
Sabinov
ročník XLII | číslo 5 | máj 2019 | ISSN 1338-9238

Spravodajca mesta

9 17Dobrovoľnícke poduja  e 
Aj vy prídete urobiť niečo pre 
svoje mesto?

ZUŠ úspešná v zahraničí
Svojím umením očarili na 
fes  vale umenia na Ukrajine

10 Florbalistky získali zlato
Historický úspech sabinovského 
kolek  vneho športu v Sabinove!

OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV
Záverečný účet mesta 
Sabinov za rok 2018 – 
vybrané ukazovatele

1. HOSPODÁRENIE MESTA SABI
NOV ZA ROK 2018 

Celkové hospodárenie mesta v roku 
2018 skončilo so schodkom v ob-
jeme 435 751,0 €. Po vysporiadaní 
nevyčerpaných účelovo určených 
dotácií a pripočítaní zostatku fi -
nančných operácií prevedie mesto 
do rezervného fondu 638 131,27 €. 
Na základe rozhodnu  a Mestského 
zastupiteľstva budú  eto fi nančné 
prostriedky použité na fi nancova-
nie schválených inves  čných akcií 
v roku 2019.

V roku 2018 zabezpečovalo mesto 
Sabinov fi nancovanie samospráv-
nych kompetencií predovšetkým 
z vlastných daňových a nedaňových 
príjmov. Z dotácií zo štátneho roz-
počtu z príslušných kapitol štátneho 
rozpočtu boli fi nancované kompe-
tencie preneseného výkonu štátnej 
správy - prenesených kompetencií 

A. Semanová, ved. fi nančného odd.

Pokračovanie na strane 6 

Ostaňte verní svojmu športu a mestu
Týmito slovami vyzval primátor Sabinova Michal Repaský úspešných sabinovských 
športovcov v priestoroch KC Na korze počas tohtoročného oceňovania najúspeš-
nejších sabinovských športovcov za uplynulý rok 2018. Keďže sa oceňovanie kona-
lo 8.4.2018 popoludní, primátor pripomenul 2 veľké udalos  , ktoré sa odohrávali 
v tomto období. Jednak extraligové hokejové semifi nále, kde pôsobia i sabinovskí 
odchovanci a najmä fi nále fl orbalis  ek, ktoré boli malý krok od získania  tulu.

Kategória žiaci
Richard MÁCHA (Karate klub Katsudo)
V roku 2018 sa za jeho najväčší dosiahnu-
tý úspech dá považovať celkové víťazstvo 
v Slovenskom pohári a prvé miesto na Maj-
strovstvách Slovenska goju-ryu v kumite. 

Michal MÁCHA (Karate klub Katsudo)
Richardov brat získal 1. miesto na Croa-
 a Open a 3. miesta na Harashuto cup, 

Polish Open a Hungarian Open. Zo slo-

venských súťaží si priniesol 3. miesto 
z Majstrovs  ev SR v kumite jednotlivcov 
a druhé miesto v kumite družs  ev. Je 
majstrom VÚKABU a druhým vicemaj-
strom Slovenska goju-ryu. 

Ján ROHÁĽ Karate klub Sabinov)
V roku 2018 získal  tul Majstra Sloven-
ska v kumite vo svojej kategórii – shito 
ryu a goyu ryu. Zlato si vybojoval aj v 3. 
kole žiackej ligy VÚKABU a TAUK v kumi-
te. Zúčastnil sa a na ME, kde obsadil 3. 
miesto v kumite. 

(red.), foto: Diamond Art

Pokračovanie na strane 14 
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 ● MsZ schvaľuje: 
1. Zámer inves  čnej akcie - výstavba miestnej komunikácie - 

Ul. Šancová v meste Sabinov - 1. etapa.
2. Financovanie inves  čných akcií formou vlastnej inves  cie 

prostredníctvom návratných zdrojov fi nancovania a to dlho-
dobým bankovým úverom v objeme 500 000 €.

 ● MsZ schvaľuje doplnenie predložených inves  čných akcií na 
rok 2019.

 ● MsZ schvaľuje zaradenie výdajnej školskej jedálne ako sú-
čas   Súkromnej materskej školy, Námes  e slobody 7 v Sabi-
nove do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2020.

 ● MsZ schvaľuje udelenie Ceny mesta pre Petra Molčana a di-
vadielko Halabala. 

 ● MsZ berie na vedomie udelenie Ceny primátora mesta pre 
p. Ivana Ferenca a Julianu Hajdukovú.

 ● MsZ schvaľuje:
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnu  a pomoci,
b) zabezpečenie fi nančných prostriedkov na povinné spolu-
fi nancovanie projektu z vlastných zdrojov v súlade s pod-
mienkami poskytnu  a pomoci vo výške min. 5% celkových 
oprávnených výdavkov,

c) zabezpečenie fi nancovania prípadných neoprávnených vý-
davkov z rozpočtu mesta.

 ● MsZ schvaľuje pozastavenie procesu prípravy projektového 
zámeru Centra integrovanej zdravotnej starostlivos   nezis-
ková organizácia, pozastavenie podávania žiados   o vydanie 
stavebného povolenia pre projekt Centra integrovanej zdra-
votnej starostlivos  .

 ● MsZ odporúča riaditeľovi Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivos   o okamžité zvolanie správnej rady v súlade s 
požiadavkami členov správnej rady.

 ● MsZ po žaduje a schvaľuje úpravu zakladacej lis  ny a štatútu 
s vylúčením možnos   majetkového podielu Rojak s.r.o. vo 
vyššom podiele ako je vklad pri zakladaní CIZS.

 ● Primátor mesta Sabinov využíva svoje zákonne oprávnenie 
(vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení) a pozastavuje výkon uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 45 z 25. 4. 2019, 
ktorým mestské zastupiteľstvo okrem iných schválilo:
 » pozastavenie procesu prípravy projektového zámeru 

Centra integrovanej zdravotnej starostlivos  , n. o.
 » pozastavenie podávania žiados   o vydanie stavebného 

povolenia pre projekt Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivos  

 » úpravu zakladacej lis  ny a štatútu s vylúčením možnos   
majetkového podielu Rojak s. r. o. vo vyššom podiele 
ako je vklad pri zakladaní CIZS a to z dôvodov, že:

ODPORUJE ZÁKONU, A TO

1. zákonu č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách po-
skytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „zá-
kon“), ktoiý ako aj samotná zakladacia lis  na neumožňuje 
úpravu zakladacej lis  ny. Zakladateľ neziskovej organizácie 

môže majetkové postavenie konkrétnej neziskovej orga-
nizácie v maximálnej miere ovplyvniť práve v procese jej 
zakladania. Po ukončení tejto fázy sa možnosť zakladateľa 
ovplyvniť nakladanie s majetkom zužuje,

2. ustanoveniu § 19 ods. 2 písm. i) zákona, v zmysle ktorého 
je na rozhodnu  e o zmenách v štatúte jedine kompetentne 
opravená správna rada neziskovej organizácie, teda organi-
zácie so samostatnou právnou subjek  vitou,

3. ustanoveniu § 23 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého riaditeľ 
neziskovej organizácie ako jej štatutár riadi činnosť nezis-
kovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých 
záležitos  ach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zá-
konom, zakladacou lis  nou alebo štatútom vyhradené do 
pôsobnos   iných orgánov.

JE V ROZPORE SO ŠTATÚTOM NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 
CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOS
TI, N. O., KONKRÉTNE:

1. s ustanovením článku V. bod 2 písm. i), v zmysle ktorého 
správna rada rozhoduje o zmenách v tomto štatúte.

JE PRE OBEC ZJAVNE NEVÝHODNÉ.

1. keďže mesto Sabinov má eminentný záujem na rozširovaní 
ponuky poskytovaných zdravotníckych služieb a na moder-
nizácií zdravotníckej infraštruktúry v meste, tak akékoľvek 
kroky smerujúce pro   tomuto zámeru sú pre mesto nevý-
hodné, navyše v situácií, keď už došlo k viacerým realizo-
vaným úkonom, postupne napĺňajúcim vyššie uvedený zá-
mer. Tak  ež pozastavenie procesu prípravy projektového 
zámeru Centra integrovanej zdravotnej starostlivos  , n. o. 
je v tejto chvíli nemožné, a to z dôvodu, že proces prípravy 
projektového zámeru bol riadne ukončený a predložený na 
Ministerstvo zdravotníctva SR.

 ● MsZ: 
1. odvoláva zo správnej rady neziskovej organizácie Poliklini-

ka Sabinov, n. o. poslanca mestského zastupiteľstva Šimona 
Vaňa.

2.  schvaľuje do správnej rady neziskovej organizácie Poliklinika 
Sabinov, n. o. poslanca mestského zastupiteľstva Stanislava 
Vaňa.

3.  schvaľuje do valného zhromaždenia obchodnej spoločnos-
  Sabyt, s. r. o. Sabinov poslanca mestského zastupiteľstva 

 Šimona Vaňa.

Vyberáme z uznesení MsZ
zo dňa 25.4.2019

 Informácia k triedenému zberu
Mesto Sabinov informuje obyvateľov bytových domov, 

že využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít 
(plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály - tetra-
paky). To znamená, že do žltých kontajnerov (1100 l) je 
možné okrem plastov vhadzovať aj kovové obaly (plechov-
ky, konzervy) a tak  ež tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov). 
Všetky obaly je potrebné pred vyhodením stačiť. « 

Zdroj: MsÚ
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ 
VÝBEROVÉHO KONANIA

MESTO SABINOV

v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu: 

RIADITEĽ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO 
STREDISKA V SABINOVE

TERMÍN NÁSTUPU A ODMEŇOVANIE:
Od 1.7.2019. Odmeňovanie v zmysle platnej legisla  vy – zákon 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY  
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
 5 rokov praxe v oblas   kultúry, školstva alebo verejnej správy

ĎALŠIE POŽADOVANÉ PREDPOKLADY
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 vlastná koncepcia riadenia a rozvoja miestnej kultúry 
 znalosť základných ekonomických činnos   v príspevkovej or-

ganizácii
 znalosť práce s PC
 ak  vna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka výhodou
 znalosť platnej legisla  vy v oblas   verejnej správy a kultúry
 samostatnosť, krea  vita, vysoké pracovné nasadenie, komu-

nika  vnosť, riadiace schopnos   a analy  cké myslenie, pres-
nosť a zodpovednosť, zvládanie záťažových situácií

 riadiaca prax výhodou

POŽADOVANÉ DOKLADY
 prihláška do výberového konania
 profesijný štruktúrovaný životopis
 úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní
 potvrdenie o získanej praxi
 čestné prehlásenie o spôsobilos   na právne úkony a o pravdi-

vos   všetkých údajov uvádzaných v žiados  
 vypracovaná vlastná koncepcia riadenia a rozvoja kultúry 

v meste, v rozsahu max. päť strán
 písomný súhlas uchádzača k použi  u osobných údajov pre 

potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, a to vo forme vyplnenia vzorového dokumentu 
s názvom „Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných 
údajov“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a je zverejnený 
spolu s týmto oznámením na webovom sídle mesta Sabinov – 
www.sabinov.sk

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvo-
dom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
ZASIELANIE PRIHLÁŠOK
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými doklad-
mi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Mesto Sabinov
Námes  e slobody 57
083 17 Sabinov

v obálke označenej heslom „Výberové konanie – MsKS  - neotvá-
rať“, a to v termíne do  21. mája 2019 do 12.00 h. Rozhodujúcim 
je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Mestského úradu 
v Sabinove. Vybraní uchádzači budú na výberové konanie písom-
ne pozvaní najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Výberová komisia po vyhodnotení určí poradie uchádzačov 
a predloží výsledok výberového konania vo forme zápisnice 
mestu.
Mesto Sabinov si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

V zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIA 
NA OBSADENIE FUNKCIÍ 

RIADITEĽOV:

riaditeľa Základnej školy, 
Komenského 13, Sabinov

(s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2019)

riaditeľa Základnej umeleckej školy, 
Námes  e slobody 29, Sabinov

(s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2019)

riaditeľa Centra voľného času, 
Komenského 41, Sabinov

(s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2019)

riaditeľa Materskej školy, 
9. mája 27, Sabinov

(s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019)

riaditeľa Materskej školy, 
Jarkova 63, Sabinov

(s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019)

Podrobné informácie o kvalifi kačných predpokladoch,  
kritériách, požiadavkách a požadovaných dokladoch 
a prílohách, ktoré je uchádzač povinný predložiť, sa 
dozviete na webovej stránke mesta - www.sabinov.sk.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovaný-
mi dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne 
alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Sabi-
nove, Námes  e slobody 57, v obálke označenej hes-
lom:

„VÝBEROVÉ KONANIE  NÁZOV ŠKOLY 
 NEOTVÁRAŤ“ 

najneskôr do 23. mája 2019 do 12.00 h. 

Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v poda-
teľni Mestského úradu v Sabinove.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo 
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači, ktorí 
spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, kritériá 
a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu 
s prihláškou do výberového konania všetky požadova-
né doklady a prílohy, budú na výberové konanie písom-
ne pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho ko-
naním. 
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To, že seniori organizova-
ní v Jednote dôchodcov 

sú veľmi ak  vni, svedčia ich 
akcie a účasť na mnohých 

kultúrno-spoločenských pod-
uja  ach. Koncom marca sa 
stretli v knižnici milovníci 
umeleckého slova na súťaži 
v recitácii a porota mala veru 
ťažkú úlohu vybrať reprezen-
tantov za Sabinov na krajskú 
súťaž, ktorá bude 23. mája 
vo Svidníku. Nakoniec sa pri-
klonili k týmto súťažiacim: p. 
Ľudmila Saxová, p. Dana Jus-
ková, p. Eva Arvayová a p Šte-
fan Štofanik. Držíme im palce, 
aby ich účasť a prezentácia 

nášho mesta a okresu bola čo 
najlepšia.

Dňa 9. apríla sa stretli naši 
seniori na akcii Prvá pomoc pri 
záchrane života, kde nám zá-
chranárka Janka Hucková teo-
re  cky a potom i prak  cky pri-
blížila kroky, ktoré vedú k oži-

vovaniu a poskytnu  u takých 
úkonov, aby sa seniori vedeli 
orientovať v ťažkých životných 
situáciách pri záchrane života.
V čase od 29.4. do 4.5. 2019 
sa naši členovia zúčastnia 
rekreačného pobytu v kú-
peľoch Piešťany. Veríme, že sa 
im tam bude páčiť. Všetkých 
seniorov pozývame na Špor-
tové hry seniorov, ktoré sa 
budú konať 22. mája. Presné 
inštrukcie sa dozviete  od na-
šich dôverníkov na jednotli-
vých uliciach. «

Zo života seniorov
Text a foto Eva Arvayova

VEĽKONOČNÁ POMOC 
ÚNIE ŽIEN ŤZP OBČANOM 

Dňa 15.4.2019 usporiadala 
Mestská organizácia Únie 

žien v Sabinove v priestoroch 
obradnej miestnos   na MsÚ 
charita  vnu akciu pre ŤZP ob-
čanov pripútaných na invalidný 
vozík. Vzhľadom na ich zdravot-
ný stav to v živote majú ťažké, 
a preto sme sa rozhodli za po-
moci sponzorov uľahčiť im čas 
pred Veľkou nocou rozdaním 
potravinových balíčkov. Touto 

cestou sa chceme poďakovať 
primátorovi mesta Sabinov, že 
nám poskytol priestor s bezba-
riérovým vstupom, viceprimá-
torovi Ladislavovi Haluškovi za 
príhovor a oboznámenie prí-
tomných so situáciou v našom 
meste v rámci bezbariérového 
zabezpečenia. Ďakujeme aj 
sponzorom, ktorí na túto ak-
ciu prispeli: Milk - Agro Sabi-
nov, pekáreň Varholik, COOP 
Jednota Prešov, cukrárenská 
výrobňa p. Tuleja a Únia žien 
v Sabinove.

Všetkým ešte raz úprimne 
ďakujeme, že sa takáto akcia 
mohla uskutočniť. «

 ŤZP občania a Únia žien pred Veľkou nocou
Emília Kušnírová, predsedníčka MO ÚŽ 
v Sabinove, foto: archív Únie žien

V krásnu slnečnú nedeľu 
7. apríla 2019 sa speváč-

ky FS Sabinovčan zúčastnili 
na regionálnej súťažnej pre-
hliadke hudobného folkló-
ru - Hudobné konfrontácie, 
ktorá sa konala v Divadle Jo-
náša Záborského v Prešove. 
Svojimi hlasmi a speváckym 

blokom Trávnice očarili nie-
len divákov, ale aj porotu, 
ktorá im udelila Zlaté pásmo 
s postupom. Dievčatá súťažili 
v kategórii Ženské spevácke 
skupiny. Speváčkam budeme 
opäť držať palce v septem-
bri vo Vranove nad Topľou, 
kde vystúpia so svojim po-
stupovým číslom Trávnice 
a veríme, že svojim výkonom 
a krásnymi hlasmi opäť očaria 
porotu.

Dievčatám srdečne blahože-
láme. «

Úspech speváčok
FS Sabinovčan
T.T., foto archív FS

Detský folklórny súbor Sabiník sa 14.3.2019 zú-
častnil okresnej súťažnej prehliadky Kreácie 
detského folklóru 2019 v tanci. Súťažná pre-

hliadka sa konala v Lipanoch. De   prezentovali 
mesto Sabinov s tanečným súťažným číslom 
Rozkazovačky. Vytancovali si zlaté pásmo. 
Poďakovanie patrí nielen tanečníkom, ale 

aj našim hudobníkom z detskej ľudovej hudby 
Sabiník za skvelý hudobný d oprovod. « N. Salanciová

Detský
č
d

hliad

aj
Sabiník za
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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

OBCHODNO VEREJNÉ SÚŤAŽE
- na predkladanie súťažných návrhov na uzatvorenie 

zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa na prízemí (suteréne) objektu na Ul. 9. mája 21 v Sa-
binove, k. ú. Sabinov, na  pozemku parc. č. 631/6 
do 16.5.2019 do 13.00 h – nebytové priestory o výmere 
61 m2,

- na predkladanie súťažných návrhov na uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa na prízemí objektu na Ul. Hollého 35 v Sabinove, 
k ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 2145/9
do 16.5.2019 do 13.00 h – nebytové priestory o výmere 
92,13 m2.

Bližšie informácie ohľadom obchodno verejnej súťaže 
a predĺžení lehôt na predkladanie súťažných návrhov do 
obchodných verejných súťaží  nájdete na stránke mesta 
www.sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na telefónnom čísle 
051 488 04 23, 0905 789 515.

V roku 2018 došlo v par-
lamente ku schváleniu 

novely zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komuni-
káciách. Táto novela má na 
obce a mestá závažný vplyv. 
Ide o zákon č. 106/2018 Z. z. 
o prevádzke vozidiel v cest-
nej premávke, platný od 
20.5.2018. Po novom podľa § 
9 ods. 2 zákona o pozemných 
komunikáciách pla  , že zá-
vady v schodnos   miestnych 
komunikácií, určených pre 
chodcov alebo v schodnos   
chodníkov sú bez prieťahov 
povinní odstraňovať správco-
via miestnych komunikácií. 

Mestský úrad Sabinov na 
základe uzatvorenej zmluvy 
s mestskou fi rmou Verejno-
prospešné služby spol. s.r.o., 
Sabinov zabezpečoval zim-
nú údržbu 30 km miestnych 
ciest. Kým počas minulej zimy 
sa zabezpečovala údržba na 
15 km chodníkov, z dôvodu 
už spomínanej zmeny záko-
na došlo k navýšeniu celko-
vej dĺžky na 35 km. Zimná 
údržba komunikácií vychádza 
z Opera  vneho plánu zimnej 
údržby, podľa ktorého sú ko-
munikácie rozdelené podľa 
dôležitos   do troch kategórií.

Na túto činnosť boli k dis-
pozícii: sypač s prednou rad-
licou, traktor so zadnou rad-
licou, Mul  kar sypač s pred-
nou radlicou, Mul  kar s pred-
nou radlicou, malý nakladač 
UNC 060 a malý odhŕňač sne-
hu Honda. Na zimnú údržbu 
chodníkov bol zakúpený ma-
lotraktor Kubota, ktorý sneh 
nielen odhrňuje, ale zároveň 
aj podľa potreby posypuje. 
Ručné odhrňovanie snehu 
z chodníkov zabezpečovali 6 
pracovníci z fi rmy VPS spol. 
s.r.o. V značnej miere sa 
údržby chodníkov zúčastňo-
vali aj pracovníci, pracujúci 
na ak  vačných projektoch 
a  ež v menších obecných 
službách. 

Mesto Sabinov ďakuje všet-
kým občanom, ktorí pomáha-
li pri odpratávaní snehu pri 
svojich domoch.

Zimná údržba 2018/2019 
bola zvládnutá v bežnom 
režime, nebolo potrebné 
vyhlásiť krízovú situáciu. Na 
úpravu ciest bolo použitých 
324,60 t posypového materi-
álu a 72,05 t technickej soli. 
Objem fi nančných prostried-
kov vynaložených na zimnú 
údržbu predstavoval výšku 
92 316 €, čo je v porovnaní so 
zimnou údržbou 2017/2018 
viac o 36 479 €. «

 Aká bola zimná údržba?
Ján Maruša, OSMaVS

 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 majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sa-
binov v správe MsKS:

- predmet nájmu – nebytové priestory o výmere 40 m2 
nachádzajúce sa na prízemí budovy MsKS,

- účel nájmu – obchodná činnosť: zostavovanie stolár-
skych dielcov alebo súčas  ,

- doba nájmu – od 01.07.2019 do 30.06.2021,

- min. cena nájmu – 43 €/m2/rok, t. j. 1720 €/rok za celý 
predmet nájmu,

- nájomné sa nájomca zaväzuje pla  ť mesačne vopred 
vždy na základe faktúry, ktorú prenajímateľ vystaví do 
15. dňa v príslušnom mesiaci vo výške jednej dvanás  ny 
ročného nájomného,

- v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služ-
by, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu 
nájmu (elektrická energia), cena za vodné - stočné: me-
sačne vo výške 2,31 €,

- 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 17.06.2019 do 15.00 h. (Cenová ponuka zaslaná poš-
tou musí byť najneskôr 17.06.2019 už zapísaná v regis-
tratúrnom denníku). 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 nehnuteľ-
nos   – nebytové priestory MsKS“.

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné priložiť v zmysle zá-
kona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov a ozmene 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 uve-
dených v zámere.

VYHLASOVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO: 
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento 

zámer;
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návr-

hy, písomne upovedomení;
- zrušenie zámeru bude zverejnené na 

www.kulturnestredisko.sk;
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej ce-

novej ponuky; 
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: 
Zuzana Hudáčová tel.: 0903 218 327
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na školstvo, matriku, register 
obyvateľstva, stavebný úrad, 
ŠFRB, životné prostredie, 
hmotná núdza, CSS, útulok, 
projekty z ÚPSVaR. 

2. VÝVOJ DLHU
Celková suma dlhu mesta  
k 31.12.2018, ktorá sa vy-
počítava podľa § 17 zákona 
583/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov 
je 459 438,65 €, t.j. 4,60 % 
z celkových bežných príjmov. 

Zákon určuje maximálnu hra-
nicu dlhu 60 %.

Ročné splátky doterajších 
úverov (úroky a is  na spo-
lu) k 31.12.2018 boli vo výš-
ke 242 953,61 €, t. j. 3,99% 
z celkových bežných príjmov, 
pričom zákon nedovoľuje 
prekročiť hranicu 25 %.

3. INVESTIČNÉ AKCIE 
MESTA

Schválený rozpočet kapitálových 
výdavkov vo výške 5 596 798 € bol 
k 31.12.2018 čerpaný vo výške 
3 367 170,94 €, čo predstavu-
je 60,16 % plnenie. Finančné 

prostriedky boli použité na 
zabezpečenie týchto inves  cií:

4. ZAPOJENIE MESTA DO 
PROJEKTOV 

Mesto Sabinov sa v roku 
2018 zapojilo celkovo do 19 
výziev s celkovým rozpoč-
tom projektov v sume viac 
ako 3 mil. € a celkovou po-
žadovanou dotáciou viac ako 
2,7 mil. € pri spolufi nanco-
vaní mestom vo výške viac 

ako 158  s. €. V spolupráci 
s Agentúrou regionálneho 
rozvoja PSK boli vypraco-
vané 4 projekty s celkovým 
rozpočtom viac ako 1,2 mil. 
€ a žiadanou výškou dotá-
cie viac cca 900  s. €. Za 
rok 2018 máme 2 projekty 
neschválené a 3 projekty sú 
ešte nerozhodnuté. V sú-
časnos   máme schválených 
niekoľko žiados  , ktoré sú aj 
z predchádzajúcich rokov. 

