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2 19Poplatky mestu 
Informácie k daniam a poplatku 
za komunálny odpad

A čo ja, láska?
O tomto sa dozviete v rozhovo-
re s Mar  nom Mňahončákom

15 Celoslovenský úspech 
Mar  n Hužvár prekonal 
národný rekord v trojboji

VÝZVA

Máte nápad, návrh ako 
vylepšiť noviny?

V novom volebnom období má 
redakčná rada v pláne Spravo-

dajcu mesta vynoviť a zatraktívniť. 
Aby sme vyšli v ústrety občanom 
privítame, ak nám napíšete vaše 
nápady a námety o tom, čo vás 
najviac z diania v meste zaujíma, 
čo vám doteraz v novinách chý-
balo a ako môžeme urobiť pre vás 
noviny zaujímavejšie a modernej-
šie. 

Návrhy posielajte na adresu: zuza-
na.hudacova@kulturnestredisko.sk, 
Mestské kultúrne stredisko V Sabi-
nove, J. Borodáča 18, 083 01 Sabi-
nov, prípadne sa kontaktujte na tel. 
čísle 0903 218 327

Podľa Zákona č. 329/2018 Z. z., § 4 
ods. 6 je obec povinná zverejniť infor-
máciu o úrovni triedenia komunálne-
ho odpadu za predchádzajúci rok.

V meste Sabinov bolo v roku 2018 vy-
zbieraných 5475,949 t komunálneho 

odpadu. Z tohto množstva tvorili vyse-
parované zložky 1440,409 t, čo predsta-
vuje 26,30 %. Ostatné zložky komunál-
neho odpadu (zmesový a objemový) 
ktoré skončili na skládke odpadov, činili 
4035,54 t.

Podľa schváleného Nariadenia vlády 
SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustano-
vuje výška sadzieb poplatkov za ulože-
nie odpadov a podrobnos   súvisiace s 
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov 
za uloženie odpadov, mesto Sabinov na 
základe úrovne triedenia komunálneho 
odpadu /26,30 %/ bude od 1.3.2019 

do 29.2.2020 pla  ť 10 €/t. V roku 2018 
mesto pla  lo 5,04 €/t.

Príloha č. 1 Nariadenia vlády SR č. 
330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška sadzieb poplatkov za uloženie od-
padov je v tabuľke č. 1:

Ak by sme v triedení ostali na úrovni 
do 30 %, poplatok by na budúci rok 
pre mesto Sabinov narástol z teraj-
ších 10 €/t na 22 €/t. Pri produkcii cca 
4000 t komunálneho odpadu za rok 
(je to priemer za posledných 5 rokov), 

Ján Maruša, oddelenie správy majetku,                      
Mestský úrad Sabinov

NEBUDEME TRIEDIŤ? BUDEME VIAC PLATIŤ...
Ako triedilo mesto Sabinov komunálny odpad v roku 2018

Pokračovanie na strane 2 

Tabuľka č. 1

Položka Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11
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to by znamenalo nárast vo výdavkoch 
za uloženie komunálneho odpadu na 

skládke odpadov o 48 000 €. V tabuľ-
ke č. 2 sú uvedené množstvá a finanč-
né náklady na komunálne odpady za 
rok 2018.

Tabuľka č. 2

Počet obyvateľov k 31.12.2018 12 345
Množstvo komunálneho odpadu na osobu/rok 443,58 kg
Množstvo vytriedeného odpadu na osobu/rok 116,68 kg
Množstvo skládkovaného KO na osobu/rok 326,90 kg
Náklady na odpad 317 162,16 €
Výber poplatku od občanov 188 410,49 €
Doplatok mesta za odpad 128 751,67 €

Tabuľka č. 3
SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU  
Kód odpadu Názov odpadu Množstvo  /t/

20 01 01 Papier a lepenka 175,896
20 01 02 Sklo 114,07
20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 1,093
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 5,655
20 01 10 Šatstvo 17,96

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfl óurované uhľovodíky 4,154

20 01 25 Jedlé oleje a tuky 0,54

20 01 35 Vyradené el. a elektron. zariad. 
Iné ako uvedené v 200121 a 200123 6,281

20 01 36 Vyrad. el. a elektron. zariad. 
Iné ako uvedené v 200121, 200123, 200135 7,735

20 01 39 Plasty 80,63
20 01 40 Kovy 2,586

20014001 Meď, bronz, mosadz 10,439
20014002 Hliník 11,065
20014005 Železo a oceľ 890,577
20014007 Zmiešané kovy 0,268

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 111,46
Celkové množstvo /t/ 1440,409

OSTATNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU  
Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/
20 03 01 Zmesový komunálny odpad 2244,53
20 03 07 Objemný odpad 1791,01
Celkové množstvo /t/ 4035,54

Celkové množstvo separovaných zložiek /t/ 1440,409
Celkové množstvo ostatných zložiek /t/ 4035,54
Celkové množstvo všetkých zložiek /t/ 5475,949
Celková vyseparovanosť /%/ 26,30%

Prehľady vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Sabinov 
za rok 2018 sú uvedené v tabuľke č. 3.

Podľa zákona o odpadoch je separácia 
povinná pre všetkých pôvodcov odpa-
dov, t. j. pre každého z nás. Svojím sprá-
vaním a životnou fi lozofi ou hromadenie 
odpadov neustále podporujeme. Mali 
by sme si vstúpiť do svedomia a zmeniť 
postoj k nim. Naším krédom by sa malo 
stať šetrenie výrobkami, rozumné naku-
povanie, minimalizácia odpadov, ich se-
parácia a znovu využi  e.

Triedením odpadu dosiahneme:
 vyseparovaný odpad sa stáva druhot-

nou surovinou, vracia sa do výroby 
a znižuje nároky na prírodné zdroje 
a energiu,

 šetria sa surovinové zdroje,
pokles nákladov na zber a likvidáciu 

tuhého komunálneho odpadu,
 zvýšenie kvality životného prostredia. 

Pokračovanie z prvej strany 

Mesto Sabinov oznamuje občanom, 
že od 1.4.2019 dochádza k zmene 
prevádzkových hodín zberného dvo-
ra v areáli VPS, s.r.o. na Hollého ulici 
č. 35 v Sabinove:

Pondelok:  8.00 - 14.00 h
Utorok:   11.00 - 17.00 h
Streda:   8.00 - 14.00 h
Štvrtok:   zatvorené
Piatok:   8.00 - 14.00 h
Sobota:   8.00 - 11. 00 h
Rozpis odvozu komunálneho odpa-
du nájdete na: h  ps://sabinov.sk/
images/stories/uzitocne_odkazy/
Kalendar_zberu_2019.pdf

Informácia o doručovaní 
rozhodnutí k daniam a po-
platku za komunálny odpad

V zmysle § 29 zákona č. 305/2013 
Z.z. bude správca dane v nasle-

dujúcom období elektronicky doru-
čovať právnickým osobám a fyzickým 
osobám - podnikateľom rozhodnu  a 
k dani z nehnuteľnos  , k dani za psa, 
k dani za predajné automaty, k dani 
za nevýherné hracie prístroje, k dani 
za užívanie verejného priestranstva 
a rozhodnu  a o poplatku za komunál-
ny odpad na rok 2019. 

Správca dane pripomína, že elek-
tronicky podpísané dokumenty sa 
prenášajú v špecifi ckých formátoch, 
ktoré si na otvorenie vyžadujú použi-
 e špecifi ckého so  véru. Pre správne 

zobrazenie doručeného dokumentu 
je potrebné mať nainštalovaný balí-
ček aplikácií, ktorý obsahuje ovládače 
k čítačkám čipových kariet (Gemalto, 
Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (eID 
klient) a aplikáciu pre kvalifi kovaný 
elektronický podpis (D.Suite/eIDAS). 
Inštalačný balíček aplikácií nájdete na: 
https://www.slovensko.sk/sk/na-
-s  ahnu  e

Občanom budú rozhodnu  a k dani 
z nehnuteľnos   a k dani za psa a roz-
hodnu  a o poplatku za komunál-
ny odpad na rok 2019 doručované 
v elektronickej alebo v lis  nnej podo-
be. Občanom, ktorí majú elektronické 
schránky ak  vne, budú rozhodnu  a 
doručené výlučne v elektronickej 
podobe. V prípade neak  vnej elek-
tronickej schránky správca dane, 
v súlade s § 31a zákona č. 305/2013 
Z.z., vyhotoví lis  nný rovnopis elek-
tronického úradného dokumentu, 
ktorý bude následne v nadchádzajú-
com období doručovaný v lis  nnej 
podobe prostredníctvom poštového 
podniku alebo povereným zamest-
nancom správcu dane. «

Finančný odbor MsÚ, D. Surmiková 
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VÝZVA MESTA SABINOV
JARNÉ UPRATOVANIE

V súvislos   s príchodom jari vyzýva MESTO SABINOV 
občanov mesta, samosprávy pri bytových domoch, jed-
notlivé školy a podnikateľské subjekty pôsobiace v mes-
te, aby v rámci jarného upratovania prispeli k skrášleniu 
okolia svojich domov, škôl a podnikov a zároveň tým 
prispeli aj k celkovému skvalitneniu životného prostre-
dia v meste.

Z tohto dôvodu budú od 23.3.2019 do 13.4.2019 rozmiestne-
né veľkokapacitné  kontajnery na týchto stanoviš  ach:
1. Sabinov   Ul. Ovocinárska, smer Červená Voda 
2. Sabinov   Ul. Pod Švabľovkou záhradkárska osada 
           - obmena s Priemyselnou štvrťou 
3. Sabinov   Ul. Priemyselná štvrť, pri Jednote 
          – obmena s Ul. Pod Švabľovkou 
4. Sabinov   cintorín, pri Dome smútku 
5. Sabinov   Ul. 17. novembra, pri útulku pre bezdomovcov 
6. Sabinov   Ul. 17. novembra, pri kapličke 
          – obmena s Mudroňovou
7. Sabinov   Ul. gen. Svobodu, začiatok ulice
8. Sabinov   na križovatke Ulíc Jesenského a Fábryho 
          – obmena s Novomeského 
9. Sabinov   Ul. Novomeského – obmena s križovatkou 
           Jesenského a Fábryho
10. Sabinov  Ul. Moyzesova, zberný biodvor na konáre 
11. Sabinov  Ul. Nezabudova, pri regulačke plynu
12. Sabinov  Ul. Jakubovanská, medzi bytovým domom 
           č. 1 a 2
13. Sabinov  Ul. Jakubovanská, medzi bytovým domom 
           č. 3 a 4
14. Sabinov  križovatka Ulíc Moyzesova a Cirbusovej
15. Sabinov  križovatka Ulíc Nezabudova a Severná 
16. Sabinov  Ul. Severná, na začiatku lokality Telek
17. Sabinov  Ul. Severná, na konci lokality Telek

18. Sabinov  križovatka Ulíc Levočská a K Poľnému mlynu, 
           obmena Hliník
19. Sabinov  Ul. Štúrova, pri tra   
20. Sabinov  Ul. Komenského, medzi záhradkami 
21. Orkucany Ul. Prídavkova, pri bývalom komíne 
           - obmena s Višňovou pri ČOV
22. Orkucany Ul. Kvetná, Hliník 
23. Orkucany Ul. Višňová, pri ČOV – obmena s Prídavkovou,
           pri bývalom komíne
24. Orkucany Ul. Jarková, zberný biodvor na konáre  
25. Orkucany Ul. Mudroňova – obmena  s  Ul. 17. novembra, 
           pri kaplnke

Chceme požiadať obyvateľov, aby orezané koná-
re ukladali na stanoviš  a vedľa kontajnerov. Tie-
to budú naložené autom s mechanickou rukou 
a následne odvezené na zhodnotenie.

Drobný stavebný odpad je možné odovzdať 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia na zber-
nom dvore na Ul. Hollého č. 35 v Sabinove, kde je 
umiestnený a označený kontajner na tento odpad.

K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, 
patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Upozorňujeme obyvateľov mesta, že do veľkokapacitných 
kontajnerov je zakázané dávať nebezpečný odpad ako akumu-
látory, autobatérie, oleje, žiarivky, obaly z farieb, elektrood-
pad - typu chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné 
počítače. Nepatria tam ani sklo, plasty, tex  l a papier. Taký-
to odpad môžu obyvatelia Sabinova uložiť na zbernom dvore 
v areáli fi rmy VPS, s.r.o. na Hollého ul. č. 35 v Sabinove. 

