
V januári sme pokračovali vo svižnom 
tempe ešte z decembra 2020. Na we-
bových stránkach mesta sme spustili 

dispečerskú mapu, kde mohli občania sle-
dovať výjazd áut zimnej údržby, v spolu-
práci so Štatistickým úradom SR sme sa pri-
pravovali na sčítanie obyvateľov, ktoré bolo 
veľkou výzvou aj pre samotný úrad, najmä 
v čase vrcholiacej druhej vlny pandémie. 
V rámci SMART agendy sme spustili Pilotnú 
prevádzku inteligentného osvetlenia s na-
bíjaním elektromobilov a envirosenzormi 
v Sabinove a tak na webovej stránke odo-
vzdávame informácie z mestských tech-
nológií všetkým občanom mesta Sabinov 
a širokej verejnosti. Tiež sa vytvoril nový 
priestor pre nahlasovanie podnetov samo-
správe v podobe Odkazu pre starostu, kto-
rý nahradil zastaralý Citymonitor. 

Mesiac február znamenal zmenu 
najmä v odpadovom hospodárstve. Do-
šlo k distribúcii nádob do domácnos-
tí a zberných miest, ktoré boli určené 
k triedeniu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu. Napriek počia-

točným nedostatkom, ktoré sprevádzajú 
v podstate každú novotu sa postupne 
projekt ujal a dnes slúži takmer bezchyb-
ne. Hneď ako to poveternostné pod-
mienky dovolili sme začali rekonštruovať 
aj mestské hradobné opevnenie v rámci 
projektu „Muszyna – Sabinov: Posilňuje-
me spoločné kultúrne dedičstvo pohra-
ničia Poľska a Slovenska.“ 

V marci sa začalo s výmenou teplovo-
dov na území mesta, čo spôsobilo roz-
siahle dočasné dopravné komplikácie. 
Bolo to však nevyhnutné v sledovaní 
prospešného cieľa – distribúcia tepla 
a teplej vody. 

V apríli sa schválil Komunitný plán so-
ciálnych služieb na obdobie 2021 – 2027, 
ide o strategický dokument, ktorý určuje 
ciele a priority v sociálnej oblasti a opat-
renia smerujúce k dosiahnutiu vízie roz-
voja sociálnych služieb v meste.

V máji ste si možno všimli, že v parku 
dočasne pribudlo aj srdce vďaky. Bolo vy-
jadrením poďakovania pre zdravotníkov 
za ich úsilie počas Covidu 19. Zároveň nás 
potešilo, že kultúra spojená s humaniz-
mom pomaly začala ožívať. Mohli sme 
podporiť aj združenie postihnutých počas 
výstavy ich výtvorov. Žiaľ, čelili sme aj lo-
kálnej povodni, no aj to patrí k životu, ke-
ďže príroda opäť ukázala svoju silu. 

So smútkom sme museli vziať na vedo-
mie, že nemôžeme organizovať tradičný 
jarmok, a to už druhý rok, hoci sme do po-
slednej chvíle dúfali. No v medziach pro-
tipandemických opatrení sme sa snažili 
aspoň niečo z kultúry v spolupráci s MsKS 
doniesť občanom. 

V júni do interiéru mestského úradu 
pribudli kópie obrazov rodáka zo Sabino-
va - Teodora Kosztku Csontváryho. Taktiež 
sa spustilo do prevádzky letné kúpalisko 
s vynovenou strojovňou, s atrakciami či 
letným kinom. 

V júli nastúpil do rímskokatolíckeho 
farského úradu nový dekan, vdp. Marek 
Haratim. V meste pribudli zdieľané bicykle 
a ďalšia novinka, ktorou je bezplatný zber 
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rozlúčili sme sa s rokom 2021, s rokom, ktorý bol vďaka pandemickej situácii mi-
moriadne náročným, no napriek tomu si ho dovolím z pozície primátora mes-
ta zhodnotiť ako úspešný.  Azda ako každý z vás, i ja v tomto období bilancujem 
a zamýšľam sa nad tým, čo sa nám v uplynulých mesiacoch podarilo. Vidím plody 
celoročnej práce, ktorej hnacím motorom bola vaša spokojnosť. A hoci pandémia 
v mnohých aspektoch brzdila začaté a rozbehnuté aktivity, ani ona nie je všemoc-
ná, aby zastavila progres v našom milovanom meste. To sa snažíme aj za týchto mi-
moriadnych okolností rozvíjať. 

Je na mieste si pripomenúť, ako sa nám všetkým darilo v roku 2021. Byť primá-
torom totiž nie je sólo hra, ale kolektívne riadenie mesta za pomoci vás všetkých, 
keďže vaše podnety ma vždy posúvajú dopredu. 

Vážení spoluobčania, milí čitatelia nášho 
spravodajcu, drahí Sabinovčania,
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1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie 

a určenie overovateľov zápisnice
3. Stanovisko mestskej rady k prerokovanému programu 

mestského zastupiteľstva
4. Správa o výsledkoch ukončených kontrol
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2022 
6. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2021
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov k IV. 

zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2021
7. Návrh na schválenie žiadosti o NFP: „Zlepšenie technickej 

infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov“
8. Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2022-2024
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov k návrhu 

rozpočtu mesta Sabinov na roky 2022-2024
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov 

č. 11/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Sabinov č. 12/2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie č. 5/2020 o sociálnych službách, o spôsobe 
a výške úhrad za poskytované sociálne služby

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov 
č. 13/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
pre žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia 
zriadených na území mesta Sabinov na rok 2022

12. Návrh na vyradenie Elokovaného pracoviska, Kpt. 
Nálepku 3 v Sabinove ako súčasti Základnej školy, 
17. novembra 31 v Sabinove zo siete škôl a školských 
zariadení 

13. Návrh na zmenu názvu mestskej knižnice 
14. Návrh na schválenie zmien v komisiách mestského 

zastupiteľstva
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov 
17. Záver

Informácie o prerokovaných bodoch, kompletné materiály 
a prijaté uznesenia k bodom rokovania sú dostupné na 
webovom sídle mesta www.sabinov.sk v pravej časti 
stránky po kliknutí na logo Digitálne mesto alebo priamo 
po osnímkovaní QR kódu smartfónom.

25. zasadnutie MsZ v Sabinove
Dňa 9.12.2021 zasadalo vo veľkej zasadačke mestského 
úradu od 13.00 h v rámci 25. zasadnutia poslednýkrát 
v tomto roku Mestské zastupiteľstvo v Sabinove. 
Prerokovaný program zasadnutia:

MESTO SABINOV
MESTSKÝ ÚRAD SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY Č. 57, 

083 01 SABINOV

Mesto Sabinov, ďalej len ako „Vyhlasovateľ “, týmto v zmys-
le zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súla-
de s uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Sabinov 
č. 251 zo dňa 27.10.2021

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejšie návrhy na predaj nehnuteľnosti v k. ú. 
Sabinov, zapísané na LV č. 2214: 

 pozemok CKN p. č. 2145/9 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 471 m2,
 stavba prevádzková budova so súp. číslom 388, na p. č. 

2145/9,
 pozemok CKN p. č. 2145/110 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 350 m2.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. Hollého č. 35 v Sabinove. 

I. Podmienky účasti v súťaži:

 potvrdenie Mesta Sabinov, že navrhovateľ nie je dlžní-
kom voči Mestu Sabinov na daniach, poplatkoch a ani 
iných platbách,
 navrhovateľ prijíma podmienku, že do konca lehoty na 

podávanie návrhov zloží na účet mesta ako vyhlasovateľa 
zábezpeku v sume 15 000 €, inak návrh nebude do súťaže 
zahrnutý, číslo účtu na zloženie zábezpeky v tvare IBAN – 
SK48 0200 0000 0034 8926 4653,
 predloženie kúpnej zmluvy v štyroch vyhotoveniach, kto-

rá tvorí prílohu obchodnej verejnej súťaže. 

II. Obsah súťažných návrhov:

Účastníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto obchodnej 
verejnej súťaže, sú povinní predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Návrhy kúpnej ceny nehnuteľnosti, ktorá je predmetom 

súťaže, pričom min. kúpna cena je stanovená vo výške 
432 680 € .

2. Doklady v zmysle článku I. - podmienky účasti v súťaži.

Podrobné informácie na webovej stránke mesta Sabinov – 
www.sabinov.sk.

Prehľad plánovaných akcií 
Senior klubu na mesiac 
JANUÁR 2022

Vzhľadom na meniacu sa situáciu v súvislosti 
s COVIDOM budú aktualizované plánované akcie 
formou oznamu na vstupných dverách senior klubu. 

V klube platia aj naďalej prísne hygienické opatrenia, to 
znamená dezinfekcia rúk pri vstupe do klubu a povinný 
respirátor. Aktivity budú zamerané na klubové činnosti, 
všetky mimoklubové aktivity záležia od situácie a počasia. 
Klub bude otvorený v bežných otváracích hodinách. 
Odporúčame informovať sa o jednotlivých aktivitách u p. 
Sedlákovej, prípadne jej nahlásiť účasť v klube na jednotlivé 
dni z dôvodu obmedzenia počtu seniorov na jednom 
stretnutí.

Bližšie informácie u p. Sedlákovej, tel. 0908 977 760. 

SENIOR KLUB 
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a preprava veľkoobjemového odpadu 
v dvojtýždňových intervaloch.

V auguste sme privítali na svojej ďalšej 
návšteve legendárnu slovenskú herečku, 
o ktorej môžeme smelo povedať, že v Sa-
binove má svoj druhý domov. Pani Zuz-
ka Kronerová bola hlavným hosťom pri 
odhalení bronzovej sochy Antona Brtka, 
ktorá vďaka Jurajovi Karnišovi pripomí-
na oscarový fi lmový klenot, ktorý vznikol 
v lete 1964 na našom námestí. Taktiež sa 
začalo s rekonštrukciou mestskej knižni-
ce, ktorá už čochvíľa otvorí svoje brány pre 
verejnosť.

V mesiaci september sme zorgani-
zovali za sprísnených opatrení Jesenný 
kultúrny festival a premiérovo aj Deň 
otvorených dverí na mestskom úrade. Bol 
úspešný najmä medzi školákmi. V tom-
to mesiaci sa dokončilo aj nové detské 
ihrisko na Ulici mlynskej, do užívania sa 
odovzdali zrekonštruované sociálne za-
riadenia v Materskej škole na Ulici Šver-
movej, ďalej sa začalo s výstavbou 24 no-
vých nájomných bytov na Ulici mlynskej, 

a v plnom prúde prebiehali aj práce na 
I. etape dobudovania technickej infraš-
truktúry cintorína, ktorá v sebe zahŕňa 
výstavbu chodníkov okolo nových hrobo-
vých miest, výstavbu verejného osvetle-
nia okolo novovybudovaných chodníkov 
a výstavbu vodovodnej prípojky pre úče-
ly správy a údržby hrobových miest a na 
oplotení v jeho hornej časti.

V novembri sa ukončili práce na výme-
ne teplovodov, zrekonštruovali sa chod-
níky na Murgašovej a Bernolákovej ulici, 
dokončila sa časť rekonštrukcie strechy na 
nemeckom evanjelickom kostole z pros-
triedkov Ministerstva kultúry SR, otvorila 
sa zrekonštruovaná Mestská športová 
hala, do užívania sa odovzdali nové sto-
jiská polopodzemných kontajnerov, vy-
sadili sa nové stromčeky na Ulici mlynskej 
a v evanjelickej záhrade. Zároveň našich 
dobrovoľných hasičov potešilo prevzatie 
nového zásahového vozidla IVECO. 

December nás zastihol v novom lock-
downe. No ani ten nám nevzal elán do 
práce. Partneri mesta zabezpečili nové 
vianočné osvetlenie v Sabinove, ktoré sa 
stalo lákadlom najmä pre rodiny s deťmi. 

Krásne sviatky nám pripomenul aj Miku-
láš svojou spanilou jazdou ulicami mesta. 
Sociálne služby v meste dostali do užíva-
nia nové 9-miestne auto s plošinou pre 
imobilných. Mesto bolo úspešné v ďalších 
výzvach, ktorých výsledky budú viditeľné 
už v novom roku.

Prežívame pohnutý čas a naše mysle 
zamestnáva starostlivosť o naše zdravie, 
ktoré má byť prvoradé. No nesmieme sa 
vzdávať. Viera v lepšiu budúcnosť a nádej, 
že aj toto neľahké obdobie skončí, nám 
musí vlievať novú energiu do žíl, do ešte 
zmysluplnejšej práce. Už v novembri bu-
dúceho roka budete hodnotiť, či sa nám 
sľuby podarilo naplniť. Veríme, že aj na 
rozdielnosť niektorých pohľadov nás ne-
bude rozdeľovať spoločný cieľ, ktorým je 
budovanie takých podmienok v meste, 
podľa ktorých si skutočne budeme môcť 
povedať, že sa v našom meste stále lepšie 
a lepšie žije. 

Do roku 2022 vám všetkým želám pev-
né zdravie, silu a optimizmus. Prajem 
vám veľa úspechov v rodinnom i pracov-
nom živote, lásku, porozumenie a božie 
požehnanie. 

Pokračovanie z prvej strany 

Vlastníci a užívatelia pozemkov v zá-
hradkárskych osadách, na ktorých 

sú postavené stavby – chatky, altánky 
a drobné stavby napr. sklady náradia, sú 
predmetom dane z nehnuteľnosti a je 
povinnosťou za tieto stavby uhrádzať 
daň. 

Predmetom dane zo stavieb sú stav-
by, ktoré majú jedno alebo viac nad-
zemných podlaží alebo podzemných 
podlaží, spojené so zemou pevným zá-
kladom alebo ukotvené pilótami a na 

stavbu bolo vydané kolaudačné roz-
hodnutie. Ak sa kolaudačné rozhod-
nutie nevydalo, sú predmetom dane 
zo stavieb tie stavby alebo ich časti, 
ktoré sa skutočne užívajú, ide o stavby, 
ktoré majú charakter budovy, ale okres-
ný úrad odbor katastrálny ich nezapisu-
je do katastra. 

