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1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie 

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

ského zastupiteľstva
4. Správa o výsledkoch ukončených kontrol
5. Správa o kontrolnej činn osti hlavného kontrolóra mesta Sa-

binov za 1. štvrťrok 2022 
6. Návrh na vyradenie Centra voľného času, Komenského 41 

v Sabinove zo siete škôl a školských zariadení a prerokovanie 
petícií

7. Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2021
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov k Záverečné-

mu účtu mesta Sabinov za rok 2021
8. Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta 

v zmysle VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Sabinov

9. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Sabinov za rok 2021
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 

5/2022, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mes-
ta Sabinov č. 9/2021 o určení výšky mesačného príspevku 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Sabinov

11. Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základných školách v školskom roku 2022/2023

12. Návrh na poskytnutie fi nančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom na území mesta Sabi-
nov pre CVČ na území iných obcí

13. Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora mesta za 
rok 2021

14. Návrh na schválenie procesu obstarania Zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Sabinov 2022

15. Zelený Sabinov: Opatrenia na zlepšenie klímy - prerokovanie 
návrhov vodozádržných opatrení na území mesta Sabinov

16. Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP: ,,Sabinov - Re-
generácia vnútroblokov na Ul. Mieru“

17. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 
6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné naria-
denie mesta Sabinov č. 1/2020, ktorým sa ustanovujú pod-
mienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mes-
ta do nájmu fyzickým osobám

18. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta
19. Rôzne
20. Interpelácie poslancov 
21. Záver

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

Dňa 19.5.2022 zasadalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu 
v Sabinove od 13.00 h v rámci 28. zasadnutia Mestské zastupi-
teľstvo v Sabinove. Prerokovaný program zasadnutia:

28. zasadnutie MsZ v Sabinove 

1. HOSPODÁRENIE MESTA SABINOV ZA ROK 2021 
Dňa 19.5.2022 Mestské zastupiteľstvo v Sabinove schválilo Záve-
rečný účet mesta za rok 2021. Záverečný účet je súhrnná správa, 
ktorá obsahuje všetky údaje o rozpočtovom hospodárení mesta 
za predchádzajúci rok. Celkové hospodárenie mesta v roku 2021 
skončilo s prebytkom v objeme 181 178,29 €. Po vysporiadaní 
nevyčerpaných účelovo určených dotácií a pripočítaní zostat-
ku fi nančných operácií prevedie mesto do rezervného fondu 
346 973,98 €. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
budú tieto fi nančné prostriedky použité na fi nancovanie schvá-
lených investičných akcií v roku 2022.

Rozpočet v roku 2021 ovplyvnili nasledovné udalosti :
Aj rok 2021 ovplyvnila pandémia spojená s ochorením COVID 
19. Nie v takej miere ako rok 2020, kedy boli vyššie výpadky 
príjmu mesta aj na podielovej dani ako v roku 2021. Už návrh 
rozpočtu bol pripravený ako opatrný a v priebehu roka sa k do-
držiavaniu efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti pridalo aj 
kritérium opatrnosti s nakladaním fi nančných prostriedkov. 

V roku 2021 sa neorganizoval Sabinovský jarmok, niektoré 
kultúrne aktivity, boli obmedzené športové činnosti v športovej 
hale a činnosť CVČ. Chod materských škôl už nebol tak obme-
dzený ako v roku 2020. Základné školy a Základná umelecká ško-
la boli riešené dištančným režimom. S tým súviseli aj nižšie príj-
my aj nižšie výdavky. No na druhej strane štát prostredníctvom 
rôznych dotácií podporoval základné školy ( letná škola, špeci-
fi ká, projekt Spolu múdrejší a pod. ) a sociálne služby ( dotácie 
z MPSVaR na odmeny). 

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2021

Rok Rozpočet 
k 31.12.

Skutočnosť 
k 31.12.

Z toho kapitálové 
príjmy

2013 8 960 842 8 870 161,35 657 485,82
2014 9 378 477 8 897 222,55 458 487,95
2015 10 388 606 9 666 521,31 810 420,50
2016 9 745 497 9 695 256,09 334 780,73
2017 13 153 645 10 593 049,28 452 408,89
2018 15 260 470 13 733 051,04 1 937 113,54
2019 16 710 661 15 266 845,02 1 868 923,83
2020 15 095 210 14 967 804,37 1 171 889,07
2021 16 112 592 15 077 792,80 821 990,78

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 16 112 592 Eur 
bol k 31.12.2021 plnený vo výške 15 077 792,80 Eur , t. j. na 93,58 %.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Na zá-
klade prognózy MF SR zverejnenej na stránke ministerstva fi nan-
cií v mesiaci december 2020  malo mesto Sabinov obdržať podiel 
na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 5 666 393 Eur. 
Skutočné plnenie dane k 31.12.2021 bolo vo výške 5 807 703,83 
Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 141 310,83 Eur. 

Dane z majetku a dane za tovary a služby. Rozpočet daní 
z majetku bol schválený vo výške 455 700 Eur, plnený bol vo 
výške 476 814,30 Eur, t. j. na 104,63 %. V porovnaní s rokom 2020 - 
458 176,90 Eur (rok 2019 - 419 281,32 Eur ) je to viac o 18 637,40 Eur.  
Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške 337 940 
Eur, plnený bol vo výške 343 717,73 Eur, t. j. na 101,71 %. V porovnaní 
s rokom 2020 (277 380,29 Eur) je to viac o 66 337,44 Eur. 

Nárast na týchto položkách bol spôsobený aj úpravou VZN 
o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad, popla-
tok za komunálny odpad bol navýšený o 5 Eur/osoba a prispelo 
k tomu aj vymáhanie nedoplatkov v roku 2021. Podrobnejšie čís-
la budú súčasťou záverečného účtu.

Záverečný účet mesta 
Sabinov za rok 2021 – 
vybrané ukazovatele

Mestský úrad Sabinov, oddelenie rozpočtu a fi nancií
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Všetky ostatné bežné príjmy boli plnené podľa očakávania.  

Granty a transfery – bežné aj kapitálové súvisia prevažne s fi nan-
covaním prenesených kompetencií na školstvo, matriku, register 
obyvateľstva, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredie, hmotná nú-
dza, CSS,  projekty z ÚPSVaR, terénna sociálna práca  a iné.
Všetky štátne transfery boli plnené v rámci očakávania. 

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2021

Rok Rozpočet 
k 31.12.

Skutočnosť 
k 31.12.

Z toho kapitálové 
výdavky

2013 8 402 573 8 200 134,66 1 665 213,80
2014 9 378 477 8 570 268,13 1 354 846,51
2015 10 186 548 9 026 517,68 1 082 951,87
2016 9 745 497 8 775 077,57 844 129,54
2017 13 078 753 10 102 172,34 1 505 751,58
2018 15 260 470 12 699 786,37 3 367 170,94
2019 16 710 661 14 699 867,82 3 627 065,96
2020 14 992 750 13 276 467,79 1 955 512,67
2021 16 112 592 14 140 950,62 1 461 357,63

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 16 112 592  
Eur je k 31.12.2021 plnený vo výške 14 140 950,62 Eur , t. j. na 87,76 %.

2. VÝVOJ DLHU
Celková suma dlhu k 31.12.2021, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 1 572 527,51  €, 
t.j. 12,61 % z celkových bežných príjmov. Zákon určuje maximál-
nu hranicu dlhu 60 %. 

Ročné splátky doterajších úverov (úroky a istina spolu) 
k 31.12.2021 boli vo výške 601 812,96 €, t.j. 7,70 % z celkových bež-
ných príjmov, pričom zákon nedovoľuje prekročiť hranicu 25 %.

3. INVESTIČNÉ AKCIE MESTA
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 264 300 € 
bol k 31.12.2021 čerpaný vo výške 1 461 357,63 €, čo predstavuje 
64,54 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpe-
čenie týchto investícií:

Správa mesta – licencia Tablano 3 984,00
VPS – PD na elektroinštaláciu 1 710,00
Miestna občianska poriadková služba 
– auto, prívesný vozík 16 700,00
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 6 239,00
Prípravná a projektová dokumentácia 52 756,00
Nákup pozemkov - vysporiadanie 14 538,13
Cintorín – oplotenie + infraštruktúra 75 615,11
Rekonštrukcia chodníkov 43 011,77
Kontajnerové stanovištia 108 036,42
Evanjelická záhrada 127 756,72
Bytový dom na Ulici Mlynskej 153 458,59
Altánok na Šanci – participatívny rozpočet 2 472,50
Vnútroblok Komenského 155 416,99
Detské ihrisko – Ul. Mlynská 19 308,09
Výstavba vyhliadkovej veže 5,30
Modernizácia kúpaliska 25 000,00
Modernizácia športového areálu – futbalový štadión 5 535,15
Modernizácia športovej haly 154 328,86
Projekt Hradby 434 066,90
Rekonštrukcia nemeckého kostola 30 436,69
Socha Tóna Brtka 25 000,00
MsKS – transfér – športový areál 8 537,00
MsKS – transfér - knižnica 26 000,00
Centrum sociálnych služieb – osobný automobil 30 104,80
ZŠ na Ul. Komenského – projekt Moderná škola 13 659,60