Pokračovanie z prvej strany 

Názov inves  čnej akcie Výdavky v €

Nákup osobného automobilu - elektromobil pre MsP 34 995,00

Kamerový systém 12 230,72

Prípravná a projektová dokumentácia 31 081,49

Detské ihriská 14 132,16

Nákup pozemku 7 307,00

Výstavba zastávky SAD a chodníka - Ul. Borodáča 20 445,00

Výstavba komunikácie – Ul. Šancová 233 980,65

Výstavba chodníka - Ul. Sládkovičova 3 942,89

Výstavba odvodňovacieho rigola - Ul. 17. novembra 4 000,00

Rozšírenie verejnej kanalizácie - Ul. Levočská 23 836,05

Rekonštrukcia komunikácií - Ul. Komenského 24 991,12

Rekonštrukcia MK - spojnica Ul. Jarková a Mudroňova 12 703,69

Rekonštrukcia komunikácií Priemyselná štvrť 27 827,38

Rekonštrukcia MK Ul. 17. novembra 4 244,12

Rekonštrukcia MK Ul. Mieru 2 409,74

Rekonštrukcia chodníka Ma  ce slovenskej 5 452,13

Skate park 24 913,65

Rekonštrukcia atle  ckej dráhy 89 996,96

Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny 20 175,96

Výstavba kontajnerových stanovíšť 30 551,68

Bytový dom na Ul. Mlynskej A3 53 571,11

Bytový dom na Ul. Mlynskej A2 618 446,45

IBV Orkucany 38 503

Virtuálny cintorín 4 629

PD Vnútroblok Komenského 14 340

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 459 439

Kapitálový transfér MsKS - rolba, vysávač, digitalizácia 
kina, spolufi nancovanie rekonštrukcie kinosály 59 696

Rekonštrukcia MsKS 1 384 416

Transfér MsKS - rekonštrukcia kinosály Torysa 80 000

ZUŠ – výmena okien a fasáda 19 734,84

ŠJ pri MŠ 1 876,80

CSS 3 302

Bytový dom na Ul. Mlynskej A2

Detské ihrisko Orkucany

Rekonštrukcia MK - spojnica 
Ul. Jarková a Mudroňova

Rekonštrukcia MsKS

Tartanová dráha
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Cieľom inicia  vy poľovníkov 
však nebolo len vyčis  ť 

okolie ciest, ale táto ak  vi-
ta predovšetkým poukázala 
na aktuálnu potrebu zmobili-

zovať všetkých ľudí, aby chrá-
nili prírodu a nezbavovali sa 
takouto cestou odpadu v prí-
rode. Touto cestou chceme 
 ež ukázať občanom a spo-

ločnos  , že poľovníci nie sú 
len  , ktorí lovia zver, ale sa aj 
starajú o prostredie, v ktorom 

tá zver ž ije. To by si mali uve-
domiť aj ľudia, ktorí vyhadzujú 
odpadky, ktorými znečisťujú aj 
svoje životné prostredie.

Zároveň sa chceme poďa-
kovať všetkým zapojeným 
členom PZ Lysá do zberu 

odpadu a čistenia svojho 
okolia, pretože urobili kus 
práce v prospech životného 
prostredia. Na druhej strane 
skutočnosť, že sme vyzbiera-
li toľko odpadu, nie je dôvod 
pre radosť. «

Sabinovskí poľovníci pri zbere na „Jakubovanskej ceste“.

Sabinovskí poľovníci vyzbierali stovky 
kilogramov odpadu

PZ Lysá-Sabinov, foto: archív PZ 

Inicia  va poľovníkov z PZ Lysá-Sabinov prebehla v sobotu 
23. marca 2019 v dvoch oblas  ach poľovného revíru, a to 
„Jakubovanská cesta“ a cesta na „Bujačí dol“. Za niekoľko 
hodín sa poľovníkom podarilo vyzbierať viac ako 300 kg rôz-
neho odpadu. V posledných rokoch sa veľmi rozmohli od-
padky z plastu (hlavne  aše, vrecia), ale  ež aj komunálny 
a stavebný odpad.

5. ZÁVER 
Pod vedením primátora mesta 
Michala Repaského sa budú 
konať ešte rozbory hospodáre-
nia mesta, t. j. podrobne sa ro-

zoberie plnenie príjmovej čas   
rozpočtu a čerpanie výdavkovej 
čas   rozpočtu podľa jednotli-
vých kapitol, ktoré spravujú od-
delenia mestského úradu.

Celý dokument – Závereč-
ný účet mesta je zverejnený 
na stránke mesta www.sa-
binov.sk. Poskytuje ucelený 
a komplexný pohľad na roz-

počtové hospodárenie mesta 
za rok 2018. Mestské zastupi-
teľstvo sa ním bude zaoberať 
na svojom zasadnu   do kon-
ca júna. «

Výstavba kontajnerových 
stanovíšť 17. novembra

Výstavba kontajnerových 
stanovíšť Murgašova
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V Banskej Bystrici sa uskutočnilo 6. 
apríla 2019 siedme kolo amatérskej 

ligy MMA mammal (Mixed Mar  al Arts 
-Zmiešané bojové umenia), na ktorom 
štartovali traja zápasníci zo Sabinova. Pô-
vodne boli nominovaní pia  , ale Adam 
Pancíř musel odstúpiť zo zdravotných 
dôvodov a Milanovi Kilikovi nenastúpil 
súper, ktorý neprešiel zdravotnou pre-
hliadkou tesne pred zápasom. Ako prvý 
nastúpil Mar  n Šoltýs, kadet do 63 kg. 
Po veľmi ťažkom zápase, pri ktorom mu 
súper nič nedaroval, v treťom kole Mar-
 n vyhral na TKO (technický knock out) 

a rozhodca zápas predčasne ukončil. Bol 
to krásny zápas. Mar  n poráža veľmi 
ťažkých súperov a dúfam, že v tom bude 
pokračovať. Na druhý zápas nastúpil 
Marek Havrila v kategórii seniori do 70 
kg. Seniori do 70 a 77 kg sú najviac na-
bité kategórie, v ktorých sa ťažko zápasí. 
Po výbornom výkone po troch kolách 
nakoniec Marek  síce prehral na body, 
ale svojím výkonom vôbec nesklamal. 
V poslednom zápase nastúpil Daniel 
Majiroš, seniori do 84 kg. To je nebez-
pečná kategória,  kde môže rozhodnúť 
už jeden úder, keď je dobre namierený. 
Dano bojoval ako lev a chvíľami sa zda-
lo, že už to môže vyhrať. No nakoniec 

ho súper ukončil na zemi. Marek a Dano 
mali svoju premiéru v kategórii seniorov 
a jasne dali najavo, že s nimi musia počí-
tať. Všetkým chlapcom, ktorí absolvovali 
prípravu na zápas patrí veľké poďakova-
nie. Treba si uvedomiť, že zápas môže 
trvať desať sekúnd alebo aj desať minút 
a oni sú ochotní kvôli tomu šesť týždňov 
pred zápasom trénovať skoro každý deň. 
Zrieknu  sa svojho voľna a makajú v te-
locvični, kde  e tréningy pred zápasom 
sú doslova peklom. Niekedy si myslia, 
kde som to prišiel, veď to je šialené. 
Ale verte, že každý tréner má obrovskú 
zodpovednosť za svojho zverenca, ktorý 
musí byť pripravený na 100 % . Až po-
tom môže nastúpiť do klietky. MMA si 
získava v poslednej dobe veľkú popu-
laritu, som rád, že aj naše mesto môže 
byť toho súčasťou. Určite usporiadame 
nejaké kolo aj v Sabinove. Poďakovanie 
patrí rodičom, ktorí nám pomohli s do-
pravou, Vladovi Angelovičovi, Mar  novi 
Šoltýsovi. Ďalej ďakujeme karate klubu 
Katsudo, s ktorým  spolu zdieľame telo-
cvičňu, CVČ v Sabinove. Jozefovi Sema-
nikovi za regeneráciu pred zápasmi v po-
dobe sauny a vodnej masáže. Chlapci si 
to veľmi pochvaľovali. 

Disciplína, zodpovednosť, úcta, reš-
pekt a obrovská drina to je MMA.

Keď vám spoluzakladateľ ligy mammal 
napíše „Sabinov, robíte dobrú prácu, ra-
dosť na vás pozerať,“ to je pre nás naj-
väčšie ocenenie. «

STOLNÝ TENIS TROCHU INAK

Oslavy Svetového dňa stolného 
tenisu, ktoré boli aj v našom 

meste na CZŠ sv. Jána Krs  teľa do-
padli výborne. Stolný tenis si počas 
štyroch dní prišlo zahrať viac ako 
480 ľudí. Medzi návštevníkmi boli 
v mnohých prípadoch celé rodiny, 
ktorých členovia vypli telku, odložili 
mobily a prišli sa odreagovať. 

V priebehu exhibičného večera, 
ktorý bol vyvrcholením Svetového 
dňa stolného tenisu sa stretli najlep-
ší hráči devia  ch klubov pôsobiacich 
v štvrtej a piatej lige zo Sabinova, Ja-
kovian, Šarišských Michalian, Lipian, 
Dubovice, Jakubovej Vole, Pečovskej 
Novej Vsi a Prešova. V dvoch pripra-
vených disciplínach si zmerali sily 
s robotom v presnos   a rýchlos  . 
V sťažených podmienkach odohrali 
štvorhru drevenými „denkami“, nad-
rozmernou raketou či badmintono-
vými raketami. Pokračovalo sa nezvy-
čajným „kolotočom“ hraným súčasne 
na dvoch stoloch naraz. V priateľskej 
štvorhre sa streli najlepší z najlepších, 
a bolo sa na čo pozerať. Záver bol ko-
runovaný ukážkami tréningu stolno-
tenisovej legendy p. Vendelína BAL-
ČÁKA zo Šarišských Michalian, ktorý 
aj vo svojom úctyhodnom veku 83 ro-
kov ak  vne trénuje. Počas jeho pôso-
benia získali jeho zverenci doposiaľ už 
1200 medailí v rôznych slovenských, 
ale aj medzinárodných súťažiach. 
Veľkosť tohto človeka nespočíva len 
v úspechoch, ale jeho výnimočnosť je 
aj v tom, že svoj talent nezakopal, ale 
ho viacnásobne zveľadil. Daroval ľu-
ďom to najvzácnejšie, čo môže človek 
človeku dať, a to je svoj ČAS.  

Veľká vďaka patrí zamestnancom 
a vedeniu CZŠ sv. Jána Krs  teľa v Sa-
binove za podporu a pomoc stolno-
tenisovému klubu pri organizovaní 
osláv Svetového dňa stolného teni-
su. Sme nesmierne vďační, že nás 
svojou prítomnosťou poc  l aj pri-
mátor mesta Sabinov Michal Repas-
ký, ktorý venoval všetky ceny. Každý 
účastník exhibície bol ocenený a od-
niesol si domov pamätnú medailu 
na tento vzácny deň. Ďakujeme  ež 
všetkým, ktorí navš  vili CZŠ sv. J. 
Krs  teľa a ak  vne sa zúčastnili toh-
to výnimočného športového podu-
ja  a. «

„SKÚSIM TO S DEVIATAKMI“
Povedal si vekom ešte ôsmak Samuel 
Vargovčík, keď v novembri 2018 pozrel 
na úlohy domáceho kola matema  ckej 
olympiády. Svoju netradičnú lásku k ma-
tema  ke, tejto medzi deťmi nie veľmi 
obľúbenej vede nakoniec pretavil v po-
stup do krajského kola, na ktoré sa zišlo 
19. marca 2019 v Prešove 54 nádejných 
matema  kov od Popradu až po Sninu. No 
a že sa Samuelovi darilo nadmieru dobre, 
o tom Vás presvedčí pohľad na pomysel-
ný stupeň víťazov vo výsledkovej lis  ne.