Prevádzkové hodiny celoročne otvoreného zberného dvora do 
1.4.2019 sú:
Pondelok až streda 8.00 – 14.00 h
Štvrtok   zatvorené
Piatok    8.00 – 14.00 h
Sobota    8.00 – 11.00 h
V prípade naplnenia jednotlivých VKK je potrebné kontakto-
vať vývozcu odpadov, fi rmu Marius Pedersen, a.s. na tel. čísle 
4520 842 alebo MsÚ - odd. SMaVS na tel. č. 4880 417 v pra-
covných dňoch do 15.00 h.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU 
MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)
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 ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho 
prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu: nebytové priestory v priestoroch MsKS v Sabinove 
o celkovej výmere  221,6 m² podlahovej plochy, 
- účel nájmu: prevádzkovanie nočného podniku – baru,
- doba nájmu: 01.06.2019 do 31.05.2021,
- min. cena nájmu: 47,00 € / m2 / rok.
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, 
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu 
(najmä elektrická energia, vodné a stočné). Nájomca sa zaväzuje 
prenajímateľovi uhrádzať nasledovné služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov:
a) elektrickú energiu: mesačne - náklady podľa skutočného odberu 

meraného podružným elektromerom,
b) paušál el. energie – osvetlenie schodiska vo výške 10 € mesačne,
c) vodné a stočné: mesačne – náklady podľa skutočného odberu 

meraného podružným vodomerom. 
Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kultur-
nestredisko.sk.
Podmienky účas   v súťaži:
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia (SZČO) a práv-
nické osoby. 
Každý účastník súťaže predloží pri podaní návrhu prenajímateľovi: 
 výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného regis-

tra (nie starší ako tri mesiace), 

 čestné prehlásenie, že účastník nemá splatné záväzky voči 
príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek 
zdravotnej poisťovni, mestu Sabinov, prenajímateľovi (MsKS v Sa-
binove), nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie j e 
vedené žiadne exekučné konanie,

 doklad preukazujúci, že predmet činnos  , ktorý je účelom súťaže 
vykonáva aspoň 24 mesiacov ku dňu uzavre  a súťaže, 

 súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.
K uvedeným nehnuteľnos  am môžu prípadní záujemcovia pí-
somne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 15.4.2019 
do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 
15.4.2019 už zapísaná v registratúrnom 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 vyznačením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľnos   - 
prevádzkovanie nočného podniku – baru“.

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné priložiť v zmysle zákona Sloven-
skej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje prá-
va dotknutej osoby v oblas   spracovania osobných údajov, vyjadrený 
súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvede-
ných 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.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej po-

nuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.
Bližšie informácie poskytne: Zuzana Hudáčová, tel. č. 0903 218 327
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,,Tancuj, miluj, ži"
Ešte začiatkom 20. storočia patrilo 
plesom a bálom oveľa dôležitejšie 
miesto ako je to v dnešnej uponá-
hľanej dobe. Fašiangy boli časy ve-
selos   a zábavy už v minulos  . Ko-
nalo sa nespočetne veľa kultúrnych 
a spoločenských poduja  . Zvláštnu 
atmosféru mali najmä bály a plesy. 
Tie patrili medzi významné spolo-
čenské udalos  . Sabinovčania ve-
dia, že takýmto centrom spoločen-
ského života v meste bola Švabľov-
ka, kde sa ľudia nielen liečili, ale aj 
zabávali. Bály, ktoré sa tam konali, 
sa vyznačovali honosnosťou a ele-
ganciou. Tanečná sála bola krásna, 
mala parketovú podlahu, v strede 
sály visel veľký luster a tanečníkom 
hrávala vychýrená cigánska kapela. 
Tanečné zábavy a plesy sa tu konali 
každú nedeľu a prichádzali na ne aj 
ľudia zo širokého okolia.

... a nebolo tomu inak ani v sobotu 19. 
januára 2019, kedy sa  ež výnimočné 
priestory hotela Torysa v Sabinove pre-
menili na pomyselnú Švabľovku v 30-
tych rokoch. 

Hlavní organizátori bálu Rado Ernst, 
Eva Burgrová a Alena Mladá myšlien-

ku ,,Tancuj, miluj, ži“ do bodky naplnili. 
Punc tomuto poduja  u dali aj sabinov-
skí tanečníci pod vedením Sašky a Braňa 
Širotňákovcov, ktorí nielen tancom, ale 
aj svojím oblečením umocnili túto výni-
močnú atmosféru.

Vrá  li sme sa do časov dávno minu-
lých, valčík, tango, swing, ale aj disco, 
rock, jednoducho tancovalo sa na všet-
ko, čo ponúkol perfektný DJ. K dobrej zá-
bave prispeli aj hos  a bálu – jazzové trio 
v zoskupení Dávid Burgr, Peter Balčák 
a Igor Veverka a tak  ež sólový huslista 
Stanislav Salanci. Vrcholom programu 
bola neodmysliteľná tombola so skvelý-
mi cenami, za ktoré patrí srdečná vďaka 

všetkým sponzorom. Tento bál nebol len 
príležitosťou na rozptýlenie, bol hlavne 
o hrdos   a spolupatričnos   Sabinovča-
nov k svojmu mestu. Tak ako kedysi. 

Ostáva nám už len poďakovať všet-
kým, ktorí prišli, veriť a snívať, aké by 
bolo krásne zažiť, aby sa ďalší ročník 
bálu uskutočnil na Švabľovke, v krásnej 
tanečnej sále plnej sve  el, vkusu a ele-
gancie, a samozrejme pri vynikajúcej 
hudbe. «

V Kine Torysa sa 9.2.2019 uskutočnila 
premiéra outdoorového dokumentu 

z najvyšších pohorí Balkánu od autora 
Jakuba Pigu. Hlavnou myšlienkou bolo 
zoznámiť divákov s protagonistami do-
kumentu, keďže tento projekt je prvý 
a tvorba bude pokračovať v podobe 
ďalších zdokumentovaných ciest. Film 
o tom, ako si par  a pia  ch kamarátov 
(Jakub Piga, Aďo Krišovský, Mar  n Pa-
šen, Barbora Berková a Fran  šek Berko) 
našla čas a vybrala sa do Bulharských 
hôr, zaujal nielen rodinných príslušníkov 
a kamarátov, ale aj ďalších nadšencov 
turis  ky. V sále sa tak ocitlo okolo 150 
ľudí. Nádherné zábery z Rily a Pirínu 
boli sprevádzané príjemnou a kvalitnou 
hudbou od začínajúcich zahraničných 
skladateľov. Samotný fi lm nám ponúkol 
zamyslenie sa nad tým, ako vnímame 
turis  ku a dobrodružstvo. Turis  ka, pre 
niekoho namáhavá, lebo nerád chodí 
peši, pre iného ako cieľ prekonať samé-
ho seba, svoje možnos   alebo ako ne-
nahraditeľná kultúra, kde sa stretávame 
s ľuďmi, ktorí v prípade núdze sú ochot-
ní pomôcť. Či už s väčším, alebo menším 

sebazaprením na ceste, ale s výsledkom, 
že v konečnom dôsledku má zmysel sa 
namáhať, bude táto par  a pokračovať 
v zdolávaní nových prekážok a ciest, aby 
vám priniesla nové informácie a zábery 
z  miest, kde by ste si mohli naplánovať aj 
vašu vlastnú cestu.

Po premietaní nasledovala beseda, 
ktorá sa niesla v rodinnej a v  pnej atmo-
sfére. Zodpovedalo sa aj na otázky, kto 
vymýšľal trasu, čo jedli, koľko ich to stálo, 
či sa rodičia nebáli a kam sa táto skupi-
na chystá nabudúce. A tak možno tento 
dokument  ež niekoho z divákov nadchol 
a mo  voval opus  ť svoje pohodlie a odísť 
za dobrodružstvom, objaviť svoje iné ja. 
Kde sa bude konať ďalšie dobrodružstvo, 
odhalíme už čoskoro na stránke www.fa-
cebook.com/jakubpigadpv. «

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 nie-
ktorých zákonov a podľa § 281 zá-
kona č. 513/1991 Zb. Obchodný zá-
konník v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
predĺženie lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov do obchodnej  

verejnej súťaže

- predĺženie lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov do obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší ná-
vrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 
nebytových priestorov nachádza-
júcich sa na prízemí objektu na Ul. 
9. mája 21 v Sabinove, k. ú. Sabi-
nov, na  pozemku parc. č. 631/6 do 
18.3.2019 do 13.00 h – nebytové 
priestory o výmere 61 m2.

Bližšie informácie ohľadom predĺ-
ženia lehoty na predkladanie sú-
ťažných návrhov do obchodných 
verejných súťaží nájdete na stránke 
mesta www.sabinov.sk, príp. kon-
taktujte sa na tel. čís. 051 48 80 423, 
0905 789 515.

Organizátori bálu, foto: Eva Burgr

Premiéra dokumentu Rila 
a Pirín v Sabinove
Jakub Piga, foto: archív autora



5názov rubrikySPRAVODAJCA MESTA SABINOV [32019] Kultúra / Oznamy

MSKS
9.III.   MDŽ 
15.00  OO Únie žien Slo-

venska v Sabinove v spolupráci 
s MsKS v Sabinove pripravuje po-
sedenie pri príležitos   MDŽ.
Estrádna sála MsKS. Vstup na po-
zvánky.

17.III.  KONCERT MARKY MAČOŠKOVEJ 
A JEJ HOSTÍ

18.00 Účinkujúci: Marka Mačošková, 
Muzika Milana Rendoša, Jožko 
Jožka, Bursinky, Mar  na Kanošo-
vá Ťasková (fi nalistka súťaže Zem 
spieva), Barbora Fecková, FS Var-
govčan.
Kinosála MsKS. Vstupné: v pred-
predaji 10 €, v deň koncertu 12 €.
Predpredaj vstupeniek MsKS, II. po-
schodie od 8.00 h – 16.00 h v pra-
covné dni.
Poduja  e sa koná pod záš  tou 
primátora mesta Sabinov Micha-
la Repaského.

18.III.  A ČO JA, LÁSKA?
19.00 Divadelná hra na mo  vy rozhla-

sovej hry “A čo ja, miláčik? “
Hrajú: Marta Sládečková, Dominika Ka-

vaschová /alt. Zuzana Porubjako-
vá/ Mar  n Mňahončák.

 Kinosála MsKS. Vstupné: 12 €.

29.III.  DEŇ UČITEĽOV
10.00  Slávnostná akadémia oceňova-

nia učiteľov mesta Sabinov za rok 
2018. Kinosála MsKS. Vstup voľný. 

PRIPRAVUJEME NA MESIAC APRÍL:
8.IV.    OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV ZA ROK 

2018
16.00 Slávnostné oceňovanie úspeš-

ných športovcov za rok 2018.
 KC Na korze - Námes  e slobody 

100. Vstup voľný.

KNIŽNICA MsKS
12.III.  XXV. SABINOVSKÝ ČIM-ČIM
15.30 Jubilejný ročník mestskej pre-

hliadky v prednese pôvodnej slo-
venskej poézie a prózy de   sabi-
novských materských škôl.

 Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č.100, Sabinov.

14.III.  MÁŠA A MEDVEĎ 
10.30 Rozprávkové dopoludnie pre de   

MŠ Severná.

18.III.  AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
8.00 Zážitkové čítanie podľa známej 

ľudovej rozprávky pre 1.-2. ročník 
ZŠ Ľu  na.

18.III.  ANALFABETA NEGRAMOTNÁ
9.30 Zážitkové čítanie z knihy Jána Uli-

čianskeho pre 3.-4. ročník, ZŠ Ľu-
 na.

22.III.  NENÁSYTNÁ HÚSENIČKA
10.00 Zážitkové čítanie podľa knihy E. Car-

la pre de   SMŠ Lienka.

26.III.  NENÁSYTNÁ HÚSENIČKA
9.45 Zážitkové čítanie podľa knihy E. Car-

la pre de   MŠ Jakubovany.

26.III.  RECITÁTORSKÁ PREHLIADKA SENIO-
ROV

14.00 Okresná recitátorská prehliadka 
seniorov organizovaná JDS.

29.III.  NOC S ANDERSENOM
17.30 Desiata noc v knižnici plná dob-

rodružs  ev, zábavy a rozprávok 
venovaná rozprávkarovi H. Ch. 
Andersenovi.

PRIPRAVUJEME NA MESIAC APRÍL:
2.IV.   ROZPOVIE TI TÁTO KNIŽKA, AKOU 

CESTOU KU NÁM PRIŠLA
10.00 Rozprávanie o tom, ako sa kniha 

dostane na policu knižnice pre 
MŠ Ražňany.

KULTÚRNE CENTRUM 
NA KORZE
13.III.  KORZO KLUB 
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na 

TD je potrebné sa prihlásiť do 
11.3.2019 na t. č. 0911 949 678. 
Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

14. -   KEĎ BÁBKY OŽIJÚ 
28. III. Interak  vna výstava bábok, diva-

delných scén a kulís. 
 Koncertná sála KC Na korze, 

Námestie slobody č. 100, Sabi-
nov.

19.III.  ZO ZÁKULISIA
9.45 Divadelná tvorivá dielňa pre de   

z MŠ Hubošovce. Koncertná sála 
KC Na korze, Námes  e slobody 
č. 100, Sabinov.

22.III. MÁŠA IDE DO ŠKOLY 
od Dopoludnie s bábkovou rozprávkou 
9.00 v podaní bábkového súboru 
do Halabala pre deti materských
12.00 škôl. Koncertná sála KC Na korze, 

Námes  e slobody č. 100, Sabi-
nov.