Pevným spojením so zemou sa rozumie:
- spojenie pevným základom, 
- upevnenie strojnými súčiastkami, ale-

bo zvarom o pevný základ v zemi alebo 
o inú stavbu, 

- ukotvenie pilótmi, alebo lanami 
s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, 

- pripojenie na siete a zariadenia tech-
nického vybavenia územia.
Vyzývame vlastníkov týchto stavieb, 

ktorí si uvedenú povinnosť nesplnili, aby 
si čo v najkratšom čase vysporiadali uve-
dené nezrovnalosti na mestskom úrade, 
centrum pre občanov, referát daní a po-
platkov. 

V priebehu roka 2022 vykonajú povere-
ní pracovníci Mesta Sabinov na stavbách 
v záhradkárskych osadách miestne zisťo-
vanie. V prípade oznámenia nezdanenej 
stavby začne správca dane z vlastného 
podnetu konanie.  

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov je daňovník povinný podať 
daňové priznanie k dani z nehnuteľ-
ností (správcovi dane – Mesto Sabi-
nov) do 31.1. bežného roka na predpí-
sanom tlačive. Daňové priznanie môže 
daňovník vyzdvihnúť osobne alebo vy-
tlačiť cez webovú stránku mesta a ná-
sledne priniesť osobne, poslať poštou 
alebo prostredníctvom ÚPVS - Ústred-
ného portálu verejnej správy. 

Daňové priznanie podávajú vlastníci 
nehnuteľnosti, u ktorých nastali v prie-
behu roka 2021 zmeny, ktoré majú 
vplyv na výpočet dane:

  ktorí kúpili, predali, darovali alebo do-
stali do daru nehnuteľnosť alebo sa 
zmenil vlastnícky podiel,

  ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo 
k nehnuteľnosti,

  ktorým v roku 2021 bolo vydané sta-
vebné povolenie, kolaudačné rozhod-
nutie,

  ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej 
povinnosti podľa všeobecne záväzné-
ho nariadenia o miestnych daniach 
a poplatku. 
Správca dane poskytuje zníženie 

dane zo stavieb, garáží a dane z bytov 
fyzickým osobám starším ako 62 ro-
kov bez podania daňového priznania 
v zmysle novely zákona s účinnosťou 
od 1.1.2021, nakoľko daňovník, ktorý pre-
siahol vekovú hranicu 62 rokov sa pova-
žuje za uplatnený dosiahnutím určenej 
vekovej hranice. 

Pre poskytnutie zníženia dane z po-
zemkov naďalej ostáva povinnosť po-
dať čiastkové priznanie na to zdaňova-
cie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká 
nárok, t. j. fyzická osoba vlastník, ktorá 
dovŕšila v r. 2021 vek 62 rokov, je povin-
ná podať daňové priznanie a uplatniť 
si zníženie dane z pozemkov v mesiaci 
január 2022 na Mestskom úrade v Sa-
binove, centrum pre občanov, referát 
daní a poplatkov č. 3. 

Nezdanené stavby v záhradkárskych osadách
Zdroj: MsÚ

Oznámenie pre občanov mesta Sabinov
Zdroj: MsÚ
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Na Ulici Komenského konateľ zhotovi-
teľa REMOPEL, s.r.o. Jozef Solár sym-

bolicky odovzdal do užívania primátorovi 
mesta Michalovi Repaskému stojisko po-
lopodzemných kontajnerov pre túto uli-
cu. Po prestrihnutí pásky primátor mesta 
v tejto súvislosti uviedol:

„Som veľmi rád, že sme dnes mohli 
uviesť do prevádzky pre našich občanov 
novinku v našom meste. Polopodzemné 
kontajnery sú ďalšou ukončenou inves-
tičnou akciou v roku 2021, ktorá bude mať 
svoje pokračovanie v roku 2022. Riešenie, 
ktoré ponúkajú, je nielen ekonomické, 
efektívne, ale aj estetické. Verím, že to 
občania nášho mesta pochopia a budú si 
to vážiť. Toto je cesta, ktorou sa chceme 
uberať v odpadovom hospodárstve v na-
sledujúcich rokoch.“

V rámci tejto investičnej akcie sa vy-
budovali celkovo 3 stojiská polopodzem-
ných kontajnerov na Uliciach Komenské-
ho, Puškinovej a 17. novembra a jedno 
uzamykateľné prekryté stojisko na Ul. 
Murgašovej. Celkovo bolo preinvestova-
ných takmer 108 000 Eur.

PRE KOHO SÚ NOVÉ STOJISKÁ URČENÉ?
  Uzamykateľné prekryté stojisko na 

Ul. Murgašova - obyvatelia bytového 
domu Murgašova 2 – 5,

  polopodzemné kontajnery Ul. 17. no-
vembra - obyvatelia bytového domu 
Murgašova 9 – 14, 

  polopodzemné kontajnery Ul. Puš-
kinova – obyvatelia bytových domov 
Prešovská 16 – 20, Puškinova 1 - 3 a Puš-
kinova 19 – 20 a polopodzemné kontaj-
nery Ul. Komenského – obyvatelia byto-
vých domov Komenského 32 - 37.
Každé stojisko je vybavené nádobou 

na komunálny odpad, sklo, papier, plasty, 
kovy a obaly z nápojových kartónov.

Nové stojiská mohli obyvatelia začať 
užívať od pondelka 29. novembra. V tento 
deň zberová spoločnosť v uvedených lo-
kalitách stiahla z obehu čierne 1100 litro-
vé nádoby na komunálny odpad. Pôvodné 
nádoby na separovaný odpad (plast, kov, 
sklo) sa rozmiestnili po iných stojiskách, 
kde je problém s prepĺňaním nádob, aby 
sa zvýšila kapacita pre vytriedené zložky 
odpadu.

Pre úplnosť dodajme, že kontajnery 
typu Molok pojmú veľa odpadu a v dô-
sledku zhutnenia odpadu je potrebné ich 
vyprázdňovať menej často ako klasické 

povrchové kontajnery. Nádoby je mož-
 né vyprázdňovať potichu a čisto. Zbero-
vé vrece vo vnútri kontajnera sa zdvihne 
takmer potichu a vodič nákladného auta 
ho rovnako potichu vyprázdni do zbero-
vého auta. Za povšimnutie stojí aj fakt, že 
systém Molok vyzerá esteticky a miesto 
zberu odpadu pôsobí príjemne a čisto. To 
všetko má veľmi pozitívny vplyv na klímu 
a životné prostredie. 

Polopodzemné kontajnery odovzdané 
do užívania 

Text a foto: MsÚ

Výmena 
asfaltového krytu 
na chodníkoch

V m esiacoch november a decem-
ber mesto realizovalo výmenu as-

faltového krytu na dvoch chodníkoch 
- Ulici Bernolákovej okolo oplotenia 
bývalej Obchodnej akadémie v Or-
kucanoch v dĺžke približne 150 m a zá-
roveň aj na Ulici Murgašovej v oblasti 
okolo tzv. „zeleného stromu“ v celko-
vej dĺžke približne 380 m. Práce po-
zostávali z odstránenia pôvodného 
krytu z liateho asfaltu. Následne sa 
pristúpilo k položeniu nového asfal-
tobetónového krytu typu AC O 8. Je 
to najekonomickejšie riešenie opravy 
starých chodníkov. 

Na mestskom cintoríne v Sabinove sa 
ukončuje rekonštrukcia oplotenia 

hornej časti cintorína, kde sa vymenilo 
pôvodné pletivové oplotenie. Na niekoľ-
kých úsekoch bolo dokonca poškodené 
či vytrhnuté, čím neplnilo svoj pôvodný 

účel. Nové oplotenie pozostáva z betóno-
vých plotových dielcov vo výške 2 m.

Tento rok sa zrealizovalo v dĺžke pri-
bližne 350 m. V budúcom roku 2022 sa 
bude pokračovať s dopojením až k oplo-
teniu podniku ZŤS, pričom sa plánuje aj 
nová bránička pre návštevníkov cintorína 
smerom od sadu z Ulice generála Ludvíka 
Svobodu.

Veríme, že toto oplotenie zamedzí vstu-
pu neželeným návštevníkom a zachová 
pietu daného miesta posledného odpo-
činku. 

Text a foto: MsÚ

Rekonštrukcia 
oplotenia na 
mestskom cintoríne

Text a foto: MsÚ
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Ako sa používali 
zdieľané bicykle

Od 28. júla 2021 mali možnosť Sabi-
novčania používať verejne zdieľané 

bicykle. Do tohto projektu boli zapojené 
aj okolité obce Ražňany, Pečovská Nová 
Ves a Drienica. Vzhľadom na zimné obdo-
bie boli všetky bicykle stiahnuté z obehu, 
aby prešli kontrolou a údržbou a boli pri-
pravené na novú jarnú sezónu. Aj keď táto 
sezóna nebola z časového hľadiska úplná, 
k dispozícii máme zaujímavé štatistiky:

Prvá jazda: 27.7.2021 o 09:34:10
Posledná jazda: 24.11.2021 o 15:37:06
Počet jázd: 2382
Prejazdený čas: 365h 51m 36s
Prejazdená vzdialenosť: 2718.68 km (čo je 
viac kilometrov, ako keby ste sa mali vy-
brať do vzdialenej egyptskej Káhiry 
Počet unikátnych zákazníkov: 201
Priemerné trvanie jazdy: 9m 12s
Priemerná vzdialenosť jazdy: 1141,34 m
Priemerný počet jázd na deň: 20
Maximálny počet jázd na deň: 66 (2021 -
08-19)

Nemôžeme nespomenúť ani negatív-
ne javy, ktoré sú vo fotogalérii, ako napr. 

„zaparkovanie“ bicykla pod mostom pri 
železničnej stanici v Orkucanoch alebo 
bicykel bez sedadla na verejnom stojisku 
bicyklov na Ulici Pod Švabľovkou. 

Ako je vidieť, táto služba si našla svojich 
zákazníkov a veríme, že v sezóne 2022 sa 
v spolupráci s partnerom projektu podarí 
zvýšiť úroveň poskytovanej služby o nové 
možnosti, ktoré sú v testovacej prevádzke 
a tým sa oslovia noví zákazníci. 

Altánok na Šanci

Okrem toho, že v našom meste pôsobí 
turistický klub, ktorý nedávno oslá-

vil svoje okrúhle 90. narodeniny, existuje 
u nás aj veľké množstvo bežných turistov 
– obyvateľov mesta či okolia, ktorí sa radi 
prejdú k rozhľadni či ku krížom, aby si tak 
oddýchli. Ich zvýšený pohyb v danej loka-
lite pozorujeme najmä počas víkendových 
dní. Predpokladáme, že všetci ocenia nový 
oddychový altánok, ktorý nedávno pribu-
dol. Namáhavá túra niekedy nevyhnutne 
potrebuje aj chvíľu oddychu, a k tomu 
iste dobre poslúži aj možnosť si posedieť 
a porozprávať s kamarátmi či občerstviť sa 
za stolom. Zhotoviteľom altánku je fi rma 
FEM-STAV, s.r.o.. Celkové náklady na jeho 
realizáciu boli vyčíslené sumou 2 472,50 €. 
Investičná akcia bola realizovaná v rám-
ci programu participatívneho rozpočtu 
a o jej realizácii rozhodla verejnosť hlaso-
vaním. Do budúcna tu je opäť priestor pre 
ďalšie vylepšovanie a dopĺňanie nových 
prvkov v rámci iniciatívy participácie. Do 
úvahy prichádzajú doplnenie ohniska, zá-
stena zo strany chodníka, doplnenie ďal-
šej lavičky, prípadne aj spevnenie povrchu 
vyložením kameňmi.  

 Možno si spomínate, ako sme 20. janu-
ára 2020 vyjadrili radosť nad kúpou 

nového štiepkovača. Tento pomocník plní 
úlohy pre potreby občanov mesta a drevnú 

hmotu, ktorú občania zanechajú na prísluš-
nom mieste vedia školení pracovníci spra-
covať. Sú ulice, kde občania vzorne položia 
konáre a po spracovaní ostáva poriadok. 
Konkrétne ide o Mudroňovu ulicu v Or-
kucanoch. Žiaľ, v tej istej lokalite máme aj 

občanov, ktorí na Jarkovú ulicu zamiešajú 
drevnú hmotu s materiálom – odpadom, 
ktorý tam nepatrí a môže vážne poško-
diť štiepkovač. Pritom na zbernom dvore 
sa dajú odpady od občanov prebrať. Toto 
nezodpovedné konanie tak v konečnom 
dôsledku poškodzuje všetkých zodpoved-
ných občanov... 

Text a foto: MsÚ

Neustále opakované nedostatky

Text a foto: MsÚ

Text a foto: MsÚ
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 Dňa 10. decembra 2021 
sme dostali do užívania 

nové vozidlo, ktoré bude slú-
žiť Centru sociálnych služieb 
a jeho klientom. Konkrétne 
ide o CITROEN JUMPY COMBI 
CONFORT XL BLUEHDI 145 - 
deväťmiestne s mechanickou 

zdvíhacou plošinou. Koncom 
roka 2020 mesto Sabinov po-
dalo žiadosť o poskytnutie 
dotácie na podporu rozvoja 
sociálnych služieb na rok 2021 
v zmysle zákona č. 544/2010 
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej re-
publiky na zakúpenie deväť-
miestneho motorového vo-
zidla s mechanickou plošinou 
pre Centrum sociálnych slu-
žieb na Ul. J. Borodáča č. 7 a 8 
v Sabinove. Tento projekt nám 
bol schválený a celková výška 
dotácie činí 23 000 €, pričom 
mesto doplatilo 6 234,80 €. 

