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Spravodajca mesta

4 15Kalendár zberu odpadov 
na rok 2019.

KATSUDO má Majstrov 
Slovenska! Dávida Mojzeša 
a Kris  nu Šimčíkovú.

7 Sabyt, s.r.o. 
zefek  vňujeme dodávku 
tepla v meste.

PRÍHOVOR PRIMÁTORA

 Drahí spoluobčania,
obyvatelia mesta Sabinov!

Aj keď je rok 2018 už niekoľko ho-
dín minulosťou a my rozmýšľame 
o tom, aký bude ten nasledujúci 

rok 2019, dovoľte mi niekoľko postre-
hov a myšlienok k nedávno uplynulému 
roku, ktorý bol ukončený magickou os-
mičkou. Rok 2018 bol iným rokom ako 
predchádzajúce. Po štyroch rokoch ste 
opäť mali možnosť pristúpiť k volebným 
urnám a vybrali ste si svojich zástupcov, 
ktorí budú ďalšie roky viesť naše mesto. 
Verím, že spoločné úsilie o budovanie 
mesta nám napomôže počas nasledu-
júcich 4 rokov zahodiť poli  cké tričká 
a spojí nás v spoločnom cieli – v budova-
ní nášho mesta, aby sa v ňom skutočne 
každému dobre žilo. 

Hoci som primátorom necelý mesiac, 
prácu samosprávy som vnímal cez funk-
ciu prednostu mestského úradu. So 
svojimi spolupracovníkmi sme sa snaži-
li o to, aby sme využili všetky možnos   
a svoje schopnos   pre rozvoj mesta. Jed-
nou z najväčších akcií v minulom roku 

bola výstavba tartanovej dráhy, no ne-
smieme zabúdať ani na iné projekty, ako 
napríklad výstavba inžinierskych sie   na 
Ulici Šancová, či už prebiehajúca inves  -
cia pre výstavbu bytových domov.

V tomto kontexte nás však  zaujíma 
hlavne budúcnosť. V roku 2019 máme 
smelé plány, a mo  vuje nás pocit, že 
budeme ako kolek  v všetci nápomoc-
ní celému mestu. Čaká nás regenerácia 
vnútrobloku na Ulici Komenského, ďa-

lej budovanie nových cyklis  ckých trás 
v rámci projektu Eurovelo 11, zlepšenie 
vybavenos   učební v ZŠ Komenského, 
17. novembra, pričom nesmieme za-
búdať ani na tých najmenších – v roku 
2019 plánujeme rozšíriť kapacity Mater-
skej školy na Ulici Jarková v Orkucanoch, 
a tak  ež výstavbu detského ihriska v tej 
istej mestskej čas  . V neposlednom rade 
by sme radi obstarali kompostéry pre 
záhradkárov, či rekonštruovali Materskú 
školu na Ulici 9. mája.

Drahí Sabinovčania,
v začiatkoch nového kalendárneho roka 
2019 si zvykneme priať všetko dobré, 
najmä šťas  e, zdravie a tak  ež aj veľa 
Božích milos  . Dovoľte mi, aby som 
bol na začiatku tohto roka na stránkach 
prvého čísla Spravodajcu mesta Sabinov 
trochu netradičný.

Zaprajme si navzájom, aby naše spo-
ločné plány pre rozvoj mesta neostali len 
na papieri. Skúsme každý, kto môže spo-
ločne priložiť ruku k dielu a po vykonanej 
práci nadobudnúť dobrý pocit z dobre 
vykonaného diela. Možno, že sa nepo-
darí všetko, možno zvládneme len časť, 
prípadne nie na sto percent pre spokoj-
nosť všetkých. No prajem si, aby sme 
v novom roku zanechali veci nemožné 
a naplnili  e reálne. Takto ukážeme os-
tatným mestám na Slovensku, že vieme 
nielen tvoriť a budovať, ale budeme pre 
ne tak  ež príkladom, že aj menšie mesto 
dokáže byť pozi  vnym príkladom pre  e 
väčšie ak má kolek  vneho ducha v sle-
dovaní spoločného cieľa pre všetkých 
občanov. Prajem úspešný rok 2019 všet-
kým nám, Sabinovčanom - nášmu mes-
tu, kde sa dobre žije! «
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• MsZ berie na vedomie informáciu o poverení zástupcu pri-
mátora, Ing. Ladislava Halušku. 

• MsZ poveruje poslanca Mestského zastupiteľstva v Sabinove 
Mgr. Danielu Lenkovú, zvolávaním a vedením zasadnu   MsZ 
v Sabinove v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tre-
 a veta, ods. 5 posledná veta, ods. 6 posledná veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
• MsZ zrušuje v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov uznesenie č. 5/2014 prijatom na zasadnu   Mestského 
zastupiteľstva v Sabinove konanom dňa 10. 12. 2014.

• MsZ zriaďuje v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov stále komisie mestského zastupiteľstva:
1. Komisia fi nančná a správy majetku
2. Komisia pre inves  cie a rozvoj mesta
3. Komisia sociálna a bytová
4. Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
5. Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany ŽP
6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality
7. Komisia na ochranu verejného záujmu

MsZ volí na základe § 15 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov predsedov a členov ko-
misií MsZ v tomto zložení:
KOMISIA FINANČNÁ A SPRÁVY MAJETKU:
Predseda: poslanec MsZ    Mgr. Daniela Lenková
Tajomník: zamestnanec MsÚ  Ing. Alžbeta Semanová
Členovia: poslanci MsZ     Mgr. Marián Valkovič
             Ing. Marek Hrabčák, PhD
             Jozef Kropiľák
z radu občanov        Ing. Jaroslav Šoltýs
             Ing. Ondrej Ungvarský
             Mgr. Ladislav Francan
KOMISIA PRE INVESTÍCIE A ROZVOJ MESTA: 
Predseda: poslanec MsZ     Jozef Kropiľák
Tajomník: zamestnanec MsÚ   Ing. Peter Tuleja
Členovia: poslanci MsZ     Mgr. Miroslav Kovalík
               Ing. Marek Hrabčák, PhD
               Mgr. Šimon Vaňo
z radu občanov        Ing. Fran  šek Gardoš
               Ing. Anton Novák
               Ing. Emanuel Šmídl 
KOMISIA SOCIÁLNA A BYTOVÁ:
Predseda: poslanec MsZ    Mgr. Eva Motýľová
Tajomník: zamestnanec MsÚ  Anna Karnišová
Členovia: poslanci MsZ     Stanislav Vaňo
               Mgr. Jozef Kolarčik
               Ing. Peter Vargovčik
z radu občanov        Ing. Alena Semaníková
               Mgr. Mar  n Jusko 
               Vincent Ma  ja
KOMISIA PRE VZDELÁVANIE, MLÁDEŽ, ŠPORT A KULTÚRU:
Predseda: poslanec MsZ    Ing. Peter Vargovčík
Tajomník: zamestnanec MsÚ  Ing. Vlasta Znancová
Členovia: poslanci MsZ     Mgr. Alžbeta Šol  sová
               Mgr. Daniela Lenková
               Mgr. Marián Valkovič
z radu občanov        Mgr. Katarína Kurucová 
               Mgr. Magdaléna Miková
               Mgr. Jozef Váhovský 
KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH, ROZVOJ PODNIKANIA 
A OCHRANY ŽP:
Predseda: poslanec MsZ    Ing. Radoslav Ernst
Tajomník:  zamestnanec MsÚ  Mgr. Pavol Molnár

Členovia: poslanci MsZ     Jozef Potocký
               Bc. Erik Radačovský
               Mgr. Alžbeta Šol  sová
z radu občanov        Pavol Bujňák
               Ing. Vladimír Štofaník
               Ing. Gabriel Huraj
KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK A PREVENCIU 
KRIMINALITY:
Predseda: poslanec MsZ    Stanislav Vaňo
Tajomník: zamestnanec MsÚ  Ing. Mar  n Jurko
Členovia: poslanci MsZ     Mgr. Šimon Vaňo 
               Mgr. Jozef Kolarčik
               Mgr. Eva Motýľová
z radu občanov        Kamil Pulščák
               PhDr. Marek Vaľuš
               Mgr. Juraj Vrábel ml. 
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU:
Predseda: poslanec MsZ    Ing. Ladislav Haluška
Členovia: poslanci MsZ     Bc. Erik Radačovský
               Mgr. Miroslav Kovalík
               Jozef Potocký
               Ing. Radoslav Ernst
• MsZ určuje na základe § 15 ods. 3 č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov náplň práce čle-
nov komisií:

1. Komisia fi nančná a správy majetku
- prerokúva rozpočty, prejednáva VZN o miestnych daniach 
a poplatku, ako aj ďalšie materiály týkajúce sa fi nančnej oblas-
  mesta

2. Komisia pre inves  cie a rozvoj mesta
- vypracúva stanoviská k materiálom predkladaným do orgá-
nov mesta vo svojej oblas  
3. Komisia sociálna a bytová
- vypracúva stanoviská k materiálom predkladaným do orgá-
nov mesta v oblas   sociálnej a bytovej
4. Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
- vypracúva stanoviska k materiálom predkladaným do or-
gánov mesta v oblas   vzdelávania, kultúry, športu a mláde-
že a vypracúva stanoviská k posudzovaniu žiados   o dotácie 
z rozpočtu mesta oblas  
5. Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany ŽP
- vypracúva stanoviská k materiálom predkladaným do orgá-
nov mesta vo svojej oblas  
6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality
- spolupracuje pri ochrane verejného poriadku
7. Komisia na ochranu verejného záujmu
- prejednáva prípadné konfl ikty záujmu pri výkone funkcií ve-
rejných funkcionárov
• MsZ poveruje výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov:
1. Ing. Ladislav Haluška
2 Mgr. Marián Valkovič
3. Ing. Radoslav Ernst
• MsZ určuje v matričnom obvode Sabinov sobášne dni:
         štvrtok a sobota

sobášnu miestnosť:  obradnú miestnosť v budove 
         Mestského úradu
• MsZ určuje / schvaľuje plat primátorovi mesta Sabinov 

Ing. Michalovi Repaskému v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpi-
sov zvýšený o 20 % mesačne.

• Msz berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kon-
trolóra k IV. zmene rozpočtu mesta na rok 2018.
a schvaľuje: 

IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v členení podľa príj-
mov a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške 9 881 472 €
Objem bežných výdavkov vo výške 9 358 391 €
Objem kapitálových príjmov vo výške 2 682 217 €

Vyberáme z uznesení MsZ 
zo dňa 10.12.2018
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Objem kapitálových výdavkov vo výške 5 596 798 €
Objem príjmových fi nančných operácií vo výške 2 696 781 €
Objem výdavkových fi nančných operácií vo výške 305 281 €
Použi  e prostriedkov rezervného fondu vo výške 703 981 €

IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v členení podľa programov

P. č. Názov programu Bežné 
výdavky v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné interné služby 151 468 0
2. Bezpečnosť 255 595 25 700
3. Verejné priestranstvá 888 072 1 440 725
4. Školstvo 5 052 059 182 446
5. Sociálna oblasť 1 011 450 3 303
6. Občianska vybavenosť 127 543 3 769 019
7. Kultúra a šport 546 618 140 605
8. Správa mesta 1 325 586 35 000

SPOLU 9 358 391 5 596 798

IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 na úrovni hlavnej ka-
tegórie ekonomickej klasifi kácie rozpočtovej klasifi kácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2018
100 Daňové príjmy 5 593 573 
200 Nedaňové príjmy 1 178 881
300 Granty a transfery 5 791 235
400 Príjmové operácie 776 781

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné 
fi nančné operácie 1 920 000

príjmy spolu 15 260 470
600 Bežné výdavky 9 358 391
700 Kapitálové výdavky 5 596 798
800 Výdavkové operácie 305 281

výdavky spolu 15 260 470

• MsZ schvaľuje Rozpočet mesta na rok 2019 v členení podľa 
príjmov a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške  10 391 411 €
Objem bežných výdavkov vo výške 10 093 360 €
Objem kapitálových príjmov vo výške 2 549 317 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške 4 160 290 €
Objem príjmových fi nančných operácií vo výške 1 590 444 €
Objem výdavkových fi nančných operácií vo výške 277 522 €