23.III.  MÁŠA IDE DO ŠKOLY 
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, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov. 
Vstupné: 1,00 €. Predpredaj 
vstupeniek v KIC, Námes  e slo-
body č. 62, Sabinov.

25.III.  UPLETENÁ VEĽKÁ NOC 
10.00 Tvorivá dielňa pre žiakov SŠ Sabi-

nov, výroba veľkonočnej dekorá-
cie z pedigu. Koncertná sála KC Na 
korze, Námes  e slobody č. 100, 
Sabinov. 

SENIOR KLUB 
Prehľad plánovaných akcií 

Senior klubu na mesiac 
marec 2019

� 08.03.2019 – o 14.00 h – MDŽ 
v klube 

� 13.03.2019 – o 5.00 h - od-
chod autobusom od MsKS do 
Užhorodu

� 20.03.2019 – o 14.00 h - tvo-
rivé dielne v klube - výroba 
veľkonočných kraslíc

� 21.03.2019 – o 10.30 h - „Ma-
rec mesiac knihy“ čítanie roz-
právok s deťmi zo Spojenej 
školy v Sabinove

� 27.03.2019 – o 14.00 h - tvo-
rivé dielne v klube - výroba 
veľkonočných kraslíc

PRIPRAVUJEME: 
V mesiaci apríli zájazd do Poľska, 
Aquacity Poprad.

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

Kultúra na marec 2019
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Don Bosco show 2019

Dňa 31.1. slávime sviatok zakladate-
ľa saleziánov dona Bosca. Venoval 

sa opusteným a chudobným chlap-
com. Svoju výchovnú prácu postavil 
na preven  vnom systéme, ktorého 
hlavnými piliermi sú rozum, nábož-
nosť a láskavosť. Spolu s Máriou Do-
minikou Mazzarellovou založil aj žen-
skú rehoľnú spoločnosť Dcér Panny 
Márie Pomocnice, ktoré sa venovali 
chudobným a opusteným dievčatám. 
V našom meste Sabinov  ež pôsobí sa-
leziánska rodina, ktorá sa venuje práci 

s mládežou. De   navštevujú 
saleziánske stredisko, kde 
sa im venujú ochotní 
animátori. Každý rok 
na sviatok dona Bosca 
si pripravia zábavnú 
show. Tohto roku sa ko-
nala 27.1.2019 o 15.00 
h v kinosále Mestské-
ho kultúrneho strediska 
v Sabinove. Hlavnou témou 
programu bola tohtoročná 
strenna (heslo)  pre saleziánsku 
rodinu: Svätosť je aj pre teba. V progra-
me sme videli, ako vyšetrovateľ rieši 
záhadu zmiznutého svätca v našom 
meste. V každej scénke nám účinkujúci 
poukázali na nega  va dnešnej doby. Zlé 

par  e, klamstvo, hazard, neob-
jek  vnosť, pohodlný spôsob 

života. Všetky zlé vlastnos-
  sa však dali dobrými 
priateľmi zmeniť na dob-
ré. V poslednom čísle 
prišla k vyšetrovateľovi 
mama Margita a vysvet-

lila mu, že každý z nás sa 
môže stať svätým napriek 

svojim chybám, teda svätosť 
je pre každého. Po skončení 

programu boli všetci účinkujúci aj 
diváci pozvaní na malé pohostenie. De   
si pochutnávali na sladkých koláčoch 
a dospelí popíjali kávu a čaj. Vládla dob-
rá nálada a príjemná atmosféra. Don 
Bosco mal určite radosť. «

Saleziánska rodina v Sabinove

V sobotu 2.3.2019 si aj vďaka krásne-
mu slnečnému dňu mohli vychutnať 

pravú fašiangovú atmosféru. Vynikajúce 
jedlo a príjemná atmosféra už od dopo-
ludňajších hodín prilákalo na námes  e 
množstvo ľudí. Nechýbal ani kultúrny 
program nabitý domácimi, ale i cezpoľ-
nými talentami. V pestrom programe 
vystúpili: MDH Sabinka, Real street, SZŠ 
v Sabinove. Nechýbal ani tradičný fa-
šiangový sprievod mestom v podaní DFS 
Sabiník, FS Sabinovčan a FS Sabinovčan 
- Vytrvalci. Symbolom toho, že nastáva 
obdobie štyridsaťdňového pôstu  folklo-
ris   pochovali basu. I keď bolo trošku 
veterno, program pokračoval ďalej a na 
pódiu sa predstavila kapela SM country 
so svojím repertoárom a humorná sku-
pina Bravo. Programom nás sprevádzal 
Filip Pavuk.

Vo fašiangovom duchu Sabinovčania 
pokračovali aj v nedeľu 3.3.2019 počas 
jubilejného 25. karnevalu na ľade na 

zimnom štadióne. V krátkom progra-
me sa predstavil Krasokorčuliarsky klub 
Kraso Prešov a následne všetkých prí-
tomných veľkých i malých privítal aj 
primátor p. Repaský. MsKS v Sabinove 
v spolupráci s hokejovým klubom si pre 
účastníkov prichystali rôzne súťaže a hry. 
Keďže to bol karneval na ľade, nebola 
núdza o pestré a nápadité masky. Tie 
najlepšie boli ocenené vecnou cenou. 
Výhercami sa stali masky – Červená čia-
počka, klaun, Šmoulinka, ry  er, kominár, 

pirát, rakety, lienka, motýľ, Minnie čoko-
láda. Ocenenie sa ušlo aj dospelákom, 
ktorí prišli tak  ež v maskách a to – muš-
ke  erke, včielke a bosorkám. Nechýbala 
ani cena útechy pre zajačika za masku 
a korčuliarske  Môžeme len skonštatovať, 
že Sabinovčania si záver fašiangov mohli 
vychutnať naplno a tešíme sa na obe ak-
cie aj o rok. «

Prvý marcový 
víkend si 
Sabinovčania 
užili naplno
J. Repaská, foto Diamond Art
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Členovia kolek  vu Čavar-
goše sa počas svojho 

niekoľkoročného pôsobenia 
zúčastnili už mnohých turné 
a za zmienku stoja zájazdy 
vo Francúzsku, Rumunsku, 
Taliansku či Portugalsku. Ďal-
šou krajinou, ktorá otvorila 
svoje dvere pre Čavargošov 
bolo Thajsko. Čavargoše sa 
tak v čase od 21.1.2019 do 
31.1.2019 stali súčasťou 15 – 
teho ThailandIFF fes  valu, na 
ktorom sa zúčastnilo celkovo 
15 štátov z celého sveta a nie-
sol sa v duchu posolstva za 
svetový mier. Exo  cké jedlo, 
kultúra, budhizmus či fauna 
a fl óra v Thajsku vnášal do ich 
myslenia množstvo rozporu-
plných a až fascinujúcich otá-

zok. Januárové 34 stupňové 
teploty a kúpanie sa v bazéne 
pod holým nebom boli pre 
nich v tejto čas   roka viac ako 
príjemným. Program, ktorý si 
pre Čavargošov thajskí orga-
nizátori pripravili, bol tak  ež 
veľmi bohatý. Prvé dni sa za-

čali už po prílete do Bang-
koku. Na dennom poriadku 
boli neskoré príchody na 
ubytovňu a včasné vstávanie. 
Vďaka šesťhodinovému časo-
vému posunu, to Čavargošom 
a aj európskemu životnému 
štýlu dalo zabrať. Čavargoše 

mali možnosť byť vo vnútro-
zemí Thajska, vidieť a zažiť 
zblízka život školákov, dedin-
čanov, mešťanov, mníchov či 
obyčajných ľudí. Vystúpenia 
boli zväčša vo večerných hodi-
nách. Zaujímavými boli vystú-
penia okrem iných v provincii 

Kanchanaburi, cez ktorú pre-
teká rieka Kwai a svoje osobi-
té postavenie má vďaka mos-
tu, ktorý sa stal akýmsi sym-
bolom spájania nielen dvoch 
brehov, ale aj jednotlivých 
kultúr. Čavargoše mali mož-
nosť navš  viť v Thajsku ho-
nosné chrámy, múzeá, rekre-
ačné stredisko čínskej kultúry 
Siam, rôzne mestá, provincie 
a  ež ťažobnú spoločnosť na 
drahé kamene. 

Folkloris   zo Sabinova 
si za svoje výkony priviezli 
hneď niekoľko ocenení. Naj-
významnejšou je trofej za 
prvé miesto v kategórii kre-
a  vnych choreografi í. Získali 
 ež čestné uznania a diplomy 

o par  cipácii z jednotlivých 
provincií a fes  valov, tzv. Dia-
mond of Asia pre vedúcich 
súboru, pamätnú medailu od 
prezidenta odboru kultúry 
v provincii Kanchanaburi, dar 
od majiteľa ťažobnej spoloč-
nos   na drahé kamene a ďal-
šie.

Príprava, fi nancie a cel-
ková programová štruktúra 
na zorganizovanie takéhoto 
druhu zájazdu stáli nemalé 
úsilie všetkých zaintereso-
vaných, preto by sa všetci 
členovia kolek  vu Čavargoše 
touto cestou chceli úprimne 
poďakovať mestu Sabinov, 
odboru školstva, kultúry 
a telesnej kultúry v meste 
Sabinov, vedúcemu kolek-
 vu Miroslavovi Fabiánovi, 

rodičom a v neposlednom 
rade riaditeľke Centra voľné-
ho času v Sabinove Zuzane 
Rolíkovej. Veríme, že s touto 
podporou  budú Čavargoše 
prezentovať svoje tanečné 
umenie aj v ďalších krajinách 
sveta. «

a2 – b2 = (a – b)(a + b)

abc

a+b

Celcius 

x+y

2+3=5
2+2=4

x2

Cos

Tan

90

C E L É  Š T Ú D I U M

ÚPLNE ZDARMA

DÔVERA

STABILITA

ALTERNATÍVA

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM DSA,
Komenského 40,
083 01 Sabinov

• uplatnenie na trhu práce
• príprava na prax

• nadštandardná prijateľnosť na Vysoké školy

e-mail: dsa.sb@dsakademien.sk,
telefón: +421 51 75679 50

www.dsakademien.sk

NÁJDETE NÁS AJ NA: MEDIÁLNY PARTNER:

PRESOV

...Exotické turné Čavargošov v Thajsku...
Čavargoše pracujú pri Centre voľného času v Sabinove, kde pôsobia ako záujmový útvar 
a vďaka svojej práci a vytrvalos   sa snažia dosahovať čo najlepšie výsledky. Zoskupeniu mla-
dých folkloristov, ktorí sa venujú ľudovému umeniu, nie je cudzie cestovanie, spoznávanie 
nových krajín a kultúr. Najväčším zadosťučinením po tvrdých tréningoch je pre každého fol-
kloristu reprezentácia Slovenska v zahraničí. 

Text: vahovsky.j, foto: Miroslav Fabián
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Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - 
súťaž v prednese slovenských povestí 

Povesť prebúdza v žiakovi záu-
jem o dávnu minulosť, vychováva 

a usmerňuje jeho e  cké správanie. To, 
že je o tento žáner záujem, svedčí už 26. 
ročník obľúbenej súťaže v prednese slo-
venskej poves   Šaliansky Maťko. 

Súťaž Šaliansky Maťko, pomenovaná 
po spisovateľovi a zakladateľovi detské-
ho časopisu Slniečko, Jozefovi Cígerovi 
Hronskom, potvrdila svoj význam aj ten-
to rok.

Okresné kolo Šalianskeho Maťka sa 
konalo 24.1.2019 v ZŠ Hviezdoslavova 1 
Lipany. Tu sa stretli víťazi školských kôl 
z celého okresu, aby ukázali svoj talent 
v prednášaní slovenských poves  . Súťaži-
lo sa v troch kategóriách, v ktorých sme 
mali zastúpenie aj my, ZŠ Ul. 17. novem-

bra Sabinov. Na súťaži v Lipanoch sa stre-
tlo 35 recitátorov, naši žiaci tu predviedli 
svoje recitačné majstrovstvo a herecký ta-
lent. Ukázali, že o poves   a históriu majú 
záujem, vypočuli si aj iných, pričom na-
čerpali nové vedomos   z prednesu, a tak 
získali cenné skúsenos  .