Celková cena po verej-
nom obstarávaní je vo 
výške 29 254,80 €. Zá-
merom tohto projektu 
je uskutočňovanie ak-
tivít pre klientov Cen-
tra sociálnych služieb, 
ako sú výlety do blíz-
keho okolia, návštevu 

múzeí, hradov, zámkov, divad-
la, ZOO, botanickej záhrady, 
planetária, kultúrnych a spolo-
čenských podujatí. Klienti náš-
ho zariadenia doposiaľ nemali 
možnosť navštíviť tieto miesta 
z rôznych dôvodov a o takéto 
aktivity majú záujem. Zakú-

penie motorového vozidla so 
zdvíhacou plošinou umožní 
klientom aktívne sa zúčast-
ňovať na každodennom spo-
ločenskom dianí a zlepší sa 
kvalita ich života v zariadení. 
Našou prioritou je, aby klienti 

stárli aktívne a aby si voľno-
časovými aktivitami udržali 
schopnosti a zručnosti. Ve-
ríme, že auto bude slúžiť čo 
najdlhšie a hlavne účelne pre 
všetkých, ktorí to najviac po-
trebujú. 

Chýba vám v SABINOVE 
priestor, kde si môžete 

zahrať pingpong, streetball, 
vyskúšať lezeckú stenu, po-
trénovať triky na skejtborde 
alebo kolobežke či precvičiť 
si svaly na work-out kon-
štrukcii?

Hlasujte za K Park a mož-
no práve naše mesto bude 
medzi prvými, ktoré od 
Kaufl andu získa tento skvelý 
priestor na množstvo aktivít 
na čerstvom vzduchu!
Hlasovať môžete na
 www.kaufl andpark.sk

Výsledky štúdie Svetovej 
zdravotníckej organizácie 
(2019) o fyzických aktivitách 
dospievajúcich sú alarmujú-
ce. Potvrdzujú, že mladí ne-
majú dostatok pohybu, čo 
nepriaznivo ovplyvňuje ich 
zdravie. Viac než 80% z nich 
nespĺňa odporúčanie aspoň 

jednej fyzickej aktivity den-
ne. Autori štúdie tvrdia, že 
nedostatočná fyzická aktivi-
ta u dospievajúcich ohrozu-
je ich zdravie nielen dnes, 
ale aj do budúcnosti.

Je známe, že aktívny ži-
votný štýl počas dospieva-
nia posilňuje celkovú imu-
nitu, zdravý vývoj, rast kostí, 
spevnenie svalstva a samo-
zrejme obmedzuje obezitu. 
Spoločné športové aktivity 
s priateľmi priaznivo ovplyv-
ňujú aj psychiku mladých 
ľudí. Všetky tieto výhody, 
ktoré získame počas dospie-
vania, výrazne ovplyvnia náš 
život v dospelosti.

K Park ponúka možnosti 
na zmysluplné využitie voľ-
ného času. Je tým správnym 
miestom, na stretnutia so 
svojimi priateľmi a spoločný 
čas strávený športom alebo 
inou aktivitou na čerstvom 
vzduchu. 

www.pss.sk

Viac informácií vám radi poskytnú naši 
EXPERTI NA FINANCOVANIE BÝVANIA v Sabinove

ÚROK, KTORÝ SA
VÁM NIKDY NEZMENÍ
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ÚROK, KTORÝ SA
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Dôležitý oznam pre deti aj 
ich rodičov

Text a foto: MsÚ

Nové vozidlo pre Centrum 
sociálnych služieb

Text a foto: MsÚ
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Hlavným materiálom hracích prvkov je 
agátové drevo. Povrchová 

úprava bude tvorená nátermi 
v prírodných odtieňoch, ktoré 
nechajú vyniknúť prirodzenej 
štruktúre dreva, farebné do-
tvorenie prvkov je možné v od-
tieňoch modrej, šedej, zelenej. 
Zámerom je vytvoriť ihrisko, 
ktoré bude esteticky zakompo-
nované do prostredia a nebude 
v ňom pôsobiť rušivo. Detské 
ihrisko je okrem základného 
agátového dreva doplnené 
o najkvalitnejší a certifi kovaný 
nerezový spojovací materiál, 
ktorý maximalizuje životnosť 
detského ihriska. 

Hlavný projekt detského in-
kluzívneho ihriska tvorí 10 prv-
kov. Prvky sú kombinovateľné 

a adaptovateľné na rôzne plochy. Jedno-
ducho sa prispôsobia priestoru. Kompo-
nenty sú navrhnuté tak, aby detské ih-

risko bolo skutočne pre všetkých členov 
komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný 
priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, 
oddych či zdieľanie zážitkov. V projek-
te budú 3 inkluzívne prvky (pieskovisko 
v tvare člnu, hojdačka, kolotoč) a ostatné 
prvky (altánok, infotabuľa, lavičky, reťazo-
vé hojdačky, fi tdráha, loď Pinta, loď Nina).

Nové ihrisko sa bude realizovať v roku 
2022 a bude umiestnené na Ulici Mati-
ce slovenskej medzi bytovým domom 
a mestským kultúrnym strediskom. 

Text a foto: MsÚ

 Detské ihrisko „Rodinka“
Mesto Sabinov bolo úspešné v žiadosti o výstavbu ekologického detského 
inkluzívneho ihriska. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo 
mestu dotáciu vo výške 50 000 Eur. Podmienkou poskytnutia dotácie je o. i. 
zabezpečenie terénnych úprav zo strany žiadateľa a 10 % fi nančná spoluú-
časť. Autorom projektu je akademický sochár Jozef Kliský. 
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 Komisia pre verejný poriadok a preven-
ciu kriminality sa na svojom zasad-

nutí venovala nekalému javu, ktorý sa 
vyskytuje čoraz častejšie. Je sprievodným 
ukazovateľom tejto doby. Informatizá-
cia, rozvoj sociálnych sietí, či uzavretie sa 
v domácnostiach z dôvodu protipande-
mických opatrení sú živnou pôdou pre 
oblasť internetu a vytvorenie náhradnej 
virtuálnej reality. Tá nesie v sebe riziká, 
ktoré ohrozujú najmä deti a mládež. Jav, 
akým je kyberšikana, neobchádza ani 
naše mesto, a niektorí občania sa obra-
cajú o pomoc aj na adresu mestských či 
štátnych policajtov. Tento druh šikany je 
pomerne ťažko odhaliteľný kvôli anony-
mite na internete skrz falošné profi ly, no 
receptom môže byť včasné nahlásenie 
policajným zložkám. Spoločnosť je nie-

kedy v šoku, keď žurnalisti prichádzajú 
so senzačným odhalením. V tom čase je 
však prevencia už neskorá. Podstatné je 
o tom hovoriť v čase, kedy sa tomu ešte 
dá predísť. Ako už vieme, kyberšikana sa 

deje prostredníctvom internetu a zaria-
dení ako je počítač, tablet, notebook, či 
mobilný telefón. Spôsob realizácie môže 
byť cez emailovú adresu, SMS, chat, atď. 
Forma je rôzna. Od obťažujúcich, urážli-
vých či útočných mailov a SMS cez vytvá-
ranie dehonestujúcich stránok, prípadne 
zverejňovanie fotografi í a videí s cieľom 
poškodenia dobrého mena danej osoby. 
Sprievodný jav, kvôli ktorému majú mno-
hokrát aj skúsení kriminalisti zviazané 
ruky je anonymita, prezývka, či falošný 
profi l. Existuje viacero druhov kyberšika-
ny. Prvým je tzv. kybernetické prenasle-
dovanie, ktoré sa vyznačuje obťažovaním, 
vyhrážaním a zastrašovaním. Pri tomto 
pomerne novom druhu protispoločen-
ského javu sa nevyhneme ani anglikaniz-
mom pri tejto tak delikátnej téme, keďže 

Rôzne

Už len myšlienka, že seminár sa usku-
toční v tomto období, bola neskutoč-

ná a odvážna. Potvrdenie prihlášky mi 
prišlo tri týždne pred odletom, keď som 
na to už aj zabudol. Doslova to bol stres. 
Vybavovať si letenky, poistenie, testy, atď.. 
Najlepšie na celej veci bolo, že po prílete 
do Reykjavíku ma hneď odchytili na le-
tisku na test číslo dva. To bolo tŕpnutie či 
som, alebo nie som negatívny. Večer priš-
la SMS. Negatívny. Seminár sa mohol za-
čať. Všetci sme ďakovali Islandskej NA za 
zorganizovanie podujatia a konštatovali 
sme, že nám to všetkým už veľmi chýbalo. 
Pracovné tempo bolo vysoké a účastníci 
skvelí (niet sa čomu čudovať). Získal som 
množstvo partnerov nielen pre občianske 
združenie Pre edukáciu Sabinova, ktoré 
bude na budúci rok oslavovať 20 rokov, 
ale aj pre školy, ak budú chcieť, či iné in-
štitúcie. Jednoducho, v dnešnej situácii 
je priam nevyhnutné zdokonaľovať a učiť 
sa celý život, hlavne v oblasti digitálnych 
technológií. Nápadov padlo veľmi veľa. 
Teším sa na ďalšiu spoluprácu s partner-
mi. Kto by mohol zabudnúť na plávanie 
vonku v termálnom bazéne ráno o 7.00 h, 
keď je úplná tma. Polárnu žiaru som neza-
žil, možno nabudúce. 

Hneď na to o ďalší týždeň som dištančne 
absolvoval webinár organizovaný Estón-
skou NA. Bol to tiež prvý takýto webinár 
svojho druhu, a tak sa môžem pochvá-
liť, že som asi jediný účastník v rámci EÚ, 

ktorý absolvoval po dvoch rokoch oba 
typy seminárov a môžem ich porovnať. Aj 
Estóncom patrí moja poklona. Boli občas 
výpadky technického charakteru, ale zor-
ganizované to bolo fakt na vysokej úrovni. 
Názov webinára bol „Enhancing Digital 
Competences in Education and Training“. 
Zúčastnilo sa ho 37 účastníkov z dvanás-
tich krajín. Podmienky a organizácia boli 

naozaj super. Akurát sme konštatovali, že 
je priam nutné zdokonaliť a doplniť tech-
nické vybavenie organizácií. Asi najväčším 
problémom v súčasnom stave je technika, 
pretože ak chceme tvoriť medzinárodné 
partnerstvá, nemôžeme sa veľmi spoliehať 
na osobný kontakt, ktorý je bezprecedent-
ne najlepšou formou spolupráce a spozná-
vania sa. My však chceme spolupracovať 
aspoň takto, ak to súčasná situácia neu-
možňuje aj v rámci projektových stretnutí. 

Za dva týždne dva semináre. Nároč-
né, ale aj zároveň nádejné. Moje poďa-
kovanie patrí jednotlivým národným 
agentúram programu Erasmus+ vrátane 
slovenskej, ktorej patrí z mojej strany 
obrovská vďaka za super komunikáciu. 
Bolo jednoducho vidieť, že im záleží na 
ľuďoch a to sa počíta. Je jasné, že chý-
bajú školenia, osobný kontakt, atď., ale 
nejako sa musíme v danej situácii pri-
spôsobiť. 

Na Islande prezenčne 
a v Estónsku dištančne

Gabriel Huraj, OZ Pre edukáciu Sabinova, 
foto: archív OZ

V rámci kontaktných seminárov programu Erasmus+ som sa zúčastnil na medzi-
národnom stretnutí v Reykjavíku na Islande. Na toto podujatie, ktoré sa konalo 
prvýkrát po dvoch rokoch, ma vybrala Islandská národná agentúra (NA). Seminár 
prebiehal od 24. do 26. novembra. Celkovo sa zúčastnilo 27 účastníkov z desiatich 
programových krajín. Seminár sa volal DIG-I-Pact a bol prioritne zameraný na 
zlepšenie digitálnych zručností a na prípravu budúcich projektov. 

Kyberšikana

Juraj Vrábel ml., referent pre styk s verejnosťou 
a médiami
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V knihe Sabinovské šance a zabudnu-
té tajomstvá, na strane 104, v druhom 

odseku uvádzam tento text: „Na pravom 
brehu Torysy, juhozápadne nad Sabinovom 
sa vypína zaujímavý geomorfologický hor-
ský masív, známy pod názvom Bachureň“. 
V ňom sa rozprestiera chotárne územie 
mesta, ktoré bolo v minulosti pomenova-
né „Švabľovka“. Názov prameňa minerál-
nej vody a okolitého územia je odvodený 
z nemeckého slova „der Schnebel“. Takto sa 
v nemčine označuje síra...“. 

Chodníky v územnej lokalite Švabľovka 
nás privedú aj k ďalšiemu prameňu oby-
čajnej vody, ktorý má slovenský názov 
„Pekné dievča“ . Nemecké slovo mädchen 
znamená dievča a gualen prameň. V ma-
ďarskej forme tento prameň sa nazýval 
„Mageyleanka“.

V knihe Orkucany na strane 38 uvá-
dzam tento text: „Za začiatok reformá-
cie v Sabinove, Orkucanoch a v ďalších 

okolitých obciach sa považuje rok 1526“. 
Prvým sprostredkovateľom reformných 
myšlienok v tomto okolí boli nemeckí 
kňazi – kazatelia. V uvedenom roku do 
Sabinova a jeho okolia bol povolaný prvý 
nemecký evanjelický kňaz – kazateľ Ján... 
Postupne do Sabinova prichádzali ďalší 
kazatelia. 

V knihe „Dejiny Sabinova“, na strane 110 
uvádzam tento text: „V Sabinove zohrala 
významnú úlohu patricijská rodina pod 
názvom Mogelleinovci“. Patriciovia boli 
v meste plnoprávnymi občanmi, ktorí bý-
vali v centre mesta. Evanjelickým kazate-
ľom v Sabinove sa stal Valentín Mogellein, 
ktorý bol aj sabinovským richtárom zo 
známej evanjelickej rodiny, ktorá sa znač-
nou mierou podieľala na šírení reform-
ných myšlienok v meste.

Vnuk spomínaného richtára, tiež Va-
lentín, bol od roku 1540 až do roku 1580 
v meste evanjelickým kazateľom. Prá-
ve on chodil často ku prameňu vody na 
Švabľovke, ktorý je predmetom mojej 

pozornosti. Tam si pripravoval svoje kázne 
a aj často rozjímal a dostával pritom po-
trebný pokoj a dobré myšlienky. 

