiaci 9.B 
a 7.C triedy zo Základnej školy, Komenského 
v Sabinove. Svoju pozornosť venovali čistote 
a poriadku v mestskom lesoparku. V priebehu 
troch hodín naši žiaci nazbierali šesť plných 
vriec rôzneho druhu odpadu, od papiera až po 

sklenené a plastové fľaše. Všetci zúčastnení 
pracovali ako „draci“, neveriacky krútiac hla-
vou - „ako niekto môže zahodiť len tak plasto-
vú fľašu v lese“. Teší ma, že aj súčasnej mlá-
deži záleží na čistote zelene v našom meste. 
Tým, že priložili ruku k dielu, pochopili, že na 
vyčistenie lesoparku treba vynaložiť nemalú 
prácu. A preto je najlepšie neporiadok vôbec 
neurobiť. „V čistení a skrášľovaní celého 
mesta budeme naďalej pokračovať,“ po-
vedali žiaci, keď videli kus dobrej vykonanej 
práce. Spoločnými silami sme vyčistili aspoň 
malý kúsok Slovenska. Aj takto zaznamenaná 
aktivita je dôkazom toho, že nám na našom ži-
votnom prostredí naozaj záleží.

Mgr. Jarmila Pramugová

PANORÁMY MESTA NA WEBE
Chcete si pozrieť interiéry, alebo exteriéry 
historických pamiatok Sabinova? Stačí si 
kliknúť na novinku na  web stránke mesta 
www.sabinov.sk pod názvom "PANORÁ-
MY" (modul na pravej strane web strán-
ky) a zobrazia sa vám veľmi zaujímavé 
panorámy nášho mesta. Projekt vznikol na 
základe spolupráce s Gabrielom Pavlíkom, 
autorom stránky panoramyslovenska.sk. 
Stránka vznikla ako nekomerčný projekt 
za účelom prezentovania miest a obcí, ma-
lých, častokrát zabudnutých miest a obcí. 
Panoramatická fotografia umožňuje široký 
a nezvyčajný pohľad na krajinu okolo nás. 
Prostredníctvom nej sa dá vytvoriť vir-
tuálna prehliadka s pohybom v okolitom 
priestore. Vychutnajte si ju spolu s nami 
teraz už aj na webe nášho mesta.

DAŇOVÍ DLŽNÍCI
Mesto Sabinov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový po-
riadok) sa pripravuje v najbližších dňoch 
zverejniť zoznam daňových dlžníkov 
k 31. 12. 2011. Zverejnení budú dlžníci, 
u ktorých výška daňového nedoplatku pre-
siahla u fyzickej osoby 160 € a u právnic-
kej osoby 1600 €.

RADNICA V SKRATKE

MESTSKÝ ÚRAD
a ZÁKLADNÁ

ORGANIZÁCIA SZPB
v SABINOVE

Vás pozývajú na oslavy

67. VÝROČIA
UKONČENIA
II. SVETOVEJ

VOJNY
Pietny akt kladenia vencov

k Pomníku obetí II. svetovej vojny
sa uskutoční

4. mája o 12.00 h
na Námestí slobody v Sabinove

Zraz účastníkov pietneho aktu
je o 11.45 h pri MsÚ v Sabinove

V Košiciach sa 19. apríla 1412 zišli zástupco-
via piatich východoslovenských miest - Ko-
šíc, Prešova, Bardejova, Levoče, Sabinova, 
aby založili spolok, ktorý rozhodoval o eko-
nomických, cirkevných, vojenských, politic-
kých záležitostiach, ako aj o požiadavkách 
uhorského kráľa dlhé stáročia. O 600 rokov 
neskôr, 19. apríla 2012, sa v historickej rad-
nici mesta Košíc stretli štatutárni zástupcovia 
piatich miest, aby svojím podpisom potvrdili 
memorandum o spolupráci. Po tomto akte sa 
uskutočnil slávnostný koncert, na ktorom vy-
stúpili umelci z uvedených miest. Mesto Sa-
binov zastupovalo gitarové duo Farsa (Onó-
dy, Godla). Táto významná spoločenská uda-
losť sa konala v rámci Košice – EHMK 2013. 
Projekt Pentapolitana sa tak stane platformou 
kultúrneho prepojenia nových i tradičných a 
umeleckých aktivít v celom regióne východ-
ného Slovenska. Zapojením sa čo najširšej 
verejnosti do kultúrneho diania v mestách a 

aktívnou participáciou kultúrnych operáto-
rov chce projekt rozšíriť kultúrne publikum 
v mestách Košice, Prešov, Bardejov, Levoča 
a Sabinov a dosiahnuť tak vyššiu kvalitu kul-
túrneho života. V roku 2012 je aj vďaka to-
muto projektu nasmerovaných do Košického 
a Prešovského samosprávneho kraja viac ako 
220 tisíc eur. 

(rich), foto www.kosice2013.sk

PENTAPOLITANA MÁ 600 ROKOV
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Siedmy rok ankety priniesol staré známe mená ostrieľaných športovcov, 
ale aj nové mená mladých nádejí sabinovského športu. A to nasvedčuje, 
že Sabinov je liahňou športových talentov a o šport má aj v dnešnej 
dobe mládež záujem. Za predchádzajúci kalendárny rok ocenila mest-
ská samospráva 12 jednotlivcov a štyri športové kolektívy. Už po tre-

(Dokončenie zo str. 1)
Mamograf poteší ženy

Modernizácia prístrojového vybavenia na RTG pracovisku v Sabi-
nove prináša spomínaný digitálny mamograf. Ide o najmodernejší 
digitálny mamograf, aký doposiaľ nie je ani v Prešove. Má viacero 
výhod oproti analógovým mamografom používaným vo vzdialenom 
regióne (Prešov, Levoča, Vranov, Ľubovňa). „Dávka žiarenia je mi-
nimálne o tretinu nižšia oproti analógovým mamografom. Riziko 
vzniku rakoviny z ožiarenia je neporovnateľne nižšie, nižšia je 
potreba tlaku na prsník, vyššia kvalita zobrazenia a tým celého 
vyšetrenia. Prevádzkové hodiny mamografických vyšetrení budú 
v pondelok až piatok od 13.00 do 14.30 h. Pacientky budú ob-
jednané na vyšetrenie osobne na centrálnom rtg alebo telefonic-
ky cez ústredňu,“ uviedol Miroslav Čekan. Popis mamografických 
snímkov a prípadné vyšetrenia ultrazvukovým prístrojom Logiqe P6 
bude vykonávať MUDr. Zuzana Angelovičová, ktorá nám povedala: 
„Je to jednoznačne presnejšia diagnostická metóda. Dá sa s tým 
lepšie pracovať. Môže odhaliť pri vyšetrení miesta, ktoré doteraz 
neboli dobré viditeľné a boli ťažšie diagnostikovateľné. S obra-
zom sa dá pekne pracovať – zväčšiť, posunúť a podobne. Odpa-
dá nám mokrý proces vyvolávania snímkov, na novom prístroji 

Zdravotníctvo

Nové prístroje v poliklinike

je to hneď. Môžeme tak vyšetriť viac žien ako doteraz.“ Ženy 
v Sabinove budú môcť absolvovať vyšetrenia v poliklinike každý 
utorok v čase od 12.30 do 16.00 h. To znamená, že každý utorok o 
16.00 h budú známe výsledky z mamografického vyšetrenia z pred-
chádzajúceho týždňa - pondelka a utorka. Logiqe P6 je ultrazvukový 
prístroj najnovšej generácie s dvoma sondami matricovou lineárnou 
a konvexnou. Prístroj môže byť využiteľný aj na iné vyšetrenia, či 
už interné, gastroenterologické alebo ortopedické, ktoré sú plánované 
v budúcnosti. 
Polikliniku čakajú v rámci modernizácie aj stavebné úpravy, ktoré 
prispejú k zvyšovaniu komfortu poskytovaných služieb.  

(rich), foto autor

Nový digitálny
mamografický prístroj.

tíkrát v ankete zvíťazil hokejový reprezentant Slovenska v hokeji Vla-
dimír Mihalik. Ten sa však pre reprezentačné povinnosti tejto slávnosti 
nemohol zúčastniť a cenu v jeho mene prevzal otec. Najväčšiu váhu 
a to doslovne, mali v roku 2011 zrejme získané medaily karate klubu 
Katsudo Sabinov a to im vynieslo i ocenenie pre najúspešnejší športový 
kolektív. A to v kategórii jednotlivcov mali aj štvorité zastúpenie. Me-
dzi najúspešnejších karatistov patrí Dávid Kostolník, ktorý nám o roku 
2011 povedal: „Uplynulý rok bol ťažký, ale zvládol som to. Vrcho-
lom pre mňa bola účasť na majstrovstvách sveta v Malajzii. Skon-
čil som tam na 15. mieste. Som rád, že som sa tam dostal. Aj tento 
rok by som chcel reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách Eu-
rópy dorastencov a kadetov v karate.“ Jeho spolubojovníčka z klubu 
Ina Macejková je ďalšou športovou nádejou v našom meste. V ankete 
sa však neumiestnila po prvýkrát. „Rok 2011 bol veľmi úspešný. Naj-
viac ma potešilo víťazstvo na európskom pohári v Poľsku, kde boli 
súperi z celej Európy. Rok bol dobrý, darilo sa mi a mala som veľa 
natrénované, stále musím na sebe pracovať, stále a stále sa chcem 
zlepšovať,“ povedala nám Ina počas vyhlasovania ankety. 
Netradičnými držiteľmi ceny sa stali otec a syn Milan a Jaroslav Moj-
zešovci v netradičnom športe - chovatelia poštových holubov. Ich ho-
lub reprezentoval Slovensko na olympiáde poštových holubov, ktorá 
sa konala v Poľsku.
Ako takáto súťaž prebieha? Ak neviete, v skratke vám to prezradia 
ocenení športovci: „Holuby sa vyvezú na miesto štartu. Tam sa 
hromadne vypustia a každý musí letieť domov. Je označený či-
pom a v holubníku je zariadenie, ktoré zaznamená prílet súťaž-
ného holuba. Podľa rýchlosti, vzdialenosti a ďalších parametrov 
sa určuje konečné poradie.“  

(Dokončenie na str. 20)

Z rúk primátora mesta prevzal ocenenie najúspešnejšieho
športovca Sabinova otec Vladimíra Mihalika.

Šport
Najlepším opäť Mihalík

Poznáme Naj športovcov Sabinova

V kultúrnom centre Na korze sa 16. apríla uskutoènil už 7. roè-
ník slávnostného vyhlásenia najlepších športovcov mesta. Z rúk 
primátora mesta Petra Molèana, zástupcu primátora Mariána 
Rychvalského a Vlasty Znancovej, vedúcej oddelenia školstva, 
kultúry a športu MsÚ v Sabinove, si prevzali ocenenia za rok 
2011 športovci v štyroch kategóriách.
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Škola podala svoju predstavu projektu ministerstvu školstva v roku 2009, 
keď bola vyhlásená výzva z Operačného programu Vzdelávanie - Podpora 
vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Projekt uspel a peda-
gógovia sa pustili do realizácie diela. „Projekt trval 2,5 roka a dnešnou ak-
ciou finišujeme so všetkými aktivitami,“ povedala riaditeľka školy Alena 
Mladá a pokračovala: „Knihy, kalendár, prezentácia tvorivých dielní, ale 
aj tvorba inovatívnych učebných materiálov, je výsledkom práce učite-
ľov a žiakov, ktorí boli do projektu zapojení.“ Riaditeľka školy vyzdvih-
la prístup rómskych detí a ich rodičov. Deti sa aktívne podieľali na vzniku 
jednotlivých diel - výstupov projektu. Kniha Khamoro Romano dživipen je 
venovaná všetkým Rómom, ktorí sa nehanbia za svoj pôvod a robia všetko 

ÚSPECHY MLADÝCH SABINOVSKÝCH ANIMÁTOROV
Mladým sabinovským animátorom z Cirkevnej základnej školy sv. Jána 
Krstiteľa sa podarilo získať ďalšie ocenenia. Prvým tohtoročným úspe-
chom je čestné uznanie odbornej poroty pre autorky Bibiánu Jurčákovú 
a Zuzanu Lukáčovú za animovaný film Let´s Dance na medzinárodnej 
súťaži Juniorfilm 2012 v meste Dvůr Králové v Čechách, ktorá je urče-
ná mladým amatérskym filmovým tvorcom. Druhým úspechom je prvé 
miesto pre Vladimíra Šoltýsa v kategórii Detská kamera na Festivale 
krátkych filmov na internete Tell it quick za film The Evolution of Energy
World. Uvedené filmy si môžete pozrieť na stránke: http://www.filmdat.
cz/sdruzeni.php?detail=96