Chlapci Oliver Demko zo 6.B a Dá-
vid Eliáš z 5.A triedy získali vo svojich 
kategóriách čestné štvrté miesto. Naša 
najmladšia recitátorka Karin Dernero-
vá z 3.A sa umiestnila na peknom treťom 
mieste v I. kategórii. Recitátorom srdečne 
blahoželáme a prajeme im veľa úspechov 
v ďalších recitačných súťažiach. «
Olympiády

Dňa 14.2.2019 sa v priestoroch Cen-
tra voľného času ABC na Októbrovej 

ulici v Prešove uskutočnilo krajské kolo 
Olympiády v nemeckom jazyku. Súťa-
žiaci museli preukázať výborné jazykové 
zručnos   a vedomos  , a to v testovej i v 
konverzačnej čas   súťaže. V silnej kon-
kurencii škôl celého Prešovského kraja 
úspešne zastupoval náš okres žiak ZŠ 
na Ul. 17. novembra v Sabinove Michal 
Kostelník. Podarilo sa mu zvíťaziť v ka-
tegórii 1A (5.-7. ročník) a postúpiť do 
celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 
dňa 18.3.2018 v Bra  slave. Želáme mu 
veľa úspechov. «

V Lipanoch sa dňa 7.2.2019 uskutočni-
lo okresné kolo Geografi ckej olympi-

ády. Žiak Dávid Eliáš z 5. A triedy ZŠ Ul. 
17. novembra získal v kategórii G – 5. roč-
ník 1. miesto. Srdečne gratulujeme. «

 V našej škole sa 30. januára konalo 
okresné kolo Matema  ckej olympi-

ády v kategórii Z5 a Z9. Najúspešnejším 
piatakom školy bol Dávid Eliáš, ktorý sa 
umiestnil na peknom 3. mieste. «

Školstvo

Zuzana Čorbová, foto: archív školy

/ Ľ. Kostelníková /

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Oddelenie školstva MsÚ 
v Sabinove oznamuje, že 

v súlade so školským zákonom 
bolo všeobecne záväzným 

nariadením č. 3/2019 určené 
miesto a čas 

zápisu detí do 1. ročníka 
základných škôl 

v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta.

Zápis detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
v školskom roku 2019/2020 
v ZŠ na Ul. Komenského aj 
v ZŠ na Ul. 17. novembra 
bude prebiehať v dňoch

8. – 9. 4. 2019
od 13.30 h do 16.30 h

v priestoroch 
základných škôl.

Na zápis je potrebné doniesť 
vlastný občiansky preukaz 

a rodný list dieťaťa.

Vlasta Znancová
ved. odd. školstva MsÚ Sabinov

Úspechy ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Zľava: D. Eliáš, K. Dernerová, O. Demko 
ako víťazi školského kola

V rámci projektu Erasmus+ „Feel 
the HEAT“ sme sa zúčastnili 1. za-

hraničnej mobility v partnerskej škole 
v talianskom meste Cremona. Škola je 
historickou budovou, ktorá v minulos   
bola kláštorom. Pripravené projektové 
ak  vity boli veľmi zaujímavé – vedo-
mostná súťaž na tému Strava a zdravie, 
workshop Potravinová pyramída, prí-
prava netradičnej pizze, exkurzia do zá-
vodu zaoberajúceho sa výrobou syrov, 
ktoré sme mali možnosť ochutnať. Žiaci 
boli ubytovaní v rodinách, čo im dávalo 
priestor nielen na komunikáciu v anglic-

kom jazyku, ale aj na osvojenie si neja-
kých talianskych slov a fráz.

Cremona je známa ako mesto huslí, 
pretože tu žil a vytváral najhodnotnejšie 
husle Antonio Stradivari. Navš  vili sme 
námes  e Piazza del Comune, monu-
mentálnu Katedrálu Santa Maria Assun-
ta so slávnou vysokánskou 112 metrov 
vysokou vežou Torazzo, bap  stérium 
a mestskú radnicu Palazzo del Comune. 

Úžasným zážitkom pre žiakov bola 
tak  ež cesta lietadlom a návšteva mes-
ta Miláno, kde sme videli majestátnu 
go  ckú katedrálu Duomo, divadlo La 
Scala - jeden zo svetovo najznámejších 
operných domov, galériu Viktora Ema-

nuela II. - obchody s módnymi značka-
mi v presklenej arkáde z 19. storočia, 
hrad Castello Sforzesco - pôvodnú pev-
nosť na obranu mesta, nádherný Sem-
pione park, milánsky víťazný oblúk Arco 
della Pace a sochu Leonarda da Vinciho 
na námes   Piazza della Scala. Na záver 
môžeme povedať, že sme strávili nád-
herný týždeň plný zážitkov a nových 
skúsenos  . Fotodokumentáciu a viac 
informácií k projektu nájdete na strán-
ke školy www.zsnovsab.edupage.org «

A. Trojanovičová a D. Štoff ová, foto: archív školy

D. Leššová J. Novacká , foto: Dávid Eliáš
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Predškoláci, školáci a rodičia,
pozývame Vás na 

KRITÉRIÁ PRIJATIA:
Podľa zákona č. 245/2008 § 105 ods. 2., 3., 
4. do športov ej triedy sú prijímaní žiaci:
na základe žiados   zákonného zástup-

cu,
po diagnos  ke vykonanej zariadením 

výchovnej prevencie a poradenstva,
na základe zdravotnej spôsobilos  . 
Kritériá na overenie špeciálnych schop-
nos  , zručnos   alebo nadania žiakov vy-
dáva riaditeľ školy.

ŠPORTOVÉ KRITÉRIÁ PRIJATIA
Všeobecné:
hod plnou loptou   

faktor sily
skok z miesta    

faktor odrazovej sily dolných konča  n
test obratnos  

faktor obratnos  , pohybová pamäť
člnkový beh 4 × 10 metrov  

faktor akceleračnej rýchlos  

Futbalové:
Test č. 1:  reťazec herných činnos   jed-
notlivca
Test č. 2:  žonglovanie
Test č. 3:  hra
Hokejové:
fl orbalová hokejka a lop  čka
Test č. 1: reťazec herných činnos   
     jednotlivca
Test č. 2: streľba
Test č. 3: hra
Gymnas  cké:
Test č. 1: skoky znožné
Test č. 2:  kotúľ vpred, placka
Test č. 3:  sed – ľah

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a ab-
solvovaním pohybových testov výberová 
komisia získa informácie o pohybovej 
zdatnos   uchádzačov pre daný šport.

Podľa výsledkov sa stanoví poradie 
uchádzačov do športovej triedy.

Rodičia vybraných žiakov budú v me-
siacoch apríl - máj 2019 pozvaní do ško-
ly, kde budú informovaní o učebných 
plánoch a časovej dotácii hodín športo-
vej prípravy.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ oznáme-
nie, resp. rozhodnu  e o prija   do špor-
tovej triedy. «

 Vážení rodičia, 

milí budúci piataci,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 

NA ZÁPIS ŽIAKOV DO 5. ROČNÍKA, 

ktorý sa uskutoční v priestoroch

ZŠ, Komenského 13 v Sabinove

v dňoch 10. 04. – 26. 04. 2019. 

(každý pondelok - štvrtok od 

08.00 – 14.30 h)

K zápisu je potrebné priniesť:

- rodný list žiaka,

- občiansky preukaz 

zákonného zástupcu.

VÁŽENÍ RODIČIA A MLADÍ 
TALENTOVANÍ ŠPORTOVCI,
ZŠ, Komenského 13 v Sabinove
Vás srdečne pozýva na 
overenie športových zručnos   
a schopnos   žiakov, ktoré sa 
vyžadujú na zaradenie žiaka do 
športovej triedy.
Výber žiakov do športovej triedy v 5. ročníku sa uskutoční 28.3.2019 (štvrtok)
o 15.00 h v telocvični ZŠ, Komenského 13 v Sabinove.

od 8.30 h do 12.30 h
od 15.30 h do 17.00 h

Miesto:

ZŠ na ul. Komenského 13
v Sabinove

deň otvorených dverí

28.3.2019

v Sabinov
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NENECHAJME KNIHY 
ZAPADNÚŤ PRACHOM

Nenechajme knihy zapadnúť prachom 
je názov projektu, ktorý organizuje 

školská knižnica Spojenej školy, SNP 16 

v Sabinove so zámerom akvizície knižnič-
ného fondu. Hlavným cieľom projektu je 
zvýšiť záujem študentov o čítanie kníh, 
zlepšiť čítanie s porozumením a ponúk-
nuť im alterna  vu získavania informácií 
prostredníctvom kníh. 

Vďaka tomuto projektu školská kniž-
nica zakúpila 80 aktuálnych  tulov 
umeleckej, odbornej a cudzojazyčnej li-
teratúry s ohľadom na zameranie školy. 

Projekt a s ním súvisiace projektové ak-
 vity z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia. Dôležitou súčasťou 
boli rôzne projektové ak  vity pre štu-
dentov a zamestnancov školy ako naprí-
klad Čitateľský maratón, Tvorba záložiek 
do kníh, Škola v knižnici a Zábavný lite-
rárny kvíz.

Osobnosť a život Milana Ras  slava 
Štefánika boli hlavnou témou Čitateľské-

ho maratónu, na ktorom sa žiaci spolu 
s učiteľmi venovali čítaniu kníh Milana 
Juríčka, M. R. Štefánik a Jozefa Banáša 
Prebijem sa! Štefánik.

Pri tvorbe záložiek do kníh formou de-
kupáže mohli žiaci preukázať svoje este-
 cké cítenie a zručnosť.

Úspešnou ak  vitou bola Škola v kniž-
nici, pri ktorej sme vymenili školské la-
vice za priestory knižnice. Počas 13 vy-
učovacích hodín všeobecnovzdelávacích 

a odborných predmetov žiaci oprášili 
knihy pri vyhľadávaní a spracovaní získa-
ných informácií.

Na konci kalendárneho roka sme sa 
snažili ukázať, že literatúra nemusí byť 
nudná, a tak si žiaci zmerali svoje sily 
v Zábavnom literárnom kvíze. 

V nasledujúcich mesiacoch nás čakajú 
záverečné ak  vity projektu Namaľuj si 
knihu a Moja naj kniha. 

Dúfame, že aj po ukončení projektu sa 
dvere školskej knižnice nezatvoria a kni-
hy nenecháme zapadnúť prachom. «

Jana Tarasovičová

„Učiteľ musí byť umelcom vrelo 
milujúcim svoju prácu.“ 
Anton Pavlovič Čechov 

Srdečne gratulujeme našej kolegyni 
Ľudmile Molčanovej k postupu do 

celoslovenského kola ankety 
o najobľúbenejšieho učiteľa na 

Slovensku „Zlatý Amos“.
Prajeme jej veľa tvorivých nápadov 
v ďalšej práci a v reprezentácii našej 

školy v celoslovenskom kole v Pezinku.

Kolek  v ZŠ Komenského 13 v Sabinove


Raz nám skrsol nápad veľký,

že z nás budú učiteľky.
Molčanová vzor náš bola 
a bude ním zas a znova.

V slovenčine, v tej sa našla,
je to predsa Ľudka naša.

Má nás veľmi, veľmi rada,
dobré stránky vždy v nás hľadá.

Zlatá, pekná, milá  ež,
určite aj ty to vieš.

Veľa rokov je tu s nami,
volajme ju všetci mami.

Všetko za nás s láskou rieši,
náš smiech ju vždy veľmi teší.

Vždy nám dobrú radu dala,
vo všetkom nám pomáhala.

Je to naša hviezda istá,
prvú cenu ona získa.

V našich srdciach bude víťaz,
prvý, druhý aj tre   raz.

Raz, keď my odídeme,
vždy ju v srdci mať budeme.

Za to všetko, čo už vieme,
vrúcne jej dnes ďakujeme. 

V. Repaská, K. Marhe  ová 8.CZ verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia
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Stolný tenis v našom 
meste reprezentuje 
nový klub - CZŠ Sabinov

Po dlhoročnom úspešnom pôsobení 
Mestského stolnotenisového klubu 

(MSTK) sa klub v roku 2018 rozpadol 
a opory mužstva sa rozišli do fungujúcich 
klubov v okolitých obciach. Hŕstka stol-
notenisových nadšencov v meste sa však 
s týmto stavom nezmierila a hľadala 
spôsob, ako mesto opäť zapojiť do stol-
notenisových súťaží. Oslovili preto ve-
denie CZŠ sv. Jána Krs  teľa v Sabinove, 
u ktorého sa stretli s veľkým pochope-
ním, s poskytnu  m strechy nad hlavou, 
stolnotenisových stolov, so zakúpením 
dresov a stolnotenisového robota. Veľ-
ká vďaka za pomoc a podporu patrí však 

nielen vedeniu CZŠ, ale aj celému kolek-
 vu za prija  e do svojej veľkej rodiny. 

Klub CZŠ Sabinov pôsobí v 5. lige 
s dvomi družstvami, ktoré majú spolu 25 
členov. V našich radoch je aj 12 mládež-
níkov a pevne veríme, že to bude naša 
nastupujúca generácia. Najstarší člen 
klubu má 73 rokov a najmladší prírastok 
má len 3 mesiace, je plný energie a je 

priam nezastaviteľný. Voláme ho „Ro-
boško“ – náš stolnotenisový robot. 

Môžete ho spoznať aj vy pri oslavách 
Svetového dňa stolného tenisu, ktorý 
bude v sobotu 6. apríla 2019. V tento deň 
sa bude v CZŠ konať aj Deň otvorených 
dverí (DOD) a my sme si pripravili pre 
širokú verejnosť rôzne ak  vity na propa-
gáciu stolného tenisu. V telocvični CZŠ 

budú pripravené rôzne stanoviš  a, kde 
si budete môcť vyskúšať svoju zručnosť, 
rýchlosť, pohotovosť, zahrať stolný tenis, 
alebo (ak si trúfnete)  ež skúsiť potrá-
piť nášho „Roboška“. A ak to nes  hnete 
počas DOD, budete tak môcť urobiť ešte 
8. a 9. apríla 2019 v čase od 15.00 h do 
19.00 h v telocvični CZŠ. Ako vyvrchole-
nie osláv Svetového dňa stolného tenisu 
pripravujeme na 10. apríla od 18.00 h do 
21.00 h exhibíciu, na ktorú sú pozvaní 
najlepší hráči 5. ligy a   si zmerajú svoje 
sily v priateľskom zápase a súťažiach s vý-
berom sabinovských hráčov. 