Základná umelecká škola 14 263,09
MŠ Jarková – signalizačné zariadenie 1 808,88
MŠ Švermova– rekonštrukcia budovy 24 964,36
ŠJ pri ZŠ na Ul. Komenského 3 980,40
ŠJ pri ZŠ na Ul. 17. novembra  10 420,00

4. ZAPOJENIE MESTA DO PROJEKTOV  
Mesto Sabinov  sa v roku 2021 zapojilo celkovo do 17 výziev s cel-
kovým rozpočtom projektov v sume viac ako 2,8 mil. € a celkovou 
požadovanou dotáciou takmer 2,6 mil. € pri spolufi nancovaní 
mestom vo výške viac ako 240 tis. €. V spolupráci s Agentúrou re-
gionálneho rozvoja PSK boli vypracované 4 projekty s celkovým 
rozpočtom viac ako 1,6 mil. € a žiadanou výškou dotácie viac ako 
1,5 mil. €. Za rok 2021 máme 1 projekt neschválený a 3 projekty sú 
ešte nerozhodnuté. V roku 2021 nám bolo schválených 12 žiados-
tí s celkovým rozpočtom viac ako 1,1 mil. €, ktorých realizácia sa 
už aj začala alebo uskutočnila a zároveň implementujeme pro-
jekty, ktoré prebiehajú z predchádzajúcich rokov.

K najvýznamnejším projektom roku 2021 patria rekonštrukcia 
mestskej športovej haly, detské ihrisko na Ul. Mlynská a detské 
ihrisko Rodinka na ul. Matice slovenskej, podpora opatrova-
teľskej služby, podpora poriadkovej služby, cyklostojany pri ZŠ, 
rekonštrukcia evanjelického kostola – etapa 1, Kaufl and Park či 
vytvorenie oddychovej zóny pri poliklinike. 

5. ZÁVER 
Celý dokument – Záverečný účet mesta je zverejnený na stránke 
mesta www.sabinov.sk. Poskytuje ucelený a komplexný pohľad 
na rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2021. 

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO 
MAJETKU MESTA SABINOV  

Mesto Sabinov v súlade s ustanovením § 9 a ods. 5 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zverejňuje Zámer priameho predaja majetku mesta Sabinov.

Predmet predaja: nehnuteľnosť v katastrálnom území 
Sabinov, zapísaná na LV č. 2214:
- pozemok registra CKN p. č. 591/1 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 71 m2.

Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza na Ul. SNP v Sabinove.
Minimálna predajná cena je vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

Ponuka musí obsahovať:
- ponúkanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia než 

výška všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
osobitného predpisu,

- údaje záujemcu (meno, priezvisko, adresa, telefón, resp. 
mail).

Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet 
predaja písomne v zalepenej obálke s označením 
„Neotvárať – priamy predaj Ul. SNP“ v termíne do 30. júna 
2022 do 11.00 h osobne do podateľne v úradných hodinách 
Centra prvého kontaktu Mestského úradu na Námestí 
slobody 57 v Sabinove alebo poštou na adresu mesta. 

Bližšie informácie týkajúce sa predmetu predaja budú 
poskytnuté prostredníctvom: MsÚ Sabinov - Oddelenie právne 
a správy majetku, Námestie slobody 57, Sabinov, tel. číslo: 0905 
789 515, e-mail: zuzana.jackova@sabinov.sk alebo na stránke 
Mesta Sabinov - https://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/62-
transtaprentne-mesto/93-majetok-na-predaj-prenajom 

Oddelenie MsÚ Sabinov – Oddelenie právne a správy 
majetku (OPaSM)
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MESTO SABINOV
MESTSKÝ ÚRAD SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY č. 57, 

083 01  SABINOV

Mesto Sabinov, (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) týmto v zmysle 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením 
Mestského zastupiteľstva Mesta Sabinov č. 299 zo dňa 19.5.2022

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejšie návrhy na predaj nehnuteľností v k. ú. 
Ork ucany, zapísané na:

LV č. 672, a to pozemky parcely registra C KN:
● parcelné číslo 110/1, záhrada o výmere 1347 m²,
● parcelné číslo 110/2, záhrada o výmere 328 m²,
● parcelné číslo 104/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

131 m²,
● parcelné číslo 124, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

2279 m².
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v miestnej časti Orkucany na 
Ulici Prídavkova. 

I. Podmienky účasti v súťaži:
● potvrdenie Mesta Sabinov, že navrhovateľ nie je dlžníkom 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 minimálne vo výške 50% z ceny stanovenej 
znaleckým posudkom, 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, 
ktorá tvorí prílohu obchodnej verejnej súťaže. 

II. Obsah súťažných návrhov:
Účastníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto obchodnej 
verejnej súťaže, sú povinní predložiť vyhlasovateľovi:
● návrhy kúpnej ceny nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže, 

pričom min. kúpna cena je stanovená vo výške 172 000,- €, 
● doklady v zmysle článku I. - podmienky účasti v súťaži.

Podrobné informácie ako aj ďalšie podmienky účasti 
v súťaži a všetky povinné náležitosti súťažných návrhov sú 
zverejnené na webovej stránke mesta Sabinov – https://
www.sabinov.sk/mesto-sabinov/62-transtaprentne-
mesto/93-majetok-na-predaj-prenajom 
Oddelenie MsÚ Sabinov – Oddelenie právne a správy 
majetku (OPaSM)

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 násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade 
s uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Sabinov č. 299 
zo dňa 19.5.2022

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

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

LV č. 2214, a to pozemky parcely registra C KN:
● parcelné číslo 477/7, záhrada o výmere 369 m².
Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ulici Sládkovičova v Sabi-
nove. 

I. Podmienky účasti v súťaži:
● potvrdenie Mesta Sabinov, že navrhovateľ nie je dlžníkom 

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 minimálne vo výške 50% z ceny 
stanovenej znaleckým posudkom, 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, 
ktorá tvorí prílohu obchodnej verejnej súťaže. 

II. Obsah súťažných návrhov:
Účastníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto obchodnej 
verejnej súťaže, sú povinní predložiť vyhlasovateľovi:
● návrhy kúpnej ceny nehnuteľnosti, ktorá je predmetom 

súťaže, pričom min. kúpna cena je stanovená znaleckým 
posudkom, 

● doklady v zmysle článku I. - podmienky účasti v súťaži.

Podrobné informácie ako aj ďalšie podmienky účasti v súťa-
ži a všetky povinné náležitosti súťažných návrhov sú zverej-
nené na webovej stránke mesta Sabinov – https://www.sa-
binov.sk/mesto-sabinov/62-transtaprentne-mesto/93-
-majetok-na-predaj-prenajom 
Oddelenie MsÚ Sabinov – Oddelenie právne a správy ma-
jetku (OPaSM)

V utorok 10.5.2020 zavítali 
na pôdu Obvodného úra-

du v Sabinove prednostovia 
OÚ PSK. Bolo to prvé stretnu-
tie na takej úrovni v našom 
okresnom meste, ktorého sa 
okrem 12 prednostov zúčast-
nil aj poradca predsedu vlá-
dy SR Rastislav Jílek. Cieľom 
pracovnej porady bolo vy-
hodnotenie Harmonogramu 
aktivácie služieb dočasného 

núdzového ubytovania od 
3.5.2022 do 7.5.2022 a príprava 
na ďalšiu službu od 14.6.2022 
do 20.6.2022.

Zúčastnených privítala pred-
nostka OÚ v Sabinove  Beáta 
Pribulová, ktorá zhodnotila 
pripravenosť nášho okresu na 
možný príchod ukrajinských 
utečencov. V meste Sabinov je 
na Základnej škole na Ul. 17. 
novembra a Spojenej škole na 
Ul. SNP č. 16 zriadených spolu 
70 miest. „V celom okrese sme 
pripravení ubytovať až do 135 
odídencov,“ konštatovala pani 
prednostka. Okresný úrad 
bude uspokojovať žiadateľov 
o príspevky za ubytovanie na 
základe prebiehajúcej verifi -
kácie.

Po oboznámení prítomných 
s aktuálnym stavom v okrese 
Sabinov pozvala pani prednost-
ka hostí na prehliadku mesta. 
V sprievode p. Ivety Glazunovej, 
pracovníčky MsKS, sa zúčastne-
ní oboznámili s históriou mesta 
Sabinov. Ďalšou zastávkou bolo 
Kultúrne informačné centrum, 
kde boli prednostovia privítaní 
riaditeľom MsKS pánom Joze-
fom Váhovským. 

Záverom ofi ciálnej pra-
covnej návštevy bolo prijatie 
účastníkov primátorom mes-
ta Sabinov pánom Michalom 
Repaským v Obradnej sieni 
MsÚ. 

Prednostovia sa následne 
stretli na pracovnom obede 
v hoteli Torysa, kde nešetrili 
slovami chvály na úroveň cel-
kovej organizácie a priebehu 
stretnutia . 