Rozpočet mesta na rok 2019 v členení podľa programov

P. č. Názov programu Bežné
výdavky v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné interné služby 173 646 0

2. Bezpečnosť 271 634 12 500

3. Verejné priestranstvá 891 293 879 380

4. Školstvo 5 573 419 694 926

5. Sociálna oblasť 1 123 730 0

6. Občianska vybavenosť 10 000 2 538 484

7. Kultúra a šport 616 850 0

8. Správa mesta 1 432 788 35 000

SPOLU 10 093 360 4 160 290

Rozpočet mesta na rok 2019 na úrovni hlavnej kategórie 
ekonomickej klasifi kácie rozpočtovej klasifi kácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2019
100 Daňové príjmy 6 016 207
200 Nedaňové príjmy 987 398
300 Granty a transféry 5 937 123
400 Príjmové operácie 479 764

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné 
fi nančné operácie 1 110 680

príjmy spolu 14 531 172
600 Bežné výdavky 10 093 360
700 Kapitálové výdavky 4 160 290
800 Výdavkové operácie 277 522

výdavky spolu 14 531 172

• MsZ berie na vedomie: 
1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa príjmov 
a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške 10 300 191 €
Objem bežných výdavkov vo výške 10 019 087 €
Objem kapitálových príjmov vo výške 20 000 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške 15 000 €
Objem príjmových fi nančných operácií vo výške 0 €
Objem výdavkových fi nančných operácií vo výške 286 104 €

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa programov

P. č. Názov programu Bežné 
výdavky v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné interné služby 173 646 0
2. Bezpečnosť 271 634 0
3. Verejné priestranstvá 883 423 0
4. Školstvo 5 573 419 0
5. Sociálna oblasť 1 123 730 0
6. Občianska vybavenosť 0 15 000
7. Kultúra a šport 606 850 0
8. Správa mesta 1 386 385 0

SPOLU 10 019 087 15 000

2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 v členení podľa príjmov 
a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške 10 300 191 €
Objem bežných výdavkov vo výške 10 019 087 €
Objem kapitálových príjmov vo výške 20 000 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške 15 000 €
Objem príjmových fi nančných operácií vo výške 0 €
Objem výdavkových fi nančných operácií vo výške 286 104 €

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 v členení podľa programov

P. č. Názov programu Bežné 
výdavky v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné interné služby 173 646 0
2. Bezpečnosť 271 634 0
3. Verejné priestranstvá 883 423 0
4. Školstvo 5 573 419 0
5. Sociálna oblasť 1 123 730 0
6. Občianska vybavenosť 0 15 000
7. Kultúra a šport 606 850 0
8. Správa mesta 1 386 385 0

SPOLU 10 019 087 15 000

• MsZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabi-
nov č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov 
č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania 
nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým 
osobám v znení VZN mesta č. 7/2012, č. 10/2013, č. 11/2013, 
č. 5/2016 a č. 5/2017 – Príloha č. 11 k VZN – nájomné v byto-
vom dome na Ul. Mlynskej č. 3, blok A2 – 16 bytov.

• MsZ schvaľuje VZN mesta Sabinov č. 8/2018 v alterna  ve 
A o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území 
mesta Sabinov na rok 2019.

Celé znenia uznesení MsZ, hlasovania, zápisnicu a zvukový záznam 
z priebehu MsZ nájdete na:

h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/uznesenia.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/hlasovanie.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/zvukove-zaznamy-msz.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/zapisnice.html
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OZNAM – PONUKA – NEBYTOVÉ PRIESTORY
Mesto Sabinov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

- na predkladanie súťažných návrhov na uzavre  e zmlu-
vy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
prízemí (suteréne) objektu na Ul. Prešovskej 19 v Sa-
binove, k. ú. Sabinov, na pozemku parc. číslo 601/9 do 
17.1.2019 do 13.00 h - nebytové priestory o výmere 
149,72 m2,

a
PREDĹŽENIE LEHOTY NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH 

NÁVRHOV DO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Jún 2019
Po Ut Št Št Pi So Ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Máj 2019
Po Ut Št Št Pi So Ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Apríl 2019
Po Ut Št Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Marec 2019
Po Ut Št Št Pi So Ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Február 2019
Po Ut Št Št Pi So Ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Január 2019
Po Ut Št Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2019

V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 6.00 h

I NFORMÁCIA PRE OBČANA K JEDNOTLIVÝM ZLOŽKÁM 
KOMUNÁLNEHO ODPADU

P APIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z ur-
čených neobalových výrobkov z papiera a lepenky

Patria tu napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, 
papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier - krepový, baliaci, kancelársky, ka-
talógy a pod. Nepatria tu napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený 
papier - povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, 
kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety a pod.

P LASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených ne-
obalových výrobkov z plastov

Patria tu napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, 
PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z po-
travín „tégliky”, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, 
olejmi a ropnými látkami, guma, molitan a pod.

SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neoba-
lových výrobkov zo skla

Patria tu napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, po-
háre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, 
porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazov-
ky a pod.

K OVY: Určené pre odpady z obalov z kovov
Patria tu napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky 

z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče a pod. 
Nepatria tu napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky a pod.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY:         
Určené pre tetrapaky

Patria tu napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, che-
mikálií, papier a lepenka a pod.

B IOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patria tu napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia 

a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, 
seno, piliny, hobliny, kvety a pod. Nepatria tu napríklad: kuchynský a reštaurač-
ný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá a pod.

Z MESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patria tu napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad a pod.

Nepatria tu napríklad:  vytriedené zložky komunálneho odpadu - plasty, papier, 
sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad a pod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z ELEKTRICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Patria tu napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospot-
rebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky a pod.
P NEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneu-
matík - predajcovi pneumatík alebo pneuservisu.

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA:
Hollého 35, 083 01 Sabinov (areál VPS)

Po., Ut., Str.:  8.00 - 14.00 h
Štvrtok:   zatvorené
Piatok:    8.00 - 14.00 h
Sobota:    8.00 - 11.00 h

Vývoz plastov, kovov a VKM z vriec od rod. domov a plastov a VKM z 1100 l nádob od bytoviek

Vývoz skla - vrecia a 1100 l nádoby

Vývoz plastov a VKM z 100 l nádob od bytoviek

Vývoz papiera - vrecia a 1100 l nádoby

Vývoz kovov - 1100 l nádoby

Zákon č. 312/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch, zavádza od 1.7.2019 pre organizácie zodpovednos   
výrobcov, ktoré fi nancujú triedený zber zložiek komunálneho odpadu 
– papier, plasty, sklo, VKM a obaly z kovov - novú povinnosť: zabezpe-
čiť zber týchto zložiek najmenej vo výške cieľov zberu ustanovených 
v Zákone o odpadoch.
Na obdobie 1.7.2019 až 30.6.2020 je tento cieľ stanovený na 40 % 
z celkového potenciálu vzniku týchto odpadov. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že ešte ani v tomto období (druhá polovica decembra 2018) 

nevyšla v zbierke zákonov novela vyhlášky, ktorá má stanoviť spô-
sob výpočtu tohto cieľa a potenciál vzniku týchto odpadov minister-
stvo zverejní (až) do 30. apríla 2019, nie je možné určiť, či k dátumu 
1.7.2019 nebude potrebné uskutočniť výrazné zmeny v systéme trie-
deného zberu vyššie uvedených zložiek.
Z tohto dôvodu, aby sme v prípade zmien v triedenom zbere od 
1.7.2019 nezmiatli zmenou termínov obyvateľov, rozhodli sme sa 
zverejniť harmonogramy zberu triedených zložiek – papier, plasty, 
sklo, VKM, obaly z kovov – len na obdobie prvého polroka 2019.

»
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Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) 
v súlade s § 9a ods. 9 v spojitos   s § 9a ods. 5 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabi-
nov v správe MsKS:
- predmet nájmu: Miestnosť pre bufet na futbalovej tri-

búne – miestnosť o výmere 21 m2 na 1. poschodí futbalo-
vého štadióna

- účel nájmu: poskytovanie pohos  nských služieb návštev-
níkom futbalového štadióna počas futbalových zápasov

- doba nájmu: od 01.03.2019 do 30.11.2019 (prvá časť náj-
mu) a od 01.03.2020 do 30.11.2020 (druhá časť nájmu) 
prenájom priestorov je len počas futbalových zápasov 
v trvaní od 60 minút pred zača  m zápasu do 60 minút po 
skončení zápasu

- cena nájmu: 6,00 € / 1 zápas
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, 
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu náj-
mu (elektrická energia, vodné a stočné).
Nájomné bude splatné v dvoch splátkach – prvá po ukonče-
ní prvej čas   nájmu a druhá po ukončení druhej čas   nájmu.
Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke 
www.kulturnestredisko.sk.

K uvedeným nehnuteľnos  am môžu prípadní záujemco-
via písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote 
do 31.01.2019 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou 

musí byť najneskôr 31.01.2019 už zapísaná v registratúr-
nom denníku MsKS). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na 
adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka 
Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyzna-
čením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľnos   – bufet 
futbalový štadión“.

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné priložiť v zmysle 
zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblas-
  spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so 

spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených 
v zámere.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento 

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

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

disko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej ceno-

vej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Štefan Kušnír, 
tel.: 0907 455 848

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do 
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvo-
renie zmluvy o nájme nebytových priestorov do 17.1.2019 
do 13.00 h, nachádzajúcich sa na prízemí objektu na Ul. 9. 
mája 21 v Sabinove, k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 631/6 
– nebytové priestory o výmere 61 m2.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťa-
že a predĺžení lehôt na predkladanie súťažných návr-
hov do obchodných verejných súťaží nájdete na strán-
ke mesta www.sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na tel. čís. 
051/4880423, 0905 789 515.

 HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU Z 110 L KUKA NÁDOB A 1 100 L 
KONTAJNEROV V MESTE SABINOV PLATNÝ OD 1.1.2019

 Marius Pedersen, a.s., č. t. 051/4520 842

Pondelok Utorok Streda Streda Piatok

SABINOV SABINOV SABINOV SABINOV SABINOV

Ovocinárska Jilemnického Levočská Novomeského 17. novembra

Sadová Ružová Hliník Fraňa Kráľa Prešovská

Hollého Mat. slovenskej Pod Švabľovkou J. Jesenského Jakubovanská

Nám. slobody Ulica mieru Priemyselná štvrť Poliklinika Puškinova

J. Borodáča Štúrova Šancová Gojdiča Mat. slovenskej

17. novembra Ulica 9. mája Mlynská Seniorvital

Puškinova Hviezdoslavova Gen. Svobodu ORKUCANY

Prešovská Komenského Sládkovičova Mudroňova

Jakubovanská Murgašova SNP Bernolákova

Čergovská Švermova J. Cirbusovej Jarková

Karpatská Kpt.Nálepku Nezabudova Višňová

Tehelná Moyzesova J. Záborského

Záhradná Kvetná

Fábryho A. Prídavku
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Darovanie krvi je vysoko 
humánny čin, pri ktorom 

sa zdravý jedinec slobodne 
rozhodne odovzdať svoju krv 
na jej ďalšie spracovanie a po-
uži  e. Celý proces darovania 
krvi je dnes do detailov pre-
pracovaný. Hoci nie je rozdiel 
v darovaní krvi medzi krajina-
mi EÚ, stále závisí od dobro-
voľnos  , ochoty a altruizmu 
darcov krvi. Napriek všetkým 
snahám sa krv vo svojej kom-
plexnos   stále nepodarilo 
umelo vyrobiť, preto je dôle-
žité prejaviť darcom krvi úctu. 
Dostatok krvi neodmysliteľne 
súvisí s dostatočným počtom 
dobrovoľníkov – ak  vnych 
darcov krvi. Ak ste sa rozhod-
li darovať krv, tak sa chystáte 
urobiť správnu vec. Darova-
ním krvi môžete zachrániť 
život. Darovať krv je ten naj-
ušľach  lejší a najväčší dar, 

ktorý vás nič nestojí, ale pre 
obdarovaného môže zname-
nať záchranu života a zdravia. 
Miestny spolok SČK v Sabino-
ve v spolupráci s Transfúznou 
stanicou v Prešove každoroč-
ne organizuje odbery krvi – 
v roku 2019 budú odbery pre-
biehať v KC Na korze v týchto 
termínoch – 6. marca, 27. júna 
a 23. októbra. 