Ak nás v uvedených dňoch navš  vite 
a zapáči sa vám stolný tenis, ktorý patrí 
medzi najrýchlejšie športy na svete, 
máte medzi nás dvere otvorené bez roz-
dielu toho, či ste začiatočník alebo po-
kročilý. Tešíme sa na spoločne strávený 
čas. «

Miestna organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska /JDS/ je ak  vna 

v mnohých oblas  ach života seniorov - 
v kultúre, v zábave a aj v športe. V piatok 
1. februára 2019 sa uskutočnilo o kres-
né kolo súťaže zmiešaných družstiev 
v stolnom tenise. Turnaj sa konal v telo-
cvični ZŠ na Komenského ulici. Do súťaže 
sa prihlásilo 5 družs  ev - JDS Jarovnice, 
JDS Lipany, JDS Šarišské Michaľany, JDS 
Sabinov „A“ a Sabinov „B“. Aj keď niekto-
ré duely boli ozaj drama  cké, celý turnaj 
sa niesol v duchu fair-play a vo veľmi 
priateľskej atmosfére. Všetci účastníci 
sa tešia na  budúce stretnu  a. Priateľskú 
a príjemnú atmosféru nijako nenarušili 
konečné výsledky.

Po sčítaní všetkých výsledkov sme dosta-
li nasledovné poradie:
1. JDS Sabinov “B“ – M. Andrus, P. Ar-

vay, M. Baňasová, M. Poč
2. JDS Sabinov “A“ - Š. Liščinský, A. Te-

keľ, M. Mollová, A. Počová
3. JDS Jarovnice - R. Hatala, A. Onder-

čo, A. Tuptová
4. JDS Šarišské Michaľany
5. JDS Lipany

Tešíme sa na krajské kolo v stolnom te-
nise, ktoré má organizovať Okresná or-

ganizácia JDS v Starej Ľubovni. Hoci ešte 
nevieme akým spôsobom bude súťaž 
organizovaná, výsledky nášho  poduja  a 
ponúkajú informácie pre výber kvalit-
nej reprezentácie nášho okresu. Na zá-
ver tejto informácie o naozaj úspešnom 
poduja   je potrebné pochváliť prácu 
všetkých našich dobrovoľníkov – celého 
organizačného štábu, poďakovať za pod-
poru Okresnej rade JDS i ďalším doná-
torom. Osobitne sa chceme poďakovať 
vedeniu ZŠ Komenského za dlhodobú 
spoluprácu s našou ZO JDS Sabinov. «

Žiak našej školy Martin Ďuran sa 
14. februára 2019 zúčastnil kraj-

ského kola Olympiády v nemeckom ja-
zyku, čomu predchádzal jeho suverénny 
postup z 1. miesta v okresnom kole. Ten-
to rok si zmeral sily so svojimi rovnako ja-
zykovo zdatnými rovesníkmi v kategórii 
1B. Po absolvovaní písomnej čas  , ktorá 
bola náročná na koncentráciu a pozostá-
vala z posluchu, čítania s porozumením 
a testu, sa dopracoval ku konverzácii na 
určené témy. Za vynaložené úsilie a rozví-
janie talentov bol odmenený 1. miestom 
a postupom do celoštátneho kola, na 
ktoré sa už teraz veľmi teší. K významné-
mu úspechu mu blahoželáme a prajeme 
veľa šťas  a pri ďalšej reprezentácii našej 
školy i mesta. «

CZŠ sv. Jána Krstiteľa má víťaza krajského kola
Katarína Hudáková, foto: archív školy

Martin Čabák, foto: archív klubu

Anton Tekeľ, foto: archív JDS

Okresné kolo v stolnom 
tenise družstiev
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Náš klub plne využíval dobré poveter-
nostné podmienky na rôzne turis  cké 

ak  vity. Hlavnou náplňou bolo bežecké 
lyžovanie. Tu sú niektoré akcie, na kto-
rých sa zúčastnili členovia nášho klubu.

27.1.2019 Renčišov – Sabinov
27. januára 2019 sme zvolili pre dobré 
snehové podmienky akciu Renčišov – Sa-
binov. Trasa: okolo Svinky na Dubovické 
žliabky, po hrebeni na Kamennú lúku. 
Prechod bol na bežkách a účastníkov 10. 
Prejdených 15 km s prevýšením 418 m.

1.2. – 3.2.2019 Muráň-Prechod Stolic-
kými vrchmi XII. ročník
Z Revúcej sme sa presunuli autobusom 
na sedlo Besník  994 m.n.m. Nenáročná 
trasa s miernym stúpaním, krátke prud-

šie stúpanie popod vrchol Stolice 1 476 
m.n.m. na sedlo Severná lúka 1 178 
m.n.m, občerstvenie na chate „JANKA“ 
1182 m.n.m. Následne dlhočizný zjazd 
do osady Karafová až do Muránskej Zdy-
chavy. Nasledovalo poďakovanie a zápis 
do miestnej kroniky. Túru absolvovalo 14 
bežkárov z klubu KST Sabinov, ktorí pre-
šli 24 km s prevýšením 1 224 m. 

9.2.2019 Prechod Ľubovnianskou vr-
chovinou 49. ročník
49. ročník prechodu Ľubovnianskou 
vrchovinou sa uskutočnil 9.2.2019 na 

trase Hraničné, Skalité, 
Doštená, Nad Modrina-
mi, Oslí vrch, hrad Stará 
Ľubovňa. Stretli sme sa 
pri športovej hale v Sta-
rej Ľubovni, usporiada-
teľ nás všetkých privítal 
a informoval nás o tra-
ti. Zo Sabinova sa akcie 
zúčastnili traja bežkári. 
Všetkých nás bolo 30 
účastníkov. Najazde-
ných 17 km s prevýše-
ním 532 m.

14.2. – 17.2.2019 Zimný zraz Police nad 
Metují
V dňoch 14. – 17.2.2019 sa uskutoč-
nil v Polici nad Metují za krásneho sl-
nečného a teplého počasia 16. Český 
zimný zraz turistov a 52. Slovenský 
zimný zraz KST, ktorého sa za náš klub 
zúčastnilo 16 turistov. Na piatok sme 
si vybrali trasu L1 z Meziměstí cez 
Ruprechtický Špičák (880 m) do Jano-
vičiek s prevýšením 688 m a dĺžkou 
15 km. Z rozhľadne s kruhovým výhľa-
dom na Špičáku sme obdivovali oblasť 
okolo mesta Broumov, poľské územie, 
dokonca aj Králický Sněžník. Ďalší 
deň sme zašli do Adršpašsko-teplic-
kých skál a obdivovali najrozsiahlejšie 
skalné masívy v strednej Európe. Tam 
sme sa rozdelili na 3 skupiny: jedna sa 
ešte kochala v skalách, druhá urobila 
na bežkách ešte niekoľko kilometro-
vý okruh a tretia zašla do Broumova, 
mesta s bohatými kultúrnymi pamiat-
kami – benediktínsky kláštor, drevený 
kostol. Prezreli sme si tiež Polici nad 
Metuji a potešili sme sa z exponátov 
v Múzeu papierových modelov a Mú-
zeu stavebníc Merkur. Celkovo sa zrazu 
zúčastnilo okolo 800 turistov. 

Pozvánky a bližšie informácie na nad-
chádzajúce akcie nájdete na našej strán-
ke www.kstsb.sk. «

V novom roku na koni

Kráľovská hra šach má viac ako  síc-
ročnú tradíciu a aj napriek tomu stále 

dokáže zaujať milióny ľudí po celom 
svete. Ani my sme v novom roku ne-
zaháľali a s vervou sme sa pus  li do 
bojov na šachovnici. Prvým turnajom 
v novom roku, kde sme zápasili na ša-
chovniciach, bola Liga mládeže Spiša 
v Smižanoch. Zaslúžené 1. miesto vo 
svojej kategórii a zároveň aj 1. miesto 
celkového víťaza získal Filip Magda 
(C11), ktorý nenašiel ani jedného 
premožiteľa, neprehral ani jeden zá-
pas a z celkového počtu bodov 7 sa 
mu podarilo získať 6,5 boda. Súro-
denci Adela (D8) a Matej (C11) Čabá-
kovci sa vo svojich kategóriách umiestnili 
na druhom a treťom mieste.

Počas víkendu 12.-13. januára 2019 
odohrali šachis   ŠK Sabinov prvé dvoj-
kolo v 1. lige naozaj famózne. Obidva zá-
pasy odohrali ako hos  a, najprv v Barde-
jove a to bez jedinej prehry, s výsledkom 
Bardejov - Sabinov 2,5 -5,5. A ako druhý 
v poradí bol zápas s Kežmarkom, ktorý 
sme znova odohrali bez jedinej prehry, 
Kežmarok-Sabinov 2-6. Takže cenné 
body do tabuľky sú doma. 

O dva týždne 19. januára sme už šer-
movali fi gúrkami na Košickej žiackej lige. 

Tentokrát Adela (D8) a Matej (C11) Ča-
bákovci priniesli do Sabinova 2 zlaté me-
daily. A súrodenecká dvojica Filip (C11) 
a Lucia(D8) Magdovci obsadili 2x strie-
borné pozície.

V sobotu 2.2.2019 sa stretlo 33 hrá-
čov v GPX turnaji a 18 hráčov v Open 

turnaji na ZŠ Wolkerova v Bardejove, 
aby odohrali 2. kolo tohtoročnej Ša-
rišskej ligy mládeže. Náš klub na GPX 
turnaj vyslal pia  ch zástupcov: Filipa 
Magdu a Mateja Čabáka (C11), Líviu Cu-
kerovú (D11), Adelku Čabákovú a Luciu 
Magdovú (D8). Súboj bielych a čiernych 
fi gúrok na čiernobielej šachovnici zvládli 
Filip, Lívia a Adelka na výbornú. Zvíťazili 
vo svojich kategóriách a priniesli domov 
zlato. Lucka zabojovala a vo svojej ka-
tegórii obsadila 2. miesto. Celková bilan-

cia je viac než len uspokojivá - naša zo-
stava vybojovala 3 x zlato a 1 x striebro. 

Nasledujúcu sobotu si ŠK Humenné 
pripravilo pre priaznivcov šachovej hry 
VII. ročník Valen  nskeho turnaja GRAND 
PRIX. Tento turnaj bol úspešný pre Ade-
lu (D8), z ktorého si priniesla do svojej 

zbierky najcennejší kov – zlato a brat 
Matej (C11) jej mohol len  cho závi-
dieť, ale nemal sa vôbec za čo han-
biť, pretože získal bronzovú medailu.

Súrodenci Adela a Matej Čabákov-
ci si už sobotu bez šachu ani nevedia 
predstaviť. Ani teraz nelenili a vybra-
li sa zmerať si sily tentokrát do Kež-
marku. Centrum voľného času a ZŠ 
Dr. Dezidera Fischera tu 16. februára 
zorganizovali turnaj v rámci Ligy mlá-
deže Spiša, na ktorom Adelka (D8) 
získala 3,5 boda a vo svojej kategórii 
obsadila 1. miesto. Matejovi (C11) sa 

podarilo uhrať 3 body, žiaľ teraz to ne-
stačilo na medailové umiestnenie.

Medailová žatva v úvode nového roka 
je skvelá. Zverenci ŠK Sabinov získali 
spolu 9 zlatých, 4 strieborné a 2 bron-
zové medaily. Srdečne im blahoželáme 
a želáme veľa síl do ďalších bojov, aby 
tak za podpory mesta Sabinov mohli aj 
naďalej reprezentovať v čo najlepšom 
svetle. V závere by sme Vás chceli pozvať 
na 3. kolo Šarišskej ligy mládeže, ktoré 
sa uskutoční 9. marca 2019 o 9.00 h pod 
patronátom ŠK Sabinov a CVČ Sabinov 
v jedálni pri ZŠ Komenského. «

Turistické okienko
Milena Kravcová, foto: archív klubu

Zľava: Magdová, Cukerová, Dujava, Magda 

Dušan Cuker, foto: archív klubu
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Zlato ostalo doma...

Vybojoval ho pre sabinov-
ské farby Jakub Molčan. 

Poďme ale pekne po poriad-
ku. V sobotu 9.2.2019 sa 
v mestskej športovej hale 
zišli priaznivci bedmintonu, 
aby si zmerali sily na v pora-
dí už X. ročníku turnaja o Po-
hár primátora mesta. Zišlo 
sa ich oveľa viac ako minulý 
rok. K sabinovským sa prida-
li účastníci aj z Huncoviec, či 
Spišských Vlachov. Po sláv-
nostnom otvorení nasledova-

lo prvé podanie z rúk primáto-
ra mesta Michala Repaského, 
ktorému na druhej strane ih-
riska robil „sparinga“ najstarší 
účastník turnaja Jožko Šol  s. 