Prednostovia 
okresných 
úradov PSK 
v Sabinove

B. Pribulová, prednostka  OÚ
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Myšlienku vybudovania cyklotrasy 
Čergovský kruh (ďalej už len „ČK“), 

som ako poslanec PSK prvýkrát predstavil 
na zasadnutí Zastupiteľstva PSK 4. apríla 
2022. 

K tejto téme sme v spolupráci so sta-
rostom Pečovskej Novej Vsi Jaroslavom 
Dujavom zorganizovali v utorok 3.5.2022 
v Pečovskej Novej Vsi prvé pracovné 
stretnutie pätnástich starostov čergov-
ského podhoria od Gregoroviec až po 
Kyjov. Zoznam hostí bol ale širší, na ro-
kovanie prijali pozvanie aj zástupcovia 
subjektov, ktoré v pohorí Čergova pôso-
bia, ako Klub Slovenských Turistov Slovan 
Sabinov, Klub Slovenských Turistov Mla-

dosť Odeva Lipany, SKI Lysá, SKI Drienica, 
Bike Klub Lipa, OZ Mikroregión Čergov, či 
zástupcovia úradu PSK a Správy a Údržby 
Ciest PSK (Ďalej už len „SÚC_PSK). Zoznam 
hostí doplnila aj Súkromná základná škola 
Sabinov v zastúpení jedného pedagogic-
kého zamestnanca a jedného žiaka, pre-
tože škola rozvíja podobné aktivity a snaží 
sa podporovať kreatívne myslenie žiakov, 
preto aj ich prítomnosť na rokovaní bola 
vítaná.

Na takmer štyri hodiny trvajúcom pra-
covnom stretnutí v krásnych historických 
priestoroch obecného úradu v Pečovskej 
Novej Vsi po úvodnom uvítaní hostí a za-
hájení pracovného stretnutia hostiteľom 

p. Jaroslavom Dujavom, starostom obce 
Pečovská Nová Ves, som prítomným hos-
ťom odprezentoval myšlienku cyklotrasy 
ČK. Myšlienka je to mladá a do realizácie 
má ešte veľmi ďaleko, ale ako beží čas, 
naberá stále ostrejšie kontúry. Okrem 
základných parametrov ČK bola prítom-

ným hosťom odprezentovaná 
aj potreba napojenia ČK na 
cyklomagistrálu euroVELO_11 
(Ďalej už len „EV11“) v mieste 
Veľký Šariš-Gregorovce-Hubo-
šovce/Uzovce, Sabinov-Drieni-
ca, Pečovská Nová Ves-Ľutina. 
Na stretnutí zároveň vystúpili 
starostka obce Gregorovce 
Slavomíra Daráková a starosta 
Pečovskej Novej Vsi Jaroslav 
Dujava a odprezentovali stav 
budovania úsekov možného 

napojenia ČK na EV11, na ktorých v oboch 
obciach aktívne pracujú a trasy by sa 
mali dostať do realizácie ešte tento rok. 
Produktívne rokovanie pokračovalo za 
aktívnej účasti p. Tünde Dzurov Vargovej, 
p. Lenky Smetankovej z odboru strategic-
kého rozvoja a projektového riadenia úra-
du PSK, s ktorými sme prebrali možnosti 
participácie PSK ako veľkého partnera na 
zhmotňovaní zámeru ČK. Druhá polovica 
stretnutia sa niesla v praktickom duchu, 
do diskusie sa zapojil p. Marek Sopko 
z oddelenia cykloprojektov SÚC_PSK 
a prítomní starostovia a zástupcovia or-
ganizácií, ktoré pôsobia v Čergovskom 
pohorí. Keďže starostovia majú dokona-

lý prehľad o svojom katastri a rovnako 
aj skúsenosti s investičnými aktivitami 
vo svojej obci a oddelenie cyklodopravy 
SÚC_PSK sa špecializuje na realizáciu pro-
jektov cyklochodníkov, jednalo sa o na-
ozaj podnetnú diskusiu, ktorá bude mať 
svoje pokračovanie postupne v regiónoch 
pri návšteve obcí od Gregoroviec až po 
Kyjov. Nuž čaká nás veľa práce, je treba 
na záver ale povedať, že subjekty, ktoré 
v pohorí Čergova pôsobia ako je napríklad 
OZ Mikroregión Čergov v zastúpení bratov 
Feňušovcov v spolupráci so starostami 
podčergovskej oblasti na myšlienke cyk-
lochodníkov aktívne už niekoľko rokov 
na dobrovoľníckej báze pracujú, za čo im 
patrí všetka česť! Verím, že ich skúsenosti, 
prehľad, nadšenie a doterajšie výsledky 
zužitkujeme v prospech jedného veľké-
ho spoločného cieľa akým je ČERGOVSKÝ 
KRUH .

Veľké poďakovanie patrí starostovi 
obce Pečovská Nová Ves p. Jaroslavo-
vi DUJAVOVI, ktorý hosťoval pracovné 
stretnutie a bol jeho spoluorganizátorom. 

Poďakovanie patrí aj všetkým zúčastne-
ným za ich čas a ochotu a hlavne za pre-
javený záujem o myšlienku Čergovského 
kruhu. 

STRETNUTIE STAROSTOV ČERGOVSKÉHO 
PODHORIA

Marek Hrabčák, poslanec MsZ a PSK

Orkucanskí 
dôchodcovia 
očistili okolie 
cyklotrasy

Dňa 9. mája 2022 ZO JDS Orkucany 
uskutočnila brigádu na zber od-

padu na cyklotrase v KÚ Orkucany 
a okolo rieky Torysa. 

Brigády sa zúčastnilo 11 členov na-
šej ZO. Tiež sme upratali okolie Kultúr-
neho domu v Orkucanoch a detského 
ihriska. Vyzbierali sme cca 350 kg od-
padu, ktorý sme odviezli na zberný 
dvor v Sabinove. 

Týmto sme aj my, seniori z Orku-
cian, prispeli ku skrášleniu nášho 
mesta. 

Predseda ZO JDS Orkucany, Milan Matija
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OTVORENIE NOVÉHO 
VÝROBNÉHO ZÁVODU 
V SABINOVE

Dňa 28. apríla 2022 sa 
v predpoludňajších hodi-

nách konalo slávnostné otvo-
renie prevádzky MSK Cabins 
v Sabinove. MSK Cabins je ve-
dúcim európskym výrobcom 
kabín ponúkajúci vybraným 
zákazníkom svoje kompletné 
služby vrátane dizajnu, reali-
zácie prototypov, ako aj nízko, 
stredne a vysoko objemovú 
produkciu kabín s plastovými 
súčasťami. Medzi zákazníkov 
spoločnosti MSK Cabins patria 
takí giganti ako VOLVO, LIEB-
HERR, RAVO, VALTRA a ďalší. 

Úvodný prejav mala zástup-
kyňa predstavenstva fi rmy 
Nanna Hietala. Zdôraznila, 
že ich fínska rodinná fi rma 
preferuje fl exibilitu a ľudský 
prístup k zamestnancom. Na 
jej myšlienky nadviazal Timo 
Lehtioja. Zameral sa na regio-
nálnu pôsobnosť fi rmy, pričom 
neobišiel ani blízke Lipany, 
ktoré na otvorení zastupoval 
primátor Vladimír Jánošík. Pre-
javu sa ujal generálny manažér 
MSK Cabins Slovakia Sam van 

Loock. Zdôraznil osobitné po-
ďakovanie primátorovi Micha-
lovi Repaskému a jeho tímu. 
Pán van Loock doslova pove-
dal, že cítil ústretovosť a poro-
zumenie od Sabinovčanov pri 
administratívnych úkonoch 
a vôbec v celkovom prístu-
pe vedenia mesta. Odpoveď 
primátora mesta Sabinov sa 
niesla v snahe vyzdvihnúť naj-
mä prínos pre mesto, a taktiež 
poďakovanie, že aj napriek 
vojne a pandémii ideme spo-
ločne ďalej. Primátor prisľúbil 
pomoc aj pri ďalšej spoluprá-
ci. Následne sa slova ujal Ján 
Motešický, ktorý previedol zú-
častnených celou halou a po-
dal kvalifi kovaný výklad o jed-
notlivých prevádzkach. 

NÁVŠTEVA DHZ SABINOV 
V POĽSKOM MESTE 
MUSZYNA

Sviatok práce sa niesol v zna-
mení rôznych celospolo-

čenských, či lokálnych akcií. 
Zástupcovia mesta a Dobro-
voľný hasičský zbor Sabinov 
– Orkucany prijali pozvanie 
našich poľských partnerov do 
mesta Muszyna, kde za oboj-
strannej účasti DHZ nášho 

mesta a poľských dobrovoľ-
ných hasičov prebehla pred-
náška v rámci projektu Mus-
zyna-Sabinov: Posilňujeme 
spoločné kultúrne dedičstvo 
poľsko-slovenského pohra-
ničia. Viedol ju dôstojník poľ-

ského hasičského zboru Arka-
diusz Nosal. Bola zameraná na 
plnenie úloh požiarnej ochra-
ny, sakrálnych a kultúrnych 
pamiatok, ale aj prevencie či 
pravidelných cvičení a súťaží. 
S týmto mestom nespolupra-
cujeme len na úrovni opravy 
hradieb, ale ako vidieť, aj pri 
boji s ohňom. Podnetná disku-
sia a výmena skúseností bola 
prínosom pre obe strany.