Krv je nenahraditeľným lie-
kom – darcovi neublíži a prí-
jemcovi môže zachrániť život. 
Život je jedna veľká náhoda 
a nikto z nás nevie, kedy bude 
sám potrebovať pomoc. Dar-
covia krvi – to sú  , ktorí môžu 
zmeniť osud toho druhého, 
pretože krv je jedna z mála 
vecí, ktoré sa ničím iným ne-
dajú nahradiť.

V obradnej sieni MsÚ v Sabi-
nove 27.12.2018 o 16.00 h pri-
mátor mesta Michal Repaský, 
za účas   predsedu SČK ÚzS 
Prešov a Sabinov Jozefa Či-
čváka slávnostne poďakoval 
35 dobrovoľným darcom krvi.

OCENENÍ BOLI: 
Diamantová medaila
1. Seč Miroslav
Zlatá medaila
1. Falat Jozef
2. Ižarik Juraj
3. Palenčár Mar  n
4. Valkovič Mar  n
Strieborná medaila
1. Jakubčová Alexandra
2. Kocvár Tomáš
3. Kozma Michal
4. Milčevič Šimon
5. Nehila Daniel
6. Pavlovský Juraj
7. Sabolová Marta 
8. Šoltýs Lukáš
9. Zakuťanský Marek
10. Borodáčová Viera
11. Kraľ Miroslav
12. Križalkovič Tibor

13. Marcinčin Matej
14. Milčevič Jozef
15. Novotný Dominik
16. Surmíková Daniela
17. Viktor Ľubomír
Bronzová medaila
1. Baňas Šimon
2. Belejkanič Dávid
3. Borodáčová Ivana
4. Današová Michaela
5. Gargalovič Ján
6. Hanzely Jaroslav 
7. Horvát Jozef
8. Korinková Katarína
9. Kormošová Iveta
10. Michalský Štefan
11. Šešťuk Vladimír
12. Vrábel Peter
13. Žemba Adam

Všetkým Vám patrí naše 
veľké ĎAKUJEME!

Iveta Šulíková, Miestny spolok SČK 
v Sabinove, foto: archív SČK

Povinná elektronická komuniká-
cia od 1. júla 2018 pla   pre všet-

ky fyzické osoby (FO) - podnikateľov 
registrovaných pre daň z príjmov 
na daňovom úrade a podnikajúcich 
v zmysle Obchodného zákonníka 
(napr. živnostníci, súkromne hospo-
dáriaci roľníci, fi nanční poradcovia, 
lekári a pod.).

Fyzické osoby registrované pre 
daň z príjmov iba z dôvodu prenáj-
mu nehnuteľnos   podľa § 6 ods. 
3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších pred-
pisov, (t. j. prenájom nie je živnos-
ťou), nie sú povinné komunikovať 
elektronicky.

Registráciu pre účely elektronic-
kej komunikácie urobíte prostred-
níctvom portálu fi nančnej správy 
na www.fi nancnasprava.sk buď:
• pomocou eID karty (občianske-

ho preukazu s elektronickým 
čipom) - POZOR na aktuálny 

podpisový cer  fi kát! Podpisové 
cer  fi káty vydané do novembra 
2017 boli zneplatnené a musíte 
ich vymeniť,

• pomocou kvalifi kovaného elek-
tronického podpisu (KEP) - zís-
kate ho u cer  fi kačných autorít,

• prostredníctvom dohody o elek-
tronickom doručovaní - uzavriete 
ju so správcom dane pria mo na 
daňovom úrade. Pred návštevou 
daňového úradu je potrebné sa 
najprv zaregistrovať na www.fi -
nancnasprava.sk.
Najbližšie povinnos   tých da-

ňových subjektov, ktorí sa doteraz 
nezaregistrovali na elektronické 
doručovanie:

Elektronicky sa nepodávajú 
len daňové priznania, ale aj všet-
ky iné podania napr. oznámenie 
o predĺžení lehoty na podanie 
DP, všetky žiados  , oznámenia 
a pod.

Na základe vyššie uvedených 
informácií týmto apelujeme na 
daňové subjekty - fyzické osoby 
podnikateľov, aby si registráciu 
elektronickej komunikácie ne-
nechávali na poslednú chvíľu. 
Samotný proces registrácie môže 
to  ž v prípade zvýšeného počtu 
žiados   trvať aj niekoľko dní. «

Oceňovanie darcov krvi za rok 2018

 Povinná elektronická 
komunikácia 
s fi nančnou správou

Zdroj: Finančná správa

Povinnosť Termín 
plnenia

Termín na vybavenie 
elektronickej komunikácie

Podanie DP k dani 
z motorových 
vozidiel za 2018

31.01.2019 Najneskôr do konca januára 
2019

Podanie DP k dani 
z príjmov za 2018 01.04.2019 Najneskôr do konca marca 

2019
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Vplyvom postupných zmien klima  c-
kých podmienok, racionalizačných 

opatrení na strane dodávateľa, ale aj na 
stane odberateľa sa stali kotolne BK Cen-
trum I a BK Centrum II svojím výkonom 
predimenzované. Z toho dôvodu sa ve-
denie spoločnos   rozhodlo zvýšiť podiel 
výroby tepla z obnoviteľných zdrojov 
teplovodným prepojom medzi kotolňa-
mi. Cieľom prepojenia kotolní Centrum 
I a Centrum II bolo nielen zvýšenie podie-
lu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov, 
ale aj zníženie prevádzkových nákladov, 
zníženie podielu zemného plynu a záro-
veň zvýšenie podielu biomasy. Pri návr-
hu riešenia prepoja medzi kotolňami BK 
Centrum I a BK Centrum II bolo uvažova-
né aj s rezervou do budúcna pre pripoje-
nie kotolne BK Komenského na novozre-
alizovaný teplovod. Prepojenie kotolní 
je zrealizované samostatným bezkanálo-
vým dvojrúrovým vykurovacím rozvodom 
z predizolovaného potrubia v zemnom 

vyhotovení. Vykurovací rozvod je vedený 
v novej trase, ktorá križuje železnicu a ces-
tu do Ražnian. Myšlienkou prepojenia 
kotolní sme sa začali zaoberať už v roku 
2015, kde sme si dali spoločnosťou Ter-
moklima, s.r.o. Poprad vypracovať štúdiu 
realizovateľnos  . Z výsledkov štúdie bolo 
zrejmé, že takéto prepojenie prinesie 
efek  vnejšiu prevádzku kotolní a hlavne 
zvýši sa podiel výroby tepla z obnoviteľ-
ných zdrojov energie, čo pre odberateľa 
znamená stabilnejšiu cenu tepla. Násled-
ne v rokoch 2016 - 2017 bola menova-
nou spoločnosťou vypracovaná projek-
tová dokumentácia na danú inves  čnú 
akciu. Z dôvodu, že daná výstavba rozvo-
du je značne fi nančne náročná, boli sme 
pripravení podať žiadosť na výzvu z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Začiatkom roka 2017 bola z operačného 
programu “Kvalita životného prostredia” 
vyhlásená výzva na podávanie žiadostí. 
Žiadosť na prepojenie kotolní sme po-

dali a boli sme úspešní. Začiatkom roka 
2018 sme podpísali zmluvu na fi nanco-
vanie tohto projektu. Výška inves  čnej 
pomoci je 369 901,52 € bez DPH. Spolu-
fi nancovanie spoločnosťou Sabyt, s.r.o. 
je 65 276,74 € bez DPH. Spomenuté ná-
klady sa týkajú len výstavby prepojenia. 
K týmto nákladom musíme pripočítať aj 
náklady na projektovú dokumentáciu, 
povolenia, vecné bremeno a iné. Cel-
kové náklady budú vyčíslené po vydaní 
kolaudačného rozhodnu  a a odovzdaní 
stavby do užívania. Už dnešný vývoj cien 
plynu na svetových trhoch nám dáva za 
pravdu, že naše rozhodnu  e prepojiť ko-
tolne BK Centrum I a BK Centrum II bolo 
správne. Aj napriek výraznému zvýšeniu 
cien plynu pre rok 2019 cena tepla na rok 
2019 stúpne v meste Sabinov len o 4 %. 
Takéto mierne zvýšenie je len z dôvodu, 
že podiel výroby tepla z obnoviteľných 
zdrojov zvýšime zo súčasných 27 % na 
45 – 50 %. «

Daňové priznanie na daň z nehnuteľ-
nos   (zníženie dane z dôvodu do-

vŕšenia veku 62 rokov vlastníka nehnu-
teľnos   alebo vydanie preukazu občana 
s ťažkým zdravotným pos  hnu  m) a žia-
dos   ohľadom zníženia poplatku za ko-
munálny odpad (preukaz občana s ťaž-
kým zdravotným pos  hnu  m) je možné 
podať na Mestskom úrade, centrum pre 
občanov, referát daní a poplatkov č. 3. 

 Správca dane v zmysle zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady v znení ne-
skorších predpisov a VZN mesta Sabinov č. 
9/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení zmien a dopln-
kov Všeobecne záväzného nariadenia č. 
13/2016 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady pre rok 2019

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI poskytuje zní-
ženie dane a to:
- 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, 

ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby 
v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby 
staršie ako 62 rokov, ak  eto pozemky 
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

- 50 % z daňovej povinnosti zo stavby na 

bývanie a byty podľa druhej časti tohto 
zákona vo vlastníctve fyzických osôb 
v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších 
ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzic-
kej osoby s ťažkým zdravotným pos  h-
nu  m alebo držiteľov preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným pos  hnu-
 m so sprievodcom, ako aj prevažne 

alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

- 50 % z daňovej povinnosti za garáže 
a nebytové priestory v bytových 
domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 
fyzických osôb starších ako 62 rokov, dr-
žiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným pos  hnu  m alebo držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-

votným pos  hnu  m so sprievodcom, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo pou-
žívané na ich dopravu.

Uvedené zníženie sa poskytuje podaním 
čiastkového priznania na to zdaňovacie 
obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká 
nárok, inak nárok na príslušné zdaňo-
vacie obdobie zaniká (t. j. fyzická osoba 
vlastník, ktorá dovŕšila v roku 2018 vek 
62 rokov alebo bol jej vydaný preukaz 
ŤZP – fotokópia preukazu ŤZP, je povin-
ná podať daňové priznanie a uplatniť si 
zníženia v mesiaci január 2019).

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
poskytuje zníženie poplatku a to: 
vo výške 30 % z poplatku poplatníkovi, 
ktorým je:
- fyzická osoba staršia ako 62 rokov, (t. j. 

fyzickej osobe, ktorá dovŕši v r. 2019 vek 
62 rokov bude poskytnutá  úľava bez 
podania žiadosti o poskytnutie úľavy)

- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným pos  hnu  m, 

- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným pos  hnu  m so sprie-
vodcom (t. j. fyzickej osobe, ktorej bol 
vydaný preukaz ŤZP, je povinná podať 
oznámenie o splnení nároku na zníže-
nie poplatku – fotokópia preukazu 
ŤZP). «

Daňové úľavy pre dôchodcov
Zdroj: MsÚ

Zefektívňujeme 
dodávku tepla v meste
Dňa 6.12.2018 sme za účas   primátora 
Petra Molčana a prednostu MsÚ Michala 
Repaského, dodávateľa stavby (Energo-
byt s.r.o. Humenné) a prevádzkovateľa 
(Sabyt, s.r.o.) ofi ciálne spus  li skúšobnú 
prevádzku teplovodného prepojenia ko-
tolní BK Centrum I a Centrum II.

Pavol Hužvár, foto: archív spoločnosti 
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9. Elektromobilita v meste Sabinov - etapa č. 1

Rozpočet EÚ ŠR Spolufi nancovanie

35 000,00 € 30 000,00 € 5 000,00 €

Mesto Sabinov bolo úspešné s predloženou žiadosťou na En-
vironmentálnom fonde s projektom: „Elektromobilita v meste 
Sabinov - etapa č. 1“. Cieľom projektu je zakúpenie elektromo-
bilu pre mesto. Environmentálny fond podporil tento projekt 
sumou 30 000,00 €. 