Potom už nasledovali zápa-
sy v jednotlivých kategóriách. 

Výsledky potvrdili, že sa-
binovskí bedmintonis   sa 
v konkurencii nestra  li.

Dorastenky: 
1. Bilinová Inés (Huncovce)
2. Mačičáková Naďa (Huncovce)
3. Mindeková Dagmara

Dorastenci:
1. Erik Chovan

2. Radovan Šašala
3. Matej Dujava

Ženy: 
1. Kalinayová Alexandra
2. Kalinayová Klaudia
3. Špinlerová Katarína

Muži:
1. Molčan Jakub
2. Kurila Ján (Huncovce)
3. Molčan Vojtech

Veteránky:
1. Priputenová – Spišáková 

Renáta
2. Gergelčíková Danka
3. Kolarčíková Jarka

Veteráni:
1. Vatycha Zdeno
2. Molčan Peter
3. Šol  s Jozef

To sú teda výsledky jubilejné-
ho ročníka a ostáva len veriť, 
že v budúcich ročníkoch pri-
budnú v kategóriách ďalšie 
mená ďalších účastníkov.

Veľká vďaka za podporu patrí 
mestu Sabinov, EPOS-u Sa-
binov, Brodway Bowlingu 
Sabinov, tetovaciemu štúdiu 
BORA TATOO a viacerým ne-
známym sponzorom, bez kto-
rých by to prosto nešlo. «

Taký krátky mesiac ako je február 
a tak preplnený vrcholovými súťa-

žami sme už dávno nemali. Všetko sa 
začínalo súťažou Orava cup 2019, kam 
vycestovali naši zverenci s trénerom p. 
Semaníkom v 5 -člennej zostave: Denisa 
Blizmanová, Zuzana Rovenská, Kris  na 
Šimčíková, Dávid Mojzeš a Michal Má-
cha. K výprave patrila aj Veronika Sema-
níková, ale tá zastupovala náš klub ako 
rozhodkyňa. Zuzana v kategórii bez roz-
líšenia začiatočník - pokročilý bojovala 
o tre  e miesto, ale prehrala. Denisu po 
prehratom zápase súperka postupom do 
fi nále vrá  la do repasáže, kde už nikomu 
nedala šancu a získala tre  e miesto. Dá-
vid dopla  l na zlý verdikt rozhodcov a po 
prvom prehratom kole  ež postúpil do 
repasáže, kde zabojoval a získal cenné 
tre  e miesto. Naša Kris  na cestovala na 
Oravu, aby pred odchodom do Dánska 
trochu potrénovala. A boli sme spokojní, 
lebo sa prebila do fi nále a tu podľahla 
súperke a pripísala do medailovej zbier-
ky nášho klubu striebro. Michal nastu-
poval v dvoch kategóriách kumite, kde 
sa mu podarilo vybojovať obe prvé mies-
ta, čím sa nám v záverečnom hodnotení 
ušlo pekné desiate miesto z celkového 
počtu 40 klubov.

V nasledujúcom týždni cestovala Kris-
 na Šimčíková so slovenskou reprezen-

táciou na ME kadetov, juniorov a U21 
do dánskeho AALBORGU kam si vybojo-
vala postup. Všetci sme jej želali, aby sa 
jej darilo a to sa aj podarilo! Naša Kika 
nastupovala v sobotu do prvého zápasu 
prvého kola so súperkou z Portugalska, 
ktorý vyhrala 2:0. V druhom kole mala 
súperku z Českej republiky a aj toto kolo 
potvrdilo Kris  ninu formu a opäť vyhrala 
1:0. Tre  e kolo jej pavúk dosadil prete-
kárku z Talianska a tej podľahla 0:4. No 
ale tá sa dostala do fi nále a naša Kris  na 
znovu dostala šancu v repasáži, kde už 
nikto nikomu nič nedaroval a aj napriek 

prehre sa umiestnila na výbornom sied-
mom mieste na Majstrovstvách Európy! 
Blahoželáme Ti Kris  na a želáme veľa 
zdravia, aby si mohla pokračovať v tak 
nádherných výkonoch v športe, ktorý si 
si vybrala.

Sobota 16.2.2019 patrila našim mla-
dým pretekárom, ktorí vycestovali na 1. 
kolo Slovenského pohára do Trenčína. 
Táňa Korínková, Zuzana Rovenská, De-
nisa Blizmanová a Mar  n Mácha boli  , 
ktorých nezlomila choroba a postavili sa 
súperom v agility a kumite. Prvú medailu 
si ako jediná v agility vysúťažila Zuzana 
na striebornej úrovni. Potom nastupova-
la disciplína kata a počas nej sa de   vy-
brali na vyhliadku na Trenčiansky hrad. 
Tam akoby z nich stres zo všetkého opa-
dol a po návrate do haly plní chute bojo-
vať nastúpili na tatami. Tánička vyhrala 
dva zápasy a o postup do fi nále prehrala 
so skúsenejšou pretekárkou. V repasáži 
pozbierala všetky sily a odnášala si bron-
zovú medailu. Po nej nasledoval Mar  n. 
Prvé kolo mal voľné a v druhom mu žreb 
priradil pretekára zo Žiliny. Tomu podľa-
hol 0:1 a následne súper prehral tre  e 
kolo, čo mu znemožnilo boj o medailu. 
Ďalšou, ktorá nastupovala bola Denisa 
a tá už svojimi skúsenosťami potvrdila 
výkon a získala vo fi nále prvé miesto. 
Azda s najmenšou dušičkou nastupovala 
do boja Zuzana, ktorá keď videla svoje 
súperky vzhľadom na kategóriu 10-11 
ročné ml. žiačky + 40 kg iste neverila, že 
sa niečo podarí vybojovať. A čo sa zdalo 
nemožné, stalo sa skutočnosťou. Zuzana 

si vybojovala svoje prvé miesto v SP. Ta-
kže v konečnej bilancii si naše štyri de   
odniesli štyri medaily a pripísali si tak 
prvé body do postupového rebríčka na 
M SR.

No nezápasia len naši mladí zverenci. 
Aj keď to má Veronika Semaníková o čosi 
ťažšie ako doteraz, ešte stále reprezen-
tuje náš klub, mesto a krajinu na sveto-
vej pôde. Nastupuje pravidelne v K1 Pre-
mier leauge, čo je odrazovým mos  kom 
na ME seniorov. Tento rok už zápasila 
25.1.-27.1.2019 na K1 PL-Open de Paris 
a 15.2.-17.2.2019 na K1PL-Dubaj.

Posledný víkend v dňoch 23.2.-
24.2.2019 sa Denisa Blizmanová, Ri-
chard Mácha, Dávid Mojzeš, Michal 
Mácha, Kris  na Šimčíková a aj Veronika 
Semaníková predstavili na 39. ročníku 
Grand prix Slovakia Bra  slava. 

Kris  na išla na tatami ako prvá z tro-
jice v sobotu. Jej kategória kumite in-
dividual female juniors -48 kg mala 16 
pretekárok. Systémom pavúka sa po-
stupne prebojovala do fi nálového zápa-
su s pretekárkou z Rakúska Grujic Ale-
xandra, ktorý vyhrala a získala pre klub 
prvé miesto. Veronika v svojej kategórii 
kumite individual seniors -68 kg medzi 
17 pretekárkami skončila na siedmom 
mieste. Michalova kategória kadets -63 
kg mala prihlásených 43 pretekárov a   
nastúpili v kompletnej zostave. Bojoval 
do štvrtého kola, kde podľahol preteká-
rovi z Nemecka a zranený nenastúpil po 
dohode s trénerom do repasáže a aj on 
sa umiestnil na siedmom mieste. V ne-
deľu mala najbližšie k medaile naša De-
nisa, ktorá prvé kolo vyhrala na skóre a v 
druhom zápase prehrala na vlajky 3:2. 
Následne pretekárka z Poľska nepostúpi-
la do fi nále a zmarila tak šancu na repa-
sáž. No a obaja chlapci Dávid a Richard 
nastupovali za celkom priaznivého žrebu 
do druhého kola. No tu podľahli súpe-
rom z Chorvátska a neumiestnili sa v ko-
nečnom rebríčku, čo ich veľmi mrzelo. 

Aj takto môže vyzerať mesiac preteká-
ra, ktorý sa rozhodne byť členom nášho 
klubu. «

Február plný výsledkov!
Zuzana Máchová, foto: archív klubu

AĎOB
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Prelom prvých mesiacov vo fl orbale 
patrí už tradične kvalifi káciám. Tohto-

ročná kvalifi kácia si vybrala svoj termín 
medzi 30. januárom a 3. februárom 
2019. Dve kvalifi kačné skupiny sa usadili 
v Trenčíne, kde mali svoje zápasy aj Slo-
venky.

Z FBC Predator Sabinov sa do nomi-
nácie dostali 4 hráčky ženského  mu 
- Lenka Cupráková, Klaudia Robová, 
Klára Grossová a Katarína Marcinková. 
Všetkým sa tak naskytla šanca zahrať si 
a ukázať sa na medzinárodnej úrovni, 
vybojovať pre Slovensko postup na Maj-
strovstvá sveta a bojovať o miestenku vo 
fi nálnej nominácii na šampionát.

Cesta za postupom viedla cez 3 zápa-
sy, v ktorých si  m Slovenka nepripúšťal 
nič okrem výhry. Aj napriek rozpačité-
mu výkonu v prvom zápase sme doká-
zali vyhrať nad  mom Holandska 8:2. 
Druhý zápas pro   Maďarkám už viac 
pripomínal hru, ktorou sa prezentuje 5. 

najlepší  m na svete a výsledok svedčí 
o hladkom priebehu zápasu 12:1. Keďže 
Slovensku stačilo vyhrať 2 zápasy v kva-
lifi kačnej skupine, postup po druhom 
zápase bol istý. Tre   a posledný zápas 
pro   Lotyšsku bol menšou previerkou  
pro    mu z rovnakej výkonnostnej sku-
piny. Lotyšky boli vyrovnaným súpe-
rom počas celého zápasu a víťazstvo sa 
nerodilo jednoducho. Slovenky si však 
dokázali vytvoriť dostatočný náskok 
v prvých dvoch tre  nách, ktorý v tre-
tej tre  ne uhájili a dokázali zvíťaziť 5:3. 
S bilanciou 3 výhier tak spokojné ukon-
čili kvalifi káciu a pokračujú v príprave 
na decembrové Majstrovstvá sveta vo 
Švajčiarsku.

Naše dievčatá prispeli k víťazstvám 
svojou troškou. Lenka Cupráková do-
kázala skórovať pro   silným Lotyškám 
a Klára Grossová sa presadila krásnym 
sólom pro   Maďarsku. Klaudia Robo-
vá a Katarína Marcinková poc  vo plnili 
svoje povinnos   v obrane, tak si na svo-

je góly musia počkať na ďalšie zápasy, 
prípadne na decembrové Majstrovstvá 
sveta žien vo fl orbale, ktoré sa konajú vo 
Švajčiarsku, v meste Neuchâtel, neďale-
ko hlavného mesta Bern. Termín MS je 
7.-15. december 2019. Veríme, že naše 
hráčky sa prebojujú aj do fi nálnej nomi-
nácie a budú reprezentovať Slovensko aj 
mesto Sabinov. «

Predátorky dopomohli k postupu na decembrové 
MS žien vo fl orbale
Lenka Cupráková, Klára Grossová, Katarína 
Marcinková, Klaudia Robová, foto: archív klubu, 
ZDROJ- www.fl ickr.com

Koncom uplynulého mesiaca skončila 
základná časť fl orbalovej ligy roční-

ku 2018/2019. Náš klub mal zastúpe-
nie v najvyššej ženskej, prvej mužskej 
a v mládežníckych ligách.

Ženy FBC Predator Sabinov v náročnej 
extraligovej konkurencii obsadili tre  e 

miesto, ktoré im umožnilo pokračovať 
v play-off  o medailové umiestnenie. 
Špička tabuľky je však veľmi vyrovnaná, 
keďže prvé dva  my sú na prvom, res-
pek  ve druhom mieste na rozdiel jedi-
ného bodu, čo veš   vyrovnané a tuhé 
zápasy o  tul. Štvrťfi nálovým súperom 
nášho  mu bude  m z hlavného mesta 
Hurikán Bra  slava, s ktorým sa stretnú 

už 9. a 10.3. 2019 v Sabinove. Na  eto 
zápasy vás srdečne pozývame.

Žiaľ, muži súťažiaci v 1. celosloven-
skej lige v základnej časti obsadili ko-
nečné 9. miesto a nepostúpili do play-
-off . Šťastena im nepriala a postup im 
unikol iba tesným rozdielom 2 bodov. Po-
zi  vom ostáva, že 9. miesto im zaručuje 
účasť v prvej lige aj budúci rok.