Sabinovská hudobná jar
Srdečne vás pozývame na chvíľu zabudnúť na starosti a trápenia každo-
denného života a ponoriť sa do zvuku nežných tónov počas troch má-
jových týždňov. Prvý ročník Sabinovskej hudobnej jari otvorí koncert 
Združenia mladých umelcov a konzervatoristov, a to v nedeľu 13. mája 
o 17.00 h v kultúrnom centre Na korze. Druhý májový podvečer – 20. 
mája o 17.00 h - nám svojou hudbou spríjemní Pražské violončelové 
duo - Jana Veverková a prof. Vladan Kočí, rovnako v KC Na korze. 
Tretí koncert bude v sobotu 26. mája v evanjelickom kostole v Sabinove 
o 19.00 h. Účinkovať bude sláčikové trio Marek Zwiebel – husle, Peter 
Zwiebel – viola, Jan Bogdan – violončelo. Veríme, že si prvý ročník 
nájde mnoho priaznivcov a Sabinovská hudobná jar sa stane tradíciou, 
na ktorú sa budeme každoročne tešiť.                Mladí umelci

preto, aby mali lepšiu budúcnosť. Potvrdila to aj autorka publikácie, učiteľka 
ZŠ Mária Hrabčáková: „Kniha dostala základ v krúžku s názvom O nás 
- o rómskej kultúre, histórii, zvykoch... S týmito témami sme pracovali. 
Chodili sme po rodinách, zoznamovali sme sa s ich životom. Niektoré 
rodiny nám aj zapožičali fotografie, ktoré sú v novej publikácii. V prvom 
rade je to kniha fotografií sabinovských Rómov. 
Textovú časť tvoria informácie o rómskych zvykoch, napríklad - svadbe, 
pohrebe, ale aj zaujímavosti z rómskej kuchyne a podobne. Druhou knihou je 
kniha rozprávok. Tú spolu so svojimi žiakmi pripravili učiteľky Eva Vardží-
ková a Mária Naďová. Prvá menovaná nám povedala: „Deti do rozprávok 
chceli dať niečo zo svojho prostredia, každé dieťa sa našlo v inej postave. 
V knihe je päť rozprávok, ktoré vytvorili deti.“ Na jej slová nadviazala 
Mária Naďová: „Kniha je v slovenskom jazyku, nájdete tam veľa fantázie, 
len deťom sme museli pomôcť so slovnou zásobou. Je to spojené aj s dra-
maturgickou prezentáciou a tá je súčasťou projektu. Deti tak rozprávky 
aj zahrajú.“  Johanka - červená čiapočka, Tri prasiatka, Esperanza, Vlk a se-
dem kozliatok a Zázračné rybky, to sú názvy rozprávok v podaní rómskych 
detí. „Kniha o živote sabinovských Rómov je ojedinelá aj na Slovensku, 
Rómske rozprávky vymysleli deti na motívy ľudových rozprávok, do 

ktorých vniesli vlastnú fantáziu, pripojili obrázky, ktoré sú zároveň ilu-
stráciami v tejto knižke - je to dielko detí. Kalendár na rok 2013 obsa-
huje obrázky detí a ten chceme distribuovať do všetkých domácností, 
ktoré nám pomohli s prácou na projekte,“ doplnila riaditeľka školy Alena 
Mladá. Ako dodala, „cieľom bola zmena k lepšiemu, vzdelávanie a nové 
formy vzdelávania a tie deti nadchli.“ Výstavu fotografií a ilustrácií diel, 
ktoré vytvorili rómske deti, si môžete pozrieť aj vy v kultúrnom centre Na 
korze. Celkové náklady na projekt presiahli 194 tisíc eur, z toho 184 tisíc eur 
predstavoval nenávratný príspevok zo zdrojov Európskej únie. 

(rich), foto autor

O NÁS - PRE LEPŠÍ ŽIVOT

Projekt

V kultúrnom centre Na korze sa 23. apríla konalo slávnostné uvedenie 
dvoch knižiek a kalendára, vernisáž výstavy fotografií a ilustrácií i pre-
zentácia krúžkovej činnosti. Všetko to má na svedomí projekt Využime 
šancu - vzdelávajme sa, žime kultúrne a zdravo, ktorý realizovala Zá-
kladná škola na Ulici 17. novembra v Sabinove. 

Autorka publikácie o sabinovských Rómoch,
Mária Hrabčáková, v pozadí ilustrácie detí. 

PREDAJŇA PRESŤAHOVANÁ
ul. 17 Novembra 47, za hotelom TORYSA

SABINOV
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Hlina je to, čomu sa upísala moja duša a tvo-
rivosť. Keď sa na stretlo niekoľko keramikov 
na seminári v Bratislave, o téme projektu 
nikto z nás nepochyboval. Prvú návštevu 
sme absolvovali na Cypre. Druhá bola u nás. 
Zúčastnili sa na nej partneri z Poľska, Litvy, 
Cypru a Turecka. 
Hrnčiarstvo a spracovanie hliny patrí určite 
medzi najstaršie remeslá ľudstva. Keramika 
odjakživa slúžila na praktické, ale aj umelec-
ké potreby, či vyjadrenie svojho umeleckého 
názoru. Věstonická venuša, kultové predme-
ty z hliny. To všetko nám zanecháva história. 
Práve tieto artefakty nám poukazujú na život 
bohatých aj chudobných, majstrov, aj obyčaj-
ných ľudí. Nič iné tak dokonale nevypovedá 
o našej minulosti ako hlinené črepy. 
Sú to nekonečné skladačky tvarov, farieb 
a technológií. Počas projektu sa stretnem aj 
s niektorými z vás, vážení seniori. Ak bude-
te mať chuť a čas sa trošku zamastiť s hlinou 
a niečo si vytvoriť, budem vám k dispozícii. 

V mnohých oblastiach sveta nie je voda vhod-
ná na pitie. Je to aj prípad Zimbabwe, kde sa 
dve tretiny vodných zdrojov nachádzajú na 
povrchu vo forme riek a jazier a človek sa 
o ne delí so zvieratami. Keďže až 28 % oby-
vateľov vidieka inú vodu nemá, používa ju na 
varenie aj pitie. V Zimbabwe umiera až 12 % 
živonarodených detí na črevné hnačkové 
ochorenia, ktoré ich telíčka odvodnia a vysi-
lia. Najviac sú ohrozené deti, ktoré majú me-
nej ako päť rokov. Každý rok sa piatych na-
rodenín nedožije až 29 000 detí v Zimbabwe. 
Ďalšie deti majú pre nedostatok pitnej vody 
zhoršenú kvalitu života. UNICEF je popred-
nou organizáciou, ktorá v Zimbabwe zaisťu-
je prístup k bezpečnej pitnej vode, dodáva 
prostriedky potrebné na jej čistenie a stará sa 
o propagáciu hygieny a zlepšenie sanitácie. 
Vodno-sanitačné programy zaisťuje UNICEF 
popri očkovaní, registrácii novorodencov, 

vzdelávaní a programoch prevencie detskej 
kriminality a prevencie HIV/AIDS.

VAŠA PODPORA ZNAMENÁ, ŽE:
1/ pomôžete hĺbiť studne a opravovať existujú-

ce (od roku 2007 UNICEF financoval hľada-
nie nových zdrojov pitnej vody a nové vrty 
pre viac ako 200 studní v 16 okresoch),

2/ pomôžete zabezpečiť pitnú vodu pre školy,
3/ pomôžete dodávať vodu v cisternách tam, 

kde nie sú dostupné zdroje pitnej vody 
(denne je to asi pol milióna litrov čistej pit-
nej vody),

4/ pomôžete dodávať prípravky na dezinfek-
ciu a čistenie vody tam, kde je možné vodu 
čistiť alebo filtrovať (napríklad tablety na 
čistenie vody WPT, kde jedna tableta doká-
že vyčistiť 4 - 5 litrov vody),

5/ podporíte vzdelávanie o hygiene a hygie-
nických návykoch.

Pitná voda nie je samozrejmosť! Pomôžte nám to zmeniť!

14. a 16. mája v Sabinove 

AKO PRISPIEŤ:
A/ do zapečatenej pokladničky UNICEF počas 

Týždňa modrého gombíka  14. a 16. mája 
v uliciach Sabinova,

B/ zaslaním prázdnej SMS na číslo 844 od 
1. mája do 20. júna v sieti všetkých mobilných 
operátorov, cena SMS je 2 € a je konečná,

C/ ľubovoľnou sumou na účet zbierky, č. ú. 
2021 9886/6500 (Poštová banka), variabil-
ný symbol 0312.

Ak sa chceš stať aj ty dobrovoľníkom Unicef 
a pomáhať tak pri realizácii zbierok, napíš na 
smetankovasona@centrum.sk 

Soňa Smetanková
koordinátor dobrovoľníkov

Projekt

CERAMIC ART – LIVING HISTORY
Nič zložité ani v slovenčine. História keramiky a jej vývoj v Európe. Práve o tom je 
projekt, na ktorom participuje naša organizácia remeselníkov Karpát. Zopár rokov 
sa snažím propagovať remeslá.

Prečo práve Solivary a ako súvisia s hrnčiar-
stvom? To sa tiež dozviete na našich kurzoch. 
A verte - nebudú tam iba seniori. Pretože na 
začiatku sú si všetci rovní a vek nerozhoduje. 
Iba vaša šikovnosť! 
Kurz bude prebiehať v MSKS – Senior 
klube. Prvé orientačné stretnutie bude 
3. mája o 17.00 h a kto by nemal čas, tak 
5. mája o 17.00 h. Počet účastníkov je sta-
novený na osem. Neváhajte, kto sa chce 
umelecky realizovať s hlinou, nech príde, 
či zavolá. Kontakt: gabrielhuraj@gmail.
com a telefón 0907 354 237.

Počas partnerského stretnutia prijal primátor 
Peter Molčan účastníkov projektu. Som rád, 
že existuje takáto spolupráca, za čo mu patrí 
veľká vďaka. Následne si prezreli hrnčiar-
sku dielňu, navštívili múzeum v Solivaroch. 

Fotografia, ktorá vznikla počas prijatia na sabinovskej radnici.
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Stará ľudová múdrosť hovorí, že čas nikto 
nezastaví. Míňajú sa roky, dni a každý z nich 
má svoje osobité čaro, svoju jedinečnosť 
a neopakovateľnosť. Sú však chvíle, ktorých 
výnimočnosť je zvýraznená spomienkami, či 
príležitosťou na oslavu a takou chvíľou je aj 
deň, keď si naša škola pripomenie 30. výro-
čie svojho vzniku. 
Ťažko sa hľadajú vhodné slová, ktorými 
by som vyjadrila svoj obdiv a vďaku tým, 
ktorí v tejto škole vychovávali, vzdeláva-
li a formovali mladých ľudí. Patrí im moja 
úprimná vďaka a hlboká úcta. Vyjadrujem 
veľké poďakovanie najmä predchádzajúcim 
riaditeľom školy Marte Ferencovej, Milano-
vi Součkovi, aj všetkým bývalým a terajším 
pedagógom a ostatným zamestnancom školy, 
ktorí sa zaslúžili o jej výborné meno nielen 
v našom meste, okrese, ale aj v rámci Slo-
venska. Súčasný svet je uponáhľaný, nároč-
ný na vysokú kvalitu vedomostí a výkonov. 
Teší ma, že tak ako predchádzajúce generácie 

učiteľov, aj terajší aktívne prispievajú k napĺ-
ňaniu tejto méty a svoje poslanie vykonávajú 
so cťou a odhodlaním.
Dobrý učiteľ sa usiluje odovzdať svojim žia-
kom čo najviac a jeho najväčším potešením 
je úspech jeho žiakov, radosť rodičov, a aj 
keď to nebýva často, aj uznania zo strany 
verejnosti. Ján Amos Komenský povedal, 
že vyučovanie je prácou pováh vznešených, 
aby každá škola sa stala dielňou ľudskosti. Je 
šťastím dívať sa do rozjasnených tvári detí 
a vcítiť sa do ich duší. Mladosť umocnená 
krásou a láskou núti aj nás dospelých spo-
menúť si na školu a povedať si, ako ten čas 
letí. Ale život je taký, spravodlivý a nedá sa 
podplatiť.
Za 30 rokov prešlo triedami našej školy 204 
učiteľov a jej brány opustili vyše tri tisícky 
mladých ľudí. Stali sa z nich lekári, inži-
nieri, ekonómovia, murári, maliari, umelci 
a teší nás, že aj učitelia. Odmeňujú sa nám 
šírením dobrého mena našej školy, po rokoch 

sa k nám radi vracajú, spomínajú, vyhľadá-
vajú svojich bývalých učiteľov, aby sa mohli 
pochváliť svojimi študijnými či pracovnými 
výsledkami alebo novými prírastkami do ro-
diny. Všetci sa zhodnú na tom, že obdobie 
prežité v škole, je najkrajšou etapou života. 
A to sú pre mňa chvíle vždy najvzácnejšie.
V súčasnosti má škola 77 zamestnancov a na-
vštevuje ju 780 žiakov. Ponúkame kvalitný 
školský vzdelávací program, ktorý rešpektu-
je špecifiká jednotlivých skupín žiakov,  vý-
ber voliteľných a nepovinných  predmetov, 
záujmovú činnosť v školskom stredisku zá-
ujmovej činnosti, kvalifikované vyučovanie 
cudzích jazykov, alternatívne vyučovanie pre 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia, vzdelávanie žiakov v nultom ročníku, 
integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami, čo je dôležitý krok 
pestrosti ponuky, alternatívnosti a tvorivosti. 