SABINOVSKÁ ROBOTIKA S POHÁRMI AJ POSTUPOM 
DO SYDNEY
K najpočetnejším aj najúspešnejším vý-
pravám na tohtoročnej celoslovenskej 
súťaži Robocup 2019, ktorá sa konala 
v dňoch 27.-29.3. v Liptovskom Mikulá-

ši patrila tá sabinovská. Naše družstvá 
zložené zo súčasných aj bývalých žiakov 
sabinovských škôl – Súkromnej ZŠ, Cir-
kevnej ZŠ s podporou združenia Progres 
2000 bojovali v konkurencii 57  mov 
(139 žiakov a študentov základných 
a stredných škôl aj s účasťou Slovinska 
a Česka) v pia  ch kategóriách a získa-
li dve prvé miesta, jedno tre  e a jedno 
štvrté miesto. Víťazstvo v kategórii Kon-
štrukcia – ZŠ a štvrté miesto v kategórii 
OnStage si vybojoval  m Primaškolák 
Súkromnej ZŠ v Sabinove. Najlepší na 
Slovensku v kategórii Rescue Simula  on 
a tre   v kategórii Rescue Line ZŠ skon-
čil  m Sabik 2 reprezentujúci združenie 
Progres 2000 a Cirkevnú ZŠ sv. Jána Krs  -
teľa. Naše robo  cké talenty Filip Ondrej, 

Matej Kandráč, Samuel Guláš a Samuel 
Vargovčík už začali s prípravou na medzi-
národné fi nále, ktoré sa koná v dňoch 2.-
8.7. 2019 v austrálskom Sydney. Radi by 
sme aj tento rok potrápili horúcich favo-
ritov zo Singapuru, Iránu, či Japonska. «

Martin Čabák

MMA KLUB SABINOV 
Viliam Demko

Krajské kolo, kategória Z9, kraj Prešov (19. 3. 2019)
meno ročník, škola 1. 2. 3. 4. ∑ tútor

úspešní riešitelia

1. Samuel Vargovčík 9. CZŠ sv. Jána Krs  teľa, Sabinov 6 6 6 6 24 Monika Grapová

2. Matej Kozub 9. ZS Wolkerova, Bardejov 5 6 6 3 20 Katarína Ontkaninová

3. Denis Šifra 9. ZS Francisciho, Poprad 1 5 5 6 17 Katarína Cerveňová

Úspechy CZŠ
autor: PVRG
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Vážení Sabinovčania,

Dávame Vám do pozornos   infor-
mácie o celomestskom fes  vale 
priateľstva a dobrovoľníckej čin-

nos   „Milujem svoje mesto – Milujem 
svoj kraj“ pod záš  tou predsedu Pre-
šovského samosprávneho kraja Milana 
Majerského a primátora mesta Sabinov 
Michala Repaského, ktorého cieľom je 
dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skráš-
lení priestrans  ev nášho mesta. Ďalším 
cieľom tohto projektu je výchova k ob-
čianstvu a rozvoju pozi  vneho vzťahu 
k svojmu mestu, škole, majetku, príro-
de a pri správnej mo  vácii vytváraniu 
aj nezištných hodnôt. Ambíciou tohto 
projektu je skrášlenie mesta a regiónu, 
v ktorom žijú ľudia v súlade s hodnotami 
priateľstva, dobroprajnos   a ochoty uro-
biť viac, ako sa od nich vyžaduje.

Fes  val sa bude konať v Sabinove v má-
jovom týždni od 21.05. – 23.05.2019, so 
zapojením sa stredoškolákov, žiakov zák-
ladných škôl a ZUŠ, zamestnancov mes-
ta Sabinov a mestských organizácií, ale 
aj všetkých, ktorí chcú pomocou práce 
skrášliť svoje mesto. Pozývame dobro-
voľníkov, Vás milí spoluobčania všetkých 
vekových kategórií,  k pomoci pri uprata-
ní mesta, vyhrabaní trávnatých porastov, 
na  eraní zábradlí, čistení stĺpov verejné-
ho osvetlenia od reklám, upravení okolia 
školských zariadení, športových areálov, 
parkov a oddychových zón a ďalších lo-
kalít podľa potrieb mesta. Ochranné 
prostriedky, náradie a potrebný materiál 
pre vás zabezpečí mesto.

V prípade záujmu vás prosíme o zasla-
nie kontaktu na adresu:
kather1976@hotmail.com 

Urobme niečo dobré pre naše mesto, 
náš kraj len tak... «

Poďakovanie mládeži

Niekedy počujeme, a to najmä 
z úst starších ľudí, poznámku, 
že súčasná mládež si nikoho 

a nič neváži. V mnohých prípadoch ide 
o oprávnené pripomienky, ktoré sú 
mementom, či dobre mienenou radou, 
hoci časť mládeže sa cí   byť dotknutá 
a prirodzene nesúhlasí s takýmto ozna-
čením. No staré známe „výnimka potvr-
dzuje pravidlo“ pla   vždy. Vyzerá to tak, 
že v našom meste osobitne. 

Par  a mladých ľudí sa to  ž rozhodla 
priložiť ruku k dielu a zveľadiť tak svo-
je životné prostredie tým, že na poli za 
Nezabudovou ulicou uprace odpadky. 
Mladí sa nechceli nečinne pozerať na 
rastúce kopy, ale radšej ak  vne prispeli 
k tomu, aby sa v našom meste skutočne 
dobre žilo. K tomu naozaj netreba 
veľa, snáď len vysúkať rukávy a pustiť 
sa do toho. Slnečná sobota 23. marca 

2019 bola svedkom toho, ako sa mladí 
ľudia ochotne zhostili svojich úloh a po 
krátkej porade začali „v rojnici“ čistiť 
jeden meter štvorcový za druhým. Vý-
sledkom ich ak  vnej snahy boli vrecia 
s komunálnym odpadom, ktorý patrí 
do smetných nádob, no žiaľ nekultúrne 
správanie sa niektorých ľudí robí z na-

šej prírody sme  sko. Environmentálna 
výchova, ako vidno, je potrebná zrejme 
na všetkých typoch škôl. Človek to  ž pri-
stupuje k prírode koristnícky, no ona ho 
vie pekne dobehnúť. Ničením životného 
prostredia si to  ž sami ničíme aj vlast-
né zdravie. Ľudia si sami o sebe pyšne 
namýšľajú, že sú korunou tvorstva – no 
ako vidno častokrát aj tŕňovou. Našej 
mládeži preto patrí obrovská vďaka za 
to, že sa neuspokojila s takýmto sta-
vom. Títo mladí ľudia sú zárukou toho, 
že z našich lesov sa nikdy nestanú holé 
svahy, a že tých odpadkov bude menej 
a menej. Ale čo keby sme k tomu prispeli 
aj my? Veď to každý z nás vie, že odpad 
patrí do koša a nie na zem. Je to jedno-
duché a ten základný morálno-etický 
kódex, či svedomie ak chcete,  máme 
predsa v sebe. V budúcnos   stačí tento 
vnútorný hlas viac počúvnuť a neničiť 
prírodu. Takže na záver sa chceme ešte 
raz poďakovať iniciatíve mladých ľudí, 
ktorá nám všetkým dala príklad v tom, 
ako sa lepšie a zodpovednejšie správať 
k nášmu životnému prostrediu. «

Juraj Vrábel ml., foto: súkromný archív



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [52019]10 Šport

V základnej čas   extraligy žien Pre-
dátorkam u  ekol jeden zápas, 
a tak sa sabinovské hráčky umiest-

nili na treťom mieste. 

TABUĽKA PO ZÁKLADNEJ ČASTI:

Po základnej čas   nasledovalo playoff , 
kde dievčatá začínali doma s Bra  slavou. 
Playoff  vo fl orbale sa hraje na 3 víťazné 
stretnu  a a prvé tri  my si môžu vybrať 
súpera.

PALYOFF
Štvrťfi nále začali Predátorky na domácej 
palubovke, keďže sa po základnej čas   
umiestnili lepšie ako hráčky z Bra  slavy. 
Po minuloročnej sezóne bol cieľ jasne 
daný, a to vyhrať  tul majstra. Dievčatá 
nechceli spraviť chybu hneď na začiatku 
playoff , a preto boli prvé tre  ny veľmi 
opatrné. Neskôr sa rozbehli a domáce 
zápasy vysoko vyhrali. „Ak prehráte, no-
cujete na stanici!” s úsmevom sa ženám 
vyhrážal tréner Motešický. Možno aj to 
Predátorky namo  vovalo, aby do Bra  -
slavy cestovali len na jeden zápas, ktorý 
vyhrali jednoznačne 11:0, a tak si bran-
kárka Mládenková pripísala čisté konto. 

Prvý krok bol úspešný a nasledoval naj-
ťažší „oriešok” v tejto sezóne. Do semifi -
nále dievčatá dostali Kysucké Nové Mesto. 

SEMIFINÁLE:
Semifi nále sa začínalo na Kysuciach, kde 
naše ženy vycestovali s cieľom zdolať 
súpera v oboch stretnu  ach. ,,Je jedno-
duchšie nastúpiť na domácej palubovke 
s náskokom dvoch zápasov. Bude to ale 
ťažký víkend. Dievčatá z Kysúc hrajú skôr 

behavý fl orbal. Sú to mladé 16 - ročné 
„rakety” a osobne si myslím, že práve 
 eto stretnu  a sú už naše malé fi nále. 

Ak zdoláme Kysucké Nové Mesto,  tul je 
stopercentne náš,” vyjadrila sa obranky-
ňa Robová. Predátorky sa pred zápasmi 
spolu stretli na tréningoch zameraných 
na tak  ku, ktorá by im najviac vyhovo-
vala cez víkend. Padli aj nejaké mo  vač-

né slová, a tak sa v sobotu na ihrisku bo-
jovalo o každý cen  meter. Spočiatku sa 
obe družstvá postupne oťukávali a žia-
den  m nechcel spraviť zbytočnú chybu. 
Zápas bol vyrovnaný a v 45. minúte Pre-
dátorky posunula do vedenia Robová. To 
však modro-žltá sila nedokázala udržať, 
a tak v 54. minúte inkasovali gól na 5:5. 
Slová p. Motešického a jeho asistenta 
Jaroslava Talla dievčatá nakopli a jednu 
sekundu pred koncom stretnu  a drámu 
rozlúskla Cupráková. Druhý zápas bol 
veľmi podobný. Bohužiaľ, naše dievčatá 
museli hrať 13 minút v oslabení a to ich 
stálo sily, ktoré chýbali najmä v predlže-
ní, kedy inkasovali gól, a tak bol stav sé-
rie po víkende 1:1.

„Na domáce zápasy sme viac priprave-
né. Myslím si, že teraz sa ukážu hlavne 
skúsenos  , ktorých my máme určite viac 
ako ony,” skonštatovala Mar  na Stašo-
vá. Zápas bol na začiatku trochu opatr-
ný. Sieť sa rozvlnila za chrbtom Hlavatej 
(KNM) jednu minútu pred koncom úvod-
nej tre  ny. Zápas skončil v prospech Pre-
dátoriek. Séria zápasov sa upravila na 
2:1 a Predátorky mali mečbal.

Rozhodujúci zápas sa začal v nedeľu. 
Dievčatá z Kysúc boli lepšie a v 21. mi-
núte vyhrávali 2:0. To sa však nepáčilo 
Cuprákovej, ktorá stav upravila na 2:1. 
Zápas sa prelínal zo strany na stranu 
a obe brankárky dokázali ukázať svoje 

kvality. Na začiatku tretej tre  ny si v sú-
boji Cupráková buchla hlavu a ostala 
ležať bezvedomí. Po príchode rýchlej 
zdravotnej služby bola prevezená do ne-
mocnice. To dievčatá nakoplo a zomkli 
sa natoľko, že zápas dokázali otočiť. Uká-
zali svoju silu,  mového ducha no hlavne 
to, že sú viac ako obyčajný  m. Séria sa 
skončila 3:1.

Vyjadrenie trénera Jána Motešické-
ho po víťaznom 4. semifi nálovom zá-
pase: „Bol to kvalitný zápas a môžem 
s kľudným svedomím priznať, že Ky-
sučanky boli viac než polovicu zápasu 
lepším  mom. Po nepríjemnom zranení 
Lenky Cuprákovej sa naše dievčatá zom-
kli a začali viac bojovať. Postúpili sme do 
fi nále, čo nás teší".

FINÁLE:
Finálový výlet do Dubnice neminul naše 
Predátorky ani tento rok. No o strachu 
zo súpera sa rozprávať nedá. „Najťažšie 
máme za sebou. Dôležité je ale nepod-
ceniť súpera,” usmieva sa Marcinková. 
„Zahráme čo vieme. Ak chceme byť maj-
stri musíme poraziť každého,” dodala 
Grossová. 

Lepší štart do zápasu mali hosťujúce 
Sabinovčanky, ktoré otvorili skóre po 
necelých dvoch minútach. Už tridsať 
sekúnd pred prvou sirénou zvýšili na 
1:3 v prospech svojho družstva. Stre-
lecký koncert Sabinovčaniek pokračoval 
v druhej aj tretej čas  . V 46. minúte boli 
hráčky Pruského na uterák. Prehrávať 
1:8 vo fi nálovom súboji a v domácom 
prostredí je už trochu veľa. Predátor-
ky neskôr poľavili a začali šetriť sily na 
druhý deň, a tak sa domáce hráčky  ež 
dokázali strelecky predviesť. Nakoniec 
sabinovské Predátorky doslova „zožrali“ 
svoju korisť aj v druhom zápase a vracali 
sa na východ s dvoma výhrami. Nezvy-
čajnou perličkou vo fl orbale je skutoč-
nosť, že po zápase sa podrobili an  do-
pingovej kontrole po dve hráčky z každé-
ho družstva. 