MESTO SABINOV PRIPRAVUJE 
PODANIE ŽIADOSTI 
NA PROJEKT „REGENERÁCIA 
VNÚTROBLOKOV 
NA UL. MIERU“ 

Mesto Sabinov pripravuje 
podanie žiadosti o ne-

návratné fi nančné prostried-
ky na projekt „Regenerácia 
vnútroblokov na Ul. Mieru“ 
z Operačného programu: In-
tegrovaný regionálny operač-
ný program, Špecifi cký cieľ: 
7.3. - Zlepšenie environmen-
tálnych aspektov v mestách 
a mestských oblastiach, Fond: 
Európsky fond regionálneho 
rozvoja REACT-EÚ, Kód výzvy: 
IROP-PO7-SC73-2021-87.

Ak bude mesto pri schvaľo-
vaní žiadosti úspešné, občania 
blízkeho okolia sa budú môcť 
v budúcnosti tešiť na rege-
neráciu vnútroblokov, ktoré 
zlepšia celkový estetický do-
jem, občiansku vybavenosť, či 
životné prostredie. Čas realizá-
cie sa odhaduje na 9 mesiacov. 
V rámci revitalizácie vnútrob-
loku medzi bytovými domami 
by boli osadené nové detské 
ihriská s hracími prvkami, 
pieskovisko a budú zrealizo-
vané sadové úpravy. Súčasťou 
projektovej dokumentácie je 
aj rekonštrukcia peších komu-

nikácií, spevnených plôch, ve-
rejného osvetlenia a studne. 

Celkový rozpočet projektu 
pred verejným obstarávaním 
je vo výške 408 857,88 EUR, 
z toho spolufi nancovanie 
mesta by bolo vo výške 5 % ná-
kladov. Podanie žiadosti o NFP 
bolo schválené na zasadnutí 
Mestské zastupiteľstva v Sabi-
nove dňa 19.5.2022.

MESTO SABINOV PRIPRAVUJE 
OPATRENIA NA ZLEPŠENIE 
KLÍMY V MESTE - NÁVRH 
VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ 
NA ÚZEMÍ MESTA SABINOV

Občianske zd ruženie Gre-
engang vypracovalo pre 

mesto Sabinov „Správu o sta-
ve krajiny a teplotného režimu 
krajiny a jej schopnosti zadržať 
dažďovú vodu a návrhu potreb-
nej transformácie krajiny na 
ozdravenie klímy pre mesto Sa-
binov“. Projekt bol fi nancovaný 
z Európskeho sociálneho fon-
du, operačný program Efektív-
na verejná správa.

Hlavná aktivita tohto pro-
jektu bola zameraná na mo-
nitoring územia termovíznym 

snímkovaním bezpilotným 
zalietavaním častí katastrov 
miest zapojených do projektu, 
kde sa sledoval stav poškode-
nia krajiny, schopnosť kraji-
ny zachytávať dažďovú vodu 
a teplotný režim krajiny. Tieto 
merania má spoločnosť úspeš-
ne za sebou.

Účelom projektu bolo 
zhodnotiť aktuálny stav kra-
jiny, jeho analýzy a násled-
ného návrhu na realizáciu 
potrebných zmien a opatrení 
potrebných na trvalo udrža-

SPRÁVY 
z mestskej radnice

Zdroj: MsÚ

Foto: Sirpa Jutila /fi n./

Pokračovanie na s. 7 
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KATEGÓRIA ŽIACI
Richard Mácha – karate 
Bojovník klubu Katsudo zís-
kal tieto cenné umiestnenia: 
na Majstrovstvách Slovenska 
a v Slovenskom pohári v ku-
mite obsadil trikrát 3. miesto. 
Majstrovstvá Slovenska v go-
ju-ryu /godžu riu/ vyhral a ob-
sadil 1. miesto a v Shito – ryu 
2. miesto.

Dávid Mojžeš – karate 
Ako člen klubu Katsudo zís-
kal nasledujúce ocenenia: 3. 
miesto – Orava cup 2019 – ku-
mite, 2. miesto – Slovenský po-
hár – 1. kolo – kumite kadeti, 1. 
miesto – Majstrovstvá VÚKA-
BÚ – kumite kadeti, 2. miesto 
– Majstrovstvá Slovenska – 
kumite ml. kadeti, 1. miesto – 
Majstrovstvá Slovenska Shito 
– ryu karate, 1. miesto – Maj-
strovstvá Európskej Shito – ryu 
karate federácie . 

Denisa Blizmanová – karate 
Jej najväčšími úspechmi sú: 1. 
miesto – Hungarian open 2019 
kumite, 3. miesto – Rudolf 
Farmadin Memory, 1. miesto 
– Slovenský pohár – 1. kolo 
kumite, 2. miesto – Sloven-
ský pohár – 2. kolo kumite, 1. 
miesto – Slovenský pohár – 3. 
kolo kumite, stala sa celkovou 
víťazkou slovenského pohá-
ra, obsadila 1. miesto – Maj-
strovstvá Slovenska – kumite 
ml. kadetky, 1. miesto – Maj-
strovstvá Slovenska goju-ryu / 
godžu riu/ karate - kumite a 1. 
miesto – Majstrovstvá Európ-
skej Shito – ryu karate federá-
cie – kumite dievčatá. 

Zuzana Rovenská – karate 
Zuzana je členkou KK Katsu-
do a v kategórii 10 – 11-ročné 
dievčatá dosiahla tieto výsled-
ky: 1. miesto – Slovenský pohár 
– 1. kolo – kumite, 2. miesto 
- Slovenský pohár – 2. kolo – 
kumite, 3. miesto - Slovenský 
pohár – 3. kolo – kumite, 1. 
miesto - Majstrovstvá VÚKABÚ 
– kumite, 1. miesto – Majstrov-
stvá Slovenska – kumite ml. 
kadetky, 3. miesto – Majstrov-
stvá Slovenska goju-ryu karate 
– kumite.

Nina Fabiánová - karate 
Nina patrí medzi najmladšie 
členky klubu, 6 – 7-ročné, ale aj 
napriek tomu dosiahla krásne 
ocenenia: 3. miesto - Sloven-
ský pohár, 2. miesto - Majstrov-
stvá VÚKABÚ – kumite dievča-
tá 6 – 7-ročné, 1. miesto – Maj-
strovstvá Slovenska – kumite 
dievčatá, 3. miesto – Majstrov-
stvá Slovenska goju-ryu kara-
te – kumite, dvakrát získala 1. 
miesto v žiackej lige VÚKABU, 
3. miesto – 3. kolo žiackej ligy 
VÚKABU a TAÚK – kumite, 2. 
miesto – 4. kolo žiackej ligy 
VÚKABU a TAÚK – kumite, 3. 
miesto – Ľubovňa open 2019 
– kumite.

Michaela Dujavová - karate 
Michaela v KK Katsudo súťaží 
za vekovú kategóriu 8 – 9-roč-
né dievčatá. K jej najlepším vý-
sledkom patria tieto ocenenia: 
1. miesto v 3. kole žiackej ligy 
VÚKABU A TAÚK, 2. miesto – 
Slovenský pohár detí a žiakov, 
2. miesto – Majstrovstvá Slo-
venska, 2. miesto – Orava Cup 

2020, 2. miesto – 2. kolo žiackej 
ligy TAUK a VUKABU, 2. miesto 
– Ľubovňa Open Cup.

KATEGÓRIA JUNIORI
Kristína Šimčíková – karate 
Karatistka Kristína Šimčíková 
v klube Katsudo získala v uply-
nulých rokoch v kumite junio-
rov tieto ocenenia: 1. miesto 
a 3. miesto – Grand Prix Slova-
kia, 1. miesto – Hungarian open 
2019, 1. miesto v Budapešti, 2. 
miesto – Memoriál Cup v Ru-
munusku, 1. miesto a 2. miesto 
– Memoriál M. Bozogáňa, 1. 
miesto – Slovenský pohár – 
1. kolo, 1. miesto - Slovenský 
pohár – 2. kolo, 1. miesto – 
Majstrovstvá Slovenska. Stala 
sa celkovou víťazkou sloven-
ského pohára. Okrem toho 
v goju – ryu na Majstrovstvách 
Slovenska obsadila dvakrát 1. 
miesto. Zlato vybojovala aj na 
Majstrovstvách Európy v Shito 
– ryu. V roku 2021 sa zúčastnila 
Majstrovstiev Európy v Tam-
pere vo Fínsku.

Oliver Cuker - karate 
Členom KK Katsudo je aj Oli-
ver, ktorý dosiahol tieto úspe-
chy: Championships Slovakia 
SSHRKA kumite – 3. miesto, 
Majstrovstvá Slovenska Goju 
ryu – 2. miesto, 15. ročník otvo-
rených Majstrovstiev Sloven-
ska Shito ryu – 2. miesto.