(Pokračovanie na str. 8)

Výsledky budú slúžiť na posúdenie vývoja 
a využí vania informačných a komunikač-
ných technológií ako aj prístup k vybraným 
informačno-komunikačným technológiám, 
využívanie osobných počítačov, mobil ných 
telefónov a internetu v domácnostiach a ich 
jednotlivcami.
Na Slovensku bolo do zisťovania vybra-
ných 4 500 domácností, z toho v Prešov-
skom kraji 668. Medzi náhodne vybranými 
domácnosťami sú aj domácnosti v našom 
meste SABINOV. Zisťovanie v domác-
nostiach sa uskutoční od 23. apríla do 
31. mája. V tomto období vybrané domác-

nosti navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa 
osobit ným poverením. Všetky informácie 
a názory, ktoré domácnosti poskytnú, budú 
anonymné a použité výlučne na štatistické 
účely. Ochranu dôverných údajov upravuje 
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
v znení neskorších predpisov. Za ochranu 
dôverných údajov zodpovedá Štatistický 
úrad SR. Chcem aj touto cestou vyzvať vy-
braných obyvateľov Sabinova k spolupráci 
s anketármi štatistického úradu. Zároveň vás 
ešte raz upozorňujeme, že sa vám opytova-
teľ musí preukázať osobitným poverením. 

„Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žia-
kov pripravila a napomáhala budúcnosti ľud-
skej spoločnosti.“

(J. Kalinčiak)

Súčasná riaditeľka jubilujúcej Základnej školy na Ulici 17. novembra, Alena Mladá.

Školstvo

Oslávenec
- Základná škola,
Ul. 17. novembra
Sabinov

Štatistika

Ako využívame PC a ITK
povie zisťovanie
Štatistický úrad Slovenskej republiky usku-
toèní štatistické zisśovanie o využívaní in-
formaèných a komunikaèných technológií 
v domácnostiach a u jed notlivcov, ktoré je 
už ôsmy rok súèasśou medzinárodného pro-
jektu európ skych štatistických zisśovaní. 
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Tohtoročný máj nám prináša dve výročia 
zo života obľúbeného a nezabudnuteľného 
sabinovského farára, dekana Antona Ďur-
čáka. 8. mája si pripomenieme 25. výročie 
jeho smrti a 26. mája sté výročie narodenia. 
Pri tejto príležitosti rímskokatolícka farnosť 
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, mesto 
Sabinov, pamätníci a príbuzní pripravujú 
spomienkové podujatie, ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 27. mája. 

ŽIVOTOPIS
Anton Ďurčák sa narodil 26. mája 1912 
v zemplínskej obci Ložín v rodine Andreja 
a Anny Ďurčákových ako prvé z troch detí. 
Mal dvoch súrodencov, sestru Annu a brata 
Andreja, ktorého Sabinovčania mohli dobre 
poznať z čias pôsobenia pána dekana v Sa-
binove. Anton Ďurčák po ukončení ľudovej 
školy navštevoval gymnázium v Michalov-
ciach, odkiaľ nastúpil na teologické štúdiá. 
Na Hromnice 2. 2. 1937 bol v Košiciach 
s niektorými svojimi spolužiakmi vysväte-
ný za kňaza. Kaplánsku službu konal v na-
sledujúcich farnostiach: od roku 1937 Vše-
chsvätých (Valaliky), Budkovce, Žbince, 
Staré; 1938 Humenné; 1941 Sečovce; 1943 
Bardejov; 1944 Sabinov; 1945 Michalovce; 
1946 Hanušovce. V Hanušovciach sa potom 
v roku 1948 stal najprv farským adminis-
trátorom a od roku 1952 bol giraltovským 
dekanom. V roku 1959 prišiel za správcu 
farnosti do Sabinova, kde bol ešte do roku 
1961 aj dekanom. Po reorganizácii dekaná-
tov bol až do svojej smrti správcom farnos-
ti v Sabinove a prešovským vicedekanom. 
Počas celého svojho pôsobenia sa neúnavne 
venoval kazateľskej činnosti, podľa možnos-

SABINOVSKÁ OSOBNOSŤ Keï sa povie Anton Ïurèák
tí aj vyučovaniu náboženstva v školách. Jeho 
priateľská, veselá povaha sa prejavovala vo 
vzťahu k všetkým ľuďom, s ktorými sa stre-
tol, takže nikto, nech bol akokoľvek postave-
ný, nemusel mať od neho odstup. Vedel ho-
voriť s úradníkmi, učiteľmi, ale aj roľníkmi a 
robotníkmi. Pamätníci majú pred očami, ako 
srdečne a otvorene rozpráva s hocikým počas 
čakania na autobus, ktorým chodieval pravi-
delne každý týždeň napr. do Jakubovan. Aj 
napriek tomu, že ho skolil tretí infarkt, sme 
ho až do smrti mali pred očami ako statné-
ho a silného muža, ktorý síce už vykazoval 
známky veku, ale jeho odchod od nás bol 
aj tak považovaný za prekvapenie. Zomrel 
8. 5. 1987 na následky zlyhania srdca. Jeho 
pohreb bol manifestáciou smútku a vďačnos-
ti všetkých, ktorí sa s ním stretli a ktorých 
srdca sa dotkol. Pozornosti nemôže ujsť ani 
to, že celých 25 rokov nebol jeho hrob nikdy 
pustý od kvetov a sviec, osobitne v dňoch, 
keď si spomíname na svojich zosnulých. 

KŇAZ V ZLOŽITÝCH ČASOCH
Po celé roky, odkedy som kňazom, ma zau-
jímalo, ako sa pán dekan Ďurčák vyrovnal 
so svojou dobou, v ktorej konal väčšiu časť 
svojej kňazskej služby. Väčšina kňazov a ne-
skôr aj biskupov, ktorí o tom naozaj mohli 
niečo vedieť, zhodne tvrdili, že sa pán dekan 
Ďurčák nikdy nenechal zatiahnuť do sie-
tí štátnej bezpečnosti, ani kolaborantských 
združení duchovenstva. Na druhej strane bol 
pripravený z osobného presvedčenia vyslú-
žiť sviatosti a pomôcť v duchovných veciach 
aj rôznym ľuďom, ktorí za ním prichádzali 

zblízka i zďaleka tajne, pretože si mysleli, 
že pre ich zamestnanie je neprijateľné verej-
ne sa hlásiť a prejaviť sa ako veriaci. Po 22 
rokoch od nežnej revolúcie, keď sa upokojili 
revolučné nálady, sa javí jeho vtedajší postoj 
ako pomerne pochopiteľný. Nevieme, koľ-
kým jeho služba po rokoch pomohla v tom, 
že nikdy nestratili aký-taký kontakt s Bohom, 
a koľkí aj napriek jeho službe a snahe ostali 
od Cirkvi ďaleko. 

ANTON ĎURČÁK
– ĽUDSKÝ A SVOJSKÝ

V čase prípravy týchto materiálov sa objavi-
li rôzne spomienky na pána dekana. Zaiste 
všetky sú už po tých rokoch úsmevné. Aj keď 
vtedy sa svojským prístupom mohol nieko-
ho dotknúť, dúfame, že mu všetci nakoniec 
odpustili. Mnohým ľuďom pomohol svojou 
radou, ale často i materiálne. Ale na prvom 
mieste to bol duchovný vodca, ktorý mal sú-
cit a pochopenie pre všetkých. 
Tak si teda v máji spomeňme na pána deka-
na. V nedeľu 27. mája najprv pri svätej omši 
v kostole a potom popoludní o 15.00 hodi-
ne pri spomienkovej akadémii v Mestskom 
kultúrnom stredisku. Máme zámer pri tejto 
príležitosti pripraviť tlačou možno skromný 
medailón, ku ktorému môžete prispieť spo-
mienkou, či fotografiou. Svoje materiály po-
sielajte na adresu durcak@lampa.sk, alebo 
odovzdajte na fare v Sabinove. 

Všetkých svojich rodákov pozdravuje
Peter Novák

dekan – farár v Košiciach - KVP
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(Dokončenie zo str. 6)

Špecifikom v zámere a smerovaní našej školy je 
aj vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím, so 
špecifickými poruchami učenia a správania a žia-
kov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kto-
rým poskytujeme odbornú pomoc a spoluprácu so 
školskými špeciálnymi pedagogičkami. Začlenení 
žiaci sú vzdelávaní formou integrácie v bežných 
triedach. Realizujeme výchovu a vzdelávanie v sú-
lade s princípmi a cieľmi stanovenými školským 
zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kul-
túrnych a národných hodnôt, aby sme boli úspešní 
na trhu školského vzdelania. Toto všetko ponúka-
me vo vynovenom prostredí školy, s moderným 
digitálnym a počítačovým vybavením.
Počas 30 ročnej existencie školy sme dosiahli 
veľmi dobré výchovno–vzdelávacie výsledky vo 
vedomostných súťažiach, v olympiádach, v špor-
te, v tvorbe projektov. Všetky úspechy tu však vy-
menovať nemožno. Bez našich žiakov si ale určite 
neviem predstaviť kultúrny život nášho mesta, 
zvlášť bez mažoretiek, ktoré sú ozdobou mnohých 
vystúpení nielen v Sabinove a jeho okolí, ale aj 
v zahraničí. Za tým všetkým stoja okrem učiteľov 
aj rodičia našich žiakov, ktorým patrí moje úprim-
né poďakovanie.   
Dnešnú dobu by sme mohli nazvať aj dobou pro-
jektov. Finančné zdroje z Európskej únie, Európ-
skeho sociálneho fondu, z jazykového projektu 
Comenius, Konta Orange a mnohých ďalších 
umožnili  škole zlepšiť svoje materiálno-technické 
vybavenie, zmeniť spôsob vyučovania, využívať 
IKT vo vyučovacom procese, podporovať jazyko-
vé vzdelávanie, zahraničné výmeny a pobyty žia-
kov, vybudovať odborné učebne a laboratóriá. Ale 
najväčším dielom, ktoré sa podarilo, bola celková 
rekonštrukcia školy. Pri tejto príležitosti moje po-
ďakovanie patrí ešte raz primátorovi mesta Petro-
vi Molčanovi a zainteresovaným zamestnancom 
MsÚ, ktorí sa ujali myšlienky rekonštrukcie školy, 
podali projekt a jeho realizáciu dotiahli do úspeš-