10. Vybudovanie skateparku v meste Sabinov

Rozpočet PSK SLSP Spolufi nancovanie

35 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00 €

Skatepark sa nachádza v oblas   medzi areálom mestského kú-
paliska a zimným štadiónom. Jedná sa o vytvorenie betónovej 
plochy, na ktorej budú umiestnené prekážky. Okolo plochy sú 
umiestnené hlinené skoky a dráha, tzv. dirty. Z vlastných zdro-
jov by v prvej polovici roka 2019 mali byť zakúpené skatepar-
kové prvky. 

11. Regionálny príspevok Cyklochodník Sabinov-Drienica

Rozpočet ŠR Drienica SB 

214 990,00 € 150 000,00 € 32 495,00 € 32 495,00 €

Realizácia cyklis  ckej infraštruktúry medzi mestom Sabi-
nov a obcou Drienica v dĺžke 1 km a šírke 2,5 m s osvetlením 
a drobnou infraštruktúrou. Cieľom je zabezpečiť bezpečnú do-
pravu pre chodcov a cyklistov medzi mestom Sabinov a obcou 
Drienica.

12. Regionálny príspevok Geode  cké zameranie - 
EUROVELO 11

Rozpočet EÚ ŠR Spolufi nancovanie

10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

V súvislos   s realizáciou projektu ,,Eurovelo 11 - Sabinov a Or-
kucany je potrebné geode  cky zamerať dotknuté pozemky 
a vyhotoviť geometrické plány. Uvedené náklady mienime 
hradiť z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu rozvo-
ja okresu Sabinov v požadovanej sume 10 000 €.

13. Regionálny príspevok PD meš  ansky dom č. 62

Rozpočet EÚ ŠR Spolufi nancovanie

10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spo-
jených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre rekon-
štrukciu budovy meš  anskeho domu, ktorý sa nachádza na 
Námes   slobody č. 62, 083 01 Sabinov.

14. Regionálny príspevok MsKS 
- sociálne zariadenia, výťah

Rozpočet Výťah (2019) PD výťah + WC 
(2018)

86 647,00 € 66 000,00 € 20 647,00 €

Účelom regionálneho príspevku bude úhrada výdavkov spo-
jených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre výťah, 
vybudovaním bezbariérového výťahu a stavebnými úpravami 
pre bezbariérovosť sociálnych zariadení v budove mestského 
kultúrneho strediska na prízemí, v súlade s akčným plánom 
rozvoja okresu Sabinov.

15. Znižovanie kriminality a zvýšenie bezpečnos   
v meste Sabinov - etapa č. II.

Rozpočet EÚ ŠR Spolufi nancovanie

12 500,00 € 10 000,00 € 2 500,00 €

Cieľom projektu je modernizácia kamerového systému v mes-
te Sabinov. Pokračovanie v rozšírení kamerového systému 
v meste bude zabezpečené inštaláciou 3 nových kamier vráta-
ne elektroinštalačného materiálu a zabezpečenia prepojenia 
na centrálny monitoring mestskej polície. Modernizácia ka-
merového systému sa vo výraznej miere osvedčila ako účinný 
prostriedok prevencie kriminality.

16. NP PRIM

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v predprimárnom 
vzdelávaní v materských školách s prítomnosťou MRK.

17. Podpora opatrovateľskej služby

Rozpočet EÚ ŠR Spolufi nancovanie

266 760,00 € 226 746,00€ 40 014,00 € 0,00 €

Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie zabez-
pečením dostupnos   opatrovateľskej služby pre obyvateľov, 
ktorí sú na túto službu odkázaní prostredníctvom podpory 
udržania pracovných miest pre opatrovateľky a tým pádom 
zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí, čím do-
chádza k zníženiu dopytu po inš  tucionálnej starostlivos  . 
Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu opatrovateľskej 
služby opatrovateľkami z nášho regiónu, ktoré budú mať 
všetky predpoklady vykonávať svoju prácu na profesionálnej 
úrovni.

18. Vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie 
pre mesto Sabinov

Rozpočet EÚ ŠR Spolufi nancovanie

25 699,33 € 21 844,43 € 2 569,93 € 1 284,97 €

Vypracovanie a implementácia strategického dokumentu, kto-
rého súčasťou bude posúdenie stavu zásobovania všetkými 
dostupnými formami využiteľnej energie. Dôraz bude kladený 
na nízko uhlíkové opatrenia najmä na energe  ckú efek  vnosť, 
využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, 
najmä v súvislos   s produkciou emisií skleníkových plynov 
a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. «

Mesto a jeho aktivity fi nancované 
z prostriedkov Európskej únie a dotácií
P. Molnár, referent regionálneho rozvoja

Dokončenie článku z minulého čísla



9SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [12019] Kultúra

STRETLI SME SA PRI 
ADVENTNOM VENCI

Adventný veniec so štyrmi sviečkami 
symbolizuje predvianočný čas, čas 

očakávania, ktorý by mal človek využiť 
ako príležitosť na zamyslenie a s  šenie 
sa. V Mestskej knižnici sa stalo už peknou 

tradíciou adventné stretnu  e seniorov 
a dlhoročných čitateľov knižnice v spo-
lupráci so Senior klubom v Sabinove. Je 
poďakovaním za ich celoročnú spoluprá-
cu a podporu pri rôznych podujatiach, 
ktoré v knižnici organizujeme. To toho-
ročné sa uskutočnilo 4.12.2018 a nies-
lo názov Dnes zažiari nám svetlo. Na 
adventnom venci pri dverách knižnice 
horela po prvej adventnej nedeli jedna 
sviečka. Stráviť chvíle pokoja v príjem-

nej atmosfére tu prišlo vyše dvadsiatky 
aktívnych senioriek – babičiek. Naše 
stretnu  e prišiel pozdraviť aj don Ti-
bor Haluška SDB s duchovným slovom 
o význame adventu a jeho posolstve. 
Saleziánom ďakujeme aj za krásny ad-
ventný veniec pre knižnicu. Do progra-
mu prispeli de   z MŠ Ul. 9. mája, ŠKD 
ZŠ Komenského s venčekom básničiek, 
piesní a tančekov. Ľudové koledy nám 
prišli zaspievať dievčatá z DFS Sabiník. «

Po programe sa už všetci tešili na mi-
kulášsku nádielku. Každý kto poslú-

chal, dostal od Mikuláša balíček slad-
kos  . Následne sv. Mikuláš v sprievode 
mažore  ek Tedasiek, de   a ich rodičov 
pomaly presunul z MsKS na námes  e, 
kde ho čakala ďalšia úloha a to spo-
ločne s dosluhujúcim p. primátorom 
Petrom Molčanom a aj jeho nasledov-
níkom v primátorskom kresle Michalom 
Repaským spoločne rozsvie  ť nielen 
jedličku, ale aj celú vianočnú výzdobu 
v meste. Ešte pred týmto milým aktom 
sa na úvod v krátkom programe pred-
viedli s tanečným číslom mažoretky Te-
dasky a nasledovali de   z DFS Sabiník, 
ktoré Mikulášovi zaspievali a zavinšova-
li. Každý, kto vydržal sa mohol na konci 
programu so sv. Mikulášom aj odfo  ť 
pri rozsvietenej jedličke a za odmenu 
a vytrvalosť dostal aj malú pozornosť. 
Týmto chceme poďakovať všetkým, čo 
sa podieľali na príprave tohto krásneho 
poduja  a a to hlavne Ivete Glazunovej 
za prípravu scenára a réžie rozprávky 
a dobrovoľníčkam z divadielka Hala-

bala, Natálii Salanciovej a Tamare To-
máškovej za prípravu de   z DFS Sabiník 
a Eve Vardžíkovej za prípravu mažore-
 ek. Veríme, že aj budúci rok nás sv. 

Mikuláš poc   svojou návštevou a opäť 
rozžiari očká malým aj veľkým. «

-mj-, foto: Diamond Art 

 Svätý Mikuláš aj tento rok potešil sabinovské detičky
Ako už tradičné býva zvykom aj tento rok sa mohli de   tešiť na príchod sv. Miku-
láša. Dňa 5.12.2018 mal sv. Mikuláš v MsKS v Sabinove pre de   pripravenú hranú 
rozprávočku Svrček a mravce. Rozprávku nacvičilo divadielko Halabala pri MsKS 
spolu s deťmi z DFS Sabiník. Po hranej rozprávke na de  čky čakalo ďalšie prekva-
penie a to premietanie krátkych animovaných rozprávok. 

-jr-, foto: Diamond Art 
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Už sa stalo tradíciou, že v čase príprav 
na najkrajšie sviatky roka sa otvára 

v Kultúrnom centre Na korze Vianoč-
ný bazár, predajná výstava plná čarov-
ných dekorácií a ozdôb. Návštevník si 
tu mohol nielen niečo milé kúpiť, ale 
hlavne načerpať inšpiráciu a chuť nie-
čo pekné vyrobiť sebe alebo niekomu 
blízkemu. Mohli ste tu vidieť techniky 
a materiály v tradičnom, ale aj moder-
nom šate. Prútie, textil, papier, bavln-

ky, hlina, plsť, stužky, čipka, drôt, šuj-
táš, špagát, plech, drevo, prírodniny, 
ale aj sklo, cestoviny, servítky, živica, 
kartón, pierka a koráliky majú jedného 
menovateľa, ruky, ktoré z nich dokázali 

vykúzliť prekrásne predmety zdobiace 
naše domovy v čase Vianoc. Zvončeky, 
gule, sviečky, obrúsky, hračky, šperky, 
venčeky, perníky a iné dekorácie vyča-
rovali nezabudnuteľnú vianočnú atmo-
sféru. Všetky výrobky boli vytvorené 
šikovnými rukami remeselníkov zo Sa-
binova a blízkeho okolia. V tomto roku 
vystavovalo svoje výrobky 28 remesel-
níkov, čo len dokazuje, že sme národ 
tvorivý a držíme sa tradícií. «

Už tradične sa to  ž  v parku 
na námes   konali vianoč-

né trhy spojené s kultúrnym 
programom. V dňoch od 
18.12. - 19.12.2018  si náv-
števníci trhov  mohli vychut-
nať aj  Vianočné koledovanie 
s pod  tulom od Ondreja do 
Vianoc. Dňa 18.12.2018 sa 
v pestrom programe predsta-
vili šikovné de   zo sabinov-

ských materských a základ-
ných škôl, tanečnej skupiny 
Real Street a program zakon-
čila dedinská folklórna skupi-
na Ňaršanka. Na druhý deň 
bol kultúrny program oboha-

tený o živé vstupy do rádia 
Regina Východ. Koledovanie, 
vinše a piesne v podaní ZŠ 
Komenského, DFS Sabiník,  
ZUŠ Sabinov, FS Sabinovčan 
a SS Jonatanky si tak mohli 
vychutnať aj poslucháči v po-
hodlí domova. Medzi jednot-
livými vystúpeniami nebolo 
núdze aj o rozhovory so zau-
jímavými hosťami, ktorí náv-
števníkom a poslucháčom 
priblížili napríklad výrobu 
dreveného betlehemu pri 

kostole, výzdobu advent-
ného venca, spomínalo sa 
aj na prežívanie vianočných 
sviatkov v minulos  . Sme 
radi, že  eto dva dni prispe-
li k spestreniu vianočnej at-

mosféry a zároveň ukázali 
Sabinovčanom, že v našom 
meste sa stále uchovávajú 
tradície a zvyklos   tak, ako 
kedysi. Zároveň sa chceme 
poďakovať všetkým účinku-
júcim a aj všetkým tým, ktorí 
kúpou primátorského punču 
pomohli rodine malej Karinky 
ku krajším Vianociam. Spo-

ločne sme pre nich vyzbierali 
sumu 640 eur. «

Toto poduja  e z verejných 
zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia. 