Je potešiteľné, že sabinovskí fl orba-
lis   myslia i na výchovu svojich nasle-
dovníkov. Starší žiaci obsadili 6. miesto 
v konkurencii  mov z východu, prvé 
skúsenos    ež zbierajú mladí fl orba-
lis   zo staršej a mladšej prípravky. Naj-
väčší úspech dosiahli mladší žiaci, ktorí 
prevalcovali konkurenciu a suverénne 
ovládli ligu. Vrcholom ich sezóny bude 
turnaj O pohár prezidenta SZFB, ktorý sa 
bude konať v máji v Trenčíne. Prajeme 
veľa úspechov aj naďalej. «

POĎAKOVANIE
Dovoľte nám poďakovať sa sabinov-
skému fl orbalovému klubu, organi-
zátorovi charita  vneho fl orbalového 
zápasu „Pomôžme spolu Matejkovi“. 
Zároveň sa chceme poďakovať zná-
mym aj neznámym sponzorom, pri-
mátorovi mesta Sabinov a všetkým 
dobrým ľuďom, ktorí prispeli či už 
fi nančným alebo vecným darom pre 
nášho syna Matejka.

Srdečná vďaka  
Rodina Bodnárová

 Florbalisti ukončili základnú časť súťaží
Ján Motešický, prezident FBC Predator Sabinov
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V januárovom vydani Spravodajcu sme 
priniesli správu o víťazstve Mar  na 
Hužvára na 8. ročníku súťaže Silového 
dvojboja študentov stredných škôl. Uply-
nuli 2 mesiace a Mar  n sa už zúčastnil 
najdôležitejšej súťaže v jeho doterajšej 
športovej kariére, Majstrovs  ev Sloven-
ska v silovom trojboji. A hneď vyhral. 
O tomto sympa  ckom mladom mužovi sa 
viac dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Kedy vás chy  l tento šport, kto vás in-
špiroval?
Od 12 rokov s otcom pravidelne posilňu-
jem. Až v decembri minulého roku som 
sa stal členom tunajšieho Klubu silového 
trojboja T+T Sabinov.

Koľko máte rokov, kde študujete?
Mám 16 rokov, študujem v 2. ročníku Sú-
kromného Gymnázia DSA Sabinov.

Popíšte nám deň pretekov a ich prie-
beh.
Preteky v silovom trojboji sa konali v obci 
Rovensko na Záhorí pri Senici 16. februá-
ra 2019. Keďže je to ďaleko od Sabinova, 
pricestovali sme sem s členmi nášho klu-
bu o deň skôr. Ráno som si dal ovsenné 
vločky a tesne pred pretekmi pár keksov 
a čokoládu kvôli rýchlej dávke energie. 

Priznávam, bol som dosť nervózny. Sú-
ťažil som v trojboji. Po prvej disciplíne, 
drepe, som bol druhý, zdvihol som 240 
kg. V tlaku na lavičke som dvihol 135 kg 
a bol celkovo tre  . 

V tretej disciplíne, mŕtvom ťahu, sa 
mi podarilo zdvihnúť národný rekord – 
262,50 kg. Chvíľku mi potom bolo trošku 
nevoľno, no vydýchal som sa a všetko 
bolo v poriadku. Nikdy dovtedy som ne-
dvíhal takúto hmotnosť, môj rekord bol 
260 kg. Mal som fantas  cký pocit. 

Dodržiavate nejakú špeciálnu živo-
tosprávu? Čo by mal taký chlap ako vy 
jesť?
Snažím sa teraz stravovať ako výkonní 
športovci, v mojom jedálničku prevláda-
jú ovsenné vločky, vajíčka a mäso, hoci 
to s ním nepreháňam. Myslím si dokon-

ca, že aj vegetariáni môžu byť výkonnými 
vzpieračmi.

Venujete sa i iným športom?
Teraz už nie, ale kedysi som sa venoval 
zmiešanému bojovému umeniu a bas-
ketbalu. 

Vedeli by ste odhadnúť, koľko z toho, 
čo ste dokázali pripisujete vrodeným 
danos  am a naopak tréningu?
Asi tak na polovicu. 

Mar  n Hužvár je ďalším z mnohých Sa-
binovčanov, ktorí venujú svoj voľný čas 
zmysluplne a ich výsledký prinášajú dob-
ré meno nielen im, ale i celému mestu.

Redakcia dodatočne gratuluje k dosiah-
nutému výsledku a praje Mar  novi mnoho 
úspechov v športovom i osobnom živote. «

Martin Hužvár prekonal 
národný rekord a je 
najlepší na Slovensku

Dňa 16.2.2019 na M-SR v silovom 
trojboji dorastencov a juniorov 

v Rovensku začala pre náš Klub silo-
vého trojboja T+T Sabinov tohtoročná 
pretekárska sezóna a  už teraz môžeme 
povedať, že veľmi úspešne, keď všetci 
traja naši pretekári, ktorých sme vyslali 
na súťaž, sa umiestnili na stupňoch ví-
ťazov. 

Medzi dorastencami súťažili Tomáš 
Vardžík a Martin Hužvár a medzi juniormi 
Pavol Kandráč. Pre Mar  na Hužvára, kto-
rý súťažil v kat. do 93 kg, to bola jeho prvá 
súťaž a hneď získal titul Majstra Slovenska 
a to posledným pokusom v ťahu s váhou 
na činke 262,5 kg. Martin Hužvár na súťa-
ži dosiahol výkony drep 240 kg, tlak 135 
kg a ťah 262,5 kg a tiež v celkovom hod-
notení bez rozdielu váhy sa medzi všet-
kými dorastencami umiestnil na druhom 
mieste. Mar  n Hužvár sa svojimi výkonmi 
zároveň nominoval na Majstrovstvá Euró-
py v silovom trojboji dorastencov a junio-

rov 2019 a už teraz môžeme povedať, že 
aj na ME má šancu na dobrý výsledok. 
Druhý náš dorastenec Tomáš Vardžík sa v 
kat. do 66 kg umiestnil na druhom mieste 
výkonmi drep 155 kg, 
tlak 75 kg, ťah 175 kg 
a v celkovom hodnote-
ní bez rozdielu váhy sa 
medzi všetkými doras-
tencami umiestnil na 
šiestom mieste. Tomáš 
Vardžík si zároveň zlep-
šil svoj osobný rekord 
v drepe o 15 kg a v ťahu 
o 10 kg, pričom ešte 
stále má priestor na 
zlepšovanie. Náš jediný 
junior Pavol Kandráč 
súťažil v kat. do 105 kg, 
kde sa umiestnil na druhom mieste vý-
konmi drep 295 kg, tlak 190 kg, ťah 280 
kg a v celkovom hodnotení bez rozdielu 
váhy sa medzi všetkými juniormi umiest-
nil na šiestom mieste. Pavol Kandráč, tak 
ako aj na predchádzajúcich súťažiach, si 
opäť zlepšil svoje osobné maximá a keď 

takto bude pokračovať ďalej, bude patriť 
medzi najlepších slovenských trojbojárov.

Všetkým našim pretekárom blahože-
láme za vynikajúce výkony. Výsledky, 
fotografie a video zo súťaže si môže-
te pozrieť na našej Face book stránke 

KST T+T Sabinov. Zároveň sa chceme 
poďakovať mestu Sabinov, že sa s ich 
podporou môžeme zúčastňovať súťaží 
a taktiež Vás chceme poprosiť o Vašu 
podporu formou 2 % z dane. Tlačivá 
taktiež nájdete na našej Facebookovej 
stránke. «

Tri medaily a nominácia na Majstrovstvá Európy

red., foto: archív klubu

Matúš Triščík, foto: archív klubu
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13. 3. streda 19.30 h               STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ 
– fi lmový klub    Do 15 r. MN 4,00 €

Snímka zobrazuje rozpad manželstva pre násilného otca a boj o opatrovníctvo, uprostred o ktorého je 
dvanásťročný syn. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: Francúzsko. České titulky, 93 min. Vstupné pre 
členov FK: 3,00 €

14. 3. štvrtok 19.30 h   TRHLINA    Do 15 r. MN 5,00 €

Mysteriózny thriller podľa knižného bestselleru Jozefa Kariku o jednej z najväčších záhad Slovenska - nevy-
svetliteľnom miznu   ľudí v pohorí Tribeč. Krajina pôvodu: SR. Hrajú: M. Marušin, T. Maštalír, a i. Originálna 
verzia, 111 min.

15. 3. piatok 20.30 h a 20. 3. streda 19.30 h   SKRYTÉ TÚŽBY    Do 18 r. MN 5,00 €

    Film sa snaží zobraziť výzvy vo vzťahoch v 21. storočí a sexualitu zo silno ženského pohľadu, zaoberá sa ro-
dovými rolami a falošnými očakávaniami, so zvláštnym humorom a čestnosťou. Premiéra komédie. Krajina 
pôvodu: Maďarsko. Hrajú: Cs. Radnay, L. Kovács, a i. Slovenské  tulky, 98 min.

16.3. sobota a 30.3. sobota 17.30 h 
a 31.3. nedeľa 16.00 h   AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 MP 5,00 €

Mladý Viking Š  kút a drak Bezzubý sa vracajú v pokračovaní úspešnej dobrodružnej animovanej série Ako 
si vycvičiť draka. Spoločne budú hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva. 
Animované dobrodružstvo. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 104 min.

16. 3. sobota 19.30 h CAPTAIN MARVEL Od 12 r. MP 5,00 €

Film nás zavedie do 90-tych rokov, doteraz nezmapovaného obdobia marvelovského univerza. Sleduje prí-
beh Carol Danversovej, ktorá sa z obyčajnej pozemskej dievčiny stane jednou z najmocnejších bytos   vo 
vesmíre. Keď galak  cká vojna medzi dvoma mimozemskými rasami zasiahne aj Zem, Carol sa s malou skupi-
nou spojencov ocitá uprostred konfl iktu. Premiéra akčného sci-fi . Krajina pôvodu: USA. Hrajú: B. Larson, S. 
L. Jackson, a i. Slovenské  tulky, 132 min.

21. 3. štvrtok 19.30 h, 24.3. nedeľa 19.30 h  SKLENENÁ IZBA Od 12 r. MP 5,00 €

Film nakrútený podľa slávneho románu britského spisovateľa  Simona Mawera, inšpirovaného drama  ckými 
udalosťami 20. storočia i zrodom ikonického architektonického skvostu – brnenskej vily Tugendhat. Premiéra 
milostnej drámy. Krajina pôvodu: Česká republika. Hrajú: K. Roden, H. Alström, a i. Český dabing, 104 min.

22. 3. piatok 20.30 h, 23.3. sobota 19.30 h,
29.3. piatok 20.30 h LOVENIE Od 12 r. MP 5,00 €

 Roman  cká komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak až príliš veľa. Ako ale spoznať toho 
pravého? Eliška má svadbu, čaká na svoj veľký deň, ale vytúžené „ÁNO“ nakoniec nezaznie. Ženích to  ž v 
rozhodujúcej chvíli vezme nohy na plecia   a utečie priamo spred oltára. Roman  cké LOVEnie plné lásky skon-
čilo totálnym fi askom. Zdrvená nevesta má našťas  e kamarátku, ktorá presne vie, čo robiť. Krajina pôvodu: 
Česká republika. Hrajú: E. Geislerová, J. Prachař, a i. Česká verzia, 100 min.

23. 3. sobota 17.30 h, 24.3. nedeľa 16.00 h ČAROVNÝ PARK MP 5,00 €

Šikovné dievčatko June postavilo ten najúžasnejší zábavný park na svete. Vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto 
raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park je animák plný adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa ne-
boja snívať. Premiéra animovaného dobrodružného fi lmu. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 85 min.

24. 3. nedeľa 17.45 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.  Krajina pôvodu: Česká republika. Hrajú: Z. Adamovska, O. 
Vetchý, a i. Česká verzia, 93 min.

27. 3. streda 19.30 h    ZJAVENIE – fi lmový klub Do 15 r. MN 4,00 €

      Jacques je novinárom v jednej z veľkých regionálnych redakcií vo Francúzsku. Jeho povesť nestranného 
a talentovaného inves  ga  vneho novinára upúta pozornosť Va  kánu, ktorý ho najme na špeciálne vyšet-
rovanie. V jednej malej francúzskej dedine to  ž vraj prišlo k zjaveniu. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: 
Francúzsko. České titulky, 137 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €

28. 3. štvrtok 19.30 h, 31.3. nedeľa 19.30 h      ZRANENÉ SRDCIA Od 12 r. MP 5,00 €

  Jedna žena a dvaja muži vo vojnou zničenom meste. Keira Knightley v úlohe  manželky britského dôstojníka 
prichádza do zničeného Hamburgu, kde spoznáva nielen následky vojnových hrôz, ale aj jedného sympa  c-
kého Nemca. Premiéra drámy podľa bestseleru spisovateľa Rhidiana Brooka.  Krajina pôvodu: USA/ Veľká 
Británia. Hrajú: K. Knightley, J. Clarke, a i. České  tulky, 109 min.