KATEGÓRIA DOSPELÍ
Veronika Semaníková - karate
Veronika sa karate venuje už 
viac ako pätnásť rokov a do-
sahuje vynikajúce výsledky. 
Je úspešnou reprezentantkou 

SR, členkou reprezentačného 
tímu Slovenskej republiky. 
Patrí medzi top 100 preteká-
rok v kumite. Zúčastnila sa na 
týchto turnajoch: K1 Premier 
League Paris, K1 Premier Lea-
gue Dubai, K1 Premier League 
Marocco, K1 Premier League 
Tokyio, K1 Premier League 
Moscow. Z ďalších význam-
ných ocenení - 1. miesto – Maj-
strovstvá Slovenska – kumite 
ženy BRH, 3. miesto – Maj-
strovstvá Slovenska – kumite 
ženy kumite ženy, 1. miesto 
– Majstrovstvá Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky – 
kumite ženy, 1. miesto – Maj-
strovstvá Slovenska goju – ryu 
karate – kumite ženy, 3. miesto 
– Majstrovstvá Európskej Shito 
– ryu karate federácie – kumi-
te ženy.

Saskia Adamová - karate 
Na Majstrovstvách Sloven-
ska v kumite obsadila 3. 
miesto, Majstrovstvá VÚKA-
BU 1. miesto, Championships 
Slovakia 5. miesto, memoriál 
Buzogáňa – dvakrát 3. miesto. 
V goju ryu na Majstrovstvách 
Slovenska získala 1. miesto, 
a otvorené Majstrovstvách 
Slovenska jej priniesli dvakrát 
zlato.

Martin Hužvár - silový trojboj
Hneď na prvej súťaži na M-SR 
v silovom trojboji dorastencov 
a juniorov sa stal majstrom 
Slovenska v kategórii doras-
tencov do 93 kg a v mŕtvom 
ťahu výkonom 262,5 kg vytvo-
ril nový dorastenecký sloven-
ský rekord. Svojím výkonom 
na M-SR sa hneď dostal do slo-
venskej reprezentácie a jeho 
ešte len druhou súťažou v silo-
vom trojboji boli Majstrovstvá 
Európy, kde sa umiestnil na 4. 
mieste v trojboji a v mŕtvom 
ťahu získal tzv. malú striebor-
nú medailu výkonom 267,5 
kg, čím zároveň zlepšil svoj 
vlastný dorastenecký sloven-

teľnú ochranu a obnovu prí-
rodných zdrojov.

Celý projekt bol zložený 
z troch základných činností 
(monitorovanie, hodnotenie, 
návrh riešení) v rámci ktorých 
prebiehali jednotlivé projekto-
vé práce.

Výsledkom celej činnosti vo 
vyššie spomínanej rozsiahlej 
správe je návrh konkrétnych 
opatrení pre mesto Sabinov, 
ktoré môže mesto realizovať 
na svojom území za účelom 
zachytávania dažďových vôd 
tak, aby nedochádzalo k ne-
gatívnym vplyvom na život-
né prostredie predovšetkým 

v centre mesta – jeho prehrie-
vaniu a neúmernému odpa-
rovaniu vody z predmetného 
územia. 

Na základe vypracovanej 
správy sa javí ako najvhodnej-
šie v meste Sabinov riešiť vo-
do-zádržné opatrenia hlavne 
v centre mesta a v týchto kon-
krétnych lokalitách:

- plocha parku v rámci evan-
jelickej záhrady,

- plocha pri rímsko-katolíc-
kom kostole, 

- plocha parkov v centre mes-
ta na Námestí slobody.

Nedostatok vody je veľkým 
ekologickým problémom, kto-
rým sa treba zaoberať, a ktorý 
si vyžaduje našu aktivitu. 

Pokračovanie na s. 7 

 Naj športovci za roky 2019, 2020, 2021
Christiano Ronaldo v jednom rozhovore povedal: „Ak neveríš v to, že môžeš byť najlepší, tak 
sa ti nikdy nepodarí dosiahnuť to, čoho si schopný.” Týmito slovami sa primátor mesta Michal 
Repaský prihovoril všetkým pozvaným naj športovcom 13. mája 2022 v obradnej sieni MsÚ 
v Sabinove na oceňovaní športovcov za roky 2019, 2020, 2021. Keďže to boli ťažké roky aj pre 
šport, ktorý bol poznačený Covidom, o to viac si ceníme každého jedného športovca a jeho do-
siahnutý úspech. Keby sme mohli dať každému jednotlivcovi správne množstvo výživy a cvi-
čenia, nie málo a ani nie veľa, našli by sme najbezpečnejší spôsob, ako byť zdraví. Ocenenia 
boli udeľované v týchto kategóriách: žiaci, juniori, dospelí a kluby.

Pokračovanie na s. 8 
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ský rekord. Martin svoj talent 
a výkonnosť potvrdil aj na 
jesenných súťažiach, keď na 
medzinárodnej súťaži Grand 
Prix skončil na druhom mies-
te za reprezentantom Česka, 
pričom vytvoril slovenský re-
kord v drepe výkonom 275 kg 
a v trojboji výkonom 705 kg. 
V roku 2020 zlepšil svoj doras-
tenecký rekord v silovom troj-
boji v kategórii do 93 kg, drep 
300 kg, mŕtvy ťah 280 kg, troj-
boj 737,5 kg. Slovami trénera 
Matúša Triščíka: Martin potvr-
dil, že je jedným z najlepších 
slovenských dorasteneckých 
pretekárov a druhým miestom 
na M-SR v silovom trojboji me-
dzi mužmi ukázal, že dokáže 
poraziť aj starších a skúsenej-
ších pretekárov. 

Pavol Kandráč - silový trojboj
S juniorskou kategóriou sa roz-
lúčil výbornými výsledkami, 
keď sa ako junior stal v silnej 
konkurencii Majstrom Sloven-
ska v klasickom silovom trojbo-
ji medzi mužmi. Taktiež získal 
ako junior striebornú medai-
lu na M-SR v silovom trojboji 
EQUIP mužov. Medzi jeho ďal-
šie úspechy v roku 2019 patria 
strieborné medaily na M-SR 
v klasikom a EQUIP silovom 
trojboji junior, strieborná me-
daila na M-SR v tlaku na lavičke 
a víťazstvo na medzinárodnej 
súťaži Grand Prix Slovakia. 

Slovami trénera Matúša 
Triščíka: Paľo taktiež svojím 
výkonom pomohol nášmu 
družstvu na M-SR družstiev 
v silovom trojboji, ktoré sa 
konali v Sabinove, získať štvr-
té miesto. rekordy silovom 
trojboji v kat. do 93 kg: drep 
275 kg, mŕtvy ťah 267,5 kg, 
v trojboji 705 kg.

Veronika Kocúreková 
- kynológia
Je aktívnou členkou kynolo-
gického klubu od dvanástich 
rokov, najmladšou predsed-
níčkou klubu v jeho histórii. 
Venuje sa výcviku psov, s kto-
rými cvičia malé deti. Psov učí 
poslušnosti, socializácie a deti 
zodpovednosti a trpezlivos-
ti voči zvieratám. Zároveň so 
svojimi dvoma psami, s kto-
rými má veľké plány, trénuje 
športovú kynológiu. Každo-
ročne organizuje skúšky podľa 
národného a medzinárodné-

ho skúšobného poriadku, na 
september pripravuje v meste 
oblastnú výstavu a bonitáciu 
nemeckých ovčiakov. Kynoló-
giu považuje síce za náročný, 
ale predovšetkým nádherný 
šport.

Félix Pavlík - kynológia
Aktívny a dlhoročný člen ky-
nologického klubu, zúčastnil 
sa na piatich pretekoch a pia-
tich skúškach, kde dosiahol 2 x 
1. miesto, 2 x 2. miesto a 1 x 3. 
miesto. V roku 2019 so svojím 
psom Ivom od Agnešky dosia-
hol všetky stupne skúšok pra-
covného psa v športovej kyno-
lógii podľa Medzinárodného 
skúšobného poriadku uznané 
medzinárodnou kynologic-
kou federáciou. Ako spoluza-
kladateľ klubu sa zúčastnil za 
tie dlhé roky nejednej súťaže 
i prehliadky.

Marko Zborovjan - karate
Športovec, ktorý reprezentuje 
naše mesto nielen na súťa-
žiach na republikovej, ale aj 
medzinárodnej úrovni. Naj-
lepšie športové výsledky:

Medzinárodné turnaje – 
KACHIKAN CUP 2019 – kumite 
junior-2. miesto, KACHIKAN 
CUP 2019 – kumite muži OPEN 
– 3. miesto.

Republikové turnaje – Maj-
strovstvá SR v Goju ryu – kumi-
te 2. miesto, kata 2. miesto, 15. 
ročník otvorených Majstrov-
stiev Slovenska v Shito ryu 2. 
miesto.

Regionálne súťaže – Trsten-
ský pohár karate XXII. ročník - 
kumite 3. miesto a v kata tiež 
3. miesto.