Vianočný bazár
IG, foto: Diamond Art 

Sabinovčania si aj tento rok 
mohli vychutnať pravú vianočnú 
atmosféru v centre mesta
j r, foto: Diamond Art
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Mikulášska nádielka s CVČ

Deň sv. Mikuláša netreba nejako špe-
ciálne predstavovať. Je to deň, kedy 

by sme sa mali na chvíľočku zastaviť od 
každodenných staros   a niekoho obda-
rovať. Preto bol tento deň pre CVČ ob-
zvlášť výnimočným. Chceli sme obdaro-
vať nielen de  , ale aj dospelých. Už 5. 
12. 2018 Mikuláš navš  vil škôlku na Ulici 
9. mája, kde rozdal balíčky tým najmen-
ším škôlkarom a   ho na oplátku obdaro-
vali básničkou a pesničkou, neskôr jeho 
ďalšie kroky smerovali navš  viť tých 
najstarších členov, v miestnom zaria-
dení Seniorvital. 6.12. ráno navš  vil zá-

ujmový útvar - základy korčuľovania na 
zimnom štadióne. Popoludnie sme spo-
ločne s Mikulášom zavŕšili v MsKS, kde 
sme si pre verejnosť pripravili kultúrny 
program, v ktorom vystúpili gymnastky 
zo ZŠ na Ulici Komenského, Mažoretky 
Tedasky, predškoláci z MŠ na Ulici 17. 

novembra, de   zo Školy tanca Miroslava 
Fabiána a karate klub Katsudo. V závere 
programu Mikuláš rozdal všetkým dob-
rým deťom balíček so sladkou odmenou. 
Ďakujeme všetkým pomocníkom Miku-
láša, vystupujúcim a hlavne všetkým de-
ťom a rodičom. «

Vášniví zberatelia 2019

Nový rok z pohľadu poduja   otvo-
ríme už tradične Zberateľskými 

vášňami a ich 14. ročník by sme chceli 
zahájiť už 1. februára 2019. Vyzývame 
všetkých zberateľov, ktorí by chceli pri-
spieť a oboha  ť tak svojimi zberateľ-
skými kúskami toto poduja  e, prosím, 
prihláste sa na tel. č. 051/4521 765 ale-
bo napíšte na mailovu adresu vahovsky.
jozef@gmail.com. Nech už zberáte čo-
koľvek, s radosťou Vás a Vašu zbierku 
privítame. 

Tak  ež pripomíname náš facebookový 
portál h  ps://www.facebook.com/cvc.
sabinov, kde sa dozviete všetky potreb-
né informácie o jednotlivých ak  vitách 
CVČ. «

vahovsky.j., foto: archív CVČ

vahovsky.j., foto: archív CVČ

Vídavali sme ho v televíznych rekla-
mách.... Krásny, farebný, rozžiarený 

 sícami sve  elok, na cestách – neces-
tách... 16. decembra 2018 bol aj u nás na 
námes  . Čo alebo kto? Predsa vianočný 

Coca-cola kamión so Santa Clausom. 
Prišiel potešiť aj naše de  . Tie sa ho už 
nevedeli dočkať a netrpezlivo vyčkáva-
li na námes  , kedy dorazí a škriatkovia 
ich učili škriatkovský tanček. Pripravili si 
pre neho množstvo pesničiek, básničiek 
a vystúpení, ktorými potešili nielen San-
ta Clausa, ale aj množstvo divákov. Od-

menou im bola fotografi a so Santom, aj 
keď niektorí maličkí fotografovanie ab-
solvovali so slzami v očiach. 

Vianočnú akciu pripravila spoločnosť 
Coca Cola a jej podstatou bolo zorganizo-
vať akciu, počas ktorej sa nielen potešia 
de  , ale vyberie sa aj príspevok na dob-
ročinné účely. Výťažok z charita  vneho 

predaja, ktorého výška bola 1190 €, bol 
v našom meste venovaný dvom rodinám 
s pos  hnutými deťmi. Veríme, že zís-
kané peniaze im aspoň trochu pomôžu 
v ich neľahkej situácii. «

-v.z.-, foto: Diamond Art 

CocaCola kamión zavítal do Sabinova
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„Veď aj ja som 
záchranár„

Vo štvrtok 13.12.2018 
k nám do školy do-

putovali diplomy a vecné 
ceny pre ocenených žiakov 
v okresnom kole výtvarnej 
súťaže „Ochranárik čísla  es-
ňového volania 112 a civil-
nej ochrany pre školský rok 
2018/2019.“ Tento šiesty 
ročník výtvarnej súťaže, kto-
rý vyhlasuje Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky 
prostredníctvom Sekcie krí-
zového riadenia ministerstva 
vnútra v spolupráci s okres-
nými úradmi, mal tohto roku 
tému: „Veď i ja som záchra-
nár.“ V 1. kategórii získala 2. 
miesto Viktória Rusinková 
zo 4.A triedy a 3. miesto Do-
minika Kupcová zo 4.B trie-
dy. V 2. kategórii získala 2. 
miesto Chiara Alexiová z 5.D 
triedy. Prváci a žiaci nultého 
ročníka získali propagačný 
materiál Ministerstva vnútra 
SR. Oceneným žiačkam sr-
dečne blahoželáme. «

Okresné kolo 
technickej 
olympiády

Dňa 29.11.2018 sa v ZŠ 
Komenského v Sabino-

ve uskutočnilo okresné kolo 
Technickej olympiády. Svoje 
vedomos   a zručnos   v ob-
las   techniky si preverili žiaci 
v dvoch kategóriách: A kategó-
ria 8. - 9. ročník a B kategória 
5. - 7. ročník. Našu školu v A 
kategóprii reprezentovali žiaci 
8.C triedy Daniel Čorňák a Do-
minik Straka a v B kategórii 
Kris  án Kupec, žiak 6.B.

V silnej konkurencii jedenás-
 ch škôl v A kategórii žiaci Da-

niel Čorňák a Dominik Straka 
obsadili vynikajúce 1. miesto 
a postúpili na krajské kolo.

Súťaž pozostávala z dvoch 
čas  . V teore  ckej čas   žia-
ci mali preukázať svoje ve-
domos   z oblas   techniky. 
V prak  ckej čas   v stanove-
nom limite mali zhotoviť vý-
robok z dreva (klepkáč). Na 
výrobku sa hodno  li správne 

realizované pracovné po-
stupy, celkový vzhľad a opra-
covanie jednotlivých čas   
výrobku.

Výhercom srdečne blaho-
želáme! «

Hostili sme 
slovenčinárov

V priestoroch ZŠ na Ul. 17. 
novembra sa v stredu 

28.11.2018 uskutočnil 11. roč-
ník okresného kola Olympiády 
zo slovenského jazyka a litera-
túry. 

Svoje vedomos   z materin-
ského jazyka si tu overovalo 
10 adeptov zo základných škôl 
a osemročného gymnázia. 
Teší nás, že záujem o materin-
ský jazyk je veľký, keďže všetci 
účastníci boli úspešnými rieši-
teľmi.

UMIESTNENIE:
1. miesto: Zuzana Girašková, 

ZŠ Komenského Lipany
2. miesto: Simona Dobrovičová, 

ZŠ Ul. 17. novembra 
Sabinov

3. miesto: Ema Nagyová, 
Gymnázium Komenského 
Lipany

Víťazom blahoželáme! «

Toto bola ústredná myš-
lienka vianočnej akadé-

mie, ktorú vo štvrtok 13. 
decembra 2018 pripravilo 
v MsKS Sabinov pod vedením 
svojich učiteľov vyše 160 de   
zo Základnej školy na Ul. 17. 
novembra v Sabinove, a kto-
rú sa im podarilo úspešne, na 
radosť ich samých i obecen-
stva, naplniť.

Pestrá mozaika zložená 
z kamienkov folklóru a zvy-
koslovia (zvyky počas stri-
džích dní – Ondrej a Lucia 
– a ich prenesenie do sú-
časnos   v podobe spevácko 
- pohybovej kreácie žiakov 

druhého stupňa), scénky 
o narodení Krista „prizdobe-
nej“ hudobno - speváckymi 
číslami, hudobno -drama  c-
kej rozprávky o snehuliakovi, 
ktorý rozdal všetko, až mu 
ostalo len jeho veľké srdce, 
okorenená tanečnými a spe-

váckymi kreáciami žiakov 
prvého stupňa i vystúpením 
malých mažore  ek nenecha-
li nikoho chladným. Priniesli, 
iste aj s mo  váciou príjem-
ných moderátorov, do obe-
censtva nielen rodičovskú 
a starorodičovskú hrdosť na 
výkon toho „môjho“ aktéra, 
ale predovšetkým úsmev, 
zamyslenie, doja  e a radosť 
z očakávaných Vianoc. De   
vo svojich vystúpeniach pre-
ukázali spontánnosť, tvori-
vosť a v mnohých prípadoch 
i zvládnu  e základov ume-
leckého kumštu.

O veľkej profesionalite a kre-
a  vite pedagógov tejto školy 
nesvedčili len vystúpenia de   
v nápaditých a pestrých kos-
týmoch, ale aj žiacke výrobky 
a výstava „Anjeli vôkol nás“, 
ktorá bola inštalovaná v pred-
sálí kinosály a nápadité kulisy, 
dekorácie a vkusne upravená 
scéna, ktoré umocnili slovno - 
hudobno-tanečné prejavy na 
javisku.

Predvianočné vystúpenie 
de   ZŠ na Ul. 17. novembra 
prinieslo to, po čom všetci 
v školstve voláme – krea  vitu, 
disciplínu, medzigeneračnú 
kooperáciu, empa  u, fl exibi-
litu a ochotu podriadiť svoje 
schopnos   výsledku celku.

Vedeniu školy a všetkým 
účinkujúcim i pedagógom 
blahoželáme k zaslúženému 
úspechu, prajeme im veľa 
úspechov v novom roku 
2019 a tešíme sa, že aj v bu-
dúcnos   nás prekvapia citli-
vým prepojením slova, hud-
by a tanca, aby nám pohladili 
dušu. «

 Z úspechov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Antónia Iľkivová

Marián Šinaľ, foto: archív školy

Zľava: Mária Radačovská, Ema Nagyová, Zuzana Girašková, 
Eva Bujňáková, Simona Dobrovičová, Mária Feniková

... Nech nám nielen počas sviatočných dní, ale počas celého 
ďalšieho roka kdesi v kútiku našich sŕdc znie úžasná pieseň 
o tichej a svätej noci, ktorá nás poľudšťuje ... 

Ľ. Mačajová, foto: archív školy

Predvianočné obdobie, obdobie adventu, by malo byť pre nás 
časom, keď sa dokážeme s  šiť a pripraviť na radosť vyplýva-
júcu z narodenia Pána, časom, keď dokážeme viac než v iných 
obdobiach otvoriť svoje srdcia pre iných a pre pomoc iným.

Ľ. Mačajová, foto: archív školy
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VERNISÁŽ V MESTSKEJ GALÉRII 
Podaril sa nám husársky kúsok v spolu-
práci s mestom aj s Kultúrnym centrom 
Na korze. Otvorili sme vernisáž našich 
žiakov, aj bývalých absolventov, či žiakov 
ZUŠ - Laury Krehlíkovej, Barbory Mar-
kovovej, Simony Župovej, Gabriely Gi-
raškovej, Gabriely Dujavovej a Veroniky 
Vasiľovej. Ukázali sme, že talent našich 
gymnazistov nepozná hraníc. Sme veľmi 
hrdí na to, že  eto práce poukazujú na 
všestranný talent autorov a ich zmysel 
pre krásno a umenie. Bolo to výnimočné 
spojenie mestskej kultúry a schopnos   
žiakov školy. Špecifi kom tejto výstavy je 
fakt, že sa jedná o práce prak  cky ama-
térskych autorov, ktorí však svoj in  mny 
pocitový svet a svoju dušu ponúkli všet-
kým návštevníkom. 

ŠACH JE HRA MYSLENIA 
A PREDVÍDAVOSTI
Napriek tomu, že občas si fanúšikovia 
„dotykových“ športov robia v  py zo ša-
chu a šachistov, nič sa nemení na fakte, 
že to je hra kráľov. Možno ani nie koru-
novaných, ale kráľov myslenia, predvída-
vos   a tvorivos   určite. Jedným z nich je 

aj náš žiak Michal Verbovský, ktorý ša-
chu viac ako rozumie. Dokázal to hneď 
niekoľkokrát, naposledy na Majstrov-
stvách Slovenska žiakov stredných škôl 
v Topoľčanoch. Napriek tomu, že určite 
nepatril medzi top favoritov, pretože 
majstrovs  ev sa zúčastnili aj špičkoví 
hráči v danej kategórii, rozhodne sa ne-
stra  l a dosiahol skvelý výsledok. Michal 
hral s rozvahou a jeho výsledok je ohro-
mujúci, siedme miesto na Slovensku je 
známkou najvyššej kvality. 