Séria sa preniesla na našu palubovku. 
A v sobotu o 18 h to celé vypuklo. Hala 
preplnená ľuďmi. 600 divákov si našlo 
čas a prišlo naše ženy podporiť a aj vďa-
ka ním to zvládli a jednoznačne zdolali 
Pruské 7:3. Historicky prvý  tul majste-
riek Slovenska extraligy žien. Malé mes-
tečko Sabinov so skvelými ľuďmi vyhralo 
najvyššiu súťaž na Slovensku. „Neopísa-
teľné pocity a emócie po skončení zápa-
su stáli za všetku tú drinu a bolesť počas 
sezóny. Sme viac ako  m, sme rodina, 
a preto sa dokážeme posúvať v pred. Ďa-
kujeme všetkým ľuďom a divákom, ktorí 
nám verili a podporovali nás,” zhrnuli 
hráčky po úspešnom fi nále. 

Vyjadrenie trénera Jána Motešického 
po víťaznom 3. fi nálovom zápase: „Vy-
šiel nám zámer, ktorý bol jednoznačný, 
ukončiť sériu už v dnešnom zápase. 

Poradie Družstvo Počet zápasov Body

1 ŠK 98 Pruské 18 45

2 MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 18 45

3 FBC Predator Sabinov 18 44

4 NTS FK - ZŠ Nemšová 18 39

5 FBK Tvrdošín 18 30

6 iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bra  slava 18 23

7 Fbk Kométa Spišská Nová Ves 18 17

8 Slávia Nitra 18 16

9 Eastern Wings Michalovce 18 8

10 FBC Mikuláš Prešov 18 3

Historický úspech sabinovského kolektívneho 
športu v Sabinove!
Úspechy Sabinovského fl orbalu za jedenásť rokov pôsobenia na Slovenskej scéne 
sú obdivuhodné. Veľkou devízou do budúcnos   je narastajúci záujem de   a mlá-
deže o tento šport. Každú sezónou zaznamenávame kvan  ta  vny nárast hráčov vo 
všetkých vekových kategóriách od prípravky až po seniorov/ky. Potešujúca je aj 
skutočnosť, že si hráči svojimi výkonmi získali veľa fanúšikov. Najväčším úspechom 
klubu v doterajšej histórii je získanie  tulu MAJSTERIEK SLOVENSKA v kategórii 
extraligy žien.

J.M. a L.C., foto: Diamond Art
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Nebolo to však jednoduché, a to hlav-
ne počas úvodnej tre  ny. O všetkom 
rozhodla tá druhá. V nej nám vyšli štyri 
nádherné akcie, a tak sme v poslednej 
čas   dohrávali zápas s najlepšími hráč-
kami, aby sme udržali víťazstvo a tešili 
sa z  tulu. Úprimne povedané, očaká-
val som pred začiatkom tejto série, že 
to budeme mať s Pruským zložitejšie, 
no vedeli sme, že ak prejdeme v semi-
fi nále cez Kysučanky, ktoré sú podľa 
mňa po nás druhé najlepšie v extralige, 
že to už zvládneme. Titul je výsledkom 
našej dvanásťročnej práce, ktorú robí-
me s mládežou a začali sme s mužmi. 
Máme veľkú podporu mesta, čo nás 
teší, no chýbajú sponzori, pretože Sa-
binov nemá toľko podnikateľov ako iné 
regióny, či mestá.“ 

VYJADRENIA HRÁČOK PO SEZÓNE:

LENKA CUPRÁKOVÁ 
– najlepšia hráčka  mu

Začínali ste s fl orbalom v Lipanoch, tak 
ste hrávala v Prešove a v Česku. Prečo 
ste sa rozhodli v minulej sezóne prestú-
piť do sabinovského  mu?
Viete, na Slovensku fl orbal ešte nie je na 
takej profesionálnej úrovni ako v iných 
krajinách. To som dokázala rýchlo po-
chopiť, a preto je dôležitý kolek  v. Ne-

hovorím, že v iných kluboch bol zlý, ale 
presne v Sabinove som našla to pravé.

S prehľadom ste ovládli individuálne 
šta  s  ky celej súťaže, kde v 28 zápa-
soch ste nazbierali neuveriteľných 85 
bodov za 46 gólov a 39 asistencii. Druhú 
v bodovaní, svoju spoluhráčku Kláru 
Grossovú, ste predbehli o 19 bodov. 
V čom vidíte rozdiel medzi vami a os-
tatnými hráčkami?
Klára Grossová je skvelá hráčka. Dlho 
bol medzi nami rozdiel 1-2 body. A čo 
sa týka mojich bodov, tak je to  mová 
práca a myslím si, že je to hlavne o šťas   
trafi ť tu čerešničku na konci.

Ste v kádri slovenskej republiky, te-
raz ste majsterka Slovenska. Čo by ste 
chceli vo fl orbale ešte dosiahnuť na klu-
bovej a reprezentačnej úrovni?
Každý športovec v akomkoľvek športe 
chce podať čo najlepší výkon. Minulý 
rok sme v Sabinove skončili druhé. Ten-
to rok sme ligu úplne vyhrali a čo bude 
budúci neviem, ale určite o medailu za-
bojujeme. Čo sa týka reprezentácie, tak-
 ež sme na posledných majstrovstvách 

uhrali historicky najlepšie miesto, takže 
cieľom je umiestniť sa lepšie ako po mi-
nulé roky.

BARBORA BOHÁČOVÁ 
– kapitánka  mu
Ako ste sa dostali k fl orbalu a do sabi-
novského družstva?
K fl orbalu som sa dostala ešte asi pred 
11 rokmi v Prešove kedy som hľadala al-
terna  vu za hokejbal. Vtedy som zis  la, 
že existuje niečo ako fl orbal a začala sa 
mu venovať. V Prešove sme založili klub 
a dá sa povedať, že paralelne so sabinov-
ským klubom sme tento šport budovali. 
Tam vznikli aj prvé kontakty s ľuďmi zo 
sabinovského fl orbalu. Okolnos   zariadi-
li, že som asi pred 8 rokmi z prešovského 
klubu odišla a s fl orbalom na súťažnej 

hráčskej úrovni prestala a venovala sa 
len rozhodovaniu. Stále som však cí  la, 
že mám ešte čo ukázať a keď prišli ľudia 
zo sabinovského vedenia, že zakladajú 
ženský klub, nezaváhala som a ukázalo 
sa, že to bolo veľmi dobré rozhodnu  e

Ako hodno  te ako kapitánka výkony sabi-
novských dievčat v doterajšom 3 - ročnom 
pôsobení?
Na dievčatá som veľmi hrdá. Musím 
povedať, že som vždy bola na ne dosť 
prísna a kri  cká, ale to, čo dokázali je 
úžasné. Mám veľkú radosť, že postup-
ne sa z  mu, ktorý stál na niekoľkých 
hráčkach, stal veľmi silný, kvalitný a vy-
rovnaný  m. Mladé dievčatá napredujú 
veľmi rýchlo, čo potvrdzuje aj ich účasť 
na mládežníckych reprezentačných zra-
zoch a my staršie sa môžeme na nich 
spoľahnúť. Som rada, že sme za 3 roky 
vyrástli nielen herne, ale aj mentálne 
a ľudsky a vytvorili silný  m, ktorý ne-
stojí na pár individualitách. Ako sa ľu-
dovo povie, v našom  me „každý chvíľ-
ku ťahá pílku“ a v tom vidím silu aj do 
budúcnos  .

Myslite si, že Sabinov môže  tul v bu-
dúcom ročníku obhájiť?
Som presvedčená, že ak tento  m osta-
ne pokope,  tul obhájime. «



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [52019]12 Školstvo

Dňa 16. apríla 2019 v dopoludňaj-
ších hodinách malí aj väčší „slávič-
kovia“ svojím spevom rozozvučali 

koncertnú sálu KC Na korze.
Notová osnova je čiernobiela, ale 

tóny, ktoré vznikajú hrou a spevom sú 
farebné. Také bolo aj toto podujatie. 
Plné žiarivých tónov a krásnych 
výkonov.

Už 18. ročník okresného kola spevác-
kej súťaže Centra voľného času v Sabi-
nove v speve moderných piesní znova 
spôsobil mravenčenie, slzu doja  a, aj 
zaslúžený potlesk.

Porota v zložení: Iveta Šulíková /Spoloč-
ný školský úrad Sabinov/, Zuzana Hudá-
čová /poverená vedením MsKS/ a Zuzana 
Rolíková /riaditeľka CVČ Radosť Sabinov/ 
nemala ľahkú úlohu. Výkony boli skvelé 
a vyrovnané. Keďže ide o postup do kraj-
ského kola, rozhodovanie nebolo jedno-
duché. Súťažilo sa v štyroch kategóriách 
podľa veku. Od najmladších školákov 
prvého ročníka základných škôl, až po 
študentov z jednotlivých stredných škôl 
S abinovského okresu. Porota sa rozhodla 
udeliť dve druhé miesta v prvej kategórii, 
ktorá bola najviac zastúpená. Mám veľkú 
radosť z toho, že každý rok vyberieme 

dobre a naši víťazi získavajú prvenstvo na 
kraji minimálne v jednej kategórii a takto 
reprezentujú mesto aj okres Sabinov. 

Víťazom srdečne blahoželáme a želá-
me veľa šťastia v krajskom kole. «

Slávici z lavice 2019
Zuzana Rolíková, riaditeľka CVČ Sabinov,                  
foto: archív CVČ

Výber poroty bol tento rok takýto:

P.č. Meno súťažiaceho Škola Umiestnenie Kategória

1. Sofi a Bujňáková ZŠ s MŠ Krásna Lúka 1. I.

2. Mar  n Turák ZUŠ Lipany 2. I.

3. Domnika Krajňáková ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 2. I.

4. Alexander Dancák ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1 3. I.

5. Emma Mária Bujňáková SZŠ Sabinov 1. II.

6. Sára Šomjaková ZŠ Lipany Komenského 113 2. II.

7. Klára Miščíková ZŠ Komenského 13, SB 1. III.

8. Veronika Krajňáková ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1 2. III.

9. Katarína Prevužňáková ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 3. III.

10. Kris  na Gajdošová Súkromné gymnázium DSA Sabinov 1. IV.

NENECHAJME KNIHY 
ZAPADNÚŤ PRACHOM

Na Spojenej škole, SNP 16 pre-
biehali počas februára a marca 

záverečné ak  vity spojené s projek-
tom Nenechajme knihy zapadnúť 
prachom, ktorý zastrešovala školská 
knižnica. Vo februári sa žiaci v rámci 
projektovej ak  vity Namaľuj si knihu 
mohli vžiť do kože grafi kov a vytvoriť 
návrhy obálok kníh podľa vlastného 
výberu. Mnohí pri tom zis  li, že táto 
práca nie je až taká jednoduchá, ako 
sa zdá, okrem dobrého nápadu si to-
 ž vyžaduje aj dostatočnú počítačo-

vú zručnosť a najmä vytrvalosť. Mu-
síme však uznať, že aj napriek počia-
točným ťažkos  am boli naši nádejní 
grafi ci s vlastnými výtvormi spokojní.

Marec sa niesol v znamení mesiaca 
kníh, v našom podaní to bola Moja 
naj kniha. Žiaci opäť popus  li uzdu 
svojej fantázii a tvorivos   a pred-
stavili svoju obľúbenú knihu a auto-
ra. Škála bola široká – od Biblie cez 
dobrodružné knihy až k detek  vkam. 
Medzi prezentáciami však jednoznač-
ne dominovala fantasy literatúra. 
Niet sa čomu čudovať, útek z reality 
do sveta, kde je všetko možné, kde sa 
dejú zázraky a čary, kde okrem ľudí 
vystupujú aj nadprirodzené bytos   
a najmä,  kde dobro víťazí nad zlom, 
je dobrou štartovacou čiarou, ako 
objaviť aj iné záku  a literatúry. 

Poduja  a školskej knižnice z verej-
ných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia. «

Tarasovičová, foto: archív školy
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S P O M Í N A M E

Dňa 9. mája uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil môj  drahý manžel, otec, a dedko

ANTON ČUBA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku a modlitbu .
S láskou spomína rodina.

Dňa 18.5. uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko 

MIROSLAV BLAŠČÁK. 
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, 
synovia Martin a Peter dcéra Zuzana s rodinami.  

„Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 24.5.2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša

ALŽBETA TOMAŠÍKOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku a modlitbu.
S láskou spomína celá rodina.

„Jazvy sa nezahoja a zabudnúť sa nedá, v očiach 
denne slzy, v srdci hlboký žiaľ, koho sme milovali, 
osud nám vzal. Rana v srdci bolí a zabudnúť 
nedovolí.“  

Dňa 31.5. si pripomenieme 5. výročie, kedy nás 
navždy opustila moja drahá milovaná manželka, 
naša mamička a babka 

MAGDALÉNA 
SKOČEJOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej tichú spomienku. 
S láskou manžel Jozef, deti Peter, Slavka  
a Daniela s rodinami.

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

Dňa 19.5.2019 uplynie 5 rokov od smrti môjho 
manžela, nášho otca a dedka 

JOZEFA POTOCKÉHO.  
S úctou a láskou spomína celá rodina.

„Veľmi nám chýbaš, ale v našich srdciach navždy 
zostávaš  !“

Dňa 25.5.2019 uplynie 25 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec a dedko

ONDREJ PIGA.
S úctou a láskou spomínajú synovia Ondrej, Pavol 
a Martin s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku a modlitbu.

Dňa. 14. mája  2019 uplynie desať rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, dedko a pradedko 

ANDREJ HURAJT. 
S láskou spomíname. 

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

SENIOR KLUB
Prehľad plánovaných akcií Senior klubu 

na mesiac máj 2019
� Každá nedeľa od 14.00 h – nedeľné popoludnie 

pri hudbe a šálke čaju

� Každá streda od 14.00 h  – tvorivá dielňa – háčko-
vanie, štrikovanie

� 12.5.2019 – Deň ma  ek v MsKS pod záš  tou pri-
mátora mesta Sabinov Michala Repaského

� 14.5.2019 – Výlet Žilina vlakom, záujem hlásiť 
u p. Sedlákovej

� 17.5.2019 – Zájazd do Užhorodu, odchod 5.00 h, 
záujem hlásiť u p. Sedlákovej

� 21.5.2019 – mestská knižnica Deň ma  ek

� 29.5.2019 – Výlet Drienica

Bližšie informácie o jednotlivých akciách získate 
v Senior klube pri MsKS na Ul. J. Borodáča č. 18 
v Sabinove u p. Sedlákovej, tel. 0908 977 760.

Vymením rodinný dom na Hure za 3 – izbový byt na ulici 
Ma  ce slovenskej + doplatok. 

Prípadne kúpim 3 – izbový byt na ulici Ma  ce slovenskej.
T. č. 0944 429 706

„Život je choroba a smrť začína 
narodením. Každé vydýchnutie 

a každý tep srdca je zároveň tak trochu 
umieraním - malým krôčikom ku koncu.“ 

Erich Maria Remarque,
nemecký spisovateľ 1898 - 1970
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Sophia SABOLOVÁ 
(FbC Predator Sabinov)
Je členkou širšej nominácie slovenskej 
reprezentácie dorasteniek. V tejto se-
zóne sú mladší žiaci na čele tabuľky 
a Sophia je líderka  mu. Budúcu sezónu 
si Sophia zahrá aj s našimi ženami naj-
vyššiu slovenskú fl orbalovú ligu. 

Lívia CUKEROVÁ (šach)
V uplynulom roku na ME v prak  ckom 
šachu, v kategórii dievčat do 8 rokov zís-
kala striebornú medailu a vybojovala si 
postup na ME a Majstrovstvá EÚ. 

Dávid ELIÁŠ (šach)
Patrí medzi najväčšie šachové talenty 
Slovenska, vo svetovom rebríčku vo svo-
jej kategórii mu patrí 165. miesto. Účasť 
na Majstrovstvách Slovenska mládeže 
mu priniesla 2. miesto a zisk postupu na 
ME do Lotyšska. O jeho skvelých výko-
noch svedčí zisk 10 medailí z turnajov 
GRAND PRIX mládeže, z toho 5 zlatých 
a 5 strieborných.

Dávid Mário PALČO (hokej)
Dávid je veľkým talentom sabinovského 
hokeja, o čom svedčí jeho produk  vita. 
V tejto sezóne hrával prevažne za star-
ších žiakov, teda o dva ročníky vyššie

Adam Pariľák (hokej)
Adam je brankár, ktorý vo svojom veku 
nemá v Sabinove konkurenciu. Chytá za 
svoju kategóriu a aj za kategóriu mlad-
ších žiakov, teda o dva ročníky vyššie.

NAJ ŠPORTOVEC

Dávid MOJZEŠ (karate klub Katsudo)

V minulom roku sa po ročnej prestávke 
vrá  l ku karate a išiel na víťaznej vlne. 
Je Majstrom Slovenska v kategórií 12-
13 roční chlapci nad 50 kg a aj celkovým 
víťazom Slovenského pohára. Je víťazom 
VÚKABU, odniesol si cenu za 1. miesto 
v Popradskom pohári a 3. miesto v Ľu-
bovnianskom pohári. 

Kategória juniori
Saskia ADAMOVÁ (Karate klub Katsudo)
Na Majstrovstvách Slovenska goru-ryu 
zvíťazila, 2- krát obsadila 2. miesto na 
Majstrovstvách Slovenska U21 a 2- krát 

3. miesto na Majstrovstvách Slovenska 
senioriek. Zo zahraničia si priniesla pó-
diové umiestnenia z Ľvova, Harashuto 
cupu a z Budapešť Open.

Tomáš VARDŽÍK (silový trojboj)
Silovému trojboju sa venuje iba druhý 
rok, ale už sa stal Majstrom Slovenska 
medzi dorastencami v kategórii do 66 kg 
v klasickom silovom trojboji. Zároveň na 
Majstrovstvách Slovenska v klasickom 
silovom trojboji vytvoril nové slovenské 
dorastenecké a juniorské rekordy v dre-
pe, mŕtvom ťahu a v trojboji. 

Jakub FILIP (futsal)
Úspešne reprezentoval Slovenskú re-
publiku ako člen reprezentačného druž-
stva na minuloročných III. olympijských 
hrách mládeže v Argen  ne.

Tamara TOČEKOVÁ (fl orbal)
Tamara je útočníčkou, členkou sloven-
skej reprezentácie do 19 rokov. V tejto 
sezóne v 21 zápasoch strelila 27 gólov 
a na 8 prihrávala. 

Samuel TURÁK (futbal)
Patrí k oporám sabinovského druholigové-
ho mladšieho dorastu. V tejto sezóne bol 
najlepším strelcom mužstva. Pričinili sa 
o zisk  tulu „Víťaz II. ligy starších žiakov“.

Jozef VRANKO (futbal)
Jozef je hráčom staršieho dorastu Mest-
ského futbalového klubu Slovan Sabinov. 
Patrí medzi najlepších strelcov mužstva.

NAJ ŠPORTOVEC

Kris  na ŠIMČÍKOVÁ (karate klub Katsudo)

Je najoceňovanejšou pretekárkou Ka-
rate klubu Katsudo za minulý rok. Patrí 
k reprezentácii Slovenska, je účastníčkou 
ME v Soči, víťazkou Slovenského pohára 
a majsterkou Slovenska. Minulý rok  zís-
kala medaily z Memoriálu Michal Bozo-
gáňa, z Harashuto cupu, z Polish Open, 
z Budapešť Open, z Ľvova a mnohých 
ďalších.

Kategória seniori
Pavol KANDRÁČ (silový trojboj)
V roku 2018 stal trojnásobným Maj-
strom Slovenska medzi juniormi v dre-

pe, klasickom silovom trojboji a v tlaku 
na lavičke. Medzi mužmi na Majstrov-
stvách Slovenska v silovom trojboji získal 
striebornú medailu v kategórii do 120 
kg, kde bol najľahším pretekárom. 

Barbora BOHÁČOVÁ (fl orbal)
Barbora je jedna z najskúsenejších hrá-
čok sabinovských Predátoriek. Ako ob-
rankyňa skončila v sezóne 2017/2018 
v bodovaní medzi všetkými hráčkami na 
5. mieste. 

Lenka CUPRÁKOVÁ (fl orbal)
Je líderkou  mu Predátoriek, členkou 
slovenskej reprezentácie. V sezóne 
2017/2018 v základnej čas   odohrala 
18 zápasov, kde nazbierala 34 gólov a 27 
asistencií. 

Klaudia ROBOVÁ (fl orbal)
Klaudia hrá na poste obrankyne, Je 
členkou slovenskej reprezentácie. V se-
zóne 2018/2019 získala pre Sabinov 
spolu s B. Boháčovou a L. Cuprákovou 
a M. Stašovou historický  tul.

Mar  na STAŠOVÁ (fl orbal)
Je to najskúsenejšia hráčka sabinovských 
Predátoriek, bývalá hokejistka a hokej-
balistka. Účastníčka niekoľkých maj-
strovs  ev sveta. V sezóne 2017/2018 
vyhrala bodovanie celej extraligy pred 
Lenkou Cuprákovou o 2 body. 

Michal TRIŠČÍK (hokej)
Je obrancom a kapitánom A-  mu Ho-
kejového klubu Sabinov. Má na svojom 
konte odohraných za A-  m HK Sabinov 
už 14 sezón a 230 zápasov v 2. sloven-
skej hokejovej lige. Najúspešnejšia bola 
sezóna 2015/2016, kedy sa  m HK Sabi-
nov dostal až do semifi nále celosloven-
skej playoff  2. hokejovej ligy a Michal bol 
jeho súčasťou. V sezóne 2018/2019 sa 
predstavil už ako kapitán  mu a absol-
voval svoj prvý All – stars zápas v kariére.

NAJ ŠPORTOVEC

Veronika SEMANÍKOVÁ (karate klub Katsudo)

Je trénerkou a súčastne aj pretekárkou 
Katsuda. Venuje sa najmladším členom 
v prípravke a svoje bohaté skúsenos   
zo zápasov odovzdáva ďalej v klube. Je 
reprezentankou Slovenska, účastníčkou 

Pokračovanie z prvej strany
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Majstrovs  ev sveta v Španielsku a patrí 
k Top 50 pretekárkam v karate na svete. 

Kategória kluby

NAJ KLUB KATEGÓRIA ŽIACI

KARATE KLUB KATSUDO

Karate klub KATSUDO funguje od roku 
2005 ako občianske združenie. Klub je 
zameraný prevažne na prácu s deťmi 
a mládežou vo veku od 5 do 18 rokov. 
Venuje sa tréningu bojových umení, 
hlavne karate štýlu go-ju ryu (go džu riu) 
a športovému zápasu - kumite. Počas 
jeho existencie v klube vyrástlo niekoľko 
slovenských reprezentantov, ktorí do-
siahli výrazné úspechy. V kategórii žia-
kov v uplynulej sezóne majú vo svojich 
radoch víťazov Slovenského pohára, aj 
reprezentanta Slovenska, držiteľov zlatej 
a bronzovej medaily na Majstrovstvách 
Slovenska v goju-ryu a kumite.

KK Katsudo Sabinov získal v roku 2018 
mnoho medailí na súťažiach v Českej 
republike (GP Hradec Králové), Poľsku 

(Polish open, Harasuto World Cup), Ma-
ďarsku (Budapest open, Tatami cup), 
Chorvátsku (Croa  a open, Zagreb karate 
cup), Francúzsku (Paríž), Rusku - Sochi 
(Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, 
U21), Španielsku(Majstrovstvá sveta se-
niorov), Nemecku (Karate 1 Premier Le-
ague), Dubaj (Karate 1 Premier League), 
Salzburg, Roterdam a pod. Na Majstrov-
stvách Slovenska klub získal 7 zlatých, 7 
strieborných, 8 bronzových medailí. Druž-
stvo mladších kadetov sa v roku 2018 sta-
lo vicemajstrami Slovenska v zložení Oli-
ver Cuker, Michal Mácha, Dávid Kešeľak. 

NAJ KLUB KATEGÓRIA SENIORI

FBC PREDATOR SABINOV

Sabinovský fl orbalový klub funguje v Sa-
binove od r. 2008. Najmä dosiahnutými 
výsledkami sa podarilo dostať tento klub 
do povedomia nielen obyvateľov Sabi-
nova - fl orbalových fanúšikov a hráčov, 
ale aj širokej športovej verejnos  .
Ženský klub sa začal formovať v Sabi-
nove v sezóne 2015/2016, kde p. Ma-
túš Gergelčík spoločne s p. Richardom 
Hraškom dali dokopy hŕstku dievčat, kto-
ré by chceli začať s fl orbalom. Ku koncu 
sezóny prichádzali nové hráčky, ktoré 
nechceli hrávať za Prešovský klub kvôli 
dochádzaniu.