ného konca. My v tejto rekonštrukcii pokračuje-
me, vylepšujeme priestory školy aj vonkajší areál 
tak, aby sme sa v škole všetci dobre cítili a aby 
brány našej školy boli vždy otvorené.
Vysoko si vážim prácu učiteľov v triedach so zdra-
votne postihnutými žiakmi, ktorým učitelia najmä 
v primárnom stupni vzdelávania pomáhajú začle-
niť sa do ďalšieho života. Veľmi náročná je práca 
so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostre-
dia. V rámci realizovaného projektu ,,Využime 
šancu – vzdelávajme sa, žime kultúrne a zdravo“ 
učitelia vzbudzujú u týchto žiakov lásku k vzde-
laniu, k ich tradíciám a k takým hodnotám, ktoré 
im v budúcnosti zabezpečia plnohodnotný život. 
Dôležité miesto pri výchove a vzdelávaní v ško-
le má práca vychovávateliek v troch oddeleniach 
školského klubu detí, pomoc asistentov, vedúcich 
záujmových útvarov v školskom stredisku záuj-
movej činnosti, obetavá práca upratovačiek, údrž-
bárov a zamestnancov školskej jedálne. 
Na slávnostnej akadémii, ktorá bude 25. mája 
o 15.00 h v priestoroch MsKS, budeme oce-
ňovať žiakov a ich učiteľov, ktorí v poslednom 
období vzorne reprezentovali školu. Boli a sú mi-
moriadne snaživí a robia svojimi úspechmi radosť 
nielen rodičom, ale aj nám všetkým. Verte, že sme 
na nich hrdí. Ich diplomy, medaily a ocenenia sú 
príkladom aj pre ostatných. Nech sa ich úspechy 
stanú svetielkom, ktoré bude iným žiakom pomá-
hať hľadať správnu cestu. Iste, nie všetci môžu 
byť najlepší, ale neznamená to, že sú horší a ne-
máme ich radi. Som presvedčená, že v každom je 
iskra talentu a nadania, len ju treba zapáliť. Spolu 
s rodičmi všetkých našich žiakov  urobíme všetko 
preto, aby  mali aj naďalej možnosť rozvíjať svoje 
schopnosti a upevňovať svoju vôľu.
Žiaden úspech žiaka sa nedostaví bez zodpoved-
nej práce učiteľov, nadšených rodičov a samozrej-
me bez obetavej pomoci tých, ktorým nie je ľaho-
stajný dnešný stav školstva, ktorí si vážia učiteľov 
a najviac nám pomáhajú. Prístup k učiteľom, či už 
zo strany žiakov alebo rodičov, nie je len záleži-

tosť školy ako takej, ale je odrazom smerovania 
celej našej spoločnosti. Od učiteľov sa očakáva, 
aby vzdelávali, vychovávali, robili psychológov, 
štatistikov, hygienikov, úradníkov, vedúcich krúž-
kov. Na druhej strane sa stávajú veľmi často ter-
čom neoprávnenej kritiky verejnosti, samotných 
žiakov a ich rodičov. Hovorí sa, že učiteľstvo je 
poslanie. Príbeh z reality v našich školách však 
poukazuje na to, že úcta k učiteľovi a prirodze-
ný rešpekt pred ním sa vytrácajú. Príčinou tejto 
zvýšenej agresivity žiakov a rodičov voči pedagó-
gom je nerešpektovanie pravidiel. Nie je možné, 
aby učitelia mali len povinnosti a žiaci a rodičia 
len práva. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí tie-
to pravidlá rešpektujú, podporujú nás a snažia sa 
o zlepšenie našich podmienok. Zvlášť ďakujem 
všetkým rodičom našich žiakov, rade školy a 
predstaviteľom mesta, ktorí podporujú naše akti-
vity pri modernizácii vyučovacieho procesu, pri 
jeho humanizácii a pomáhajú nám pri celkovom  
rozvoji školy. Ďakujem riaditeľom všetkých škôl 
v Sabinove za dobrú spoluprácu a verím, že naj-
mä na stredných školách patria a budú patriť naši 
žiaci vždy medzi najlepších. Nedá mi nespome-
núť veľmi dobrú spoluprácu so školským úradom, 
základnou umeleckou školou, centrom voľného 
času, mestským kultúrnym strediskom a knižni-
cou,  s predstaviteľmi cirkvi a ostatných inštitúcií 
v meste. Bez Vašej pomoci by sme sa nezaobišli. 
Vám všetkým patrí moja úprimná vďaka.
Historický čas sa počíta na stáročia, čas učiteľa 
na minúty, ktoré sú mozaikou niekoľkých desať-
ročí. A práve celé tri desaťročia pôsobia na škole 
zamestnanci E. Vardžíková, M. Šinaľ, S. Kačala, 
A. Kapalková, M. Ondrejová, Z. Puškášová, I. 
Ďuricová, M. Pagurková a A. Leššová. Doteraz 
si svedomito plnia svoje povinnosti s hlbokým 
zmyslom pre čestnosť a spravodlivosť. Aj súčas-
nému kolektívu, ktorý tvorí 77 zamestnancov, ďa-
kujem za obetavú prácu v škole. Nechávajú v nej 
dennodenne kus svojho života, lebo všetci vedia, 
že nie je nič krajšie, ako robiť to, čo majú radi 
a vedia, že to má zmysel a význam. A aké máme 
plány do budúcnosti? Má vôbec zmysel vycho-
vávať a vzdelávať mládež dnes, v čase internetu, 
e-learningu a takmer neobmedzeného prístupu 
k informáciám? Odpovede na tieto otázky sú jed-
noznačné. Nielenže to má význam, je to dokonca 
podstata učiteľskej profesie. Preto do budúcich 
rokov hľadíme s optimizmom a presvedčením, že 
len taká škola, ktorá dokáže pružne reagovať na 
potreby doby, má v súčasnom období budúcnosť, 
kedy klesá populácia, ale stúpajú požiadavky na 
vzdelanie žiakov. 
Jedno príslovie hovorí: ,,Človek bez odvahy je ako 
rozprávka bez dobrého konca“. Naša rozprávka má 
dobrý koniec a my všetci v škole odvahu máme. 
Vykročme teda do ďalšieho obdobia s odvahou 
a optimizmom pri formovaní morálneho a odborné-
ho profilu žiakov – pestujme v nich spoločne úctu 
k hodnotám, ktoré vytvárali celé generácie. 
Zaželajme spoločne našej škole ešte veľa úspe-
chov, dobrých učiteľov, všetkým pevné zdravie 
a hlavne, veľa žiakov, aby sme mohli aj v ďalších 
rokoch vzdelávať novú, mladú generáciu.

Mgr. Alena Mladá, riaditeľka školy

Oslávenec - Základná škola,
Ul. 17. novembra Sabinov



ku, ktorý bol v túto noc skutočne len sym-
bolický, už na čerstvo prebudených spáčov 
čakali raňajky a potom rýchlo pobaliť veci. 
Nakoniec každé z detí dostalo preukaz spáča, 
medailu za účasť a spoločným námorníckym 
pokrikom dali zbohom Noci s Andersenom. 
My, organizátori podujatia veríme, že sa ma-
lým spáčom netradičná knižničná noc páčila, 
že im ostane v spomienkach a že aj takými-
to podujatiami sa v deťoch podarí vypesto-
vať vzťah ku knihe a čítaniu. Na záver naše 

poďakovanie patrí Mgr. Iľkivovi, učiteľke 
Mgr. Čižmárovej a jej zverencom, Ľubke 
Komarovej a Tomášovi Kušnírovi, Marti-
ne Hrabčákovej vedúcej tanečného klubu, 
a pánovi Dvorščákovi - reštauracia Grand. 
Bez ich podpory a pomoci by sa takéto ná-
ročné podujatie nedalo zorganizovať. Teší-
me sa o rok na opätovné stretnutie s neza-
budnuteľným pánom Andersenom.

(mj)
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Sabinovská knižnica sa do nej zapojila už 
po štvrtý raz. Tohoročná noc sa v Sabinove 
niesla v znamení námorníkov a pirátov a zú-
častnili sa jej žiaci 2. ročníkov ZŠ. Termín 
bol tento rok naplánovaný na 30. marca. Už 
po piatej hodine podvečer sa pred knižnicou 
začali zhromažďovať prví nedočkaví spáči 
v sprievode rodičov, nabalení spacákmi a ka-
rimatkami. Postupne vchádzali do detského 
oddelenia knižnice zmeneného pre túto noc 
na námornícko-pirátske kráľovstvo. Po priví-
taní posádky na palube, prišli medzi spáčov 
kamaráti Alicka a Janko v divadielku o tom, 
ako sa pri čítaní knihy dostali priamo medzi 
pirátov. Malí námorníci sa potom mohli pod 
vedením členiek klubu moderného tanca na-
učiť pravý námornícky tanec. Hoci počasie 
nebolo podujatiu naklonené a znepokojovalo 
nás celý deň prehánkami, nakoniec sme sa 
predsa len vybrali navštíviť mestskú políciu, 
kde si deti pozreli kamerový systém, policaj-
ti im ukázali, čo pri svojej práci používajú. 
Nasledovala návšteva vo vynovenej hasič-
skej stanici. Po prvý raz sme mali možnosť 
vidieť okrem hasičskej techniky, ktorá deti 
najviac zaujímala, aj takmer celé priestory 
stanice. Po návrate na našu loď na vyhlad-

nutých spáčov čakala večera a po nej sa už 
hralo, súťažilo, zabávalo... Deti zmenené na 
pirátov a námorníkov prešli po červenom 
koberci a predstavili svoju masku. Súťažili 
v pirátskych a námorníckych disciplínach, 
za odmenu dostal každý víťaz pirátsku šat-
ku alebo sladkosť. Večer už pokročil, keď sa 
vybrali na nočnú prehliadku budovy. Čakalo 
tam na nich prekvapenie v podobe pirátske-
ho prepadu. Našťastie nikomu sa nič nesta-
lo a tak sme v plnom počte mohli privítať 
ďalšiu návštevu. Bol ňou pirát Zlomený zub 
so svojím verným papagájom, ktorý deťom 
porozprával niečo zo svojho dobrodružné-
ho života. Po rozlúčke s ním už nasledovalo 
hľadanie ukrytého pokladu, na ktoré sa deti 
najviac tešili. Poklad sa nakoniec našiel na 
terase budovy a spáči sa oň podľa želania 
piráta Čiernej brady spravodlivo podelili. 
A keďže účastníci ešte stále sršali energiou, 
súťažilo sa ďalej vo vedomostnom kvíze, 
lúštení doplňovačiek či „kŕmení aligátorov“. 
Bolo už ďaleko po polnoci, keď sa posádka 
začala ukladať na spánok. Niektorí si ešte do 
spacích vakov zobrali obľúbenú knihu, iní si 
vymieňali dojmy z večera. Blížilo sa už ráno, 
keď sa knižnica ponorila do ticha. Po spán-

V súčasnej dobe techniky si málokto uvedomuje dôležitosť pohybu 
detí predškolského veku. V materských školách pohyb detí rozvíjame 
cez pohybové cvičenia, ktoré realizujeme denne v triedach a na škol-
ských dvoroch. Práve preto, že v materských školách nie sú telocvič-
ne, rozhodli sme sa spoločne so Školským úradom v Sabinove dať de-
ťom možnosť zašportovať si v mestskej športovej hale. V utorok 17. 
apríla sme pre deti pripravili tieto štyri športové disciplíny - beh, skok 
do diaľky z miesta, hod loptou obojruč ponad hlavu, lezenie. Každá 
materská škola mesta Sabinov vytvorila štyri päťčlenné družstvá.
D1, CH1 – mladšie dievčatá, mladší chlapci (1. 9. 2006 – 31. 8. 2007)
D2, CH2 – staršie dievčatá, starší chlapci (1. 9. 2005 – 31. 8. 2006).
V správnej športovej atmosfére deti športovali, diváci povzbudzovali 
a pani učiteľky zapisovali výsledky, ktoré následne obodovali a určili 
víťazov.
Víťazi v kategórii D 1  

1. miesto: Tatiana Tarasovičová, MŠ 17. novembra Sabinov 
2. miesto: Lucia Sečová, MŠ 9. mája Sabinov 
3. miesto: Sabína Gajdošová, MŠ 9. mája Sabinov 

Víťazi v kategórii D 2  
1. miesto: Alexandra Bodnárová, MŠ Švermova Sabinov 
2. miesto: Sára Varholíková, MŠ 17. novembra Sabinov 
3. miesto: Klaudia Petríková, MŠ 17. novembra Sabinov 

Víťazi v kategórii Ch 1  
1. miesto: Marek Adamečko, MŠ 9. mája Sabinov 
2. miesto: Juraj Čekan, MŠ Švermová Sabinov 
3. miesto: Simon Kilík, MŠ 17. novembra Sabinov 

Víťazi v kategórii  Ch 2  
1. miesto: Tobiáš Božek, MŠ 17. novembra Sabinov 
2. miesto: Samuel Šlosár, MŠ 17. novembra Sabinov 
3. miesto: Jakub Kollár, MŠ 17. novembra Sabinov 

Po vyhodnotení výsledkov deti vystúpili na stupne víťazov a od  Vlas-
ty Znancovej, vedúcej oddelenia školstva, dostali medaily a sladkú 
odmenu. Ostatní súťažiaci dostali pamätnú medailu a sladkosti, aby 
nabrali silu do ďalších športových výkonov.