SILOVÝ DVOJBOJ 
Na našom gymnáziu sa darí talentom 
všetkého druhu. Nezaostávame ani v si-
lových disciplínach. Klub silového troj-
boja T+T Sabinov v spolupráci s Centrom 
voľného času v Sabinove usporiadal 8. 
ročník súťaže Silového dvojboja študen-
tov stredných škôl, na ktorej sa zúčast-
nili aj naši študen  . A nielen zúčastnili, 
ale aj víťazili. Mar  n Hužvár a Dominik 
Ďuďák si urobili osobné rekordy, pričom 
Mar  n nielenže v svojej kategórii zvíťa-
zil, v mŕtvom ťahu zodvihol úctyhodných 
230 kg a dohromady to dalo 337 kg. Ani 
Dominik nelenil a podarilo sa mu dať zo 
zeme hore 150 + 65 kg. Obaja borci za-
ujali nielen výkonmi, ale aj nevšednou 
pokorou a skromnosťou, keď svoj výkon 

podopreli aj spoločenským vystupova-
ním gentlemanov. 

EXHIBIČNÝ FUTSALOVÝ ZÁPAS
Začali sme písať aj novú históriu priateľ-
ských stretnu   Súkromného Gymnázia 
DSA Sabinov s frekventantmi vzdeláva-
cieho kurzu organizovaného partnerskou 
fi rmou Newport Group a Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny. Výborný zápas, 
v ktorom na obidvoch stranách bolo čo 
obdivovať, bol veľmi vydareným podu-
ja  m, ktoré zblížilo ich aktérov aj orga-
nizátorov. Súkromné Gymnázium DSA 
Sabinov síce zvíťazilo 8:3, aj s prispením 
riaditeľa školy v bránke, ale už sa rysuje 
odveta, v ktorej súperi z Newportu ur-
čite nebudú chcieť zaváhať a 14.1.2019 
vrá  ť prehru vyzývateľom. «

Všetko, čo môžeme 
dať, je v našich rukách

Čas pokročil a na naše dvere zaklopali 
jedny z najkrajších sviatkov v roku - 

Vianoce. Pre mnohých z nás majú hlbo-
ký duchovný zmysel. Tí, ktorí dňa 14. 12. 
2018 prijali pozvanie žiakov a zamestnan-
cov ZŠ na Komenského ulici na slávnost-
nú Vianočnú akadémiu s názvom Štedré 
Vianoce do Športovej haly v Sabinove, sa 
tešili zo skutočnej štedros  , ktorá sa stala 
leitmo  vom našej akadémie. Naše dlane 
boli štedré. Štedré v  prejavení blízkos  , 
vo vzájomnom obja  . Štedré v prejavení 
lásky, vďaka ktorej sa stávame v advent-
nom období úprimnejšími, láskavejšími 
a snáď i chápavejšími. Nádielka našich 
žiakov bola skutočne štedrá! Potešilo nás 
to, že sme spravili šťastných  ľudí sediacich 
v hľadisku. Prostredníctvom drama  zá-
cie príbehu o Troch kráľoch sme putovali 
storočiami, keď svoju štedrosť preukázali 
aj králi pri nájdení Ježiška a obdarovali ho 
darmi – zlatom, kadidlom a myrhou. Dru-
žinári mu venovali dar v podobe veselých 
pesničiek, staršie žiačky zaspievali mo-

derné anglické piesne. Druháci svojím ta-
nečným vystúpením ukázali, že aj oni boli 
obdarovaní a pod stromčekom objavili 
štedré darčeky. Pookriali sme. Vianočná 
nálada a vianočná fantázia prvostupnia-
rov boli jemným pohladením na duši. Za-
zneli básne, vianočné koledy a žičlivé vin-
še našich veľkých prvákov. Vianočný song 
spojený so štedrou guľovačkou u druhá-
kov a  Pomáda v podaní štvrtákov priblí-
žili atmosféru novodobej štedros  . Piataci 
ukázali, že aj Pani Zima môže byť skutoč-
ne štedrá. Tichá noc – bola tentoraz iná, 
netradičná. U nás znela jej melódia v po-

daní šiestakov a ich dychových nástrojov. 
Duchovnú atmosféru Vianoc sme prežívali 
v záverečnej drama  zácii starších žiakov, 
ktorá sa stala symbolickým obrazom víťaz-
stva dobra nad zlom, obrazom očisty, po-
kánia a odpustenia. Našu štedrosť mohli 
hos  a vnímať aj na štedrej vianočnej bur-
ze s vlastnoručne zhotovenými výrobkami 
našich deťom a mladým. Ďakujeme všet-
kým našim deťom, zamestnancom školy 
a vedeniu školy, že v tomto predvianoč-
nom období otvorili svoje štedré dlane 
pre všetkých. Ďakujeme všetkým, ktorí 
prijali naše pozvanie. «

Súkromné Gymnázium DSA Sabinov opätovne žalo úspechy
Napriek tomu, že v týchto mesiacoch naše gymnázium boduje predovšetkým 
v športových disciplínach, nie sme mimo ani kultúrno - spoločenského diania v Sa-
binove. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na vystúpeniach, ktoré organizuje ZUŠ, 
či mesto, ale čerešničkou na torte bolo niečo iné.

J. Muránsky, foto: archív školy 

Ľudmila Martančíková, foto: archív školy
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O čo ide pri medzipredmetovej výuč-
be? Je to jeden z najmodernejších 

spôsobov výučby. Aplikujú ho napríklad 
vo Fínsku, v krajine s jedným z najlep-
ších vzdelávacích systémov na svete. Pri 
takejto výučbe žiaci nezískavajú infor-
mácie izolovane, v rámci jednotlivých 
školských predmetov, ale podľa zvolenej 
témy. Takto získajú poznatky a vedomos-
  v súvislos  ach, ucelene, čo je presne 

to, akým spôsobom by mali nazerať na 
problémy a ich riešenie aj neskôr v bež-
nom živote. 

Samozrejme to neznamená, že v škole 
končíme s tradičnou výučbou. Naopak, 
projekt je doplnkom a šancou vyskúšať 
si výučbu inak. Organizátori projektu 
ponúkli všetkým zúčastneným školám 
v projekte širokú škálu možnos  , ako 
môžu vzdelávacie materiály aplikovať. 
Školy si samy vyberú, či pôjde o zarade-
nie do vyučovania bežných predmetov, 
blokové vyučovanie alebo napríklad týž-
deň tema  ckého vyučovania. My sme 
sa rozhodli pre tema  cký týždeň. Ako už 
názov projektu Expedícia Fenomény sve-
ta napovedá, ide o vzdelávaciu expedí-
ciu, počas ktorej žiaci spoznávajú jednu 
z tém, ktorá formuje svet okolo nás. Mo-
mentálne Fenomény sveta tvoria témy: 

voda, vzduch, slnko, kultúra a komuniká-
cia, pričom my sme si ako prvú vybrali 
práve tému VODA.

Od neziskovej organizácie EDULAB, or-
ganizátora projektu, sme bezplatne zís-
kali kompletne spracované vzdelávacie 

materiály v digitálnej aj tlačenej podo-
be. O ich kvalite svedčí aj to, že využívajú 
aj vzdelávacie videá od britskej televízie 
BBC, ktoré patria medzi najkvalitnejšie 
na svete. Silnou stránkou materiálov 
je, že de   vedomos   objavujú formou 
expedície, teda atrak  vne putujú za po-

znaním. Ide teda o zážitkové vzdeláva-
nie, ktoré žiakom našej školy sprostred-
kovalo tému ich vlastnou skúsenosťou. 
Navyše, žiaci získali zručnos   potrebné 
pre život, ako  mová spolupráca, čítanie 
a počúvanie s porozumením, či kri  cké 
myslenie.

Projekt Expedícia Fenomény sveta 
má okrem vzdelávacej čas   aj zábavnú 
časť. Organizátori projektu spolupracujú 
s populárnym youtuberom Bačom. Vo 
voľnom čase môžu žiaci na jeho youtube 
kanáli sledovať videá z des  nácií, ktoré 
navš  vil alebo si svoje vedomos   otes-

tovať v zábavnom kvíze, ktorý prebieha 
na webe projektu fenomenysveta.sk. 
Žiaci môžu vyhrať atrak  vne ceny. Prvá 
cena je dobrodružná expedícia k nór-
skym  ordom pre celú triedu. Šancu 
vyhrať výlet do Nórska tak teraz majú aj 
žiaci našej školy! «

Žiaci si vyskúšali zážitkové vyučovanie
Naša Základná škola na Komenského ulici sa nedávno stala súčasťou inova  vneho 
vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta. Sme tak jedna z prvých škôl 
na Slovensku, ktorá začala využívať úplne nové vzdelávacie materiály určené na 
medzipredmetovú výučbu. Ide o profesionálne pripravené vzdelávacie materiály, 
ktoré sú zostavené tak, aby ich učitelia mohli okamžite použiť v triede.

 Katarína Kurucová, foto: archív školy

Aj študen   Spojenej školy, SNP 16 
v Sabinove nezabúdajú na pomoc 

druhým. Zapájajú sa do rôznych huma-
nitárnych ak  vít.

V priebehu troch mesiacov, septem-
ber – november 2018, v škole realizo-
vali dve verejné zbierky „Biela pastelka 
2018“ a „Hodina deťom“, zapojili sa 
do Dní ak  vneho dobrovoľníctva náv-
števou Denného stacionára v Sabinove 
a nakoniec darovali krv v rámci Študent-
skej kvapky krvi.

Za túto dobrovoľnícku činnosť veľké 
ĎAKUJEM patrí týmto študentom: Mo-
nike Hrabčákovej, Mar  novi Chovanco-
vi, Svoradovi Andraščíkovi, Romanovi 
Polákovi, Matúšovi Falatovi, Róbertovi 
Molčanovi, Jurajovi Kišeľovi, Zoranovi 
Nedeliakovi a triede I. SPS – odbor po-
travinárska výroba. «

A. Matiová, f oto: archív školy

Máme chuť 
pomáhať a pracovať 
pre dobrú vec
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16.12.2018 sme zor-
ganizovali prvú spo-

ločnú zimnú túru klubu 
KST Sabinov Lysá - Čergov. 
Stretli sme sa na parkovis-
ku pod sedačkou na Lysú, 
odkiaľ sme sa vybrali po ces-
te na vrchol Lysá (1068 m.n.m.) 
a pokračovali sme hrebeňom na ďalší 
vrchol Čergov (1049 m.n.m.), podľa 
ktorého je pomenované celé poho-
rie. Chvíľka oddychu a krásne výhľady 
a super zjazd na chatu do sedla Čergov, 
neskôr na chatu pod vrcholom Lysá. Zá-
verečný zjazd na bežkách po zjazdovke 
a ceste späť k autám bol pre nás odme-
nou za našľapané kilometre. Poďakova-
nie patrí všetkým 19 členom KST, ktorí 
sa zúčastnili  na nádhernej zasneženej 

a na výhľady bohatej akcii. Dĺžka tra-
sy 17,5 km, stúpanie 1470 m, klesanie 
1421 m.

Tešíme sa ďalšie stretnu  a, na ktoré 
pozývame všetkých záujemcov.

Bližšie informácie na www.kstsb.sk «

M. Grešák, foto: archív klubu

Turistické okienko

 
es-

Posledné kolo SP nám napovedalo, že 
naše de   patria k slovenskej špič-

ke a popasovali sa s touto skutoč-
nosťou veru úspešne. Cenu pre 
víťaza SP si odniesli Kris  na Šim-
číková, Dávid Mojzeš a Richard 
Mácha. Prevzali si ho z rúk pre-
zidenta SZK pána Daniela Lišku. 
Následne sa pus  li do bojov o cenné 
kovy. K tejto trojici ocenených sa pridali 
ešte Saskia Adamová, Oliver Cuker a Mi-
chal Mácha. Ema Pigová, ktorá  ež mohla 
zasiahnuť do boja o medailu, ostala pre 
chorobu doma, čo nás veľmi mrzelo.