Od priezviska spomínaných členov 
uvedeného rodu je odvodený aj názov 
prameňa v podobe „Mageylanka“(Pekné 
dievča). Pri tejto príležitosti sa ospravedl-
ňujem občanom Sabinova a jeho okolia, 
že tieto informácie som neuviedol vo svo-
jej knihe „Sabinovské šance a zabudnuté 
tajomstvá“. 

poznáme aj tzv. fl aming. Ide o agresívnu 
diskusiu až hádku na internete v nejakej 
besede. Niektorí užívatelia, ktorých od-
borníci či laická verejnosť nazýva termí-
nom trollmi, úmyselne takéto diskusie 
vyvolávajú uverejňovaním rôznych kon-
troverzných príspevkov, urážaním účast-
níkov diskusie a podobne. Ďalej tu máme 
tzv. sexting. Je to veľmi nebezpečná prak-
tika končiaca vydieraním. Ide o zasielanie 
textov, fotografi í alebo videí so sexuálnou 
tematikou prostredníctvom elektronic-
kých médií. Tieto materiály často končia 
na internete a môžu mať pre obeť fatálne 
dôsledky, sú používané aj ako prostriedok 

vydierania spojené s vyhrážaním, v ex-
trémnych prípadoch končiacich pri veľ-
kých sumách, či rozvodoch manželov. Ak 
sa jedná o osobu mladšiu ako 18 rokov, 
útočník sa automaticky dopúšťa trestné-
ho činu rozširovanie detskej pornografi e. 
Posledným druhom kyberšikany je tzv. 
happy slapping. Je to nový typ „zábavy“ 
mladých ľudí, ktorý vznikol v Británii. 
Spočíva v tom, že agresor si vyberie obeť 
a následne ju fyzicky napadne. Celé si to 
nahráva na mobilný telefón. Následne 
zverejní nahrávku na internete. Happy 
slapping postupne prekračuje limity po-
čiatočnej agresie, keďže agresor po tom, 

ako vidí, že sa na tom internet baví, tak 
hranice pôvodnej brutality posúva na zá-
važnejšie prejavy agresivity hraničiace so 
zákonom. V našom prostredí sa kyberši-
kana vyskytla v školách. Tieto javy sú žiaľ 
bežnou súčasťou našich životov. V prípa-
de, že ste svedkom týchto udalostí, tak je 
potrebné dané veci nahlásiť policajným 
zložkám, prípadne obeti kyberšikany 
pomôcť, či vyhľadať pre ňu, prípadne pre 
seba ak som sám obeťou, odbornú po-
moc. Aj zdanlivo neriešiteľné situácie sa 
po včasnej a adresnej pomoci môžu stať 
znesiteľnejšími. Závisí to aj od nás a náš-
ho prístupu k problémom. 

Pri prameni „Pekné dievča“
Štefan Staviarsky

Ing. Štefan Staviarsky (*1934) 
Učiteľ, zootechnik, spisovateľ, jeho 
rodiskom je orkucanský Gazdašák. 
Počas svojej publicistickej a spisova-
teľskej činnosti je autorom množstva 
článkov najmä historickej povahy, 
ktoré publikoval v regionálnych no-
vinách. V roku 2016 napísal knihu Sa-
binovské šance a zabudnuté tajom-
stvá a týmto príspevkom vyjadruje 
ospravedlnenie a doplňuje niekoľko 
informácií, ktoré v knihe neboli pub-
likované. 

Poučení z minulého roka sme však 
bez Mikuláša v Sabinove nezostali 

a s osvetleným a rozozvučaným autom sa 
Mikuláš predstavil všetkým deťom, ktoré 
boli či už za oknom svojho domova, alebo 
mu zamávali priamo na ulici. Naše úsilie 
sprostredkovať kultúrne zážitky sa opäť 
raz presunulo na platformu online vysie-
laní a týmto spôsobom nám novú via-
nočnú výzdobu rozsvietil a svojím prího-
vorom rozžiaril primátor mesta Sabinov 
Michal Repaský. 

Bez knihy v rukách sme nechceli ne-
chať ani čitateľov mestskej knižnice. Aj 
keď zelenú na výpožičky dostala až na 
sklonku roka. Sabinovská knižnica je 
ale vo fi nálnej fáze rekonštrukcie a na-
teraz sme museli  zvoliť elektronickú 
formu knižných online objednávok pro-
stredníctvom knižničného vypožičného 
programu Tritius a výpožičky cez okien-
ko. Fond knižnice sme  obohatili aj o nie-
koľko nových knižných titulov, aby sme 
čitateľom nezostali nič dlžní.

Lockdown na poli kultúry a športu príliš 
neutíchol ani počas vianočných sviatkov 

a preto sme zvolili alternatívu ako dúšok 
kultúry z vianočných koncertov v MsKS za 
Vianočné vysielanie na stránke Život v Sa-
binove. V čase od 26. 12 až do 6. 1. 2022 sme 
pre vás pripravili súbor premiér a záznamov, 
ktoré mali svoju jedinečnosť práve v tom, 
že boli z domácej sabinovskej produkcie. 
Pod záštitou primátora mesta v spolupráci 
s MsKS v Sabinove, v podaní Campagnoli 
kvarteto a ich hostí zazneli vianočné spe-
vy a piesne z rímskokatolického kostola 
v Sabinove. Spoločný vianočný koncert 
umeleckých telies ste zo záznamu sledo-
vali pod názvom Vianočný čas. Nechýbal 
ani záznam zborových vystúpení z roku 
2008 Raduj sa svet...Premiérou sa všetkým 
deťom predstavil bábkový súbor Halaba-
la, kde v hlavnej úlohe bol Krtko so svoj-
imi kamarátmi. Posledným záznamom 
sme ukončili Vianočné vysielanie 6. 1. 2022  
koncertom Spasiteľ sa rodí – oslavujme 
ho. Týmto by som sa chcel poďakovať 
všetkým zúčastneným na tomto vysiela-
com projekte na stránke Život v Sabinove 
a v dúfaní skorého návratu do sveta živej 
kultúry. Prajme rok si 2022 o niečo lepší. 

Opäť raz lockdown rozhodol o osude mesiaca december v roku 2021. Vdýchli sme 
tretiu vlnu koronavírusu a o osude športu a kultúry v našom meste bolo rozhod-
nuté. Vianočné koledovanie s umelcami na pódiu a vianočnými trhmi, či miku-
lášsky príchod na našom námestí s rozsvietením jedličky zostali len milou spo-
mienkou z minulých rokov. Nehovoriac o zimnom štadióne, ktorého prevádzka 
bola doslova zmrazená. Kino Torysa rovnako tak vytiahlo kinoprojekciu zo siete 
napájania. Škoda, že opäť raz len tí zostali s okovami na nohách, ktorí nevedia dať 
„štvrtkovú“ akciu na svoj tovar...

Kultúra za sklom...

-jV-
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Čo Vaša povinná školská dochádzka 
a stredoškolské časy?
Ja som chodila do ZŠ na Ulici 17. novem-
bra v Sabinove, dokonca tam učila moja 
mamka, na prvom stupni 1 – 4 ročník. 
Následne som potom išla na dolné gym-
názium do Prešova a potom moje kroky 
smerovali do Anglicka.

Vždy ste vedeli, že  sa bude vaša kariéra 
točiť okolo sveta fi lmu?
Joóó. Vôbec nie. Ja som pracovala v Sa-
les and strategy, kde som už od začiatku 
manažovala ľudí vo vysokej manažérskej 
pozícii. Časom sa mi však táto pozícia 
pravdupovediac znepáčila a prestala som 
v roku 2014 pracovať. Nevedela som, čo 
budem robiť ďalej, tak som to skúsila vo 
svete herectva. Mňa však herectvo nikdy 
príliš nebavilo, no skúsila som a dostala 
som rolu v Guardians of the Galaxy (Stráž-
covia galaxie). Tu som zacítila chuť sveta 
fi lmu a pocítila som, že by som chcela byť 
režisérkou, kde by som dokázala pretaviť 
moje manažérske skúsenosti s kreativi-
tou. Následne som sa ešte rok venovala 
komparzu, aby som vedela, čo a ako fun-
guje a potom som  začala s režírovaním.

Aké boli vaše režisérske prvotiny? 
Moje prvotiny? Na začiatku som robila 
kooperátne fi lmy, promocionálne fi lmy, 
krátke fi lmy (Sympthoms, In the Park), 
ktoré získali na festivaloch rôzne ocene-
nia a nie je to tak dávno, keď som natočilo 
svoj vlastný celovečerný fi lm (Breaking 
Infi nity).

Počkajte, to ste naozaj rýchlo zhrnuli 
a čo žánrovosť Vašej tvorby?
Krátke fi lmy sú všetko dráma, pretože sú 
fi nančne najzvládnutejšie. Podobne sú na 
tom seriály, ktoré sú žánrovo tiež drámou. 
Takže väčšinou dráma. Môj posledný fi lm 
je však žánrovo sci-fi  thriler.

Spomenuli ste seriál, mohli by ste o ňom 
prezradiť viac? 
Je to seriál HOLLYOAKS, ktorý sa vysiela od 
roku 1995 a denne ho sleduje cca 1 milión 
ľudí medzi 18 – 40 rokov. Je to moderná 
dráma o problémoch dnešnej doby. Ja mo-
mentálne robím jeho 5801 – 5805 časť, tzn. 
režírujem celý blok, čo je 5 epizód naraz.

Ako vyzerá váš pracovný natáčací deň?
Ja musím prísť na „pľac“ vždy pripravená, 
mám pripravený tzv. „fl ow plan“, ktorý 
presne defi nuje pozície kamier, hercov 
a všetkého, čo s tým súvisí. Na druhej 
strane to však musí byť aj trochu voľné, 
aby sa herci a tím cítili na tom natáčaní 
dobre. To všetko nakoordinujeme a po-
tom fi lmujeme.

Čo ešte plánujete alebo máte nejaké 
ďalšie fi lmy v klobúku?
Áno, áno, teraz sme dofilmovali sci – fi, 
ktorý by sme chceli uviesť na trh a pre-
dať niekedy koncom januára a potom 
mám rozpracované ďalšie 3 filmy, na 
ktoré zháňame financie. Týmto sa po 
seriáloch budem zaoberať asi najviac. 
Viete, tá televízia je super, ale filmy sú 
pre mňa viac.

Chodíte alebo vraciate sa domov do Sa-
binova?
Chodievam podľa toho, ako sa mi to po-
darí, ale maximálne tak 2x za rok.

Ovplyvnila pandémia koronavírusu 
tvorbu fi lmovej produkcie?
Určite áno, niekedy som dostala scenár, 
ktorý som spoznámkovala a následne ho 
konzultovala so štábom osobne, dnes sa 
všetko už deje online a často prídem na 
natáčanie a vidím tie sety prakticky prvý-
krát. Nehovoriac o tom, že herci musia do-

držiavať 2 metre odstup a ďalej nemôže-
me používať žiadne nástroje na snímanie 
lepšieho uhla obrazu. Musíme tak hľadať 
nové cesty, aby sme to celé zvládli.

Spomínate 2 metre od seba, ako točíte 
potom posteľné scény?
No musíme používať rôzne masky, meniť 
uhly, aby to vyzeralo dôveryhodne a posled-
nýkrát sme dokonca mali v komparze hneď 
manžela danej herečky. Je to veľa editácie, 
kde niekedy natočíme aj viacerých hercov 
osobitne a potom to dávame dokopy.

Aké mávate spomienky na Sabinov?
Ja si dobre pamätám, ako sme sa mohli 
tak voľne hrať pred blokom a rodičia boli 
doma. Dnes už to nevidno v Anglicku 
prakticky vôbec.

Prezradili by ste našim čitateľom nejakú 
pikošku zo svojej práce?
Viete, keď chcete urobiť fi lm, musíte mať 
najprv dobrý „script“ /scenár/ a pri posled-
nom fi lme mi posielali za tri týždne asi 180 
scenárov a ani jeden nebol dobrý, ale bola 
som zahltená prečítaním viac ako 1800 
strán textu a bolo to k ničomu.

Máte nejaké krédo, na ktorom si 
zakladáte?
Ak na niečom nebude záležať o 5 päť ro-
kov, nezáleží na tom ani dnes. Proste treba 
brať veci zoširoka. 

Marianna Dean, rod. Hricková je 
režisérkou, ktorá už 23 rokov žije 
v Londýne. V každom prípade má 
sabinovské korene, kde z bydliska na 
Ulici Murgašovej sa z manažérskej 
stoličky dostala do sveta fi lmu. Na-
zrite spoločne s nami do kuchyne re-
žisérky, ktoré má pod palcom jeden 
z najvysielanejších seriálov v Anglic-
ku a nie len to.

Mimochodom, v jej prípade platí 
to okrídlené, že jablko nepadá ďale-
ko od stromu. Je totiž vnučkou prvé-
ho riaditeľa Ukrajinského národné-
ho divadla v Prešove Ivana Hryca-
-Dudu (jeho synovcom bol známy 
slovenský herec Andy Hryc).

-jV-, foto:  archív p. Dean

Pozn. red.: 
Jej krátky fi lm Sympthoms bol uvede-
ný na 19 medzinárodných festivaloch 
(zahrňujúc BAFTA)a jedenej nominá-
cie na Oscara/ fi lm vyhral celkovo 7 
ocenení okrem iného aj v kategóriach 
najlepší režisér na Los Angeles Film 
Awards, najlepší na Accolade Global 
Film Competition, najlepší krátky 
fi lm na Latitude Film Awards a Alaska 
International Film Festival. Snímka In 
the Park získala ďalšie 4 ocenenia.
• Za seriál Holyoaks bola nominovaná 

na cenu BAFTA (British Academy of 
Film and Television Arts)

• V jej celovečernom sci – fi  fi lme 
Breaking Infi nity, ktorý príde na 
trh už onedlho si zahrali herci ako 
Johny Philips (Titanic, Bronson), 
Neil Bishop (Jurassic World: Fallen 
Kingdom), Zoe Cunnigham a Martin 
Bishop (Malefi cient: Mistress of Evil, 
Wonder Woman).
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S P O M Í N A M E

Každý z nás má spomienku, ktorá sa potichu vyroní 
z našich očí a steká dole po lícach.
...nedá sa zabudnúť...
2. januára 2022 uplynulo 45 rokov, keď nás 
navždy opustila naša milovaná mamka

ANNA ŠTEMPĽOVÁ.
Venujme jej tichú spomienku.
S láskou a úctou dcéra s rodinou.