Alena Adamová
MŠ, 17. novembra Sabinov

NOC S ANDERSENOM

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI SO ZVIERATKAMI

Jedna noc v roku je pre knihovníkov neobyčajná, okná knižníc ostávajú v túto noc 
vysvietené a je zrejmé, že sa v ich priestoroch niečo deje. Deje sa tak na výročie naro-
denia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena a čitateľská verejnosť ju 
pozná pod názvom Noc s Andersenom. Stala sa už medzinárodným podujatím a zášti-
tu nad ňou prevzal Spolok slovenských knihovníkov. 

- prišli námorníci a piráti
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Počítačová hra je interaktívny softvér komunikujú-
ci s používateľom pomocou 2D alebo 3D grafiky a
zvukov na účely vzdelávania alebo zábavy. Dobrú 
zábavu si užívali aj fanúšikovia logických hier na 
8. ročníku počítačového turnaja od 19. marca do 
3. apríla, ktorý usporiadalo Centrum voľného času 
v Sabinove. Bola to jedna z možnosti prezentácie 
žiakov jednotlivých ZŠ a v rôznych kategóriách 
dokázali koordináciu svojich rúk v takomto poradí: 
1. a 2. ROČNÍK ZŠ:
1. miesto - Matúš VYHNÁNEK,
 ZŠ Komenského
2. miesto - Nikolas FABUĽA, ZŠ Komenského, 

Petra PRISTÁŠOVÁ, ZŠ Komenského, Martin 
ŽUPA, ZŠ Komenského

3. miesto - Jakub DAŇKO, ZŠ Komenského

3. a 4. ROČNÍK ZŠ:
1. miesto - Matej DEDINA, ZŠ Komenského
2. miesto - Erik SONTÁG, ZŠ Komenského
3. miesto - Tamara ?, ZŠ Komenského
5. a 6. ROČNÍK ZŠ:
1. miesto - Jozef VERBOVSKÝ, Cirkevná ZŠ
2. miesto - Diana PlanČÁROVÁ, Cirkevná ZŠ
3. miesto - Erik CHROMIAK, ZŠ Komenského
7. až 9. ROČNÍK ZŠ:
1. miesto - Martin KOLEK, Cirkevná ZŠ
2. miesto - Tomáš KAČÍR, ZŠ 17. novembra
3. miesto - Štefan MIŽENČÍK, ZŠ Komenského
Víťazom blahoželáme, prajeme rýchle prsty aj 
v ďalšom  ročníku počítačového turnaja.

M. Bušová
vychovávateľka CVČ

V CVČ sa 19. apríla uskutočnilo obvodné kolo bio-
logickej olympiády – kategória E (Poznaj a chráň). 
Zúčastnilo sa jej osem žiakov z týchto základných 
škôl: ZŠ, 17. novembra Sabinov, CZŠ sv. J. Krs-
titeľa Sabinov, ZSŠ Sabinov a ZŠ Brezovica. Ich 
zástupcovia si vyskúšali svoje vedomosti z oblas-
ti botaniky a zoológie. Súťaž pozostávala z týchto 
častí: identifikácia, test a praktická časť. Úspešným 
riešiteľom blahoželáme a veríme, že nás budú repre-

zentovať v krajskom kole 17. mája v Prešove.
Víťazi BOTANIKA: 
1. miesto – Anna Mária HOMZOVÁ
2. miesto – Ľudmila HRICÍKOVÁ
Víťazi ZOOLÓGIA: 
1. miesto – Zuzana DULINOVÁ
2. miesto – Štefan TALAROVIČ
3. miesto – Martin KOLEK

Bc. Slavomíra Smetanová

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť, stanovená 

vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. o odbornej a 
pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamest-
nancov v znení neskorších predpisov, vysokoškolské 
vzdelanie prvého alebo druhého stupňa vítané.

Iné kritériá a požiadavky
na uchádzača:  
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- občianska a morálna bezúhonnosť, 
- znalosť platnej legislatívy.
Požadované doklady a prílohy,
ktoré je uchádzač povinný predložiť:  
- prihláška do výberového konania, 
- profesijný životopis, 
- potvrdenie o pedagogickej praxi, 
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
- výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,
- návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy 

v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača na  použitie osobných 

údajov pre potreby výberového konania v súlade so 
zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovaný-
mi dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne 
alebo poštou do podateľne Mestského úradu 
v Sabinove, Námestie slobody 57, v obálke 
označenej heslom:„Výberové konanie – MŠ, 
Ul. 17. novembra č. 42 - neotvárať“ najneskôr 
do 25. mája 2012 do 15.00 h. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpo-
klady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom 
termíne spolu s prihláškou do výberového konania 
všetky požadované doklady a prílohy, budú na vý-
berové konanie písomne pozvaní najneskôr sedem 
kalendárnych dní pred jeho konaním. 

V Sabinove, 2. mája 2012 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody è. 57

083 01 Sabinov
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov a v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
funkcie 

riaditeľa Materskej školy,
Ul. 17. novembra č. 42

v Sabinove
(s predpokladaným nástupom od 1. júla 2012) 

POČÍTAČOVÝ TURNAJ

Obvodné kolo: BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
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KINO TORYSA 
5. 5. sobota o 19.00 a 6. 5. nedeľa o 19.00 h
ALOIS NEBEL

Alois Nebel je príbeh samotárskeho výpravcu vlakov, ktorý žije na stanici Biely Potok v Jeseníkoch. Film zobrazuje  
jeho životný osud, od pôsobenia na stanici, cez pobyt v blázinci až po nájdenie osudovej lásky v Prahe. Premiéra 
dlho očakávanej animovanej drámy - adaptácie českého kultového komiksu. Hrajú: M. Krobot, K. Roden, O. Malý, 
T. Voříšková  a i. Česká verzia, 87 min., vstupné: 2,30 €, do 15r. MN

12. 5. sobota o 19.00 h a 13. 5. nedeľa o 19.00 h
THE MUPPETS

Bývali legendami. Ich show kedysi poznal celý svet. Zelený žabiak Kermit bol kultovou postavou, ich divadlo 
bolo vypredané, televízny program sledovali milióny. To však bolo kedysi... Súbor sa rozpadol a miliónom 
fanúšikov zostali len spomienky. Premiéra celovečernej rodinnej komédie produkcie USA. Slovenský dabing, 
104 min., vstupné: 2,30 €, MP

19. 5. sobota o 19.00 h 
LÓVE

Pravdivá milostná dráma zo súčasnosti, ktorá sa odohráva na periférii veľkomesta a jej devízou je silná auten-
ticita prostredia. Koprodukčný česko-slovenský film. 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: 2,00 €, 
od 12r. MP

20. 5. nedeľa o 19.00 h 
MUŽI V NÁDEJI

Môže byť nevera základom šťastného manželstva? Šarmantný Rudolf je o tom presvedčený: „Žena má mať 
pocit, že o chlapa musí bojovať,  musí sa snažiť, aby si ho udržala. A hlavne, žena sa nesmie nudiť!“ Komédia 
produkcie ČR/SR. Hrajú: J. Macháček, B. Polívka, S. Stašová, E. Kerekešová,  P. Hřebíčková a i. Česká verzia, 
110 min., vstupné: 2,00 €, do 15r. MN

26. 5. sobota o 19.00 h 
MODRÝ TIGER

V botanickej záhrade, rajskom ostrove inak rušného mesta, dve deti objavia silu priateľstva a hoci všetko 
ostatné vyzerá ponuro, zjaví sa modrý tiger. Film pre všetkých malých tigrov a ich veľkých rodičov. Premiéra 
rodinného filmu produkcie ČR. Hrajú: L. Votrubová, J.  Wünsch, B.  Hrzánová, J. Hartl, D.  Drewes, S. Pitoňák, 
L. Vychodilová, A. Polívková a i. Česká verzia, 90 min., vstupné: 2,00 €, MP

27. 5. nedeľa o 19.00 h 
MIESTNOSŤ SAMOVRAHOV

Virtuálny svet, ktorý je útočiskom pred tým reálnym, sa jedného dňa môže stať pascou. Premiéra drámy pro-
dukcie Poľsko. Vybrané ocenenia a účasť na festivaloch: MFF Artfilmfest 2011 SR – hlavná cena Modrý anjel, 
MFF Cottbus 2011– hlavná cena, Festival poľských filmov v Gdyni – Strieborné levy pre film a Zvláštne ceny 
za kostýmy a zvuk, MFF Giffoni – najlepší film, najlepšia hudba, najlepší režisér, MFF Berlín 2011 – nominácia 
v súťaži o Teddy Award, otvárací film sekcie Panorama. Hrajú: J. Gierszal, R. Gasiorowska, K. Pieczynski, 
A.  Kulesza a i. České titulky, 110 min., vstupné: 2,00 €, od 12r. MP

NEDE¼NÉ DETSKÉ PREDSTAVENIA
12. 5. sobota o 16.00 h 
THE MUPPETS

Bývali legendami. Ich show kedysi poznal celý svet. Zelený žabiak Kermit bol kultovou postavou, ich divadlo 
bolo vypredané, televízny program sledovali milióny. To však bolo kedysi... Súbor sa rozpadol a miliónom 
fanúšikov zostali len spomienky. Premiéra celovečernej rodinnej komédie produkcie USA. Slovenský dabing, 
104 min., vstupné: 2,30 €

26. 5. sobota o 16.00 h 
MODRÝ TIGER

V botanickej záhrade, rajskom ostrove inak rušného mesta, dve deti objavia silu priateľstva a hoci všetko 
ostatné vyzerá ponuro, zjaví sa modrý tiger.Film pre všetkých malých tigrov a ich veľkých rodičov. Premiéra 
rodinného filmu produkcie ČR. Hrajú: L. Votrubová, J.  Wünsch, B.  Hrzánová, J. Hartl, D.  Drewes, S. Pitoňák, 
L. Vychodilová, A. Polívková 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.

 Predám 3-izb. byt v OV na Puškinovej ul. v Sabinove, dobrá po-
zičná poloha po rekonštrukcii bytového jadra, nová kúpeľňa, nové 
WC, vymenené okná, murovaný balkón, nová kuchyňa. Cena do-
hodou.  

Kontakt: 0904 496 970
 Predám byt v OV 58 m2 v kompletne zrekonštruovanom bytovom 
dome. Cena 49 000 €, dohoda možná. Len vážni záujemcovia! 

Kontakt: 0915 603 704
 Chceš lietať? Vyskúšaj!               Kontakt: 0903 645 505  

 Predám: obývaciu stenu, váľandy 2 ks, kvetinové steny – sústru-
žené 2 ks. Cena dohodou.              Kontakt: 0908 377 466 
 Predám záhradu s chatou na okraji obce Jakubovany pri Sabino-
ve. Záhrada má rozlohu 1272 m2 a je vhodná pre včelárov, nakoľko 
sa na pozemku nachádzajú dva uzatvorené včelíny. Vďaka polohe 
s okolitou prírodou je vhodná predovšetkým na relax. Pod záhradou 
tečie malý potôčik. Cena: 7 000 €. Virtuálnu prehliadku záhrady si 
môžete pozrieť na http://záhrada.panoramyslovenska.sk

Kontakt: 0904 124 666

OBČIANSKA INZERCIA
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1. 5. utorok o 16.00 h
PRVOMÁJOVÉ POPOLUDNIE S DYCHOVKOU
Pri fontánke v parku na Námestí slobody.

4. 5. pondelok o 12.00 h 
67. VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY
Pietny akt kladenia vencov k Pomníku obetí II. svetovej vojny. Ná-
mestie slobody.

13. 5. nedeľa o 15.00 h - DEŇ MATIEK
Mestské oslavy spojené s divadelným predstavením ŽENSKÝ ZÁ-
KON v podaní sabinovských ochotníkov. Kinosála MsKS, vstup 
voľný.

14. 5. pondelok o 18.00 h  FRAGILE
Kinosála MsKS. Vstupné: 9 €. 

17. 5. štvrtok o 9.00 a 10.30 h - PINOCCHIO
Muzikál pre žiakov ZŠ a SŠ v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ a Sym-
fónia o.z. v Sabinove. Kinosála MsKS.

17. 5. štvrtok o 14.00 h - MAJÁLES
Posedenie členov Senior klubu. Estrádna sála MsKS.

18. 5. piatok o 9.00 a 10.30 h - PINOCCHIO
Muzikál pre žiakov ZŠ a SŠ v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ a Sym-
fónia o.z. v Sabinove. Kinosála MsKS.