Saskia Adamová ako v iných turnajoch 
nastúpila v dvoch kategóriách: kumite 
staršie juniorky 18-20 rokov nad 68 kg 
a OPEN. Systémom každý s každým si 
vybojovala dvakrát striebornú medailu. 
Naši starší chlapci Oliver Cuker a Michal 
Mácha si v svojich kategóriách vybojovali 
tre  e miesta, čo bolo pre jedného rados-
ťou a pre druhého sklamaním, vzhľadom 
na prebiehajúce boje o miestenku na ME. 
Titul majstra Slovenska si vybojoval Dávid 

Mojzeš a rovnako ho získala Kris  na Šim-
číková. Nastúpili v kategórii kumite mlad-
ší kade   12-13 rokov nad 50 kg a kumite 
juniorky 16-17 rokov do 48 kg. K získa-
ným  tulom majstra Slovenska im blaho-
želáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 
Po zisku dvoch  tulov a štyroch medailí 
v jednotlivcoch sme našich pretekárov 
postavili do dvoch drus  ev mladších 
a starších kadetov. Družstvo v zložení Dá-

vid Mojzeš, Richard Mácha a Andrej 
Sedlár (KK Kumade Topoľčany), 

ktoré v tomto zložení obhajovalo 
 tula majstra z minulého roku, 

žiaľ tento rok neuspelo. A na-
opak družstvo v zložení Oliver 

Cuker, Michal Mácha a Dominik 
Kišeľák (KK Iglow Spišská Nová Ves), 

ktoré minulého roku neuspelo, tento rok 
podalo parádny výkon a prehrali v boji 
o  lul až v poslednom zápase o bod, a tak 
sa im ušlo druhé miesto. Do boja sme po-
žičali aj Saskiu priateľom z MŠK Žiar nad 
Hronom, kde dievčatá získali bronz.

Ešte nes  hli odznieť oslavy víťazstva 
a už sme sa chystali na ďalšiu súťaž. Ten-
toraz to bol reprezentačný výjazd do Ta-
lianska na K1 Youth League Caorle-Venice 
2018 v dňoch 14.12. - 16.12. Za Sabinov 
vycestovali Kris  na Šimčíková a Michal 
Mácha. Registrovaných bolo 2652 prete-
károv zo 67 krajín. To uvádzame len pre 
Vašu predstavu o veľkos   turnaja. Oba-
ja naši pretekári nastúpili hneď v prvom 
kole. Kris  na bojovala medzi 47 pretekár-
kami s domácou San  ni Valen  na a vy-
hrala 2:1. V druhom kole prehrala s ra-
kúšankou Grujic Alexandra a nepostúpila 
do repasáže. To isté sa stalo aj Michalovi, 
ktorý v prvom kole vyhral nad preteká-
rom Bacak Sedat z Nemecka 9:0 a v dru-

pič-
-

u.

vid 
S

C

KATSUDO má majstrov Slovenska!
V prvú sobotu mesiaca december sa 
pretekári nášho klubu reprezentujúci 
Sabinov zúčastnili Majstrovs  ev Slo-
venska v Trnave. Dňa 1.12.2018 pod 
trénerským vedením Jozefa Semaníka 
cestovali šies   naši zverenci. 

Z. Máchová, foto: archív klubu

Pokračovanie na strane 17 
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9. 1. streda 19.30 h           AŽ PŘIJDE VÁLKA – filmový klub MN 4,00 €
Slovenskí Branci verbujú mladých mužov z celého Slovenska. Je to iba nevinná hra na vojakov alebo hra na diktatúru? 
Zakladateľ Peter verí, že jeho organizácia má budúcnosť a plánuje jedného dňa odložiť uniformu a osloviť masy - už 
ako poli  k. Krajina pôvodu: Česká republika. Slovenská verzia, 76 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €.

10. 1. štvrtok 19.30 h  HOVORY S TGM Od 12 r. MP 5,00 €
Stret dvoch velikánov z rôznych generácií má výbušný potenciál, hoci ich jedinou zbraňou sú vychádzkové 
palice a slová. Mar  n Huba ako T. G. Masaryk a Jan Budař ako Karel Čapek excelujú v príbehu jedného z naj-
slávnejších rozhovorov našej histórie. Krajina pôvodu: Česká republika. Česká verzia, 80 min.

11. 1. piatok 20.30 h NOVÁ ŠANCA Od 12 r. MP 5,00 €
Maya má jediné želanie – aby po 15 rokoch práce v obchode získala pozíciu vedúcej. Vysnívané miesto však 
dostane kolega a Maya si už viac neverí. Po šyridsiatke sa predsa nedá začínať odznova! Pomôže jej narode-
ninový darček od synovca – dokonale prehľadný a kompletne vymyslený životopis, vďaka ktorému úspešne 
absolvuje pracovný pohovor vo veľkej fi rme. Zdá sa, že Maya stojí na prahu svojej novej kariéry. Premiéra 
roman  ckej komédie. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: J. Lopez, V. Hudgens, a i. Slovenské  tulky, 103 min.

12. 1. sobota 17.30 h a 13. 1. nedeľa 16.00 h    RALPH BÚRA INTERNET Od 7 r. MP 5,00 €
Známy videoherný hromotĺk Raplh a jeho malá kamarátka Vanellope musia podstúpiť riskantné dobrodružstvo, aby 
našli náhradnú časť do videohry. Opúšťajú bezpečie svojej videoherne a vydávajú sa do rozsiahleho a vzrušujúceho 
sveta internetu. Premiéra    animovanej rodinnej komédie. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 112 min.

12. 1. sobota 19.30 h a 16. 1. streda 19.30 h    PAŠERÁK Do 15 r. MN 5,00 €
Clint Eastwood stvárňuje Earla Stona, osamelého 80-ročného muža na mizine s krachujúcim biznisom, ktorý dostane 
ponuku robiť obyčajného šoféra. Znie to jednoducho, no Earl nevedomky podpísal zmluvu na drogového kuriéra pre 
mexický kartel. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: C. Eastwood, B. Cooper, a i. Slovenské  tulky, 116 min.

13. 1. nedeľa 19.00 h ZRODILA SA HVIEZDA Do 15 r. MN 4,00 €
Ostrieľaný muzikant Jackson Maine objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally. Tá už svoj veľký sen 
o hviezdnej kariére vzdala. Až kým ju Jack neprinú   opäť vyjsť na pódium pod svetlá refl ektorov. Krajina 
pôvodu: USA. Hrajú: B. Cooper, Lady Gaga, a i. Slovenské  tulky, 136 min.

17. 1. štvrtok 19.30 a 19.1. soboa 19.30 h CENA ZA ŠTASTIE Od 12 r. MP 5,00 €
Obyčajné ľudské šťas  e môže mať mnoho podôb. Niekedy jasných, niekedy nečakaných. Kde ho hľadať a čo mu obeto-
vať? Film režisérky Olgy ukazuje príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu šťas  u niekde stra  li a pokúšajú sa ju znovu nájsť. Pre-
miéra tragikomédie. Krajina pôvodu: Česká republika. Hrajú: I. Chýlková, V. Hybnerová, a i. Originálna verzia, 95 min.

19. 1. sobota 17.30 h a 20. 1. nedeľa 16.00 h SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: 
KRAJINA ZRKADIEL MP 5,00 €

V ďalšom pokračovaní populárnej animovanej série sa stretne svet kúziel a kúzelníkov s kráľom Haraldom, 
ktorý sa rozhodne zbaviť svet všetkej mágie a kúziel. Dokáže mu v tom niekto zabrániť ? Našťas  e je tu 
odvážna Gerda a po jej boku prekvapivo aj Snehová kráľovná, s ktorou Gerda doteraz nemala najlepšie skú-
senos  . Krajina pôvodu: Rusko. Slovenský dabing, 87 min.

20. 1. nedeľa 19.00 h BOHEMIAN RHAPSODY Od 12 r. MP 5,00 €
Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu 
a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný kon-
cert Live Aid v roku 1985. Krajina pôvodu: USA/VB. Hrajú: R. Malek, L. Boyton, a i. Slovenské  tulky, 134 min.

23. 1. streda 19.30 h   DEŽO URSINY 70 – fi lmový klub Od 12 r. MP 4,00 €
   Koncert k 70. nedožitým narodeninám Deža Ursinyho, jedného zo zakladateľov slovenskej modernej rocko-
vej hudby. Krajina pôvodu: SR. Slovenská verzia, 62 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €

24. 1. štvrtok 19.30 h KURSK Od 12 r. MP 5,00 €
Film zobrazuje skutočnú katastrofu, ku ktorej prišlo v roku 2000 na palube jadrovej ponorky K-141 Kursk. 
Premiéra akčnej drámy. Krajina pôvodu: Belgicko. Hrajú: L. Seydoux, C. Firth, a i. České  tulky, 117 min.

25. 1. piatok 20.30 h a 26. 1. sobota 19.30 h GLASS Od 12 r. MP 5,00 €
V úplne novom, komiksom inšpirovanom thrilleri sa stretávajú postavy z dvoch úspešných fi lmov - Vy-
volený a Rozpoltený. Z prvého z nich sa vracajú takmer nezničiteľný David Dunn a jeho pro  pól - krehký 
manipulátor Eliah Price. Z thrilleru Rozpoltený sa zas objavuje psychopa  cký Kevin Wendell Crumb a jeho 
24 rôznych osobnos  . Všetci traja sa stretávajú v psychiatrickom ústave. Premiéra mysteriózneho thrilleru. 
Krajina pôvodu: USA. Hrajú: S. L. Jackson, B. Willis, J. McAvoy a i. Slovenské  tulky, 132 min.

26. 1. sobota 16.00 h a 27. 1. nedeľa 17.30 h ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA MP 4,00 €

Najnovší príbeh z prostredia svojráznej Galskej dediny sa opäť točí okolo ich čarovného nápoja. Starý druid Pano-
ramix, ktorý ako jediný vie tento nápoj pripraviť začne hľadať   toho správneho náhradníka a na pomoc si vezme 
dvoch „osvedčených“ hrdinov z dediny - Asterixa a Obelixa. A dobrodružná cesta za budúcim nositeľom tajomstva 
čarovného nápoja môže začať. Animovaná komédia. Krajina pôvodu: Francúzsko. Slovenský dabing, 91 min.

26. 1. sobota 17.45 h, 27. 1. nedeľa 19.00 h, 
3. 2. nedeľa 17.45 h   NÁVRAT DOMOV Od 12 r. MP 5,00 €

Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas adoptoval a odvtedy boli najlepší priatelia. Jedného dňa však Bella 
zmizne a ocitne sa vyše 600 km od svojho pána. Láska k nemu je   však silnejšia ako nepriazeň osudu a Bella 
je rozhodnutá sa vrá  ť domov. Cestou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, noví priatelia, ale aj nebezpe-
čenstvá veľkého, neznámeho sveta. Premiéra dobrodružného rodinného fi lmu od autora bestselleru Psia 
duša. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: H. Hilmar, R. Sheehan, a i. Český dabing, 96 min.

31. 1. štvrtok 19.30 h a 2. 2. sobota 19.30 h ŽENY V BEHU Od 12 r. MP 5,00 €

Věra je pevne rozhodnutá splniť manželovo posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna 
matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém. Proste si trasu rozdelí na štyri čas   spolu so svojimi dcérami 
a zdolajú tých viac ako 42 kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna z nich síce za  aľ neodbehla ani meter, ale 
do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať. Premiéra 
komédie. Krajina pôvodu: Česká republika. Hrajú: Z. Adamovska, O. Vetchý, a i. Česká verzia, 93 min.

KINO TORYSAJANUÁR 2019 DETSKÉ PREDSTAVENIA

RALPH BÚRA 
INTERNET

12. 1. / sobota / 17.30 / 5,00 €
13. 1. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: 
KRAJINA ZRKADIEL

19. 1. / sobota / 17.30 / 5,00 €
20. 1. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

ASTERIX 
A TAJOMSTVO 

ČAROVNÉHO NÁPOJA
26. 1. / sobota / 16.00 / 4,00 €
27. 1. / nedeľa / 17.30 / 4,00 €

Hromadné objednávky 
a informácie na tel. č. 

0910 885 881.
www.kinotorysa.sabinov.sk

Modernizáciu 
a digitalizáciu 

Kina Torysa 
fi nančne podporil:

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!

O  znam o ZĽAVÁCH 
P ri fi lmoch, ktoré majú vstupné 5€, 
pla   zľava 1€ pre de   do 12 rokov, 

študentov a dôchodcov 
nad 62 rokov.
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MMA SABINOV

Dňa 8.12.2018 sa uskutočnilo 5. kolo 
amatérskej ligy MMA mammal. Je to 

nová liga, ktorá umožňuje vyskúšať svoje 
schopnos   bojovať začínajúcim zápasní-
kom. MMA je šport, v preklade zmieša-
né bojové umenie, kde môžete používať 
techniky zo všetkých bojových športov 
a je považovaný za jeden z najťažších 
športov vôbec. Som rád, že aj v našom 
meste si našiel malú základňu. Trénuje-
me v CVČ a pravidelne sa zúčastňujeme 
každého kola ligy. Chcem sa poďakovať 
všetkým chlapcom, čo sa doposiaľ zú-
častnili týchto zápasov a reprezentujú 
Sabinov v tomto športe.