Ďalšie dosiahnuté výsledky: 
KACHIKAN CUP 2019 – kumi-
te muži OPEN – 2. miesto a 3.  
miesto, Majstrovstvá SR Goju 
ryu kumite 2. miesto a kata 2.  
miesto, na 15. ročníku otvore-
ných Majstrovstiev Slovenska 
v Shito ryu kumite 2. miesto.

Kristián Tomčák - karate
Disciplinovaný prístup a pra-
videlný tréningový proces 
priniesli Kristiánovi tieto vý-
sledky:

Republikové turnaje – Slo-
venský pohár detí a žiakov – 3. 
kolo- agility dvakrát 3. miesto, 
Majstrovstvá Slovenska – agili-
ty 3. miesto, Majstrovstvá Slo-
venska v Goju-ryu (godžu riu) 
dvakrát 2. miesto.

Regionálne súťaže – Ľubov-
ňa Open Cup kumite 3. miesto, 
Zvolen Cup kumite 3. miesto 
a kata 3. miesto.

Richard Veterný - karate
Richard reprezentoval naše 
mesto a získal na regionál-
nych a republikových turnaj-
och tieto ocenenia: Memoriál 
Bozogáňa – 2. miesto, Slo-
venský pohár v kumite 1. kolo 
– 3. miesto a agility 3. miesto, 
v druhom kole 3. miesto, Maj-
strovstvá Goju-ryu dvakrát 1. 
miesto, Orava Cup 2019 (kumi-
te) – 2. miesto, Trstenský pohár 
22. ročník – 2. miesto, Zvolen 
Cup – 3. miesto.

Kristián Ceniga - futbal
Odohral šestnásť ligových 
stretnutí v 1. Československej 
lige, bol priamym účastníkom 
derby medzi pražskými muž-
stvami Sparta a Slávia, spolu-
hráčom Františka Veselého, ale 
aj Biroša či Medviďa. Odohral aj 
tri prvoligové stretnutia za Tat-
ran Prešov. Počas štúdia v Prahe 
sa stal hráčom Slávie. V ročníku 
1972/73 už hrával českosloven-
skú ligu. A začínal v slávnom 
derby na Sparte, tam síce Slá-
via aj s Cenigom neuspela, ale 
v odvete na vlastnom ihrisku 
nechýbal vo víťaznom stretnu-
tí. Sám označil za vrchol svojej 
krátkej futbalovej kariéry účin-
kovanie v Slávii pod vedením 
trénera vtedajšej trénerskej 
extra triedy pána Rudolfa Vy-
tlačila. Za reprezentáciu mesta 

a klubu si tento oslávenec pri 
príležitosti životného jubilea 
zaslúži ocenenie „Športovec 
mesta za rok 2021“. 

KATEGÓRIA KLUBY
Karate klub Katsudo
Karate klub Katsudo vznikol 
v roku 2005, počas jeho exis-
tencie v klube vyrástlo niekoľ-
ko slovenských reprezentan-
tov, ktorí dosahujú vynikajúce 
úspechy doma i v zahraničí. 
Venuje sa tréningu bojových 
umení, hlavne karate štýlu 
goju-ryu a športovému zápa-
su – kumite. Počas troch rokov 
získali reprezentanti klubu 
na domácich a zahraničných 
turnajoch spolu 50 zlatých, 20 
strieborných a 40 bronzových 
medailí na súťažiach v Českej 
republike (GP Hradec Králo-
vé), Poľsku (Polish open, Ha-
rasuto World Cup), Maďarsku 
(Budapest open, Tatami cup), 
Chorvátsku (Croatia open, Za-
greb karate cup), Francúzsku 
(Paríž), Rusku - Sochi (Majstrov-
stvá Európy kadetov, juniorov, 
U21), Španielsku (Majstrovstvá 
sveta seniorov), Nemecku (Ka-
rate 1 Premier League), Dubaj 
(Karate 1 Premier League), Sal-
zburg, Rotterdam a pod. Katsu-
do Sabinov má 7 reprezentan-
tov Slovenska. 

Olympijská príprava , seniori 
– kvalifi kácia na OH Tokio 2020 
(Premier League – Semaníko-
vá), Majstrovstvá Európy kade-
tov, juniorov a U21 – Dánsko 7. 
miesto (Šimčíková)

Majstrovstvá sveta kadetov, 
juniorov a U21 – Chile (účasť 
Šimčíková). Ocenenie prevzal 
tréner klubu – pán Semaník.

Kynologický klub
Kynologický klub vznikol 
v našom meste v roku 1975 
a dodnes je aktívnym špor-
tovým klubom. Každoročne 
usporadúva preteky o cenu Sa-
binova, ktorý je schválený Zvä-
zom športovej kynológie SR. 
Kynológia je šport, kde musí 
fungovať absolútna dôvera 
medzi psovodom a jeho psom. 
Klub funguje vo veľmi dobrých 
podmienkach aj vďaka pod-
pore mesta SB. Športovci do-
sahujú výborné výsledky a re-
prezentujú nielen klub, ale aj 
mesto. Každoročne psovodi so 
svojimi psami vystupujú aj na 
rôznych akciách. Cenu prevza-
la predsedníčka klubu – Vero-
nika Kocúreková. 

Pokračovanie zo s. 7 
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Letný anglický tábor je urče-
ný pre deti vo veku od 5 – 14 

rokov a prebieha od pondelka 
do piatku v mesiacoch júl a au-
gust. Štartuje už v pondelok 4. 
júla! Päť dní aktívnej komu-
nikácie prepojenej zážitkami, 

profesionálnym prístupom 
lektorov a spoluprácou s nati-
ve speakrom každoročne mo-
tivujú našich eXtračikov učiť sa 
jazyk vnímať prirodzene ako 
svoj materinský. Tím jazykovej 
školy usilovne pracuje na tom, 
aby bolo každé leto to najlep-
šie a aj vďaka dôslednej prí-
prave tak čaká na deti vždy bo-
hatý program. Každý deň majú 

príležitosť vyskúšať a zažiť 
niečo iné – od dobývania hra-
dov, zámkov a čokoládových 
kráľovstiev až po optické ilú-
zie, vodné svety či objavovanie 
sveta piatich dimenzií. Vďaka 
dynamickej výučbe, do ktorej 
sa zapája množstvo športo-
vých, hudobných, dramatic-
kých aktivít a interaktívneho 

vzdelávania v prírode, umož-
ňuje učiť sa jazyk jednoducho 
a s ľahkosťou. 

Jazyková škola eXtra sa už 
9 rokov venuje všetkým, kto-
rým cudzie jazyky nie sú až 
také cudzie. Vyučovaním cu-
dzích jazykov pomáhame vy-
tvárať pevné základy, priná-
šame žiakom lepšie výsledky 
v školách a úspechy v jazy-

kových olympiádach. Taktiež 
rozširujeme obzory na trhu 
práce a posilňujeme seba-
dôveru u každého zo svojich 
študentov, či už je to začia-
točník alebo pokročilý. Stú-
pajúci záujem učiť sa cudzie 
jazyky je dôkazom kvalitnej 
práce, a to vďaka metóde vý-
učby, ktorá prináša výborné 
výsledky pre stovky našich 
klientov. Túto špecializovanú 
výučbu navštevujú s veľkou 
radosťou aj naši najmenší eX-
tračikovia vo veku už od šty-
roch rokov. Kurzy prebiehajú 
buď individuálnou formou 

alebo v malých skupinkách. 
Počet neprekračuje hranicu 
6 študentov v skupine, čo za-
ručuje dostatok priestoru na 
hodine pre každého jedného 
študenta a pre lektora mož-
nosť venovať sa jednotlivým 
študentom dostatočne indi-
viduálne. Zápisy do kurzov 
prebiehajú najmä na začiat-
ku školského roka, avšak pri-
stúpiť do skupinového kurzu 
alebo začať s individuálnou 
výučbou je možné počas ce-
lého roka.

Učte sa jazyk a spoznajte 
svet! 

Čo to teda znamená pre deti 
a ich rodičov?:
- Žiadny zo záujmových útvarov 

sa zánikom centra neruší !!!

- Od septembra bude krúž-
ková činnosť v záujmových 
útvaroch prebiehať naďalej 
v základných školách, budú 
fungovať pod záštitou zák-
ladných škôl a ich ponuka 
bude zverejnená na strán-

kach základných škôl v sep-
tembr i.

- Letné tábory budú organi-
zovať základné školy – ZŠ na 
Ul. 17. novembra a ZŠ na Ul. 
Komenského (príloha – pla-
gát a prihláška).

- Na letné tábory sa môžu 
prihlásiť všetky deti, nielen 
deti zo školy, ktorá organi-
zuje tábor.

- Podrobné inštrukcie k prihla-
sovaniu detí do mestských 
letných táborov nájdete na 
stránkach základných škôl 
a na stránke mesta Sabinov:

ZŠ na Ul. 17. novembra
skola@zsnovsab.edu.sk, 
tel.: +421514521840

ZŠ na Ul. Komenského
zs@zskomsab.edu.sk, 
tel.: +421514521485

- Prihlásiť svoje dieťa do let-
ného tábora môžete do 
10.6.2022 na uvedených 
mailových adresách podľa 
výberu tábora.