Už v sezóne 2017/2018 skončili sabi-
novské Predátorky v ženskej extralige 
na skvelom 2. mieste. Vo fi nále narazili 
na silný  m Pruského ktorému podľahli, 
za čo sa nemusia hanbiť, lebo prezident 
zväzu sa vyjadril, že také vyrovnané fi ná-
le v ženskej extralige ešte nevidel. 

Túto sezónu sa však sen sabinovských 
splnil, s rovnakým súperom ako minulú 

sezónu jednoznačne zvíťazili 3:0 a tak 
sa stali historicky najúspešnejším ko-
lek  vnym športom v Sabinove. Viac sa 
o tomto fantas  ckom úspechu dozviete 
na s. 10.

V reprezentácii žien má klub hneď nie-
koľko stabilných hráčok, ktoré sa pred-
stavili aj na Majstrovstvách sveta. Sú 
nimi: Lenka Cupráková, Klaudia Robová, 
Klára Grossová, Katarína Marcinková. 
V klube sú aj bývalé hráčky reprezentá-
cie Slovenska: Mar  na Stašová, Barbora 
Boháčová, Radka Mládenková. V repre-
zentácii junioriek majú zastúpenie Sabi-
novčanky a to: Tamara Točeková, Ivana 
Hrabčáková, Bianka Mišková, Sára Le-
mesányiová, Aneta Pastyrčáková. Aj do 
reprezentácie mužov sa dostalo niekoľ-
ko hráčov, ktorí vyrastali a hrávali za náš 
klub, ale bohužiaľ momentálne hrávajú 
v iných kluboch sú to: Peter Nehila, Lu-
káš Miščík, Mar  n Joščák, Jozef Kriš.

Programom nás sprevádzala Veronika 
Slaninková. O príjemnú atmosféru sa 
postaral Mar  n Michalčík v spolupráci 
Markom Krivánekom a Petrom Adamko-
vičom. «
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Vŕba cintorínska. Strom 
považovaný básnikmi za 

nesmrteľný pre atmosféru 
pod jej ovisnutými konármi. 
Patrí medzi najkrajšie a naj-
odolnejšie stromy. V prípade 
vŕby v parku na Murgašovej 
ulici v Sabinove je prívlastok 
smutná namieste. Rástla tu 
od posadenia bez toho, aby 
od nás niečo potrebovala. Bi-
čoval ju vietor, zmáčal dážď, 
prepaľovalo slnko a ona odo-
lávala. Bola bariérou pro   
hluku z hlavnej cesty, zachy-
távala splodiny výfukových 
plynov, prach, poskytovala 
chládok. Patrila nám všet-
kým. Zostarla. Tak, ako aj my 
ľudia. Začali ju trápiť choroby. 
Jej osud sa rozhodol vziať do 
vlastných rúk človek s pečiat-
kou. Predpokladalo sa, že 
odborník a ak nie, tak že si 
dá poradiť. Stačilo, ak by za-
stal pod stromom, nasal jeho 
vôňu, započúval sa do šume-
nia listov, bzukotu stoviek ži-
vočíchov v korune a vedel by, 
že vŕba skrýva oveľa väčší po-
klad, ako je zisk z porezaného 
dreva. V du  nách stromu sa 
v čase rezu konárov 29. mar-
ca 2019 nachádzalo nielen 

hniezdo škorca (už s násadou 
vajíčok), ale aj úkryt desiatok 
chránených netopierov rania-
kov hrdzavých. Tých netopie-
rov, ktoré nás zbavujú do  e-
ravého hmyzu. Spoločenská 
hodnota jedného netopiera 
je vyčíslená na 230 eur. Vzni-

ká otázka, aký charakter má 
pil čík, ktorý prerezával du  -
nu plnú netopierov a reťazou 
píly zabíjal desiatky týchto 
chránených živočíchov? Aké 
svedomie má úradník s pe-
čiatkou, ktorý dovolil tento 
masaker? Okoloidúci občania 
si fo  li zmrzačené telá neto-
pierov na zemi, de   z blízkej 
bytovky i privolaní príslušníci 
polície ich zbierali a dávali do 
odpadových košov. 

Aký príklad verejnos   dáva-
jú  , na ktorých sa spolieha-
me, ktorí majú dbať a byť prí-
kladom v dodržiavaní zákona 
aj v ochrane prírody? Keďže 
nik za tento čin nenesie zod-
povednosť skutok sa asi ne-
stal. Či? ... «

V Sabinove máme Ulicu 9. 
mája. Väčšina ľudí vie, 

prečo je to tak, no nie je od 
veci si tieto udalosti pripo-
menúť. Valné zhromaždenie 
OSN v rezolúcii 59/26 z 22. 
novembra 2004 vyhlásilo 
8. a 9. máj za Dni spomie-
nok a zmierenia na počesť 
všetkých, čo zomreli v čase 
druhej svetovej vojny. V ro-
koch 1945 až 1989 sa u nás 
Deň víťazstva nad fašizmom 
pripomínal 9. mája. Bolo 
to pravidlom v krajinách 
sovietskeho bloku z jedno-
duchého dôvodu: Kapitu-
lácia nemeckých vojsk bola 
podpísaná v Remeši už 7. 

mája v sídle štábu západ-
ných spojeneckých vojsk. 
Dohoda znela tak, že 8. 
mája 1945 sa majú ukončiť 
všetky boje do 23.01 SEČ. 
Situáciu komplikovalo ešte 
stále prebiehajúce Pražské 
povstanie. Navyše soviet-
ski generáli trvali na podpise 
bezpodmienečnej kapitulácie 
aj v sídle ich štábu v Berlíne, 
v časti Karlhorst ešte raz, 
a to v noci z 8. na 9. mája. 
K žiadanému podpisu medzi 
maršálom Keitelom a mar-
šálom Žukovom skutočne na 
druhý deň došlo. Z tohto dô-
vodu na sovietskej strane ka-
pitulácia vstúpila do platnos   
9. mája minútu po polnoci. 
V tom čase už na území ZSSR 

bol 9. máj a dodnes sa v tento 
deň v Rusku oslavuje víťazstvo 
nad fašizmom. Pripomienkou 
na ukončenie Veľkej vlaste-
neckej vojny je každoročne 
na Červenom námes   aj ma-
sívna vojenská prehliadka za 
prítomnos   ešte žijúcich vete-
ránov. Aj u nás niektoré ulice 
nesú názov 9. a nie 8. mája, 

pričom v  eto dni sa konajú aj 
rekonštrukcie bojov. Po páde 
režimu sa u nás presunul deň 
spomienok na 8. máj a od 
roku 1996 je to aj deň pracov-
ného pokoja. Ide však o ukon-
čenie vojny v Európe. Svetový 
mier bol nastolený po kapitu-
lácii Japonska 2. septembra 
1945. «

Poznáte po kom
je pomenovaná
vaša ulica?seriál

Ulica 9. mája

autor: Juraj Vrábel ml.

Zľava doprava: Major Wilhelm Oxenius (pobočník genplk. A. Jodla), 
genplk. Alfred Jodl a admiral Hans-Georg von Friedeburg

 A MUŽSTVO:
12.5.2019 o 16:30 Fin  ce – Sabinov
19.5.2019 o 17:00 Sabinov – P  čie
26.5.2019 o 17:00 Zámutov – Sabinov
2.6.2019 o 17:00 Sabinov – Nižný Hrušov
9.6.2019 o 17:00 Sabinov – Stará Ľubovňa
16.6.2019 o 17:00 Svit – Sabinov

TÍMY STARŠIEHO A MLADŠIEHO DORASTU U19, U17:
10.5.2019 o 15:00 a 17:15 FC Košice – Sabinov
18.5.2019 o 10:00 a 12:15 Sabinov – Humenné
25.5.2019 o 10:00 a 12:15 Galak  k Košice – Sabinov
1.6.2019 o 10:00 a 12:15 Sabinov – Bardejov
8.6.2019 o 10:00 a 12:15 Spišská Nová Ves – Sabinov
12.6.2019 o 15:00 a 17:15 Sabinov – Lipany

TÍMY STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV U15, U13:
11.5.2019 o 10:00 a 11:45 SAFI Prešov – Sabinov
19.5.2019 o 9:00 a 10:45 Sabinov – Medzilaborce
25.5.2019 o 10:00 a 11:45 Široké – Sabinov
2.6.2019 o 9:00 a 10:45 Sabinov – Svidník
8.6.2019 o 10:00  a 11:45 Veľký Šariš – Sabinov
13.6.2019 o 15:45 a 17:30 Sabinov – Plavnica

TÍMY PRÍPRAVIEK U11, U10:
26.5.2019 o 10:00 a 11:00 Sabinov – Kežmarok

Smutný príbeh smutnej vŕby
Miroslav Fulín

Rozpis futbalových zápasov MFK Sabinov na máj a jún 2019

Reakcia MsÚ na článok Smutný príbeh smutnej vŕby

Nielen článok u oreze troch vŕb na Murgašovej ulici, ale hlavne 
následok spôsobený pri vykonávaní týchto prác, vyvolal nega-

 vne reakcie aj vo vedení mesta Sabinov a jeho mestského úra-
du. Podrobnejšie stanovisko k dôvodom orezu, jeho okolnos  ach 
a opatreniam do budúcna je uvedené na webovom sídle mesta 
https://sabinov.sk/navstevnik/78-aktuality/331-reakcia-orez-
-troch-vrb-na-murgasovej-ulici. «
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V dňoch 22. – 25. marca 2019 sa 27 
žiakov tanečného odboru pri ZUŠ Sa-

binov zúčastnilo 7. ročníka Medzinárod-

ného súťažného fes  valu choreogra-
fi ckého umenia „STANISLAVY DANCE 
2019“ v meste Ivano Frankovsk (Ukraji-
na), kde získali krásne ocenenia:

1. miesto v kategórií Národný tanec – 
malá skupina Juniori (choreografi a 
Hanušovská)

1. miesto v kategórii Národný tanec – 
formácia Juvenali (choreografi a V ze-
lenom háji)

2. miesto v kategórii Národný tanec – 
formácia Juvenali (choreografi a Nič 
to, nič)

3. miesto v kategórii – formácia Juvena-
li2 (choreografi a ABRAKA DABRA) 

Cieľom fes  valu bolo zviditeľniť všetky 
typy a žánre choreografi ckého umenia, 
utužiť vzťahy medzi kolek  vmi a načer-
pať nové skúsenos   na veľkých scénach 
divadla Ivana Franka, kde fes  val prebie-
hal. Zúčastnilo sa ho okolo 4 000 účastní-
kov, z 80-  ch kolek  vov Poľska, Slovenska 
a Ukrajiny. Diváci mali možnosť sledovať 

a porovnávať 696 choreografi ckých kom-
pozícií rôznych žánrov a kategórií, ktoré 
prísne, ale spravodlivo hodno  la 15- 
 členná porota na čele so skvelým chore-
ografom, tanečníkom a humoristom Vla-
dom Jamom.

Vedenie školy aj touto cestou vyslo-
vuje poďakovanie nielen žiakom, ale aj 
ich pedagógom Iryne Morochovičovej 
a Miroslavovi Morochovičovi za úspešnú 
reprezentáciu školy, mesta Sabinov, aj 
nášho regiónu Slovenska. «

ZUŠ v Sabinove úspešná na 7. ročníku Medzinárodného súťažného festivalu 
choreografi ckého umenia „STANISLAVY DANCE 2019“ 
Katarína Heredošová, Miroslav Morochovič,           
foto: Pavol Kanuščák
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9.5. štvrtok 19.30 h ONI A SILVIO – fi lmový klub Do 15 r. MN 4,00 €

Toni Servillo ako kontroverzný Silvio Berlusconi, ktorého preslávili nielen jeho excentrické večierky. Premiéra 
dokumentu. Krajina pôvodu: Taliansko. České titulky, 150 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €. 

10. 5. piatok 20.30 h a 11.5. sobota 17.30 h    POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU Od 12 r. MP 5,00 €

Prvýkrát sa na plátnach kín v podobe hraného fi lmu objaví azda najpopulárnejší popkultúrny fenomén všet-
kých generácií - pokémoni. Okrem obľúbenej elektrizujúcej príšerky Pikachu, ktorý sa predstaví v úlohe 
detek  va, sa vo fi lme predvedie aj množstvo iných pokémonov. Premiéra akčného fi lmu. Krajina pôvodu: 
USA.    Hrajú: R. Reynolds, J. Smith, a i. Slovenský dabing, 104 min.