30. 3. sobota 19.30 h   ÚHOŘI MAJÍ NABITO Od 12 r. MP 5,00 €

  Čierna komédia o partičke chlapov, ktorí sa vo voľnom čase hrajú na členov URNA – Útvaru rýchleho 
nasadenia. Zasahujú v domoch domnelých zločincov, evakuujú kultúrne domy a do svojich hier zaťahujú 
nič netušiace okolie. Ich mo  váciou je túžba po adrenalíne a falošná predstava, že sú ako Robin Hood a jeho 
družina. Krajina pôvodu: Česká republika. Hrajú: O. Kaiser, M. Hádek, a i. Česká verzia, 100 min.

31. 3. nedeľa 18.00 h       DOBRÁ SMRŤ Do 15 r. MN 5,00 €

Nevyliečiteľne chorá Jane  e by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre  dobrovoľnú, le-
károm asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švaj-
čiarska. Cestu musí naplánovať skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Premiéra životopisnej 
drámy.  Krajina pôvodu: Slovenská republika. Hrajú: J. Butlin, S. Convey, a i. Slovenské  tulky, 83 min.

KINO TORYSAMAREC 2019 DETSKÉ PREDSTAVENIA

AKO SI VYCVIČIŤ 
DRAKA 3

16. 3. / sobota / 17.30 / 5,00 €

ČAROVNÝ PARK

23. 3. / sobota / 17.30 / 5,00 €
24. 3. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

AKO SI VYCVIČIŤ 
DRAKA 3

30. 3. / sobota / 17.30 / 5,00 €
31. 3. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

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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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V SABINOVE
KINOSÁLA

Koncert a jej hosti

MUZIKA MILANA MARKA BURSINKY

BARBORA
FECKOVÁ

FINALISTKA SHOW ZEM SPIEVA



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [32019]18

OZNÁMENIE O SPOPLATNENÍ 
SPOMIENOK A POĎAKOVANÍ

Oznamujeme širokej verejnosti, 
že uverejňovanie spomienok či 

poďakovaní s textom alebo 
fotografi ou je spoplatnené. 

Cena za oznam je 5,00 eur. 
Platbu je potrebné realizovať 
v MsKS v Sabinove vždy 
do 21. dňa v mesiaci, 
v pracovných dňoch 
od 8.00 – 16. 00 h. 

Spomienky

S P O M Í N A M E

„ Už len kvet  ti na hrob môžeme dať, zapáliť 
sviečku a ticho spomínať.“
Dňa 19. marca 2019 uplynie 5 rokov, ako odišiel na 
večný odpočinok

JOZEF BALČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú modlitbu a spomienku.
S láskou spomínajú synovia Jozef a Miroslav 
s rodinami, manželka Ružena a celá rod. Balčáková.

Veľmi nám chýbaš, ale v našich srdciach  navždy  
zostávaš!
Dňa 2.3.2019 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec a dedko 

MICHAL BODNÁR.
S úctou a láskou spomínajú synovia Ľubomír, 
Miloš a Vladimír  s rodinami.

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

„Odišiel si tíško  z nášho života, ale zostaneš tu 
stále s nami, v srdciach  tých, ktorí ťa milovali.“

Dňa 30.3.2019 uplynie rok, čo nás navždy opustil 
manžel a dedko

MILAN VRANKO.
S láskou spomína manželka Valika so svojimi deťmi.

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

Dňa 17.3.2019 uplynie  30 rokov, čo nás navždy 
opustil 

DONČO DOSEV 
STOJANOV.
Stále je  v našich srdciach  a s láskou spomínajú 
synovia  Dosi a Ivan s rodinami.

Dňa 2. marca uplynulo 20 rokov od tragickej smrti 
môjho syna 

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

S láskou spomínajú otec, sestra, bratia a netere.

 V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý kto 
ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy 
budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.

Dňa 10. marca uplynú 2 roky ako nás opustil 
milovaný syn, manžel, otec a dedko

MIKULÁŠ HAVRILA.
S úctou a láskou spomínajú mamka, manželka 
a deti s rodinami.

Len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať, zapáliť 
sviečku ticho stáť a spomínať. 
Dňa 30.3.2019 uplynie 6 rokov od chvíle, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko 

MIROSLAV 
PODPROCKÝ. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
modlitbu a tichú spomienku. S láskou spomína 
manželka s rodinou. 

Dňa 5. marca 2019 uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila  naša drahá mamka, babka 
a prababka 

LEOPOLDÍNA 
FRANCANOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú 
spomienku.
Syn Ladislav s rodinou. 

Bol  si  ten  najkrajší  dar,  aký  sme  mohli Od  
života  dostať.

Dňa 7. marca 2019 uplynulo 9 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný syn

FRANTIŠEK CVANIGA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujete 
spomienku a modlitbu. Svätá omša bude 7.3.2019  
v rímskokatolíckom  kostole.

S láskou spomínajú rodičia, sestra, švagor, synovec 
a celá rodina.

„Smrť je výzva, aby sme nestrácali čas..... 
Pripomína, aby sme jeden druhému práve teraz 

povedali, že ho milujeme.“
Stanisław Jerzy Lec poľský spisovateľ 1909 - 1966



19SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [32019] Seriál - Poznáte po kom je pomenovaná vaša ulica? / Rozhovor

V predošlom čísle sme člá-
nok zakončili malou há-

dankou. Pomôcky boli pomer-
ne ľahké, pretože ste mali určiť, 
koho Štúr nazýval slovenským 
Homérom. Ďalšou pomôckou 
bolo to, že to bol takisto ako 
Bernolák katolícky kňaz. Naj-
ľahšou z „pomôcok“ tak bolo 
vodítko, že po Jánovi Hollom je 
pomenovaná ulica v Sabinove, 
čo je samozrejme spoločným 
menovateľom všetkých člán-
kov, ktoré si takto predkladá-
me už vyše roka.

Ján Hollý sa narodil 24. 
marca 1785 v Borskom Svä-
tom Mikuláši. Pochádzal 

z chudobnej rodiny. Detstvo 
nemal ľahké. Do školy chodil 
najprv v rodnej obci, neskôr 
v Skalici a napokon v Bra  -
slave. Národné povedomie si 
upevnil na teologických štúdi-
ách v Trnave, kde naň vplýval 
najmä Jur Palkovič.

Prvé básne písal už v se-
minári, neskôr ako kňaz po 
vysviacke. Najprv písal v la-
 nčine, neskôr v bernolákov-
čine. Ide tak  ež o literárneho 
teore  ka, čo je nie u všetkých 
básnikov samozrejmou záleži-
tosťou. Okrem vlastnej tvorby 
prekladal aj an  cké básne, 
ktorých bol dobrým znalcom. 
Inšpiráciu pre tvorbu nachá-
dzal v prírode, ktorú si zami-

loval. Šlo o obetavého kňaza, 
ktorý pomáhal slovenskému 
ľudu nielen ako dušpas  er, 
ale bol aj radcom a pomocní-
kom pri hospodárení, keďže 
sám ako chlapec pochádzal 
z dedinského prostredia. Mal 
ďaleko od panských manierov, 
šlo o muža dobrého srdca.

Po preložení na madunickú 
faru napísal oslavnú báseň na 
počesť Alexandra Rudnaya, 
ostrihomského národne uve-
domelého slovenského kardi-
nála, ktorého sme si spome-
nuli v minulom článku o An-
tonovi Bernolákovi.

V roku 1829 mu vyhorela 
fara. Prežíval ťažké obdobie, 
no neochaboval v tvorbe, kto-
rá bola jeho únikom od prob-
lémov. Z veršov niekedy cí  ť 
bolesť, no aj lásku k rodnej 
vlas  . Požiar mu oslabil zrak, 
a preto sa uchyľuje na faru do 
Dobrej Vody k dekanovi – fará-
rovi Mar  novi Lackovičovi. Tu 
ho navštevujú nadšení štúrov-
ci, ktorí si od Hollého pýtajú 
podporu pre novú kodifi káciu 
slovenčiny. Hollý ich síce pod-
poruje, no naďalej píše verše 
v západoslovenskom dialekte 
– vtedy ešte kodifi kovanej for-
me slovenčiny.

Muž hlbokej viery a lásky 
k národu zároveň postupne 
cí  l, že jeho čas sa krá  . 14. 
apríl 1849 je jeho posledným 
pozemským dňom. Ján Hollý 
nám však zanecháva básnickú 
tvorbu, ktorá je nezmazateľ-
ná z duše národa. Spomeňme 
hlavne eposy Svätopluk, Sláv, 
Cyrillo – Methodiadu, a tak-
 ež aj Katolícky spevník. «

Poznáte po kom
je pomenovaná
vaša ulica?seriál

Hollého ulica 

autor: Juraj Vrábel ml.

Okrem toho, že vás diváci po-
znajú z televíznej obrazovky, 
čoraz viac vás ľudia vnímajú 
aj ako spolumajiteľa divad-
la Kumšt produc  on, kde si 
produkujete vlastné divadel-
né predstavenia, s ktorými 
potom cestujete za divákmi, 
18.3. aj do Sabinova.
Áno, spolu so Zuzkou Buchlo-
vičovou sme si založili svoje 
divadlo, keďže divadlo je 
u mňa na prvom mieste asi 
ako pre každého herca. Tým-

to spôsobom môžem robiť 
veci, ktoré si sám vyberiem 
a rovnako s ľuďmi, ktorých si 
do hry pozvem. Samozrejme 
aj práca pred kamerou má 
svoj význam a pomáha nám 
v celkovej propagácii a pre 
mňa ako herca je to úplne iný 
druh herectva a mám ho rád, 
divadlo je ale vždy prvé...:-)

Podľa čoho vyberáte hry, 
ktoré potom produkujete?
Na svete je strašne veľa vý-
borných hier a klamal by som, 
keby som tvrdil, že ich mám 
načítané. V mnohých som už 

hral, niektoré videl, o niekto-
rých počul a niektoré mám 
odporučené. Je dobre mať 
prehľad a super je aj internet 
a sčítaní kamará   :-)

Čo podľa Vás musí mať 
v sebe herec, aby bol dobrý?
Asi základ je zmysel pre prav-
du... myslím v znázorňovaní. 
Keď je herec pravdivý, je to 
najlepšia cesta a samozrej-
me musí byť aj inteligentný 
a pritom spontánny a ži-
velný... je toho viac a nikdy 
to nefunguje, ak niektorá 
z vlastnos   absentuje. Talen-
tu treba dopomôcť :-).

Máte ešte nejaké nesplne-
né pracovné sny? Čo je Vaša 
pracovná méta?
Métu ako takú nemám, ale 
je toho ešte veľa, čo chcem 
urobiť… s Kumšt produc  on 
chceme urobiť veľa krásnych 
predstavení a potešiť veľa 
divákov po celom Slovensku 
a to nie je málo...

Aký typ človeka sa môže stať 
Vašim blízkym priateľom?
To je ľahké.... humor a v  p, 
dôvera, spolupatričnosť, roz-
hodnosť, pravdovravnosť, 
charakter, vlastný názor, od-
had, empa  a, v neposled-
nom rade trpezlivosť, to je 
len pár vlastnos   potrebných 

a samozrejmých pre mne blíz-
kych ľudí... :-)))

Myslíte si, že hovoriť prav-
du za každých okolnos   je 
správne? 
Určite nie... sú situácie, keď 
je mlčať zlato, dokonca mož-
no aj malá lož neublíži, práve 
naopak, ale vždy inokedy je 
pravda tou najlepšou cestou. 
Už len vedieť, kedy je čo naj-
správnejšie... pravda? :-)

Ako by ste opísali hru, na 
ktorú pozývame divákov, 
prečo sa opla   vidieť ju? 
Hra je podľa mňa veľmi zábav-
ná, hoci téma môže byť prí-
tomná v ktoromkoľvek man-
želstve, často nie braná takto 
v  pne a riešená s takým nad-
hľadom. Určite je príjemnou 
formou oddychu a zaručene 
sa pobavíte. Hra má netradič-
ný formát, vsunuli sme do nej 
pár krátkych ukážok z pôvod-
nej televíznej inscenácie, kde 
Marta Sládečková, ktorá hrá 
v divadelnom prevedení man-
želku Margit, je vo fi lmovom 
spracovaní v role  mladej Skar-
letky, ktorá naruší naoko za-
behnuté spokojné manželstvo. 
Je to určite zaujímavé, rád by 
som pozval všetkých, ktorí by 
si chceli prísť zlepšiť náladu 
a zasmiať sa, 18.3.2019 do sa-
binovskej kinosály... «

Rozhovor s Martinom Mňahončákom 
o predstavení "A čo ja, láska?"
autor: Z. Buchlovičová
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           Mestské kultúrne stredisko v Sabinove a bábkový súbor HALABALA 
pozývajú 

 

na popoludnie s bábkovou rozprávkou 
 

 MÁŠA IDE DO ŠKOLY 
a tvorivou dielňou, na ktorej si vyrobíme plochú bábku 

 

  v sobotu 23.marca 2019 o 16.00 h 
 

do koncertnej sály KC Na korze 
(Námestie slobody č. 100, Sabinov) 

 
Vstupné je 1 euro 

      predpredaj vstupeniek v KIC, Námestie slobody č. 62, Sabinov              
 
        Verejné podujatie                        www.kulturnestredisko.sk  