- Činnosť športových klubov 
nie je zrušená, bude pokra-
čovať v tých istých priesto-
roch ako doteraz. 

Mestská radnica informuje / Školstvo

Zdroj: MsÚ

pre žiakov ZŠ 

Cena za turnus je 75,- - €. 
1.TURNUS 
4.7. - 8.7.2022 
 
 
 
 

 
 
 
Základná škola  Základná škola
Ul. 17. novembra 31 Ul. 7. novembra 3
Sabinov                                                                       

2.TURNUS 
11.7. – 15.7.2022 
 
 

 
 
 

 

 
 
Základná škola  Základná škola
Ul. 17. novembra 31 Ul. 7. novembra 31
Sabinov                      

3.TURNUS 
15.8. – 19.8.20222 
 
 

 
 

Základná škola  Základná škola
Komenského 13 Komen
Sabinov 

nského 13nskéh
ov         

4.TURNUSS 
22.8. – 26.8.2022 

 
 

 
 
 
 
Základná škola  Základná škola 
Komenského 13 Komen
Sabinov 

nského 13nskéh
ov                            

 Prihlášky na letné mestské tábory nájdete na stránkach škôl. 

Kontakt na ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov 

mail: skola@zsnovsab.edu.sk, telefón: +421514521840 

Kontakt na ZŠ, Komenského 13, Sabinov 

mail: zs@zskomsab.edu.sk, telefón: +421514521485 

Tak neváhajte ak neváhajte
a podajte a podajte
prihlášku 

dod  
prihláškup

o 10.6.202222 

Ako bude ďalej prebiehať činnosť 
záujmových útvarov, športových 
klubov a denných táborov?

Informácie o tom, že zrušením Centra voľného času v Sa-
binove sa rušia všetky záujmové útvary a športové kluby je 
nepravdivá a zavádzajúca. Poskytovanie záujmovej činnosti 
nie je podmienené existenciou centra voľného času. Deti 
sa v záujmovej činnosti v krúžkoch a aj športových kluboch 
budú aj naďalej rozvíjať.

Prázdniny s Jazykovou 
školou eXtra

Kto z vás sa už teší na leto? Kto z vás sa už teší na najlepší let-
ný anglický tábor? Jazyková škola eXtra usporadúva v poradí 
už 9. ročník leto plné zážitkov a ani v tento rok nebude o zá-
žitky žiadna núdza. Spoločne zaženieme nudu a prinesieme 
zábavu, dobrodružstvo a relax. 

Dominika Matisovská
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Hralo sa podľa pravidiel 
bowlingu a pripravených 

propozícií pre túto súťaž. 
Každý hráč súťažne hádzal 

20x+dorážka. Celkovo sa do 
turnaja prihlásilo 22 hráčov 
a hráčok.

Celá súťaž sa niesla vo veľ-
mi priateľskom duchu, každý 
úspešný hod, či pekná doráž-
ka boli odmenené potleskom 
a pochvalou. Atmosféra súťaže 
bola naozaj perfektná. Výsled-
ky hovoria o „ťažkých“ bojoch: 
MUŽI:
1. Milan Puškáš, 271 bodov
2. Anton Tekeľ, 240 bodov
3. Peter Šefčík, 213 bodov

ŽENY:
1. Anna Puškášová, 293 bodov
2. Mária Antolová, 267 bodov

3. Viera Grešová, 241 bodov
ZAČIATOČNÍČKY:
1. Marta Šimová, 212 bodov
2. Eva Smreková, 206 bodov
3. Helena Kasperová, 191 bodov

Pri hodnotení tohto poduja-
tia je potrebné konštatovať, 
že celá súťaž sa niesla vo 
veľmi priateľskom ovzdu-
ší. Veľ ké ďakujem patrí p. 
Gabrielovi Matijovi a perso-
nálu GÓL Centra, ktorí svojím 
prístupom a porozumením 

vytvorili pre „náš“ turnaj per-
fektné prostredie. Poďakova-
nie za úspešný priebeh akcie 
patrí všetkým súťažiacim 
a organizačnému výboru! Pri 
záverečnom hodnotení sme 
si sľúbili, že „trochu“ ešte po-
trénujeme, aby sme našu ZO 
JDS dôstojne reprezentovali 
na OK v bowlingu. Všetci sa 
tešíme na ďalšie podobné 
podujatia!

Športu zdar a bowlingu 
zvlášť!  

Turnaj v bowlingu 
členov ZO JDS v Sabinove

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Sa-
binove v spolupráci s „Gól Centrom“, ktorého súčasťou je 
krásna nová dvojdráha, zorganizovala turnaj v bowlingu jed-
notlivcov. Súťažilo sa v troch kategóriách: muži, ženy a za-
čiatočníci. 

A. Tekeľ, foto: archív JDS

SLÁVIČEK 
MŠ 2022

Z hrdielok malých speváči-
kov zo všetkých sabinov-

ských materských škôl za-
znievali známe, ale aj menej 
známe  ľudové piesne. Deti 
v krásnych farebných krojoch 
s doprovodom akordeónu 
svojím umením očarili nás 
všetkých. A kto je tým ma-
lým úžasným slávičkom? Nuž 
predsa: Martin Bandy, Aneta 
Petrová, Nikoleta Sedláková, 
Liliana Kukučková, Rebeka 
Jurčišinová, Lea Kolpáková, 
Stella Ševčíková, Sabína Sko-
čejová, Matej Fabián, Emma 

Bartošová, Timea Jurčenková, 
Kristína Jusková, Alan Puškáš, 
Adela Nálepová a Katarína Ka-
peráková. 
Dlhotrvajúci potlesk zaznie-
val po každom „slávičom˝ vy-
stúpení. Pre malých slávičkov 
bol veľkou odmenou diplom 
a taštička plná sladkostí a dar-
čekov. Ďakujeme sponzorom 
za milé odmeny,  ktorými sme 
rozžiarili očká malých slávič-
kov.

Všetci sa už tešíme na ďalšiu 
prehliadku! 

Mama je vzácna oso-
ba v živote každého 

z nás. Druhá májová nedeľa 
patrí každý rok k najkrajším 
sviatkom roka. Vtedy totiž 
oslavujú naše drahé mamy. 
Pri príležitosti sviatku Dňa 
matiek sme aj my v Ma-
terskej škole Severná 2200 
v piatok 6. mája privítali ma-
mičky. Deti svojím spevom 
a básničkami vyjadrili, ako 
veľmi ľúbia svoje mamičky 
a staré mamy. Po vystúp e-
ní  s veľkou láskou v srdci 

všetky deti svoju mamku, či 
babku potešili vlastnoručne 
vyrobeným darčekom. Na 
záver si deti spolu so svojou 
mamkou zatancovali. Našim 

mamkám a starým mamám 
sme spoločne zaželali pev-
né zdravie, aby sa mohli aj 
naďalej tešiť zo svojich rato-
lestí. 

Do ruky Ti kvietok vkladám, milá moja mamička...
Veronika Švecová, učiteľka  MŠ, 
foto: archív školy

Zdroj: MsÚ

V stredu 18. mája 2022 sa 
v MŠ 17. novembra v Sa-
binove pod záštitou Mi-
chala Repaského, primá-
tora mesta, uskutočnila 
prehliadka najmenších 
speváčikov ľudových pies-
ní pod názvom Sláviček 
2022. Tento ročník zorga-
nizovala riaditeľka MŠ 17. 
novembra Alenka Ada-
mová spolu so svojimi 
učiteľkami. 
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POZNAŃ MOTOR SHOW
Vedenie Spojenej školy, SNP 16 
v Sabinove podporuje zahra-
ničné projekty, v rámci ktorých 
majú možnosť žiaci i vyučujúci 
zúčastňovať sa zahraničných 
zájazdov. V rámci projektu 

Interreg sa uskutočnila zahra-
ničná exkurzia do poľského 
mesta Poznań v dňoch 7. – 9. 
apríla 2022. Hlavným bodom 
programu bola účasť na vý-
stave áut, kde boli prezento-
vané autá rôznych európskych 
a mimoeurópskych výrobcov 
so zameraním na elektromo-
bilitu. Súčasťou výstavy bola 
aj prehliadka športových vozi-
diel, karavánov a príslušenstva 
motorových vozidiel. Počas 
exkurzie mali žiaci bohatý 
sprievodný program, v kto-
rom zaujali najmä kaskadéri 
na motorkách. Zaujímavosťou 

programu bola prehliadka 
historického centra mesta Po-
znań. 

DEŇ ZEME 2022
22. apríl, Deň Zeme, vznikol 
ako reakcia na neustále po-
škodzovanie životného pros-
tredia. Iniciátorom bol envi-
romentálny aktivista Gaylord 

Nelson. Tento deň sa začal 
oslavovať už od roku 1970. 
Svojou troškou sme chceli pri-
spieť aj my a pripomenuli sme 
si, že naša „Zem“ je miesto, na 
ktorom žijeme, priestor, ktorý 
užívame, vzduch, ktorý dýcha-
me, pôda, ktorá nás živí, lesy, 
jazerá, moria, hory, ktoré nám 
umožňujú oddych. Na tento 
deň bolo pripravených niekoľ-
ko aktivít. 