20. 5. nedeľa o 15.00 a 17.00 h - PINOCCHIO
Muzikál v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ a Symfónia o.z. v Sabino-
ve. Kinosála MsKS. Vstupné: 2 €, deti do 6 rokov 1 €.

1. 5. utorok - ROMANO DŽIVIPEN 
Výstava fotografií autorky Mgr. Márie Hrabčákovej.
PRÍRODA OKOLO NÁS
Výstava fotografií žiakov ZŠ, 17. novembra, Sabinov.
KHAMORO 
Výstava detských ilustrácií a prezentácia záujmovej činnosti žia-
kov ZŠ, 17. novembra, Sabinov. Výstavy potrvajú do 6. mája.
2. 5. streda o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.
4. 5. piatok o 10.00 h a 14.00 h 
DO PRÍRODY S NATUROU
Prednáška o ochrane prírody spojená s besedou pre žiakov ZŠ, 
17. novembra, Sabinov.
9. 5. streda - MENEJ ZNÁMY NEW YORK   
Komentovaná výstava reportážnych a dokumentárnych fotografií 
autora Mgr. Jozefa Ridillu. Výstava potrvá do 1. júna. 
10. 5. štvrtok - FARBY JARI
Výstava detských prác žiakov sabinovských škôl. Výstava potrvá 
do 1. júna. 

KULTÚRNY SERVIS

MsKS

21. 5. - pondelok o 9.00 a 10.30 h - PINOCCHIO
Muzikál pre žiakov ZŠ a SŠ v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ a Sym-
fónia o.z. v Sabinove. Kinosála MsKS.

25. 5. piatok o 15.00 h 
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 30. VÝROČIU OTVORENIA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI 17. NOVEMBRA
Kinosála MsKS.

27. 5. nedeľa o 15.00 h 
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 100. VÝROČIU NARODENIA
DEKANA RÍMSKO-KATOLÍCKEJ FARNOSTI V SABINOVE
ANTONA ĎURČÁKA
Kinosála MsKS.

PRIPRAVUJEME:

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MAŽORETKOVOM ŠPORTE 
1. júna o 17.00 h - Slávnostný pochod mažoretiek v centre Sa-

binova  
   • Vystúpenia: DFS SABINÍK, REAL STREET, hudobná skupina 

VRANA 
   • 20.00 h Martin HARICH – koncert SuperStaristu  
2. júna od 8.00 h Mestská športová hala v Sabinove
   • Malé formácie baton a pom pom´s
   • Miniformácie a veľké formácie MIX
3. júna od 8.00 h - centrum mesta Sabinov
   • Veľké formácie baton a pom pom´s
   • Defilé baton a pom pom´s 

Kultúrne centrum Na korze

13. 5. nedeľa o 17.00 h 
1. ROČNÍK SABINOVSKEJ HUDOBNEJ JARI 
Koncert Združenia mladých umelcov a konzervatoristov.
16. 5. streda o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.
19. 5. sobota o 16.00 h - INŠPIRIKY ENTENTIKY – živicujeme
Dielňa pre všetky tvorivé duše, výroba magnetiek, príveskov a ná-
ušníc zo živice. Vstupné: 6 € (vrátane materiálu). Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť do 18. mája na tel. čísle 0908 894 669.
20. 5. nedeľa o 17.00 h 
1. ROČNÍK SABINOVSKEJ HUDOBNEJ JARI 
Koncert Pražského violončelového dua (Jana Veverková a prof. 
Vladan Kočí).
25. 5. piatok o 17.30 h 
KLAVÍRNY KONCERT LUCIE LANŠČÁKOVEJ
29. 5. utorok o 9.30 h - SLÁVIČEK 2012
Prehliadka ľudových piesní v podaní najmenších speváčikov z MŠ.
30. 5. streda o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.
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Knižnica MsKS

4. 5. piatok o 11.00 h - Naša mama je bosorka 
Zážitkové čítanie z knihy Gabriely Futovej pre žiakov ŠZŠ v Sabinove.

9. 5. streda o 8.30 h
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 
Pre žiakov 1. ročníka CZŠ v Sabinove.

11. 5. piatok o 9.30 h - Ako šlo vajce na vandrovku 
Zážitkové čítanie pre žiakov 2. ročníka ZŠ, Komenského.

15. 5. utorok o 9.00 h
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 
Pre žiakov 1. ročníka súkromnej základnej školy.

FESTIVAL PREŠOV ČÍTA RÁD V SABINOVE
16. 5. o 9.00 h

Beseda so spisovateľom Jurajom Šebestom
– pre žiakov II. stupňa ZŠ

18. 5. o 8.00 h 
Stretnutie s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou
- pre žiakov II. stupňa ZŠ

23. 5. streda o 17.00 h - Literárny klub Idea 
Pravidelné stretnutie pod vedením Mgr. Miroslavy Čapistrákovej.

29. 5. utorok o 8.30 h
XXX. Sabinovský autorský a recitátorský máj 
Literárna súťaž recitátorov a mladých autorov. Priestory MsKS.

CVČ RADOSŤ
PRIPRAVILO
 23. 5. - Nech je mlieko liekom - pre členov ŠKD pri ZŠ v Sabinove
 3. 6. - v rámci MDD - Šarišské hradohranie pre členov centra a ich 

rodičov.

POZÝVA
 vychutnať si detskú bezprostrednosť, mladistvú bezstarostnosť do 

Športovej haly Sabinov v piatok 25. mája o 11.00 h na 6. ročníku ta-
nečnej prehliadky pod názvom TANEC V SRDCI. Vstup zdarma!

 6. mája o 9.00 h do CVČ Sabinov na 3. ročník šachového turnaja 
CVČ SABINOV OPEN 2012 ako súčasť turnajov GRAND PRIX 
MLÁDEŽE 2011-2012.

Senior kluB
• 3. 5. o 14.00 h – Jarné ukončenie paličkovania
• 3. 5. a 5. 5. o 17.00 h - Keramická tvorivá dielňa
• 11. 5. – Zájazd do Užhorodu
• 13. 5. o 15.00 h - Deň matiek
 Pod záštitou primátora mesta v MsKS – divadelné predstavenie sabi-

novských ochotníkov Ženský zákon
• 16. 5. - Opekačka - mestská chata Drienica 
 Odchod zo stanice o 7.50 h, môže sa pridať každý, kto má záujem (nie 

je potrebné sa hlásiť vpred).
• 17. 5. o 14.00 h - MAJÁLES 
 Májové posedenie seniorov pri hudbe s pohostením (DJ Juraj Gabzdil), 

záujem nahlásiť do 13. mája p. Sedlákovej. Estrádna sála MsKS.
• 24. 5. - Zájazd do Nowého Targu – Poľsko
Pravidelné stretnutia:
• Každá nedeľa od 14.00 h - nedeľné popoludnia pri hudbe a šálke čaju.
• Každý štvrtok od 14.00 h - pracujeme s počítačom.
Oznamy
Klub dôchodcov pripravuje celodenný výlet pre seniorov do Poľska. 
Predpokladaný termín mesiac júl – august s nasledovným programom:
- návšteva Ružencovej záhrady LUDZMIERZ (pri Nowom Targu),
- návšteva hradu NIEDZICA,
- návšteva Červeného  kláštora.
Bližšie informácie v Senior klube pri MsKS  na ul. J. Borodáča č. 18 
alebo u p. Sedlákovej, tel. 0908 977 760.

SPOLOČENSKÁ KRONIKASPOLOČENSKÁ KRONIKA
Privítali sme

Ištoňová Olívia Júlia
Viktorová Eva
Kaleja Fabricio

Pristášová Diana
Andraščíková Gabriela

Duda Alex
Žembová Júlia Kenza Affiong

Letkovská Laura
Ištoňová Olívia Júlia

Belišová Emília
Horvath Tibor

Čapistrák Jakub
Kuchárová Sofia
Uhlár Dominik
Viktorová Eva

Naši jubilanti

80 rokov
Čirský Alojz

Vantuchová Apolónia
Kolcunová Helena

Miko Jozef
75 rokov  

Voskárová Eva
Nemcová Žofia

Nalepová Margita
Brutvanová Anna
Pagurko Ondrej

Čižek Karol
Fechová Katarína

70 rokov  
Nosková Klára

Morozová Mária
Štoff Wilfried

Strculová Viera
Dvorščáková Verona

65 rokov  
Motešická Terézia

Matola Ján
Zdeneková Alena
Kovalíková Mária
Semanová Pavlína
Leščáková Anna
Džubáková Anna

Trojanovič Vojtech
Mikula Ján

Guľašová Katarína
Hurajová Jarmila
Čekanová Mária
Sopková Mária
60 rokov  
Šoltýs Štefan

Cihanská Apolónia

Radačovský Michal
Pekeja Elemír

Jedináková Ľuba
Kaminský Martin

Falatová Lukačíková Elena
Škopová Helena

Puškáš Milan
Lazorová Anna

Blichár Miroslav

Opustili nás
Bednárová Margita, 86-ročná
Sochovičová Marta, 49-ročná

Šťastná Žofia, 85-ročná
Krafčák Jaroslav, 75-ročný

Mladá Mária, 84-ročná
Pešta Jozef, 66-ročný

Franko Vladimír, 52-ročný
Javorková Anna, 84-ročná
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Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť a 
na poslednej ceste sprevádzali našu drahú mamu, babku a pra-
babku 

Margitu BEDNÁROVÚ
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti a Vaše modlitby.

Smútiaca rodina

OZNÁMENIEO 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 Mestskom kultúrnom stredisku Sabi-
nov pri zadaní oznamu.

PoDakovanie

10. mája uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec 
a starý otec

Ladislav ŠOLTÝS
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka Zuzana, dcéra Jarmila 
a synovia Ladislav a Roman s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 8. mája uplynie rok, čo nás navždy opustil náš manžel, 
otec a dedko

Emil LETKOVSKÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKA

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň Ti patrí naša 
spomienka. Dňa 17. mája uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, svokor a dedko

Ján PAVLÍK
Tí , ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami

10. mája uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, manžel, 
dedko a pradedko

Milan MALÍK
Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali a venujete mu tichú spo-
mienku v modlitbe.

S láskou spomína celá rodina

21. mája uplynú 2 roky od chvíle, kedy nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko

Miroslav MOTÝĽ
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Manželka a deti s rodinami

S láskou si pripomíname, že 27. mája uplynie päť rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný otec, manžel, brat a švagor

Daniel MOLČAN,
ktorý by sa bol 4. mája dožil 60 rokov. Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku v modlitbách. Nikdy na Teba nezabudneme.

Manželka a deti s rodinou

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci si 25. mája pripomenieme prvé výročie od úmrtia 

Vincenta FECHA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú

manželka, súrodenci a strýko s rodinami

Neplačte, že som odišiel, ten kľud a mier mi prajte. Len v srdci več-
nú pamiatku si na mňa zanechajte. 10. mája si pripomíname smut-
né 4. výročie, čo nás v 47. roku svojho života opustil syn, manžel, 
brat, švagor, zať, strýko, krstný otec a priateľ

Peter NOVOTNÝ
Smútiaca rodina a priatelia

OPATROVATE�SKÝ KURZ
Denná/ve�erná intenzívna forma – d�žka 3 ½ týžd�a

Získajte Knihu Nem�ina
pre opatrovate�ky a CD 

nem�iny

WWW.BMAGENCY.SK,  WWW.OPATROVATELSKYKURZ.SK
BN  AGENCY,   PALACKÉHO  11,   TREN� ÍN ,   0915  863  666

RÝCHLA A KVALITNÁ VÝU�BA, MNOŽSTVO ZLIAV,
certi kát v SJ/NJ/AJ/TL

Kurzy organizujeme po celom Slovensku.

WWW.BMAGENCY.SK • WWW.OPATROVATELSKYKURZ.SK
BM AGENCY • 0915 863 666 • 0910 385238

Získajte knihu Nemčina
pre opatrovateľky

a CD nemčiny
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Lekárne POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Pohotovostnú službu zabezpečuje lekáreň
Na korze, Ružová 27

denne 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 uzávierka najbliž-
šieho vydania Spravodajcu mesta Sabinov je

23. mája.
Najbližšie číslo vyjde 30. mája. Príspevky dodané po tomto ter-
míne redakcia nemusí uverejniť. Za porozumenie ďakujeme.