Veľmi nám chýbaš, ale v našich srdciach navždy 
zostávaš. Dňa 8.1.2021 uplynie 6 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko a svokor 

ANDREJ GREŠKO. 
 S láskou spomína rodina, manželka, deti 
a vnúčatá. Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si 
spolu s nami. 

„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 1.1. 2022 uplynulo 20 rokov od chvíle, čo nás 
navždy opustila naša dcéra

BIBIÁNA NEHILOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
a modlitbu. 
S láskou spomínajú rodičia a sestry s rodinami.

V našich srdciach ostávajú navždy v modlitbách. Odpočívajte v pokoji.
Rodina Talarovičova.

 ,,Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 6. januára uplynuli dva roky, čo nás vo 
veku 89 rokov navždy opustil náš otec, dedko, 
pradedko 

JÁN DEÁK. 
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

„Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 8.1.2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamka, babka

IRENA LETKOVSKÁ. 
S úctou a láskou na ňu spomínajú deti Róbert, 
Mária, Daniela, Karol, Eva s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
a modlitbu.

„Žijeme život bez teba, ale v srdci s tebou.“
Dňa 20.1.2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, otec, svokor a dedo

MILAN ONTKO.
 Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu. S úctou a láskou spomínajú 
manželka, synovia a dcéra s rodinou.

,,Čas plynie a spomienky zostávajú.“
 Dňa 24.1.2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustila moja mama 

MÁRIA SZIEGLOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou spomína dcéra Alica.

,,Kto v srdci žije nikdy neumiera.“
 Dňa 20.1.2022 uplynie 1 rok, čo nás navždy 
opustil môj otec 

LADISLAV SZIEGL. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomína dcéra Alica. 

Dňa 1.1.2022  uplynuli 4 roky od chvíle, čo nás 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko

GABRIEL TUPTA.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti Vlasta, Zdenka, Gabika, 
Janka a Peter s rodinami.

„Žijeme život bez teba, ale v srdci s tebou.“
Dňa 22.1.2022 uplynie rok od chvíle, čo nás 
navždy opustil môj milovaný manžel, otec, svokor, 
brat, švagor a dedko 

ŠTEFAN GORNEK. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. Tí, ktorí ste 
ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
modlitbu a tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomína manželka Marta a synovia Patrik, Ján 
a Matúš s rodinami.

Dňa 10. januára 2022 uplynie 25 rokov od dňa, 
keď nás opustil náš milovaný otec, svokor a dedko 

JÁN JURČO.

25 rokov od úmrtia si pripomíname 
aj nášho brata, švagra a strýka 

ANTONA TALAROVIČA.
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Ako už každoročne, tak 
aj v tomto roku sa 

v poslednom mesiaci kalendár-
neho roka konali Majstrovstvá 
stredných škôl pre jednotlivé kraje. Vzhľa-
dom k pandemickej situácii sa turnaj konal 
online formou na hernom portáli lichess.
org. Turnaje tohto typu sú zaujímavé už len 
z toho dôvodu, že spolu hrajú hráči širšej 
vekovej škály, čo robí boj o popredné pozí-
cie zaujímavým. Po dlhšej dobe mala naša 
škola na turnaji viacerých zástupcov. 

Ako skúsený hráč som bol jedným z fa-
voritov na medailové pozície. Po vyrovna-
nom výkone v každej z partii som z ma-
ximálneho možného počtu 7 získal 6,5 
bodu. S týmto výkonom som turnaj jasne 
vyhral, a tak som sa po 3 rokoch stal opäť 
majstrom kraja v rámci stredných škôl. Vi-
cemajstrom kraja sa stal Adrián Angelovič 
(Gymnázium sv. Moniky v Prešove) vďaka 

výhre v poslednom kole nad tretím 
Šimonom Rybkom (Gymnázium Ku-
kučínova Poprad). 
Školu ďalej reprezentovali prváci 

Peter Ernst a Miro Zayonc. Peter aj na-
priek dlhšej odmlke od šachu dokázal 

získať 3,5 bodu, čo mu zaručilo solídne 21. 
miesto. Miro po skončení turnaja fi guroval 
až v druhej polovici výsledkovej listiny, no 
organizátori odhalili podvádzanie (pou-
žívanie šachového počítača) u jedného 
z hráčov, a tak nasledovalo vyškrtnutie 
tohto súťažiaceho z výsledkovej listiny 
a prirátanie bodov tým, s ktorými vyhral 
podvodom. Jedným z nich bol aj Miro, 
a tak dodatočne získal jeden bod, ktorý ho 
vyšvihol na slušné 19. miesto. Na záver tre-
ba konštatovať, že pri počte 42 súťažiacich 
sme sa všetci dostali do prvej polovice, čo 
nemožno nazvať ináč, ako veľmi uspokoji-
vým výsledkom. 

Majstrovstvá 
Slovenskej republiky 
študentov a študentiek 
stredných škôl 2021 
v šachu

Na celoslovenské kolo postúpilo z kaž-
dého kraja 10 šachistov a niektorí ďal-

ší, ktorí dostali divoké karty (niektorí hráči 
nakoniec nenastúpili). Zmes tých najlep-

ších hráčov stredných škôl zo Slovenska 
predurčila divadlo, v ktorom sa dalo pred-
vídať, že ktokoľvek z vyrovnanej prvej 
dvadsiatky mohol zaujať jednu z medai-
lových pozícií. Vyrovnanosť turnaja sa 
ukazovala priebežne, poradie po jednot-
livých kolách sa neustále premiešavalo. 
Mne sa počas celého turnaja darilo udržať 
na popredných miestach, čo nakoniec 
vyústilo do boja o medailu v poslednom 
kole. V nervydrásajúcej poslednej partii 
som uhral remízu, čo vďaka pomocnému 
hodnoteniu (zvažuje silu súperov a rozho-
duje pri hráčoch s rovnakým počtom bo-
dov) a uhratými 5,5 bodmi stačilo na skve-
lé 3. miesto. To prvé suverénne obsadil 
Richard Turčan z Banskej Bystrice (6,5b), 
stupeň víťazov na druhom mieste doplnil 
Šimon Rybka z Popradu (5,5b). S medailo-
vým umiestnením som maximálne spo-
kojný a verím, že aj môj úspech presvedčí 
športovcov akýchkoľvek odvetví z nášho 
kraja o tom, že tvrdá práca sa vypláca. 

Byť v škole ako doma je naším cieľom 
každý deň. Zobudiť sa ráno a myslieť 

na školu ako na druhý domov, na druhú 
rodinu je to, k čomu sa snažíme našich 
žiakov viesť. Spolu s rodičmi smerujeme 
deti k zodpovednosti, spolupatričnosti, 
túžbe po poznaní a radosti z učenia.

Tento školský rok kladieme dôraz na to, 
aby okrem fyzického zdravia žiaci mysle-
li aj na svoju dušu a tomu prispôsobuje-
me naše aktivity. Máme rôzne tematické 
týždne – týždeň prevencie proti drogám, 
proti šikane, deň školských knižníc, deň 
jazykov, deň úsmevu, deň zdravej stravy 
a relaxu a mnohé iné. 

Vštepiť žiakom správne hodnoty je tiež 
našou prioritou, a to realizujeme pros-
tredníctvom mnohých charitatívnych 
zbierok – Biela pastelka, Unicef, Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok, 
Zbierka pre bezdomovcov, samozrejme, 
všetko aj za účasti našich najmenších – 
škôlkarov.

Pre našich šikovných žiakov  je ľahké 
získať aj výborné umiestnenia v rôznych 
súťažiach. Tento školský rok sa nám po-
darilo vyhrať okresný Wocabee jazykový 
šampionát. Zúčastňujeme sa olympiád 
a mnohých iných súťaží aj na celosloven-
skej úrovni, v ktorých dosahujú žiaci obdi-
vuhodné výsledky.  

Náš najväčší úspech za tento školský 
rok je výhra GalaxyCodr – interaktívna 
vzdelávacia hra, vďaka ktorej sa žiaci na-
učili základné princípy programovania, 
zažili galaktické dobrodružstvá a vyhrali 

novú interaktívnu učebňu ako najúspeš-
nejšia škola v Prešovskom kraji.

Adventné prežívanie je v našej škole 
tiež jedinečné. Všetci sa stíšime a plníme 
rôzne adventné predsavzatia. Tento škol-
ský rok ideme po stopách vianočného 
mystéria. 

Ak vás naša činnosť zaujala, viac infor-
mácií získate na našej webovej stránke 
www.primaskola.sk

V novom roku prajeme všetkým čitate-
ľom veľa sily, lásky, dobrosrdečnosti a ná-
deje v lepší a krajší zajtrajšok. 

Ako plynie čas 
v Súkromnej ZŠ s MŠ 
v roku 2021/2022

lendár-
t t á

v

P

Zdroj: primaškola

Majstrovstvá Prešovského kraja študentov 
a študentiek stredných škôl 2021 v šachu

Text a foto: Michal Verbovský
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 Projekt Záložka do knihy spája slovenské 
školy je to už dlhoročný celoslovenský 

projekt, ktorý sa realizoval počas mesiaca 
október a november 2021 aj na našej ško-
le. Vyhlasovateľom projektu je Slovenská 
pedagogická knižnica. Cieľom projektu 
je nadviazanie kontaktov medzi sloven-
skými strednými školami a podpora čí-
tania prostredníctvom výmeny záložiek 
do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou 
technikou na vyhlásenú tému. Tento rok 
sa záložky vyrábali na tému: Významné 
osobnosti slovenskej literatúry – Pavol 
Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) 
a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie 
úmrtia).

Našej škole bolo tento rok za partner-
skú školu pridelené Gymnázium vo Veľ-
kých Kapušanoch. Projekt bol realizovaný 
v triede 2.A Naplno boli využité medzi-
predmetové vzťahy a prepojenia. Koordi-
načným predmetom bol slovenský jazyk 
a literatúra. Pandemická situácia skom-
plikovala celý proces výroby záložiek, no 

nezastavila nás. Študenti využili dištanč-
ný spôsob výučby na zistenie si informá-
cií o vybraných literárnych osobnostiach 
z rôznych online zdrojov. Počas online 
hodiny informatiky potom každý pripravil 
grafi cký návrh svojej záložky, ktorá sa po-
tom vytlačila a zrealizovala do konečnej 
podoby.

Až v priebehu novembra došlo k vý-
mene záložiek, naši druháci sa darče-
kom z Veľkých Kapušian potešili a určite 
ich využijú ako vhodnú záložku nielen 
do beletrie, ale aj do odborných kníh 
a učebníc. 

Školstvo

Pomaly sa končiaci rok 2021 bol vyhlá-
sený Medzinárodnou speleologickou 

úniou (UIS) za Medzinárodný rok jaskýň 
a krasu. Z tohto dôvodu sme na našom 
gymnáziu venovali témam spojeným 
s krasom a jaskyňami dňa 2. 12. 2021 špe-
ciálne hodiny geografi e. Žiaci mali mož-
nosť dozvedieť sa zaujímavé informácie 
priamo od Aleny Gessert z Ústavu geo-
grafi e PF UPJŠ, ktorá sa ako vedecká pra-
covníčka venuje výskumu krasu a jaskýň 
nielen na našom území, ale aj vo svete, 
napr. aktuálne v Číne. 

Študenti sa dozvedeli prečo a kde 
vznikajú jaskyne, prečo je potrebné kras 
a jaskyne chrániť, ale aj o zaujímavostiach 
a rekordoch týkajúcich sa jaskýň na Slo-
vensku i vo svete. Vzhľadom na aktuálnu 
protiepidemickú situáciu museli tieto 
hodiny absolvovať v podobe online se-
minára, kde žiaci nadobudli nielen nové 
vedomosti, ale porozumeli aj fungovaniu 
a citlivosti krasu. Reakcie študentov sved-
čili o tom, že majú motiváciu osobne na-
vštíviť a bližšie spoznať konkrétne jaskyne 
a krasové územia, ktoré zaberajú viac ako 
20% povrchu Zeme a nemálo takýchto lo-
kalít nájdeme aj na Slovensku. 

 Podarilo sa! 
Sme opäť o čosi 
výnimočnejší!

Ako jediné gymnázium prinášame 
našim žiakom výnimočnú príle-

žitosť v rámci predmetu projektový 
manažment, AKREDITOVANÝ KURZ 
ZÁKLADOV MANAŽMENTU S CERTI-
FIKÁTOM! Štúdiom u nás pripravu-
jeme našich žiakov na budúce po-
volanie už dlho, preto sme bojovali, 
vybavovali, spisovali a urobili maxi-
mum, aby sme mohli našim žiakom 
priniesť niečo viac. Podarilo sa! Zís-
kali sme akreditáciu Kurzu Základov 
Manažmentu, ktorý pripraví žiakov 
na prax v rôznych odvetviach a na 
pracovných pohovoroch im len a len 
pomôže. Výstupom kurzu je úroveň 
MASTER MANAŽÉR s celoživotným 
certifi kátom, ktorý bude mať zák-
lad pre ďalšie stupne manažmentu 
a rôzne manažérske povolania. Školiť 
našich žiakov budú dlhoroční skúsení 
manažéri, ktorí svoje skúsenosti, zna-
losti a zručnosti naučia našich žiakov.
Sme nadšení a už teraz sa tešíme na 
našich novým manažérov. 