11. 5. sobota 19.30 h BEACH BUM Do 15 r. MN 5,00 €

Začína jazda všetkých jázd, príbeh spisovateľa, ktorý je stále zhúlený, žije podľa svojich vlastných pravidiel. V 
hlavnej úlohe exceluje Ma  hew McConaughey, skvele ho dopĺňa Isla Fisher, Snoop Dogg, Zac Efron a ďalší. 
Premiéra komédie. Krajina pôvodu: USA. České titulky, 95 min.

12.5. nedeľa 18.30 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. Krajina pôvodu: Česká republika. Hrajú: Z. Adamovska, O. 
Vetchý, a i. Česká verzia, 93 min. 

16. 5. štvrtok 19.30 h BOHEMIAN RHAPSODY Od 12 r. MP 4,00 €

Film popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia 
skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985. Krajina pôvodu: USA/VB. Hrajú: R. Malek, L. 
Boyton, a i. Slovenské  tulky, 134 min.

17.5. piatok 20.30 h, 18.5. sobota 19.00 h, 
26.5. nedeľa 19.00 h      JOHN WICK 3: PARABELLUM Do 15 r. MN 5,00 €

V najnovšej časti adrenalínovej akčnej série má super zabijak John Wick k smr   tak blízko, ako nikdy pred-
tým. Na jeho hlavu bola vypísaná odmena 14 miliónov dolárov, čo zmobilizovalo armádu lovcov odmien, 
ktorí sledujú každý jeho krok a sú pripravení okamžite využiť aj to najmenšie zaváhanie. Krajina pôvodu: 
USA. Hrajú: K. Reeves, I. McShane, a i. Slovenské  tulky, 131 min.

18. 5. sobota 17.00 h, 19.5. nedeľa 16.00 h       UGLYDOLLS MP 5,00 €

Postavičky UglyDolls si žijú svoj bezstarostný život v mestečku Uglyville, kde je vítané všetko iné, zvláštne, 
a nikto nikoho neposudzuje podľa toho, ako vyzerá. Premiéra animovanej komédie. Krajina pôvodu: USA. 
Slovenský dabing, 88 min.

19. 5. nedeľa 17.45 h, 21. 5. utorok 19.30 h          DADDY COOL Od 12 r. MP 5,00 €

Premiéra bláznivej komédie o štyridsiatnikovi, ktorý si doma založí materskú školu a vedie ju veľmi svojsky. 
Krajina pôvodu: Francúzsko. Hrajú: V. Elbaz, L. Arné, a i. Český dabing, 97 min. 

19. 5. nedeľa a 25. 5. sobota 19.30 h BRIGHTBURN Do 15 r. MN 5,00 €

Čo sa stane, keď dieťa z iného sveta pristane na Zemi, ale namiesto toho, aby sa stalo hrdinom, pretvorí 
svoje superschopnos   v zlovestné činy? Premiéra hororu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: E. Banks, M. Hagner, 
a i. Slovenské  tulky, 90 min.

22. 5. streda 19.30 h   CHVILKY – fi lmový klub Od 12 r. MP 4,00 €

Mladá žena Anežka si musí nastaviť hranice a prejaviť sa, aby nestra  la samú seba. V hlavnej úlohe vychá-
dzajúca hviezda českého fi lmu Jenovéfa Boková. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: Česko. Hrajú: J. Pokorná, 
M. Gaišberg, a i. Česká verzia, 93 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €

25. 5. sobota 17.00 h, 26. 5. nedeľa 16.00 h   ALADIN Od 7r. MP 5,00 €

Živá a akčná adaptácia animovanej klasiky je vzrušujúcim príbehom o šarmantnom pouličnom zlodejíčkovi 
Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej princeznej Jasmíne a  džinovi, ktorý môže byť kľúčom k ich budúcnos  . 
Premiéra rodinného fi lmu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: W. Smith, M. Massoud, a i. Slovenský dabing, 129 min.

29. 5. streda 19.30 h        BOLESŤ A SLÁVA Do 15 r. MN 5,00 €

Najnovší počin z pera kultového španielskeho režiséra a scenáristu Pedra Almodóvara, ktorý rozpráva o zlo-
žitos   oddeliť proces tvorby od vlastného života a vášní, ktoré žitiu dávajú zmysel a nádej. Krajina pôvodu: 
Španielsko. Hrajú: Antonio Banderas, Penelope Cruz, a i. České  tulky, 113 min. 

30. 5. štvrtok 19.30 h, 1. 6. sobota 19.30 h        GODZILLA II: 
KRÁĽ MONŠTIER Do 15 r. MN 5,00 €

 V novom akčnom dobrodružstve sa Godzilla postaví zoči voči najznámejším príšerám v   histórii popkultúry. 
Krajina pôvodu: USA. Hrajú: V. Farmiga, K. Watanabe, a i. Slovenské  tulky, 132 min.

1. 6. sobota 17.30 h        BLESKOVÝ MANU MP 5,00 €

V oblakoch, vo vzduchu, nad morom, nad lesom, nad prímorským mestečkom i v jeho uliciach sa odohráva 
vtáčie animované dobrodružstvo malého letca Manua. Krajina pôvodu: Nemecko. Slovenský verzia, 88 min.

KINO TORYSAMÁJ 2019 DETSKÉ PREDSTAVENIA

UGLYDOLLS

18. 5. / sobota / 17.00 / 5,00 €
19. 5. / nedeľa / 16.00/ 5,00 €

ALADIN

25. 5. / sobota / 17.00 / 5,00 €
26. 5. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

BLESKOVÝ MANU

1. 6. / sobota / 17.30 / 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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MsKS
12.V.   DEŇ MATIEK
16.00 Slávnostná akadé-

mia venovaná všetkým matkám.
 V programe účinkujú: DFS – Sabi-

ník, de   z MŠ a Šarišanci.
 Kinosála MsKS, vstup voľný.

16.V   MADAM KLUB
18.00 Stretnu  e s Annou Kováčovou – 

Habovš  akovou, detskou psychiat-
ričkou, Janou Oľhovou, herečkou 
a Petrou Džerengovou Nagyovou, 
spisovateľkou, vydavateľkou.

 Moderuje Silvia Košťová, Kinosá-
la MsKS. Vstupné 15,00 €.

24.V.  SILNÉ REČI
19.00 Známe tváre z telky, neznáme 

historky z ich životov a najlepšia 
stand-up comedy show. Vystupu-
júci: Jakub Gulík, Tomáš Hudák, 
Marián Psár, Simona.

 Kinosála MsKS. Vstupné: 12,00 €.

31.V.   DIVADELNÉ PREDSTAVENIE JANKA 
A DANKA NA MOTÍVY ROZPRÁVKY M. 
ĎURÍČKOVEJ 

 Činoherná rozprávka s pesnička-
mi, v ktorej účinkujú profesionál-
ni herci.

9.00 pre MŠ
10.15 pre verejnosť – vstup voľný (re-

zervácia vstupeniek v MsKS) Pod-
uja  e je zrealizované pri príleži-
tos   MDD. Kinosála MsKS.

PRIPRAVUJEME:
1.VI.   CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
15.00 Mestské kultúrne stredisko vás
do milé de  , rodičia...pozýva na 
18.00 Cestu plnú hier a zábavy s roz-

právkovými bytosťami pre od-
vážne de   a ich rodičov, spojená 
so sladkou odmenou za splnenie 
úloh. Lesopark Šanec

2.VI.  „V NAŠEJ CHIŽI“
15.30 Premiérový program DFS Sabinik 

k 30. výročiu vzniku.
18.00 Réžia, dramaturgia scenár: Na-

tália Salanciová, hudobný do-
provod DĽH Sabinik: Stanislav 
Salanci, spevácka zložka: Tamara 
Tomášková, Natália Salanciová.

 Hosť programu: DFS Pridaňčatá (Ví-
ťaz). Kinosála MsKS. Vstupné 5,00 €

 Projekt je podporený z rozpoč-
tu Prešovského samosprávneho 
kraja

KNIŽNICA MSKS
15.V.   36. SABINOVSKÝ AUTOR-

SKÝ A RECIÁTORSKÝ MÁJ 
8.30 Literárna súťaž recitátorov a mla-

dých autorov. Priestory MsKS.

17.V.   PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV 
KNIŽNICE

10.00 Slávnostné odovzdávanie čitateľ-
ských preukazov žiakom CZŠ.

21.V.   PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV 
KNIŽNICE

10.00 Slávnostné odovzdávanie čitateľ-
ských preukazov žiakom CZŠ.

21.V.   ĎAKUJEM TI, MAMIČKA...
14.00 Pozdrav de   MŠ Švermova ku 

Dňu ma  ek všetkým mamkám 
a starým mamkám v spolupráci 
so Senior klubom.

23.V.  PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV 
KNIŽNICE

10.00 Slávnostné odovzdávanie čitateľ-
ských preukazov žiakom ZŠ Ko-
menského 1/A.

24.V.  PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV 
KNIŽNICE

10.00 Slávnostné odovzdávanie čitateľ-
ských preukazov žiakom ZŠ Ko-
menského 1/B.

27.V.   STARÉ GRÉCKE BÁJE A POVESTI
10.00 Grécka mytológia podľa knihy 

E. Pe  šku. Realizované pre ÚVV 
v Sabinove. 

31.V.   DEŇ DETÍ V KNIŽNICI
 Príďte si preveriť svoju šikovnosť, 

bystrosť a krea  vitu pri zábav-
ných a tvorivých úlohách. Podu-

ja  e pre škôlkarov s mamičkami 
a de   I. stupňa ZŠ bude prebiehať 
počas celého dňa.

4.VI.   NENÁSYTNÁ HÚSENIČKA
10.00 Interak  vne poduja  e pre de   

MŠ Ražňany.

KULTÚRNE 
CENTRUM NA KORZE
11.V.   O NEPOSLUŠNÝCH KOZLIATKACH
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 Sabinov. Vstupné: 1,00 
€. Predpredaj vstupeniek v KIC, Ná-
mes  e slobody č. 62, Sabinov.

15.V.   KORZO KLUB 
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na 

TD je potrebné sa prihlásiť do 
13.5.2019 na t.č. 0911949678. 
Koncertná sála KC Na korze, 

 Námes  e slobody č. 100, Sabinov.

18.V.   TRIK – ozdobte sa v štýle ruského leta
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť, na 

ktorej si vyrobíme náramok a ná-
ušnice šité stehom St. Petersburg. 

 Na TD je potrebné sa prihlá-
siť na tel. čísle 0911949678 do 
15.5.2019. Poplatok je 6,00 €. TD 
sa uskutoční v KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

PRIPRAVUJEME: 
8.VI.   O SABÍNE A ZLATEJ RYBKE
16.00 Popoludnie s bábkovou rozprávkou 

v podaní bábkového súboru 
 Halabala a tvorivou dielňou pre de   

a ich rodičov. Koncertná sála KC Na 
korze Sabinov. Vstupné: 1,00 €. Pred-
predaj vstupeniek v KIC, Námes  e 
slobody č. 62, Sabinov.

Kultúra na máj 2019
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Drahí rodičia, nikdy nie je ne-
skoro a nikdy nie je príliš 

skoro na to, aby ste svo-
je ratoles   prihlásili na 
futbal. V našom klube 
sa deťom venujú fut-
balový odborníci 3x 
do týždňa a bude-
me veľmi radi, ak sa 
naša futbalová rodi-
na rozras  e o nových 
členov. Už od 6 ro-
kov môžu Vaši synovia 
a dcéry začať trénovať, 
ale pokojne  nás kontaktujte 
aj v prípade záujmu už takmer 
dospelých chlapcov. Tu je kontakt 
na jednotlivých trénerov, resp. na prezidenta klubu, ktorí 
Vás už bližšie poinformujú o ďalšom postupe. Tešíme sa na 
Vás, tak sa k nám neváhajte pridať 

Prezident klubu: Šimon Vaňo, Tel: 0917 592 402, e-mail: 
m  sabinov@gmail.com
Tréner U19: Dominik Bašista, Tel: 0908 638 667 (ročníky 
nar. 2000,2001)
Tréner U17: Patrik Janiga, Tel: 0949 199 418 (ročníky nar. 
2002, 2003)
Tréner U15: Miroslav Tomaško ml., Tel: 0948 391 180 (roč-
níky nar. 2004,2005)

Tréner U13: Miroslav Tomaško st., Tel: 0915 144 579 (roční-
ky nar. 2006, 2007)

Tréner U10, U11: Peter Molčan, Tel: 0905 741 762 (roční-
ky nar. 2008 a mladšie)