SEPAROVANÝ ZBER
SKLA A PLASTOV Z VRIEC A KONTAJNEROV v meste SABINOV
 SKLO: 18. máj (piatok)
 PLASTY: 25. máj (piatok)

Reštaurácia u BAŽANTA
Komenského 14 Sabinov

(pri gymnáziu)

Vám ponúka svoje služby vo vynovených priestoroch:
- svadobné hostiny 
- rodinné oslavy
- firemné akcie
- smútočné posedenia
- a iné...


www.restauraciaubazanta.sk

obedové menu: www.restauraciaubazanta.meu.zoznam.sk
Informácie - telefón: 0908 980 360, 051/452 1971

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody è. 57

083 01 Sabinov
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta 
v zmysle § 9 a ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v znení neskorších predpisov 

Nehnuteľnosť –  v k. ú. Sabinov:
– pozemok p. č. 2794/13 ostatná plocha
 o výmere 300 m2,
– pozemok p. č. 2794/14 ostatná plocha o výmere 

318 m2,
– pozemok p. č. 2794/15 ostatná plocha
 o výmere 297 m2,
– pozemok p. č. 2794/21 ostatná plocha
 o výmere 308 m2.
Spôsob prevodu uvedených  nehnuteľnosti je riešený 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
v platnom znení. Uvedené nehnuteľnosti sa  nachá-
dzajú v lokalite Telek  v Sabinove. 

Cenové ponuky môžete doručovať
do 3. mája 2012 na adresu mesta.

PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL
- PERODRÁŽKU

brúsený, I. trieda 4 €, II. trieda 3 €.
V ponuke aj dlážkovica

a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. 

Kontakt: 0905 508 163
• 0911 168 982 
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Mestský úrad
Námestie slobody č. 57 • 083 01 Sabinov

Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov

Prevádzkový dom
na Námestí slobody č. 70 ( súp. č. 70),

pozemok CKN p. č. 997/1 zastavaná plocha o výmere 118 m2

pozemok CKN p. č. 997/2 zastavaná plocha o výmere 21 m2

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
• Návrh kúpnej ceny, pričom minimálna kúpna cena pozemku je 

50 €/m2 a kúpna cena stavby je stanovená vo výške 104 379 €.
• Predloženie podnikateľského zámeru na využitie objektu.
• Predloženie časového harmonogramu rekonštrukčných prác na 

dobudovanie polyfunkčného domu v súlade so zákonom č. 50/
1976 Zb., stavebný zákon v platnom znení a s ukončením prác 
do päť rokov od podpísania zmluvy.

• Kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Ďalšie podmienky súťaže:
• Obmedzenie prevodu na inú než blízku osobu a manžela po 

dobu 10 rokov. 
• Dodržanie podnikateľského zámeru, ktorý je súčasťou ponuky. 
• V prípade nesplnenia záväzkov a podmienok dohodnutých 

v uzatvorenej zmluve si vyhlasovateľ  vyhradzuje právo odstú-
penia od zmluvy. V takomto prípade má vyhlasovateľ nárok  na 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z nadobúdacej ceny.

• Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺ-
ňa hlavné podmienky súťaže a bola  predložená v termíne urče-
nom na podávanie návrhov.

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

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

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

• Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením mestského za-
stupiteľstva.

• Objekt je evidovaný v ústrednom zozname kultúrnych pamia-
tok.

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

7. mája 2012 (pondelok) do 13.00 h
s označením: NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – NS č. 70„ 
na adresu: 

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody č. 57 
083 01 Sabinov

V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na Mestskom 
úrade v Sabinove odd. OSMaVS v pracovných dňoch v čase od 
8.00 do 15.00 h, alebo telefonicky na čísle 051/48 80 423 alebo 
051/48 80 417. 

Mestský úrad
Námestie slobody č. 57 • 083 01 Sabinov

Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov

Dom meštiansky
na Námestí slobody č. 77 (súp. č. 77),

pozemok CKN p. č. 87 zastavaná plocha o výmere 361 m2

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
• Návrh kúpnej ceny, pričom minimálna kúpna cena pozemku je 

50 €/m2 a kúpna cena stavby je stanovená vo výške 192 358 €. 
• Predloženie podnikateľského zámeru na využitie objektu.
• Predloženie časového harmonogramu rekonštrukčných prác na 

dobudovanie polyfunkčného domu v súlade so zákonom č. 50/
1976 Zb., stavebný zákon v platnom znení a s ukončením prác 
do päť rokov od podpísania zmluvy.

• Kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Ďalšie podmienky súťaže:
• Obmedzenie prevodu na inú než blízku osobu a manžela  po 

dobu 10 rokov. 
• Dodržanie podnikateľského zámeru, ktorý je súčasťou ponuky. 
• V prípade nesplnenia záväzkov a podmienok dohodnutých 

v uzatvorenej zmluve si vyhlasovateľ  vyhradzuje právo odstú-
penia od zmluvy. V takomto prípade má vyhlasovateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z nadobúdacej ceny.

• Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺ-
ňa hlavné podmienky súťaže a bola  predložená v termíne urče-
nom na podávanie návrhov.

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

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

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

• Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením mestského za-
stupiteľstva.

• Objekt je evidovaný v ústrednom zozname kultúrnych pamia-
tok.

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

7. mája 2012 (pondelok) do 13.00 h
s označením: NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – NS  č. 77„ 
na adresu: 

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody č. 57 
083 01 Sabinov

V prípade záujmu sa môžete kontaktovať  osobne na Mestskom 
úrade v Sabinove odd. OSMaVS v pracovných dňoch  v čase od 
8.00 do 15.00 h, alebo telefonicky na  čísle 051/48 80 423 alebo 
051/48 80 417. 
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Jednotka
v stavebnom sporení

Navštívte novootvorenú kanceláriu

 obchodných zástupcov

Prvej stavebnej sporite¾ne, a.s.

Námestie slobody 54, Sabinov

alebo

Námestie slobody 81, Sabinov

Základná umelecká skola Sabinov
a Symfónia o. z.

uvádzajú

muzikál

PINOCCHIO

¡

¡

20. máj 2012
15.00 hod. a 17.00 hod.

Kinosála MsKS Sabinov

Vstupné: 2 €  (deti do 6 rokov 1 €)

Predaj vstupeniek v kancelárii ZUS, alebo na t. C. 051 4521847¡

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
���� � � � � Kinosála MsKS Sabinov

14. 5. 2012����o 18.00�
Vstupné: 9 € 

Predpredaj vstupeniek: MsKS p. Pavlovský 
      tel. 051/4521161, mobil: 0903 105 590 

Asociácia  mažoretkového  športu SLOVENSKO

Mažoretky TEDASKY 

Mesto Sabinov 

�������������

�

�������������������

Vás srde�ne pozývajú   na  Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom 
športe , ktoré sa uskuto�nia  v d�och  2. – 3. júna 2012.

Ide o celoštátnú  kvalifika�nú  a postupovú  sú�až mažoretiek v sekciách BATON, 
POM – POM, MIX , FLAG.  

Majstrovstvá  Slovenska sú  nomina�ná  a kvalifika�ná sú�až  pre  medzinárodné 
sú�aže IMA:   

MAJSTROVSTVÁ  EURÓPY  IMA - OPOLE 2012

Neoficiálny program celoslovenskej sú�aže sa za�ína v piatok
1. júna 2012 o 17.00 hodine , kedy budú môc� obyvatelia a 
návštevníci Sabinova sledova� v centre mesta  slávnostný pochod  
mažoretiek .... 

Program sú�aže: 

2. jún 2012 (sobota) od 8.00 h  - Mestská športová hala v Sabinove 

Malé  formácie  baton a pom pom´s 
Miniformácie a ve�ké formácie MIX 

3. jún 2012 (nede�a) od 8.00 h – Centrum mesta Sabinov 

Ve�ké  formácie  baton a pom pom´s 
Defilé baton a pom pom´s 

Na skvelé sabinovské publikum sa tešia hlavne mažoretky Tedasky.
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VYŽREBOVANIE JARNEJ ÈASTI MFK SLOVAN SABINOV
Kolo Dátum Deň Čas STARŠÍ DORAST
20. 5. 5. SO 14.15 Sabinov - Sobrance
21. 13. 5. NE 14.15 Kežmarok - Sabinov
22. 19. 5. SO 14.45 Sabinov - Š. Michaľany
23. 27. 5. NE 10.00 Moldava n/B - Sabinov
24. 2. 6. SO 14.45 Sabinov - Snina
25. 9. 6. SO 14.45 Sabinov - Ľubotice
26. 16. 6. SO 14.45 S. Ľubovňa - Sabinov

Kolo Dátum Deň Čas MLADŠÍ DORAST
20. 5. 5. SO 16.30 Sabinov - Sobrance
21. 13. 5. NE 16.30 Kežmarok - Sabin ov
22. 19. 5. SO 17.00 Sabinov - Š. Michaľany
23. 27. 5. NE 12.15 Moldava n/B - Sabinov
24. 2. 6. SO 17.00 Sabinov - Snina
25. 9. 6. SO 17.00 Sabinov - Ľubotice
26. 16. 6. SO 17.00 S. Ľubovňa - Sabinov

Kolo Dátum Deň Čas STARŠÍ ŽIACI
20 5. 5. SO 09.00 Marhaň - Sabinov
21 12. 5. SO 10.00 Sabinov - Raslavice
22 19. 5. SO 09.30 Kežmarok - Sabinov
23 26. 5.   Sabinov - voľno
24 2. 6. SO 09.30 Sp. Podhradie - Sabinov
25 9. 6. SO 09.00 Ľubotice - Sabinov
26 16. 6. SO 10.00 Sabinov - Medzilaborce

Kolo Dátum Deň Čas MLADŠÍ ŽIACI
20 5. 5. SO 10.45 Marhaň - Sabinov
21 12. 5. SO 11.45 Sabinov - Raslavice
22 19. 5. SO 11.15 Kežmarok - Sabinov
23 26. 5.   Sabinov - voľno
24 2. 6. SO 11.15 Sp. Podhradie - Sabinov
25 9. 6. SO 10.45 Ľubotice - Sabinov
26 16. 6. SO 11.45 Sabinov - Medzilaborce

MAJSTROVSTVO REGIÓNU – DOSPELÍ
18. kolo: Giraltovce - MFK Slovan Sabinov 1:0 (1:0)
19. kolo: Svit - MFK Slovan Sabinov 3:0 (1:0)
20. kolo: MFK Slovan Sabinov – Svidník 0:0 (0: 0)
21. kolo: Košice – Krásna - MFK Slovan Sabinov 2:2 (0:0), góly: Dlugoš J. (11), Novotný
22. kolo: MFK Slovan Sabinov – Humenné 1:1 (1:1), gól: Dlugoš J. (11)
Z tabuľky po dvadsiatom druhom kole
13. miesto 22 7 5 10 27:32 26 bodov
III. LIGA STARŠÍ DORASTENCI
16. kolo: MFK Slovan Sabinov - Čaňa 4:0 (1:0), góly: Dedina P. 2, Želinský, Kolpák
17. kolo: Spišská Belá - MFK Slovan Sabinov 1:3 (1:2), góly: Kolpák 3
18. kolo: MFK Slovan Sabinov – Košická N. Ves 2:1 (1:1), góly: Tomáško, Karabinoš
Z tabuľky po osemnástom kole
2. miesto 18 11 3 4 42:21 36 bodov
III. LIGA MLADŠÍ DORASTENCI
16. kolo: MFK Slovan Sabinov - Čaňa 3:2 (0:0), góly: Dedina M., Kostolník, Lehotský
17. kolo: Spišská Belá - MFK Slovan Sabinov 1:1 (1:1), gól: Semaník
18. kolo: MFK Slovan Sabinov – Košická N. Ves 5:1 (3:1), góly: Kočiš 3, Demo, Kropiľák J.
Z tabuľky po osemnástom kole 
7. miesto 18 8 1 9 32:31 25 bodov
II. LIGA STARŠÍ ŽIACI
16. kolo: Giraltovce - MFK Slovan Sabinov 0:1 (0:0), gól: Mokrý J.
17. kolo: MFK Slovan Sabinov - Kračúnovce 4:1 (1:1), góly: Juraško, Maďar, Repaský, Lipták
18. kolo: Bystré - MFK Slovan Sabinov 2:2 (1:0), góly: Lipták 2
Z tabuľky po osemnástom kole
8. miesto 17 6 3 8 25:39 21 bodov
II. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
16. kolo: Giraltovce - MFK Slovan Sabinov 6:1 (4:0), gól: Brilla
17. kolo: MFK Slovan Sabinov - Kračúnovce 5:2 (5:2), góly: Vranko J. 4, Brilla
18. kolo: Bystré - MFK Slovan Sabinov 0:4 (0:2), góly: Varga, Dragoň. E., Marton, Strelec
Z tabuľky po osemnástom kole
4. miesto 17 12 0 5 77:36 36 bodov