Text a foto: Ivana Ličáková

Medzinárodný rok krasu a jaskýň na 
Súkromnom Gymnáziu DSA

Ján Vojtašák

V školskom kole Olympiády v anglickom 
jazyku si 19. novembra 2021 zmeralo 

svoje vedomosti 16 súťažiacich zo všetkých 
tried nášho gymnázia. Súťaž mala tradič-
nú prezenčnú podobu, písomný test ove-
ril zručnosti študentov v počúvaní, čítaní 
s porozumením, gramatike aj slovnej záso-
be. V ústnej časti ukázali svoje schopnosti 
používania anglického jazyka v praxi. Víťaz-
mi školského kola vo svojich kategóriách 
sa stali Patrik Antol (2.A) a Karolína Krišto-
fová (3.A). Našu školu budú reprezentovať 
na okresnom kole súťaže 13. januára 2022. 
Z dôvodu pandemickej situácie už toto 
kolo prebehne formou online testu. Drží-
me palce našim želiezkam v ohni!

Aj piatok 26.11.2021 sa niesol v du-
chu anglickej súťaže. Tentoraz sme 
boli aktívnymi účastníkmi medziná-
rodnej súťaže Best in English. Súťaž 
organizovaná pod hlavičkou Minis-
terstva školstva Českej republiky má 
už dlhoročnú tradíciu v krajinách 
strednej a východnej Európy. Vypra-
covaním štandardizovaného testu si 
tak naši študenti mohli zmerať svoje 
vedomosti aj so spolužiakmi z iných 
štátov, porovnať svoje vedomosti 
a zručnosti. Gymnázium DSA repre-
zentovalo 19 študentov. Najúspešnejšia 
riešiteľka za našu školu je Anna Kristína 
Pristašová (4.A), nasledovaná Karolínou 
Krištofovou (3.A) a Dávidom Kelemenom 
(2.A). 

Tretí piatok v duchu vedomostných 
súťaží bol 10. december 2021. Konalo sa 
školské kolo Olympiády zo slovenského 

jazyka. Súťaž už mala podobu rovnakého 
online testu pre všetky prihlásené školy. 
Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 12 
študentov zo všetkých ročníkov. Školské 
kolo olympiády zo SJ vyhral Michal Ver-
bovský zo 4.A. Ako víťaz školského kola 
postúpil hneď na krajské kolo súťaže. Dr-
žíme palce! 

Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy
Text a foto: Júlia Smoroňová

Čas olympiád a súťaží 
sa rozbehol

Text a foto: Júlia Smoroňová 
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Imatrikulácia 
prvákov 2021

Dňa 26.11.2021 sa 
v dopoludňajších 

hodinách uskutočni-
la Imatrikulácia na-
šich prváčikov. Každá 
trieda si pripravila milé 
vystúpenie, ktoré si prišlo 
pozrieť i vedenie školy. Žiaci spoločne 
zaspievali pieseň „Do školy sa teším“ 
a vyslovili „Prvácky sľub“. Na záver boli 
žiaci pasovaní pánom riaditeľom za 
prvákov. Veríme, že to, čo žiaci sľúbili, 
naozaj budú v škole dodržiavať a budú 
počas nasledujúcich školských rokov len 
chválení. Držíme im palce. 

Text a foto: web školy

Začiat ok decembra je každoročne 
spojený s príchodom sv. Mikuláša. Aj 

k nám zavítal... Sme radi, že táto každo-
ročná tradícia si u nás našla svoje stabilné 
miesto a tešia sa na ňu malí, ale aj veľkí. Po 
chodbách sa ozýval smiech i radosť. Krás-
ny cingot zvončeka prezrádzal, že čarovný 
čas Vianoc sa blíži.

Veľký i malý Mikuláš spolu s čertom, 
anjelom a ďalšími pomocníkmi navštívili 
všetky triedy, samozrejme pri dodržaní 
všetkých epidemiologických nariadení 
v súvislosti s výskytom ochorenia Co-
vid-19 a prihovorili sa žiakom ako aj uči-
teľom. V tomto čase plnom zákazov, prí-
kazov, odporúčaní a nariadení je naozaj 
dôležité nezabúdať ani na našich najmen-
ších a príchod Mikuláša bol pre ne naozaj 
motiváciou byť lepšími a príležitosťou 
ukázať mu, čo vieme. Preto si deti spolu 

s pani učiteľkami a učiteľmi s radosťou 
pripravovali program, ktorým sv. Mikuláša 
vo svojich triedach privítali. Zazneli kole-
dy, básne, piesne, riekanky a priania, ako 
aj saxofónové vystúpenie prvákov, ktorí 
Mikulášovi predviedli svoje umenie. Žiaci 

aj napriek prísnym opatreniam 
dokázali svojou aktívnou prá-
cou vyčariť úsmev, potešenie 
a radosť, ktorá je v týchto dňoch 
pre nás všetkých tak veľmi po-
trebná. Mikuláš všetkých žiakov 
a učiteľov obdaroval úsmevom, 
pochvalou, ale aj sladkým dar-
čekom a postupne sa so svojou 
družinou presunul aj do priesto-
rov školskej jedálne. Tam ho 
privítala pani vedúca školskej 
jedálne a z jeho príchodu sa po-
tešili aj naše p. kuchárky. 

Všetkým, ktorí sa do tejto mi-
lej akcie zapojili, úprimne ďaku-
jeme. Veríme, že sme v srdciach 
našich žiakov zažali plamienok 
radosti, ktorý ich zahrieva a vy-
tvára tú pravú atmosféru prichá-
dzajúceho vianočného času. 

A j v tomto škol-
skom roku žia-

ci Základnej školy na 
Ulici Komenského v okresnom kole 
technickej olympiády súťažili. Súťaž 
prebiehala online v dvoch kategóri-
ách: 8. - 9. ročník (kategória A), 5. - 7. 
ročník (kategória B). Naši žiaci Mar-
tin Grobarčík z 8.A triedy a Tobias 
Trojanovič z 8.B triedy sa v kategórii 
A umiestnili na víťaznom 1. mieste, 
z ktorého postupujú ďalej do kraj-
ského kola. Súťažiacim srdečne bla-
hoželáme a prajeme im veľa šťastia 
v krajskom kole a zároveň ďakuje-
me za vzornú reprezentáciu mesta 
Sabinov. 

Príchod Sv. Mikuláša 
v ZŠ Komenského

Text: Hovancová Eva, vychovávateľka ŠKD, 
foto: archív školy

Zabojovali sme 
v Technickej 
olympiáde

Alžbeta Kuižová

-
na

e
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...Ščesce, zdrave, pokuj svatý 
vinčujeme vám....

V predvianočných dňoch je pre deti 
najdôležitejšie cítiť lásku a pokoj. To, 

ako naše deti vnímajú prichádzajúci čas 
Vianoc, je potrebné podchytiť a vytvoriť 
im pôdu, aby sa mohli realizovať a preží-
vať Vianoce aj v školskom prostredí. Aj my 
sa snažíme v každej triede vytvoriť pros-
tredie, v ktorom by žiaci trošku zabudli 
na aktuálnu nepriaznivú pandemickú 
situáciu a mohli prežívať radosť... Tako-
uto aktivitou bola aj vianočná besiedka 
prvákov v školskom klube detí, samo-
zrejme pri dodržaní pandemických opat-
rení (nemiešané triedy), kde n aši žiaci 

počúvali príbeh Vianoc, rozprávali sme sa 
o vianočných tradíciách a zvykoch a pri-
blížili sme im význam a poslanie týchto 
dní. Vo vianočnej dielni sme tvorili, kres-
lili, vyrobili sme si Betlehem, čelenky, 
ako aj lampášiky. Rodičia žiakom nabalili 
svoje vianočné napečené dobroty, uvarili 
sme si spolu ovocný vianočný punč, žiaci 
prispeli do programu koledami, básňami 
a piesňami, za čo boli aj obdarovaní. Za-
hrali sme si spolu niekoľko spoločných 

hier a takto sme si spríjemnili naše spo-
ločné posedenie. 

Čo viac dodať? Vianoce sú neodmys-
liteľnou súčasťou našich životov. A naj-
mä tých detských. Iskričky radosti v ich 
očiach, ako aj prítomná pohoda pri via-
nočnom stromčeku je pre nás neoceniteľ-
nou odmenou za našu prácu. Ďakujeme 
aj rodičom našich žiakov, ktorí sú týmto 
aktivitám naklonení. Prajeme všetkým 
šťastný a požehnaný nový rok 2022. 

Po konzultácii s RÚVZ a pri 
zabezpečení všetkých 

protiepidemiologických 
opatrení žiaci 1. – 4. roční-
ka ZŠ na Ulici Komenského 
v období od 7. decembra 
do 16. decembra 2021 ab-
solvovali hodiny telesnej 
výchovy zážitkovou formou 
na Zimnom štadióne v Sa-
binove. Využili sme hodiny 
telesnej výchovy práve na 

korčuľovanie. Naším cieľom bolo 
to, aby sa žiaci začiatočníci na-
učili korčuľovať a žiaci, ktorí už 
vedeli korčuľovať, aby sa zdoko-
nalili. Prvos tupn iari mali radosť 
z pohybu, prežívali radosť, na 
tvárach im žiarila dobrá nálada, 
ale hlavne nezabudnuteľné boli 
ich úsmevy. Žiaci si zasúťaži-
li, postupne plnili rôzne úlohy. 
Ciele sme naplnili do poslednej 
bodky! Chceli by sme pochváliť 
žiakov za ich prístup, snažili sa 
a bolo vidieť, že ich to baví a že 
chcú korčuľovať. 

Predvianočný čas je priestorom na veľ-
ké nádeje, rozžiarené oči v tajuplnom 

svetle očakávaní a ticha... Adventný čas. 
Každý z nás má v tomto období tisícky 
snov či prianí... V tomto tajomnom a vzác-

nom čase žiaci  ZŠ Komenského písali listy 
či pohľadnice Ježiškovi v rámci projektu 
Vianočná pošta na adresu Ježiško 999 
99. Otvorili svoje dvierka... Podelili sa so 
svojimi úprimnými poďakovaniami Je-
žiškovi za dary – život, rodinu, úsmev či 
múdrosť. Aj so svojimi tajnými želaniami, 
pozdravmi či milými príbehmi. Vznikol 
nám ostrov pozitívnej energie a nadše-
nia! Vianočná pošta – jeden z ich tradič-
ných symbolov Vianoc v ZŠ Komenského 
žije. Nevyšiel z módy! Nevytratil sa. Zostal 

tu, patrí k tradícii a naši žiaci na ňu neza-
búdajú... Vo svojich listoch žiaci napísali 
aj to, aby všetkým bolo dopriate nebo tu 
na Zemi, nech chorí na Covid-19 nemusia 
odchádzať a poďakovali sa našim zdravot-
níkom... Priali si najmä, aby rodiny mohli 
mať krásne a požehnané nielen Vianoce, 
ale aj všetky dni, kedy sú spolu... Tešíme sa  
z jedinečnej sily, ktorej hovoríme ľudské 
puto. Prajeme si, nech to puto ľudskosti, 
pokoja, spolupatričnosti zotrváva v nás po 
celý nasledujúci rok 2022... 

Text: Ľudmila Martančíková, Darina Motýľová, 
foto: archív školy

 Projekt VIANOČNÁ 
POŠTA 

Vianočná besiedka 
v Školskom klube 
detí ZŠ Komenského

Text: Hovancová Eva, vychovávateľka ŠKD, 
foto: archív školy 

Text: Libor Zagrapan, 
foto: archív školyZážitkové hodiny 

telesnej výchovy
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NAŠE NAJ
 mimoškolské podujatia
 nízka nezamestnanosť absolventov
 športové kurzy
 štátne skúšky
 priemyselné certifi káty
 spolupráca s fi rmami
 duálne vzdelávanie
 moderné technické zariadenia
 vyučované jazyky – anglický, ruský 

Škola disponuje:
 telocvičňou
 posilňovňou
 bazénom
 športovým ihriskom
 WiFi dostupným internetom
 technickými zariadeniami
 multimediálnymi učebňami

Škola je zapojená do programu Interreg
Naše tradície
 Biela pastelka
 Hodina deťom
 CodeWeek
 Čitateľský maratón
 Expert geniality show
 Tvorba záložiek do kníh
 Európsky deň jazykov
 Matematický klokan
 Pentapolitana
 SOČ

Škola spolupracuje s fi rmami:
SANAS, a.s.
GOHR, s.r.o.

ZŤS Sabinov, a.s.
INTERKOV STEEL, s.r.o

Tradičné exkurzie a pobyty školy
- Autosalón
- exkurzia Milk-Agro Sabinov
- exkurzia TUKE 
- exkurzia ZTS Sabinov, a.s., SANAS, a. s. , 

Osvienčim
- lyžiarsky výcvik
- kurz ochrany človeka a prírody

Krúžky školy
 Cestné vozidlá
 Cukrársky
 Ekologický
 Florbalový
 Fotografi cký
 Futbalový
 Krúžok anglického jazyka
 Mladý stavbár
 Multimédia v kocke
 Nové trendy v spoločnom stravovaní
 Počítačové siete a serverové systémy
 Programovanie
 Sírius - prvá pomoc
 Stolnotenisový, športový
 Štúdiový
 Technické práce
 Tenisový
 Vysokohorská turistika

ŠTÚDIUM

4 - ročné odbory
I. mechanik elektrotechnik 2697 K
• autoelektronika 
Absolvent ovláda práce pri konštruk-
cii, výrobe, montáži, diagnostike, servise 

Spojená škola, SNP 16 v Sabinove má 
z dlhodobého hľadiska nezastupiteľ-
né miesto v príprave kvalifi kovaných 
pracovníkov pre elektrotechnický, 
drevospracujúci a strojárenský prie-
mysel. Zároveň úspešne zabezpeču-
je vzdelávanie v oblasti gastronómie 
a administratívy v regióne Šariša 
a Hornej Torysy. Škola mala vyše 
100-ročnú tradíciu poľnohospodár-
skych odborov. Po spoločenských 
zmenách v roku 1989 došlo k ich 
útlmu a škola sa preorientovala na 
technické odbory, služby a remeslá. 
Počas 60-ročnej histórie škola vy-
chovala viac ako 8 000 absolventov 
v učebných odboroch a okolo 3 500 
absolventov v študijných odboroch. 