Poďakovanie patrí aj klubu ZAO MMA 
Prešov, pod vedením Jozefa Wi  nera, 
špičkového zápasníka a trénera, za to, 
že s nimi môžeme trénovať a vždy nám 
ochotne pomôžu. Tento šport si vyžadu-
je obrovskú disciplínu v oktagone, kde 
ste sám a všetko záleží len na vás. Kto má 
chuť vážne športovať, môže si MMA len 

tak pre seba alebo aj súťažne vyskúšať.  
Nájde nás v CVČ, kontakt 0907 057 312.
VÝSLEDKY  
1. kolo Žilina     Vlado Angelovič  
           prehra
2. kolo Par  zánske  Vlado Angelovič  
           výhra

3. kolo Trenčín    Vlado Angelovič  
           výhra
4. kolo Levoča    Mar  n Šoltýs   
           výhra
5. kolo Žilina     Marek Havrila   
           výhra 
Gabriel Marcinčin    prehra «

Viliam Demko, foto: archív klubu

hom kole neuspel s pretekárom z Bulhar-
ska Milenkov Yanislav a ani on sa nedostal 
ďalej do boja o medaily v kategórii, kde 
nastúpilo 116 pretekárov z 34 krajín. 

V čase, keď sa bojovalo na tatami v Ta-
liansku, sa zápasilo aj v Košiciach v dru-
hom kole Žiackej ligy. Tam sme s naši-

mi zverenami získali celkovo 5 medailí. 
Zlato si vybojovali Denisa Blizmanová, 
Richard Mácha, striebro Mar  n Mácha, 
Dávid Mojzeš a bronz Dominik Duháň. 
V malej výprave boli ešte aj Pavol Lom-
pard a Simon Dujava, no šťas  e sa od 
nich odklonilo a zápas o tre  e miesto 
obaja prehrali. 

Touto cestou sa chceme poďakovať 
predstaviteľom mesta Sabinov za ich 
podporu, bez ktorej by sa naši pretekári 
nedostali na tak významné súťaže, kde 
aj napriek tomu, že nezískali cenné kovy, 
nabrali nové skúsenos  . A Vám, ktorí ste 
našimi priaznivcami, želáme veľa zdra-
via, šťas  a a lásky v novom roku 2019. «

Pokračovanie zo strany 15 
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18.I.   KLADENIE VENCOV
12.00 Pietny akt kladenia vencov k 74. 

výročiu oslobodenia mesta Sabi-
nov.
Pamätník obe   II. sv. vojny na Ná-
mes   slobody.

25.I.   DIVADELNÉ CENTRUM MARTIN
 Divadelné predstavenia pre žia-

kov ZŠ a SŠ.
Kinosála MsKS. 

27.I.   DON BOSCO SHOW 2018
15.00 Tradičné divadelné predstave-

nie saleziánskej rodiny na počesť 
sviatku svojho zakladateľa sv. Jána 
Bosca. 
Kinosála MsKS. 

PRIPRAVUJEME:
PLESOVÁ SEZÓNA 
2019 v MsKS

19.I.   RÓMSKY BÁL
26. I.  POĽOVNÍCKY PLES
10.II.   PLES FS SABINOVČAN
16.II.   GRÉCKOKATOLÍCKY PLES
23.II.   FARSKÝ PLES
1.III.   GYMNAZIÁLNY PLES

KULTÚRNE CENTRUM 
NA KORZE
14. I.- 30.I.  ZIMA OČAMI DETÍ 

Výstava výtvarných prác žiakov 
sabinovských škôl.
Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

16. I.  KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na 

TD je potrebné sa prihlásiť do 
14.1.2019 na t. č. 0911 949 678. 
Koncertná sála KC Na korze, 
Námes  e slobody č. 100, Sabinov.

26. I.  O SNEHULIAKOVI S HORÚCIM 
SRDCOM

16.00 Popoludnie s bábkovou rozpráv-
kou, v podaní bábkového súboru 
Halabala a tvorivou dielňou pre 
de   a ich rodičov. 
Koncertná sála KC Na korze Sabi-
nov. Vstupné: 1,00 €. Predpredaj 
vstupeniek v KIC, Námes  e slo-
body č. 62, Sabinov.

KNIŽNICA MSKS
15. I.   BESEDA S GABRIELOU FUTOVOU
10.00 Beseda so známou spisovateľ-

kou pre de   a mládež o jej naj-
novšej knihe Hups, Rups a Šups 
a všeličom inom pre žiakov 2. 
ročníkov ZŠ.

23.I.   SLÁVNE TEXTY SLÁVNYCH PIESNÍ
9.30 Rozširujúca hodina o hudobných 

štýloch a najznámejších sloven-
ských textároch pre žiakov ZŠ Ša-
rišské Michaľany.

29.I.   AKO SA VEVERIČIAK BOBOVAL 
A JEŽKO HRAL HOKEJ

10.00 Rozprávky o zimných športoch 
lesných zvieratiek pre deti MŠ 
9. mája - 1. skupina. 

30. I.  AKO SA VEVERIČIAK BOBOVAL 
A JEŽKO HRAL HOKEJ

10.00 Rozprávky o zimných športoch 
lesných zvieratiek pre  deti MŠ 
9. mája - 2. s kupina. 

PRIPRAVUJEME V MESIACI FEBRUÁR 
V PRIESTOROCH KNIŽNICE  
od 4. II.  ZBERATEĽSKÉ VÁŠNE 

Tradičná výstava zberateľov orga-
nizovaná CVČ Radosť v Sabinove. 

SENIOR KLUB 
Prehľad plánovaných akcií 

Senior klubu na mesiac 
január 2019

� 02.01.2019 – o 14.00 h - vítame 
nový rok v klube 

� 09.01.2019 – o 7.01 h - odchod 
vlakom na celodenný výlet do 
Vysokých Ta  er

� 23.01.2019 – o 7.01 h - odchod 
vlakom na celodenný výlet na 
Štrbské Pleso

PRIPRAVUJEME: 
výročnú členskú schôdzu

Bližšie informácie o jednotlivých 
akciách u p. Sedlákovej, 
tel. 0908 977 760.

PONUKA PRÁCE 
Hľadáme 4 poštárov (Nemecko – Bavorsko), ponúkaná mzda 9,75 €/h plus nočný 
príplatok 1 €. Prídavky na de   198 €/dieťa. Práca je vhodná pre mužov aj ženy. 
Nástup január - február 2019. Bez nutnos   ovládania nemeckého jazyka (fi rma hradí 
8 mesačný kurz). Vodičský preukaz nutný. Info: tel. 0049 176 6111 4822

Kultúra na január 2019
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S P O M Í N A M E

„ Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať, 
zapáliť sviečku, ticho stáť a spomínať.“

Dňa 17.1.2019 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil 

DEMETER KIŠĽÁK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Milena, 
dcéra Alena, synovia Valér a Peter s rodinami. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu. 

Dňa  31. januára uplynie 10 rokov od tragickej 
smrti nášho syna 

PAVLA ŠTRONCERA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu. 

S láskou spomínajú rodičia, brat a syn Paľko. 

„Odišla si tíško z nášho života, ale zostaneš tu 
stále s nami, v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 19.1.2019 uplynie rok od smrti našej mamky, 
starkej, sestry a švagriny 

NADEŽDY 
KOŽUŠKOVEJ. 
S úctou a láskou spomínajú dcéra Alžbeta, 
Veronika a syn Ľudovít s rodinami. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku a modlitbu. 

„Čas plynie a spomienky ostávajú.“

Dňa 8.1.2019 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamka, babka

IRENA LETKOVSKÁ.
S úctou a láskou na ňu spomínajú deti:  Róbert, 
Mária, Daniela, Karol, Eva s rodinami.

Ti, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
a modlitbu.

V máji 2018 by sa dožila 80 rokov naša drahá 
mamka, babka a prababka

MARTA JURICOVÁ.
Dňa 27. decembra 2018 uplynul  rok, čo nás 
navždy opustila.

S láskou na ňu spomínajú syn Martin s rodinou 
a dcéra Marta s rodinou.

Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 8. januára uplynulo 25 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec a manžel 

ŠTEFAN TOMIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú modlitbu a spomienku.

S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn 
s rodinami.

V čase národného ob-
rodenia vznikali rôzne 
inš  túcie, ktoré boli 

otvorené pre nové myšlienky 
a ktoré združovali nielen ná-
rodovcov, ale mali mať celo-
slovenskú pôsobnosť. U nás 
sa takouto kultúrnou ustano-
vizňou stala Ma  ca slovenská. 

Táto inš  túcia vznikla 4. au-
gusta 1863. Šlo tak  ež o pri-
pomenu  e, resp. o 1000 
ročné jubileum príchodu 
vierozvestcov svätých Cyrila 
a Metoda. Prvým predse-
dom sa stal katolícky bis-
kup Štefan Moyzes a prvým 
podpredsedom evanjelický 

superintendent Karol Kuzmá-
ny, verejnos   známy aj ako 
autor hymnickej piesne „Kto 
za pravdu horí“. V tomto sme-
re treba podčiarknuť málo 
známy fakt a síce ten, že spo-
jenie národne uvedomelých 
katolíkov a evanjelikov malo 
aj ekumenický charakter 
v Ma  ci slovenskej, o ktorom 
sa veľmi nehovorí.

Po slávnostnom zriadení 
tejto inš  túcie bola otvorená 
aj prvá budova tejto inš  tú-
cie, ktorá sa nazývala svetli-
ca. Za svoj hlavný cieľ si Ma-
 ca dala šírenie vzdelanos   

a k tomu príslušnú  vydavateľ-
skú činnosť. Žiaľ, v roku 1875 
bola Ma  ca zakázaná a jej 
majetok bol pro  právne pre-

vedený pod tzv. Hornouhor-
ský maďarský vzdelávací spo-
lok FEMKE so sídlom v Nitre. 
Táto krivda však netrvala dlho 
a Ma  ca bola slávnostne ob-
novená 1. januára 1919, no 
slávnostné  zhromaždenie sa 
zišlo až 5. augusta 1919, deň 
po 56. výročí vzniku.

Ma  ca postupne zintenzív-
nila svoju činnosť. Počas trva-
nia prvej Slovenskej repub-
liky bola založená Slovenská 
národná knižnica a vznikla aj 
tlačiareň Neografi a.

Po roku 1948 bola Ma  -
ca znárodnená a jej činnosť 
značne obmedzená, pričom 
prak  cky prešla pod Sloven-
skú akadémiu vied. Na to 
pružne zareagoval slovenský 

spisovateľ Jozef Cíger Hron-
ský, ktorý v Argen  ne založil 
zahraničnú Ma  cu slovenskú 
v roku 1959. Po roku 1968 sa 
pomery v Ma  ci slovenskej 
nakrátko zlepšili no nastupu-
júca normalizácia opäť nabra-
la predošlý kurz.

Po roku 1989 nastáva nové 
obdobie v dejinách Ma  ce 
slovenskej. Ak  vne pôsobí na 
poli národných ak  vít, čím sa 
stáva v tomto ohľade prak-
 cky nezastupiteľnou inš  tú-

ciou na Slovensku.
Ulica v Sabinove, ktorá je 

po Ma  ci slovenskej pome-
novaná, sa takto nevolala 
vždy, do roku 1954 bola po-
menovaná po Antonovi Ber-
nolákovi a neskôr, až do roku 
1989, po Júliusovi Fučíkovi. 
Zvláštnym riadením osudu sa 
po roku 1989 nevrá  l jej pô-
vodný názov po Bernolákovi, 
no prešla na úplne nový, teda 
na Ma  cu slovenskú, pričom 
po Bernolákovi bola pome-
novaná ulica v miestnej čas   
Orkucany. «

Poznáte po kom
je pomenovaná
vaša ulica?seriál

Ulica Ma  ce slovenskej

autor: Juraj Vrábel ml.
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