(mn)

Rybárska sezóna sa začala
Sabinovskí rybári odštartovali tohoroč-
nú rybársku sezónu tradičným spôsobom 
16.apríla a o šiestej ráno, na vodnej nádr-
ži v Jakubovanoch symbolicky kľúčom 
odomkli vody po zime. Napriek celodenné-
mu drobnému dažďu a skutočnosti, že tento 
rok otvorenie sezóny vyšlo na pondelok, 
opäť prišlo mnoho rybárov a okrem pria-
teľov z družobnej organizácie z Trebišova 
tu boli aj rybári z Orlova a Prešova. Tak-
že nová rybárska sezóna sa nám už začala 
a najbližšou rybárskou akciou naplánova-
nou na nedeľu 13. mája budú miestne ry-
bárske preteky v love rýb udicou na našich 
kaprových štrkoviskách v Rožkovanoch. 
Tieto jarné preteky každoročne plánujeme 
v pláne športových aktivít pred oficiálnym 
začiatkom kaprovej sezóny, na ktorých sa 
zúčastňujú iba sabinovskí rybári, počnúc 
deťmi z rybárskych krúžkov, mládežník-
mi, dospelými členmi vrátane nežnejšieho 
pohlavia a končiac našimi staršími členmi 
- dôchodcami, kde všetci môžu pokúšať 
šťastie a snažiť sa uloviť v stanovenom čase 
čo najväčšie množstvo rýb jednou udicou, 
no akýmkoľvek dovoleným spôsobom lovu, 
okrem prívlače.
A ako je u nás rybárov zvykom, aj tentoraz 
bude pre súťažiacich po ukončení pretekov  
pripravený perfektný guláš a samozrejme 
hodnotné rybárske ceny pre najlepších.

Ing. Jozef Biroš

Futbal
VÝSLEDKOVÝ SERVISVÝSLEDKOVÝ SERVIS
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MAJSTROVSTVÁ VÚKABU
mládeže

31. marca, Košice
Na Majstrovstvách východoslovenského 
kraja, známe pod názvom Majstrovstvá 
VÚKABU, v poslednú marcovú sobotu 
v Košiciach, reprezentovali Katsudo trinásti 
pretekári. Domov si odniesli spolu 15 me-
dailí. Najúspešnejším sa stal Richard Mácha 
s dvoma zlatými medailami z kategórie kata 
aj kumite. Ďalším umiestnením z kata do 
zbierky prispela Bianka Mišková, ktorá si 
odniesla domov bronz. V kumite hviezdili 
Kristína Šimčíková, Viliam Vojtek, Ema Pi-
gová, Michaela Bryndzová, Saskia Adamo-
vá a František Kostolník, ktorí si vybojovali 
prvé miesto. Striebornú medailu získali Bar-
bora Falatová, Patrícia Blizmanová, Bianka 
Mišková a Ľuboš Džačovský. Z bronzu sa 
(ne)tešili Michal Mácha a FrantiŠek Varga. 
Majstrovstvá kraja sú jednou z postupových 

súťaží na Majstrovstvá Slovenska. Všetci 
umiestnení budú v máji bojovať o titul Maj-
ster Slovenska žiakov.

ŠARIŠSKÝ POHÁR
14. apríla, Prešov

Týždeň po Veľkej noci ostali katsuďáci opäť 
na východe. Do Prešova nie je ďaleko a do-
byť Šariš sa Sabinovčanom podarilo na vý-
bornú. Na Šarišskom pohári bojujú mladí ka-
ratisti len v kategórii kumite, čo Karate klu-
bu Katsudo, keďže sa venuje bezprostredne 
športovému zápasu, vyhovovalo. Bilancia 9-
3-3 hovorí za všetko. Zlatými v Prešove boli 
Mácha Richard, Šimčíková Kristína, Mácha 
Michal, Bryndzová Michaela, Adamová 
Saskia, Kostolník František, Džačovský Ľu-
boš, Macejková Ina a Kostolník Dávid. Zlato 
o chlp ušlo Pigovej Eme, Blizmanovej Patrí-
cii a Cukerovi Oliverovi. Po prehratom semi-
finále zápas o tretie miesto v bronz premenili 
Falatová Barbora, Mišková Bianka a Dujavo-
vá Veronika.

32nd GRAND PRIX SLOVAKIA 
15. apríla, Bratislava

V sobotu boli mladší katsuďáci v Prešove a 
starší v nedeľu smerovali na západ do Bra-
tislavy. Konal sa tam už 32. ročník medziná-
rodného podujatia Grand Prix Slovakia, kto-
rý je súčasťou Stredoeurópskej ligy v karate. 
Na turnaji exceloval Džačovský Matúš, ktorý 
si v kategórii juniori do 76 kg vybojoval prvé 

miesto. Vďaka jeho výkonu v individuálnej 
disciplíne ho reprezentační tréneri nomi-
novali aj do družstva juniorov slovenského 
národného tímu. Aj vďaka Matúšovi získali 
juniori pre Slovensko zlatú medailu.

3. kolo SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ, 
ŽIAKOV a ML. DORASTENCOV

21. apríla, Trenčín 
Slovenský pohár v Trenčíne bol posledným 
kolom v sérii pohárových súťaží pre mládež 
pred Majstrovstvami Slovenska. Katsudo re-
prezentovala len malá zostava. Domov prete-
kári priniesli tri medaily. Pigová Ema a Cuker 
Oliver striebro a Kostolník František bronz.
Po treťom kole Slovenský zväz karate zverejnil 
aj celkové výsledky Slovenského pohára. Na 
troch turnajoch mohli pretekári získať body, 
na základe čoho bol určený celkový víťaz. Aj 
Katsudo má víťazov Slovenského pohára! Sú 
nimi Pigová Ema v kategórii žiačky 8-9 roč-
né do 35 kg a Džačovský Ľuboš v kategórii 
mladší dorastenci 12-13 rokov do 50 kg. Obaja 
získali po 24 bodov. Kostolník František v ka-
tegórii mladší dorastenci do 40 kg získal druhé 
miesto. Tretími v celkovom hodnotení boli vo 
svojich kategóriách Cuker Oliver a Falatová 
Barbora. 
Katsuďákom budeme držať palce na májo-
vých Majstrovstvách Slovenska!!!

Viktória Semaníková

KARATISTICKÝ APRÍL
Karate klub Katsudo Sabinov aj naïalej valcuje súperov. V období štyroch týždòov 
sa katsuïáci zúèastnili na štyroch ïalších podujatiach s medailovou bilanciou 19 zla-
tých, 9 strieborných a 7 bronzových.

Šachový klub Sabinov a CVČ Sabinov
Vás pozývajú na 3.ročník šachového turnaja

ako súčasť turnajov GRAND PRIX MLÁDEŽE 2011 – 2012
Usporiadatelia: ŠK Sabinov, CVČ Sabinov
Termín: 6. 5. 2012
Miesto: CVČ Sabinov, Komenského 41
Systém: 7 kôl švajčiarsky systém, 2 x 15 min.
Harmonogram: prezentácia do 8.45 hod., začiatok o 9.00 hod.
Prihlášky: do 4. 5. 2012, Mgr. Dušan Cuker - 0911 944 045
Štartovné: 1€
Právo účasti: dátum narodenia 1. 1. 1996 a neskôr

Vyhodnotené kategórie:
CH 08 - chlapci narodení 1. 1. 2004 a ml. D 08 - dievčatá narodené 1. 1. 2004 a ml.,
CH 11 - chlapci narodení 1. 1. 2001 a ml. D 11 - dievčatá narodené 1. 1. 2001 a ml.,
CH 14 - chlapci narodení 1. 1. 1998 a ml. D 14 - dievčatá narodené 1. 1. 1998 a ml.

Každá dvojica účastníkov je povinná doniesť šachovú súpravu a funkčné hodiny 
(platí aj pre jednotlivcov), inak usporiadateľ negarantuje zaradenie do turnaja.
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(Pokračovanie zo str. 3)

Radosť v Sabinove nám robia aj zástupcovia 
kolektívnych športov. Florbalový klub Sabi-
nov sa teší podpore a záujmu predovšetkým 
mladých ľudí. Keďže nejde o finančne nároč-
ný šport (oproti hokeju), získal si množstvo 
fanúšikov aj v našom meste. Daniel Znanec, 
predseda klubu, hodnotí sezónu nasledovne: 
„V apríli 2011 sme dosiahli najväčší úspech 
a postúpili sme z regionálnej súťaže do 
extraligy. V septembri sme odohrali prvý 
zápas a získali sme prvý historický bod. 
Celkovo sme skončili na 9. mieste. Na no-
váčika je to úspech, škoda, že sme neprešli 
do play-off. Uvidíme, aká bude nasledujúca 
sezóna. Poďakovať chcem všetkým divá-
kom a potešiteľné je, že deti majú záujem 
a dnes máme už tri mládežnícke družstvá. 
Poďakovať treba mestu za poskytnutie 
haly a Strednej odbornej škole v Sabinove 
za poskytnutie telocvične.“ Marián Žolík 
je bývalým trénerom a dnes asistentom tré-
nera mužov Basketbalového klubu MMBK 
Sabinov. Aký je jeho pohľad na minulý rok? 
„Na prvú ligu sme obstáli vynikajúco ako 
nováčik. Dostali sme sa do play-off, čo je 
najväčší úspech sabinovského basketbalu 
a hráme o postup do extraligy. Sme zatiaľ 
bez zisku bodu, ale je potrebné povedať, že 
veľa chlapcov nám odišlo preč za prácou. 
Basketbal má v našom meste perspektívu, 
hral sa tu už veľmi dávno a dali sme to 
znova dohromady, za dva roky sme v pr-
vej lige. Finančne je to náročné, no chceme 
basketbal udržať. A tu sa treba poďakovať 

aj našim sponzorom.“ Sedem rokov ankety 
a stále je koho oceňovať. Okrem športovcov 
sú tu funkcionári, tréneri, spomínaní sponzori 
a bez nich by sme v našom meste asi len ťažko 
našli úspešných športovcov a stále nové talen-
ty. „Ako som povedal aj v predchádzajúcich 
ročníkoch - teší ma, že máme koho oceniť. 
Máme úspešných športovcov, ktorí nie sú 
v štruktúrach našich klubov, ale reprezen-
tujú nás v reprezentácii a iných kluboch. 
Takto chceme motivovať aj deti. Máme 
reprezentantov Slovenska z našich klubov 
a je povinnosťou samosprávy všimnúť si 

úspechy našich športovcov a aspoň takouto 
formou im úprimne poďakovať za repre-
zentáciu Sabinova. Sme na všetkých hrdí,“ 
uviedol primátor mesta Peter Molčan na mar-
go ankety a ocenených športovcov. Všetkým 
v mene redakcie gratulujeme a želáme im 
úspešný rok 2012 a bohatú medailovú žatvu.

Najlepším opäť Mihalík
Poznáme Naj športovcov Sabinova

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC
MESTA ZA ROK 2011

• Vladimír Mihalík (hokej)
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVÝ
KOLEKTÍV:

• Karate klub Katsudo Sabinov
DOSPELÍ A JUNIORI:

• Matúš Balun (kynológia)
• Pavol Klíma (silový trojboj)
• Vlastimil Dobranský (silový trojboj)
• Adrián Perháč (silový trojboj)
• Milan  a Ing. Jaroslav Mojzešovci
   (poštové holuby)
• Veronika Semaníková (karate)

ŽIACI
• Andrea Kravcová (šach)
• Patrik Kravec (šach)
• Ľuboš Džačovský (karate)
• Dávid Kostolník (karate)
• Ina Macejková (karate)

ŠPORTOVÉ KLUBY
• Basketbalový klub MMBK Sabinov
   - muži 
• Florbalový klub Sabinov
• Klub silového trojboja T+T Sabinov

(rich)

Svoje športové umenie predviedla
počas vyhlasovania ankety fitneska

Stanka Dolinská. 

Ocenení športovci Sabinova za rok 2011.

Vzrastom a vekom malí, no výsledkami 
úspešní šachisti - súrodenci

Andrea a Patrik Kravcoví.

Úspešnou reprezentantkou v karate
a tradične oceňovanou je

Veronika Semaníková. 