Kvalitnú prípravu študentov pre 
uplatniteľnosť na trhu práce doma 
i v zahraničí zabezpečujú skúsení 
učitelia a majstri odborného výcvi-
ku. N eustála modernizácia materi-
álno-technického vybavenia školy 
a zapájanie sa do rôznych projektov 
predstavujú dôležitú konkurenč-
nú výhodu na trhu stredných škôl. 
Absolventi Spojenej školy, SNP 16 
v Sabinove získavajú jej úspešným 
ukončením maturitné vysvedčenie, 
resp. výučný list.

Autor článku: Barbora Bednarčíková
Autor fotografi í: Miroslav Tutoky
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S nasadenými respirátormi a rukavica-
mi sa začali pripravovať zdravé balíčky 

plné vitamínov s príchuťou čokolády. Aby 
boli dodržané všetky hygienické pravidlá, 
tejto úlohy sa zhostili najstarší žiaci na tej-
to škole, žiaci štvrtého ročníka. Balíčky es-

teticky doladili dievčatá z I. NRS /denného 
nadstavbového štúdia – odbor: podnika-
nie v remeslách a službách/. Anjelské ba-
líčky boli určené pre „anjelov“ našej školy 
z radov študentov i pedagógov a obsa-
hovali jablko, mandarínku, oriešok, čoko-
ládovú lízanku a cukrík. Okrem veľkého 

a opravy na elektrotechnických a elektro-
nických zariadeniach automobilov.

• spotrebná technika
Absolvent ovláda základné elektronické 
zariadenia, elektropríslušenstvo spotreb-
nej elektroniky, údržbu a opravy elektro-
nických prvkov a zariadení elektroniky.

• informačné technológie
Absolvent ovláda výpočtovú techniku, 
prvky a architektúru počítačových sietí, 
hardvérové a softvérové vybavenie v po-
čítačových sieťach.

II. operátor drevárskej a nábytkárskej vý-
roby 3341 K – duálne vzdelávanie

Absolvent ovláda a vie organizovať prá-
cu pri ručnom a strojovom spracovaní dre-
va, vie navrhnúť a posúdiť postupy výroby 
drevárskych a nábytkárskych výrobkov.

Učebné odbory
(dĺžka štúdia 3 roky, absolventi získajú vý-
učný list)

I. autoopravár 2487 H (01 – mechanik) 
Absolvent môže pracovať samostatne 
ako živnostník v automobilovom priemys-
le a servisných opravovniach. Má praktické 
zručnosti potrebné pre štandardné opra-
vy cestných motorových vozidiel.

II. kuchár 6445 H
Absolvent môže pracovať ako živnost-
ník v potravinárskom priemysle, v reštau-
račných zariadeniach. Pozná zásady 
uplatňovania gastronomických pravidiel 
pre prípravu pokrmov domácej a zahra-
ničnej kuchyne.

III. technicko-administratívny pracovník 
6475 H 

Absolvent ovláda obchodnú korešpon-
denciu, ekonomické princípy riadenia fi r-
my a základy účtovníctva. Odbor je vhod-
ný najmä pre dievčatá.

IV. obrábač kovov 2433 H
Absolvent môže pracovať samostatne ako 
živnostník v strojárenskom priemysle, má 
praktické zručnosti potrebné pre obrába-
nie technických materiálov.

Nadstavbové štúdium, ktoré nadväzuje 
na predchádzajúce odborné vzdeláva-
nie: 
2-ročné nadstavbové štúdium denné
I. podnikanie v remeslách a službách 

6403 L 00 
Absolventi sa v praxi uplatňujú v pozíciách 
riadiaceho stredného manažmentu a riadia 
malú skupinu zamestnancov, môžu súk-
romne podnikať. Aplikujú v praxi obchod-
no-podnikateľské aktivity a zásady mar-
ketingu, získavajú, spracúvajú a využívajú 
ekonomické informácie, v organizačnej prá-
ci a pri vedení agendy využívajú informač-
no-komunikačné technológie, orientujú sa 
v základných právnych normách a predpi-
soch, ovládajú zásady komunikácie s klient-
mi, zákazníkmi a spolupracovníkmi.

2-ročné nadstavbové štúdium externé
I. podnikanie v remeslách a službách 

6403 L 00 
II. dopravná prevádzka 3757 L 00
III. spoločné stravovanie 6421 L 00 
IV. drevárska a nábytkárska výroba 3347 

L 00

2-ročné pomaturitné kvalifi kačné štú-
dium v externej forme
I. mechanik elektrotechnik 2697 N 00 
Absolvent ovláda práce pri konštrukcii, 
výrobe, montáži, diagnostike, servise 
a opravy na elektrotechnických a elek-
tronických zariadeniach automobilov, 
základné elektronické zariadenia, elek-
tropríslušenstvo spotrebnej elektroniky, 
údržbu a opravy elektronických prvkov 
a zariadení elektroniky, výpočtovú tech-
niku, prvky a architektúru počítačových 
sietí, hardvérové a softvérové vybavenie 
v počítačových sieťach.

Skrátené štúdium 2-ročné v učebných 
odboroch s cieľom rozšírenia a prehĺbe-
nia kvalifi kácie
I. elektromechanik – silnoprúd 2683 H 11 
Absolvent je kvalifi kovaný odborný tech-
nický pracovník, schopný pracovať samo-
statne alebo v kolektíve s elektrickými 
zariadeniami, kde môže využívať štan-
dardné elektrické a elektronické meracie 
prístroje a diagnostickú techniku.

II. autoopravár mechanik 2487 H 01 
Absolvent môže pracovať samostatne 
ako živnostník, v automobilovom prie-
mysle a servisných opravovniach. Má 
praktické zručnosti potrebné pre štan-
dardné opravy cestných motorových vo-
zidiel.

III. kuchár 6445 H 00 
Absolvent môže pracovať ako živnostník, 
v potravinárskom priemysle, v reštaurač-
ných zariadeniach. Pozná zásady uplat-
ňovania gastronomických pravidiel pre 
prípravu pokrmov domácej a zahraničnej 
kuchyne.

Nižšie stredné odborné vzdelanie 
2 – ročné
Absolvent získa vysvedčenie o závereč-
nej skúške.
I. obrábanie kovov 2477 F 00 
Absolvent vie vykonávať jednoduché prá-
ce pri obsluhe strojov pre strojárenský 
priemysel.

II. potravinárska výroba 2982 F 00 
Absolvent vie vykonávať jednoduché 
a pomocné práce v potravinárskej výrobe.

III. stavebná výroba 3686 F 00 
Absolvent vie vykonávať základné staveb-
né práce v stavebnej výrobe

IV. spracúvanie dreva 3383 F 00 
Absolvent vie vykonávať jednoduché prá-
ce pri spracovaní dreva. 

Pokračovanie na s. 18 

Mikulášske balíčky na Spojenej škole
Jednou z tradícií Spojenej školy na Ul. SNP 16 v Sabinove bola od nepamäti myš-
lienka propagovania zdravej výživy. Príbeh príprav Mikuláša začal už na štvrťročnej 
porade. Požehnanie od vedenia školy dostal kolektív zdravej výživy: p. Mihaľáková, 
p. Skladaná a Žiacka školská rada pod vedením p. Hardoňovej. Nastal čas vyhrnúť si 
rukávy a začať. Riaditeľ spojenej školy Miloš Ondrejkovič podporil aj tento rok vý-
robu mikulášskych balíčkov obsahujúcich produkty zdravej výživy. Keďže situácia 
spojená s pandémiou COVID-19 znemožnila počas posledných dvoch rokov prípra-
vu balíčkov, ktoré obsahujú výdatné a výživné potraviny, na potravinové balíčky 
v decembri 2021 konečne dopadol slnečný lúč. 

Autor článku: Barbora Bednarčíková
Autor fotografi í: Miroslav Tutoky
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množstva anjelov túto školu navštevuje aj 
zopár čertov. Nezabudlo sa ani na to, pre-
to bolo pre nich a pre čertovsky dobrých 
pedagógov pripravených niekoľko čer-
tovských špeciálov. Nuž, veď kto z čertov 
nemá rád cesnak a cibuľu? Čertovské ba-
líčky boli teda určené pre čertovsky dobré 
vedenie, ktoré si v nich našlo cibuľu, mrk-
vu, petržlen a zemiak.

Po úspešnej výrobe mikulášskych ba-
líčkov zavítal po dlhej dobe na pôdu 
Spojenej školy Mikuláš so svojím tímom 
podporujúcim imunitu. Keďže stále do-
držiavame protipandemické opatrenia, 
Mikuláš nemohol prísť zďaleka, ale jed-
ného aj so svojím tímom sme objavili 

medzi študentmi štvrtého a prvého roč-
níka. Počas tohto špeciálneho dňa, keď 
každý čakal s napätím Mikuláša, otvorili 
sa dvere a Mikuláš sa v nich konečne ob-
javil. No nebol sám, pomáhal mu krásny 
anjel a rozprávkový čert, ktorý okrem čer-
tovských balíčkov uštedril najbližšiemu 

okoliu svojej sadze, a tak nájsť ufúľané-
ho pedagóga či žiaka v priestoroch školy, 
bolo jednoduché. Čo všetko hovorili a vy-
paratili títo traja a ich pomocníci s čertom 
ostane v spomienkach žiakov, pedagógov, 
ale i v každom z nás vyvolá maličký úsmev.

Riaditeľ spojenej školy Miloš Ondrejko-
vič sa potešil úspešnému priebehu priví-
tania Mikuláša a jeho tímu a samozrejme, 
veľká vďaka patrí každému, kto k tejto ak-
cii prispel čo i len troškou svojej námahy, 
nápadov a realizovaním svojich talentov. 
Blížia sa najkrajšie sviatky roka a keďže 
sviatok sv. Mikuláša predstavuje deň ob-
darúvania, skúsme si dať malé predsavza-
tie, darovať úsmev a obdariť ním každého, 
veď je úplne zadarmo. 

Pokračovanie zo s. 17 

ROĽNÍCKA OTÁZKA

Dokiaľ tento svet svetom bude, dotiaľ 
bude musieť každý človek pracovať. 

A práca bude vždy ťažšia, lebo ručnú prá-
cu obťažujú všelijaké stroje, ktoré dávajú 
svoj tovar lacnejšie, než človek. Podobne 
je to i s roľníkom. Vo vyspelejších kraji-
nách roľníci sá vzdelávajú, učia, snažia sa 
zem čo najviac vyúžitkovať.

Dnes ani u nás nestačí semeno zasiať, 
zabrániť a čakať do jara. Zem, keď sa o ňu 
príliš nestaráme, vyžije sa, vysíli a potom 
rodí slabo. Dôkazom toho je i naše Slo-
vensko. Má viac ornej pôdy, než menšia 
Morava a nedáva toľko úrody ako tá.

Naša Československá repubIika chce 
ľudu pomáhať. Zriaďuje v obciach hospo-
dárske školy. V týchto školách každý roľníc-
ky syn má dosť možností poučiť sa o tom, 
čo jeho predkovia nevedeli, lebo na zemi 
svojej pracujú práve tak, ako pracovali na 
nej ich predkovia pred dávnym časom.

Chyba našich roľníkov je, že sa neradi 
dajú poučiť. Na istej dedine prednášal som 
o umelých hnojivách. Vysvetľoval som, do 
akej zeme aké hnojivo sa hodí, po ktorej rast-
line čo treba sialť alebo sadiť, aby sme z práce 
mali úžitok a niektorí gazdovia mi nadhodi-
li, že čo ich ja budem učiť o hnojení, keď oni 
takmer na hnoji vyrástli. A mýlia sa. Lebo oni 
nezkúšali na svojej pôde nijaké novoty, neve-
dia a nemôžu vedieť, čo práce si dali mnohí 
učení ľudia, aby vyzkúšali vlastnosti zeme a na 
základe nadobudnutých vedomosti povedali, 
čomu sa naučili pri toľkom lámaní hlavy. 

Chyba je i to, že na našich dedinách 
povie človek, že syna svojho na zimu dve 
bude posielať do školy (lebo ho musí po-
sielať) a potom nech ostane doma gazdo-
vať. Škola ešte nikomu nebola na škodu, 
nebude ani nám. Čím viac sa niekto učí, 
tým viac vie a tým ľahšie sa môže uplat-
niť v dnešnom ťažkom čase, keď takmer 
treba napínať rozum, aby sme si poradili 
s mnohými vecami hospodárskymi.

V iných krajinách robia ľudia i to, že vycho-
dia obecné školy, gymnázium, ba niekedy 
vysoké školy a po skončení učenia vrátia 
sa domov, do svojich dedín a gazdujú ako 
šuhajci, ktorí sa v škole sotva naučili čítať 
a písať. Komu sa bude lepšie dariť práca? 

Iste tomu učenému, lebo ten i šikovnejšie 
si pomôže, i lepšie bude vedieť predať svo-
je výrobky, zbožie a statok a bude mať viac 
radosti z toho, keď vidí, že nedrhol nadarmo.

Mnohí reptajú u nás, že máme mnoho 
vojska. Máme ho, to je pravda. Ale ja neviem 
prípadu, že by bolo niekomu na škodu. Pri 
vojsku robia sa všelijaké kurzy. Tých, čo ne-
vedia čítať a písať — naučia zadarmo, tých, 
čo sa chcú naučiť remeslu, naučia a tak sa 
stáva, že naše vojsko je pokračovacou školou 
občianstva a v nej každý nadobudne niečo 
osožného pre život. Máte synov, ktorí nosili 
na sebe mundur? Máte, no tak. A pozorovali 
ste, že oveľa učenější sa vám vrátil po pol-
druha roku domov z kasárne? Prečo? Preto, 
lebo dostal sa medzi svet, videl ľudí, všeličo 
počul a poučil sa o tom, čo človek nezabud-
ne, lebo pri svojom zamestnaní vždy musí na 
to myslieť a vžije sa mu to dobre do pamäti.

Maďarskí grófi  a baroni namysleli si, že 
bude dobre sa biť za slovenskú zem. Chcú 
urobiť novú komasáciu. Viete, čo je komasá-
cia? To je prosím takáto vec: Pred niekoľký-

mi storočiami kráľ maďarský pobral od náš-
ho ľudu čo lepšie zeme a dal ich daru svojim 
verným grófom a barónom. Ked vznikla re-
publika, tieto zeme pobrali sme týmto pá-
nom, avšak, hoci boli naše, zaplatili sme si 
ešte raz a rozparcelovali. Miestami sa to ešte 
nedokončilo, miestami sa stali i krivdy, avšak 
v podstate reforma pozemková ľudu po-
mohla. Koľkí nemali predtým ničoho a teraz 
si môžu pohodlne gazdovať?

Tak títo páni by chceli našu zem znova 
brať. Na to si vymysleli toho lorda Rothe-
merea, o ktorom ste už počuli a tento 
gróf — bližšia košeľa, než kabát, prišiel im 
na pomoc a chce roztrhať slovenskú zem. 
Vážni ľudia vo svete sa mu už vysmia-
li. A nič z toho nebude. My však majme 
z toho také poučenie, že si svoju sloven-
skú zem budeme väčšmi milovať, že pri-
ľneme k nej väčšou láskou a oddanosťou 
a budeme sa starať o to, aby nám priniesla 
v budúcnosti viac osohu i viac potešenia.

Nehľadajme my Ameriku vo svete. Tam 
je svet cudzí. Ten dolár nie je toľko hoden, 
čo zdravia zaň necháme v Amerike.

Bol jeden gazda. Keď umieral, zavolal 
k smrteľnej posteli svojich troch synov 
a povedal im: V záhrade zakopaný je po-
klad. Hľadajte si no. Synovia prekopali zem, 
ba vzali i riečicu a tak ju všetku presiali, ale 
pokladu nenašli. Už sa počali hnevať na 
otca, ale potom zasadili do zeme hrozno 
a v čase úrody videli, že ešte nikdy neuro-
dila tá zem toľko, ako vtedy. Dovtípili sa. 
Poznali ten poklad a od tých čias usilovne 
pracovali na svojom dedičstve.

I Naša zem má v sebe takéto poklady. 
Hľadajme ich, a keď ich nájdeme, nebude-
me potrebovať ani cudzí svet, ani Ameri-
ku a doma vospolok budeme si žiť novým 
spôsobom života a tento život bude nám 
všetkým jednako drahý. Pričiňme sa.

Vytrvalosťou rozriešime i roľnícku otáz-
ku. Teraz, po reforme daňovej nebudeme 
mať toľko bremien na chrbte, pôjde nám to 
lepšie a presvedčíme sa hlavne o jednom:

Menej práce a viac osohu. A viac času 
sa nám zvýši, aby sme sýtili nášho ducha, 
o čom budeme si hovoriť na budúce.

Publikované v pôvodnej verzii, 
ktorá vyšla 20. novembra 1927

Sabinov v regionálnej tlači v prvej 
polovici existencie ČSR

red.

Autor úvodníka sa zamýšľa o stave 
poľnohospodárstva na Slovensku, kde 
často chýba pozitívne myslenie a otvo-
rená myseľ. Ak by roľníci viac uplatňo-
vali výdobytky vedy, neustále sa učili 
zefektívňovať svoju prácu, prinieslo by 
im to len osoh. Táto úvaha je aj po 100 
rokoch mimoriadne aktuálna aj v sú-
visosti s úpadkom automobilového 
priemyslu na Slovensku. Náhradou za 
neho môže byť návrat k potenciálu, aký 
je v rozumnom obrábaní pôdy a výrobe 
vlastných potravín. Sen?
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V 90. rokoch sa začínajú objavovať prvé 
horské bicykle v Sabinove a jeho okolí. 

Sabinovskí turisti už mali aj pred horský-
mi bicyklami skúsenosť jazdiť na klasic-
kých bicykloch po hrebeňoch našich hôr. 
V roku 1988 sa turisti na bicykloch znač-
ky Favorit (je to československá značka 
bicykla, ktorá sa vyrábala v Rokycanoch 
u Plzňe) pustili prekonať hrebeň Čergova. 
Chalani S. Perdík, J. Přikryl a turista z Drie-
nice D. Šimko nastúpili do vlaku v Sabi-
nove. Odviezli sa na Pusté pole (v tomto 
období tam vlak ešte chodil) a začali tra-
su cez Kyjov, Minčol, Priehyby, Čergov do 
Sabinova. Pruženie ešte nemali, no trasu 
zvládli s nadšením a v pohode.

V roku 1995 už horské bicykle mali via-
cerí turisti, a preto sa začali organizovať 
aj prvé prechody a preteky na horských 
bicykloch. Veľmi obľúbené boli prechody 
Čergovským pohorím, Šarišskou vrchovi-
nou, ale aj kratšie trasy v blízkom okolí – 
Renčišov, Pekľany, Kohút sedlo.

Zaujímavosťou bolo, že prechod Šariš-
skou vrchovinou sme organizovali z prie-
smyku Branisko a pohorím Bachureň sme 
sa dostali až do Sabinova. V roku 1997 tu-
risti túto trasu začali priamo v Sabinove, 
prešli po komunikáciách až do priesmyku 
Branisko a potom už len turistickými 
chodníkmi (priesmyk Branisko 
750 m/nm, sedlo Smrekovica 
1100 m/nm, Boldigáň 939 m/nm, 
Lačnovské sedlo, sedlo pod Ma-
gurou, sedlo pod Bachurňou 1081 
m/nm, Javor 931 m/nm, Marduňa 
873 m/nm, Kamenná 810 m/nm, 
Kohút, Sabinov).

Niektoré ročníky sme sa nechali vyviesť 
tranzitným vozidlom do priesmyku a tak 
sme pokračovali popísanou trasou, alebo 
sme sa zastavili v útulni pod Chotárnou, 
kde hermanovskí turisti robili májový 
Hermanovský šlid. 

Tieto cyklo prechody boli organizované 
v máji, nakoľko turistické trasy neboli za-
rastené „maliňakmi a pokrivu“. 

V roku 1996 sa v Drienici začali organi-
zovať aj preteky do vrchu. Štart bol pri kú-
palisku v rekreačnej oblasti Drienica a cieľ 
bol pri chate Lysanka 958 m/nm. Preteky 
organizovali cyklisti z Prešova, naši turis-
ti boli len účastníkmi. V tomto roku sa na 
pretekoch zúčastnil po prvýkrát aj jeden 
cyklista z Poľska, p. Krzysztof Skotnicki, 
ktorý bol neskôr podnetom pre naše tu-
ristické a pretekárske akcie.

V roku 2001 sa začínajú naši turisti 
a nadšenci cyklistiky zúčastňovať prvých 
pretekov v susednom Poľsku (na pozva-
nie p. Skotnického). Prvé preteky sa kona-
li v malej obci Szwiebodna, pri mestečku 
Pruchnik, Wojewudstwo Przemysl. To bol 
prvý krok k poznávaniu poľských Beskýd. 
Naši turisti na bicykloch prešli počas nie-
koľkých rokov krásne a malebné mestá 
v oblasti Supkarpatie. Navštívili mestá 
a okolie Rezsowa, Przemyslu, Krasiczy-
na, Sanoku, jazera Solina, Krosna, Jasla, 

Noweho Zmigruda, Dukly, Komanczy, Kri-
nici Zdrój, Szawnici, ale aj národného par-
ku Poloniny a Pieniny. 

V roku 2003-2006 sa začali orga-
nizovať aj miestne preteky Milk 
Agro CAP, ktorého organizáto-
rom bol p. Žemba ml. Naši cyklo-
turisti sa veľmi radi zúčastňovali 
aj takýchto podujatí, ktoré viedli 
k podpore nielen cyklistiky ale aj 

cykloturistiky.
Júl 2008 bol pre cyklistov zo Sabinova 

úžasným mesiacom, lebo sme v ňom pre-
žili päť nádherných dní v srdci horskej cyk-
listiky a to v oblasti Salzkammergut. Turis-
tická oblasť Salzkammergut leží v spolko-
vej zemi Salzburg. Je známa nedotknutou 
prírodou s nádhernými horami, divokými 
lesmi a jazerami s priezračne čistou vo-
dou. Okrem toho ponúka veľa kultúrnych 
centier a zaujímavostí. Jazerá v okolí Bad 
Goisern, Fuschlsee, Bad Ischl, Hallstätter-
see, Attergauer, Grundlsee, Mondsee, At-
tersee ponúkajú malebné kúpanie.

12. 7. 2008 sa S. Perdík, V. Vavrek a D. Šim-
ko zúčastnili pretekov Salzkammergut 
trophy 2008, ktoré sa konali v obci Bad 
Goisern. Prešli trať s dĺžkou 109 km a pre-
výšením 3500 m. Do tejto oblasti sa vrátili 

ešte 3 krát, aby spoznali naozajstnú alpskú 
turistiku na horskom bicykli.

4. 9. 2010 náš klub zorganizoval na pod-
net poľských partnerov medzinárodné 
preteky MTB v horskej cyklistike. Preteky 
boli súčasťou poľskej série Cyklokarpaty 
2010, ktorý bol jedným z 12 pretekov celej 
série. Tieto preteky boli zároveň 10. roční-
kom Šarišského cyklomaratónu 2010.

Celú organizáciu preteku viedol KST 
Slovan Sabinov za pomoci členov a dob-
rovoľníkov. 67 členov organizačného tímu 
pripravilo preteky na veľmi slušnej úrov-
ni. Boli pripravené tri trasy. Giga, Mega 
a Hobby – pre deti.

Trať pretekov MEGA: Sabinov, Uzovský 
Šalgov, Uzovské Pekľany, údolie riečky 
Malej Svinky, Renčišov, Lačnov, Bachureň, 
Javor, Stavenec, Marduňa, Kohút, Sabinov. 
Dĺžka trasy 47 km, prevýšenie 1971 m. Trať 
sa považovala za ťažkú.

Trasa maratónu (GIGA) mala dĺžku 69 
km, prevýšenie 3071 m. Trať sa považovala 
za ťažkú v kategórii MTB.

Trasa Hobby a rodinná trasa mala 27 km.
Mali sme pripravené tieto kategórie: 

muži GIGA 19 - 39, 40 - 49, 50 a viac rokov, 
muži a ženy MEGA 19 -39, 40 - 49, 50 - 59, 
60 a viac rokov, kadeti, juniori, dievčatá. 
Hobby ženy a muži bez obmedzenia veku. 
Kategória Hobby rodina + dieťa. 

Štart a cieľ bol situovaný do priestorov 
mestského športového areálu – kúpalis-
ka. Ostrý štart pretekov GYGA a MEGA 
bol samostatný pri radnici mesta z vo-
zidla rozhodcu. Pretekov sa zúčastnilo 
250 pretekárov zo štyroch krajín – Poľsko, 
Česko, Ukrajina a Slovensko. Slovákov 
reprezentovalo 135 pretekárov, Poliakov 
112 pretekárov, Maďarov 2 pretekári a je-
den Čech.

 Vyhodnotenie pretekov sa uskutočnilo 
na kúpalisku. Ceny odovzdával primátor 
mesta Peter Molčan s predsedom pre-
tekov Slavom Perdíkom. Po dekoráciách 
bol pre pretekárov pripravený chutný 
guľáš a veľa ovocia a koláčov. Na záver 
akcie bola pripravená tombola pre pre-
tekárov. Bolo odovzdaných 27 pekných 
a milých cien. Preteky sprevádzala aj ne-
príjemná udalosť. Dva dni pred pretekmi 
silná búrka nad Kohútom polámala 20 
bukov na trase Kohút – Sabinov. 

Pokračovanie nielen o cyklistike za roky 
2010 až 2021 bude na budúce. 
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90 rokov turistiky 
v Sabinove

Cyklistika medzi 
turistami

Horský bicykel, niekedy skrátene 
MTB (z angl. mountain bike), je bicyk-
el navrhnutý na jazdu v prírodnom 
alebo umelom teréne mimo udržia-
vaných ciest, skákanie a prekonáva-
nie terénnych prekážok. Svojou kon-
štrukciou je schopný odolávať zvýše-
nému namáhaniu pri používaní. 
Od cestného bicykla sa horský bicyk-
el líši robustným a menším rámom, 
širokými pneumatikami s hrubším 
dezénom na lepšie zvládnutie terén-
nych nerovností a prevodmi prispô-
sobenými náročnejšej jazde v teréne. 
Niektoré horské bicykle majú odpru-
ženie predných a zadných kolies. 

Text: D. Blaščák, M. Grešák, R. Perdík, foto: archív klubu

Oblasť Salzkammergut, jazero Gosausee v Ra-
kúsku, v pozadí ľadovec Dachstein, na obrázku 

D. Šimko, júl 2008, foto: Perdík

Preteky MTB v Sabinove, na čele Ivan Saloň, 
4.9.2010, foto: D. Šajgal
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Vývoz plastov, kovov a VKM z vriec od rod. domov a plastov, kovov a VKM z 1100 l nádob od bytoviek vývoz papiera - vrecia a 1100 l  nádoby

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

V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06.00 h.

I NFORMÁCIA PRE OBČANA K JEDNOTLIVÝM ZLOŽKÁM KOMUNÁLNEHO ODPADU
PAPIER | určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady 
z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky.

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

PLASTY | určené pre odpady z obalov z plastov a odpady 
z určených neobalových výrobkov z plastov.

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

KOVY | určené pre odpady z obalov z kovov.

Patrí tu napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fl iaš 
a pohárov, klince, sponky, kľúče ...
Nepatria tu napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky ...

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE 
LEPENKY | určené pre tetrapaky.

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

NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z ELEKTRICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Patria tu napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospotrebiče, 
rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky ...

PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi 
pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu.

SKLO | určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených 
neobalových výrobkov zo skla.

Patria tu napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, 
poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne ...
Nepatria tu napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, 
keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky ...

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patrí tu napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, 
konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety ...
Nepatrí tu napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, 
exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá ...

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patria tu napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad.
Nepatria tu napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, 
papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad ...

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2022
JANUÁR FEBRUÁR MAREC
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