V rámci aktivity Poznávajme 
našu Zem prebiehali počas vy-
učovacích hodín besedy s pani 
učiteľkou Agnesou Mihaľá-
kovou na tému zelené vňa-
te a bylinky. Zelené vňate sa 
používajú v dietetickom stra-
vovaní pre ich lahodnú, cha-
rakteristickú chuť a vôňu, ale 

zároveň ich môžeme využívať 
ako zdravé korenie pri prípra-
ve pokrmov. Žiaci diskutovali 
o účinkoch jarných bylín, aký-
mi sú žihľava, púpava, lipkavec 
syridlový, skorocel kopijovitý. 
Okrem nich spomenuli účinky 
z fi alky a listov z lesných jahôd. 
V závere besedy si žiaci mohli 
urobiť kvíz na zmeranie svojej 
ekostopy, alebo test ekologic-
kej inteligencie (https://envi-
pak.sk).

Počas aktivity Naša Zem nás 
živí žiaci z I. MEO (MEO – prvý 
ročník štvorročného štúdia, 
odbor: mechanik – elektro-
technik) spolu s pani učiteľ-
kou Katarínou Skladanou 
nachystali pre zamestnancov 
a žiakov školy jarné dobroty. 
Oneskorená vegetácia nás 
neodradila a podarilo sa nám 
v záhradkách nájsť pažítku, ale 
v lese i medvedí cesnak. Zdra-
vé dobroty v podobe chlebíka 
s maslom, jarnou cibuľkou, pa-
žítkou, medvedím cesnakom, 
cesnakom, medom či bravčo-
vou masťou rozvoňali chodby 
našej školy. Smäd bol uhasený 
žihľavovým čajom, ktorý má 
veľa benefi tov, akými sú mine-
rály železo, vápnik, horčík a vi-
tamíny K a A, ale aj očisťujúce 
účinky. 

Znečistenie životného pros-
tredia je témou, ktorá sa stala 
za posledné roky aktuálnou na 
celom svete a ústrednou té-
mou v rámci aktivity Starajme 
sa o našu Zem. Ide o problém, 

ktorý sa týka nás všetkých, 
a preto by nám nemal byť ľa-
hostajný. Je dôležité, aby sme 
sa tejto problematike veno-
vali, pokiaľ nebude neskoro. 
Práve ľahostajnosť a zatvára-
nie očí pred problémom nič 
nevyrieši, naopak všetko sa 
môže zbytočne zhoršiť. Práve 
počas tohto dňa žiaci zbierali 
odpadky a upravovali okolie 
školy pod vedením p. učiteľky 
Márie Mačekovej.

Na rade si ty! Urob každý 
deň malý krôčik k tomu, aby 
naša Zem mohla naďalej žiť! 

KRVI JE VŽDY MÁLO
Darovanie krvi je skutočným 
„darom života“. Je to veľmi pro-
spešný, bezpečný a jednodu-
chý humánny krok. Krv sa nedá 
vyrobiť žiadnym chemickým 
procesom, vieme ju získať len 
od dobrovoľných darcov krvi. 
Darovanie krvi je dlhoročnou 
tradíciou Spojenej školy, SNP 
16 v Sabinove.

Dňa 21. apríla 2022 sa žiaci 
našej školy zúčastnili JARNEJ 
KVAPKY KRVI, ktorú organizo-
valo mesto Sabinov. Dobrovoľ-
níkov odhodlaných darovať krv 
bolo niekoľko, ale úspešne da-
rovať krv mohli len žiaci Dami-
án Blaško, Matúš Motýľ, Peter 
Tkáč, Marián Zreľák a jeden náš 
učiteľ, Milan Smolko. Blahože-
láme im a za všetkých, ktorým 
sa takýmto činom možno v bu-
dúcnosti zmen í život, patrí im 
veľké ĎAKUJEM. 

Školstvo

Mesiac máj doprial úspech 
v rôznych súťažiach via-

cerým študentom Súkromné-
ho Gymnázia DSA. 

Po významnej účasti štyroch 
študentiek na celoslovenskom 
kole súťaže Stredoškolská od-
borná činnosť v Bardejove sa po-
dobný vynikajúci úspech podaril 
aj študentke Alexii Kataríne Let-
kovskej (1.A). 5.-7. mája 2022 sa 
v Bratislave konalo celosloven-
ské kolo Dejepisnej olympiády, 
kde Alexia postúpila z krajského 
kola so svojou prácou Stredove-
ké opevnenie Sabinova. Žiačka 
sa v rámci súťaže zúčastnila aj 
návštevy židovského pamätníka 
Chatam Sofer ako aj Slovenské-

ho národného archívu, čo bolo 
pripravené organizátormi súťaže 
a z čoho si odniesla Alexia krásne 
zážitky a nové cenné informácie. 
Tešíme sa jej veľkému úspechu.

Darilo sa aj druhákovi Dávi-
dovi Mašľárovi, ktorý postúpil 
na krajské kolo súťaže „Čo vieš 
o hviezdach“. Dávidovi sa poda-
rilo obsadiť výborne 6. miesto 
v siln ej konkurencii,  ktoré sa 
konalo 28. apríla 2022 v pre-

šovskom planetáriu. Prípravou 
na túto súťaž si obohatil svoje 
poznatky z dejín astronómie, 
orientácie na nočnej oblohe, 
kozmonautiky, správania sa ve-
smírnych objektov, ale aj z po-
čítania vesmírnych vzdialeností 
a podobne. Srdečne blahoželá-
me a prajeme ešte veľa podob-
ných úspechov. Na tradičnej 
sabinovskej súťaži SARM sme 

tiež nesmeli chýbať. Ocenenie 
dvoch porôt sa podarilo získať 
Terézii Revákovej (1.A). Získala 
diplomy v oboch častiach tejto 
umeleckej súťaže – vo vlastnej 
tvorbe prózy i recitácii poézie. 
Sme hrdí na našich šikovných 
študentov a veríme, že aj ďalšie 
mesiace prinesú ovocie úspe-
chu v rôznych stredoškolských 
súťažiach. 

Športoviská začali ožívať 
a naši gymkáči to využili 

naplno. Stali sa majstrami 
okresu v basketbale študen-
tov a študentiek a pri bed-
mintonových sieťach obhá-
jili svoje posledné víťazstvo 
pred tou „nepopulárnou“ 
dobou.

Postúpili sme na krajské 
kolo, ale pre pracovné vyťa-
ženie coacha manšaftov sme 
sa mohli zúčastniť len basket-
balu chlapcov. Bojovali veľmi 
pekne, ale k postupu medzi 
elitnú skupinu im chýbali 
dva body a tak fi nálové zápa-
sy sledovali už len z tribúny. 
A najnovší úspech. Máme 
akademického majstra Slo-
venska v šachu. Stal sa ním 
Michal Verbovský. Všetkým 
srdečne blahoželáme. 

Barbora Bednarčíková, 
foto: Miroslav Tutoky

Roman Pistrák, foto: archív školy

Práca o sabinovských hradbách 
na CELOSLOVENSKOM kole 
Dejepisnej olympiády

OPÄŤ 
ŠPORTUJEME!

AĎOB
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BUĎME SPOLU, BUĎME ECO!

Žiaci zo 7.A triedy ZŠ Komenského v Sabi-
nove prejavili svoj záujem o environmen-
tálne témy zapojením sa do výtvarnej sú-
ťaže pod názvom EKOPOSTER – ZELENÝ 
SVET. Súťaž pre základné školy pripravila 
Východoslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a. s. Cieľom súťaže bolo 
podporiť zodpovedný prístup detí 
vo vzťahu k prírode, podnecovať 
ich ekologické myslenie, ale najmä 
vyjadriť svoj postoj k environmen-
tálnym problémom kreatívnou for-
mou. Siedmaci vytvorili kreatívne ume-

lecké dielo, do ktorého zakomponovali aj 
malé posolstvo s názvom: BUĎME SPOLU, 
BUĎME ECO a v kategórii 6. – 9. ročník si 
vybojovali víťazné  1. miesto. Ceny boli 
žiakom odovzdané priamo v ich triede zá-

stupcami príslušného závodu VVS. Tešíme 
sa z úspechu našich siedmakov a pevne 
veríme, že ich posolstvo sa bude šíriť aj 
ďalej. 

Pink Song 2022
V tomto školskom roku sa uskutočnil už 

11. ročník celoslovenskej speváckej sú-
ťaže pod názvom Pink Song 2022. 

Organizátorom súťaže, ktorá 
prebiehala online formou, bola 
Súkromná základná umelecká 

škola PinkHarmony vo Zvolene. 
Naša žiačka Vaneska Michalíková 

zo 6.C triedy sa do súťaže zapojila 
spevom dvoch ľudových a dvoch popu-

lárnych piesní a v silnej konkurencii si vy-
bojovala umiestnenie v zlatom a striebor-
nom pásme. Vaneske srdečne blahoželá-
me a prajeme jej veľa ďalších speváckych 
úspechov. 

Dňa 26. januára 2022 a 12. apríla 2022 sa 
uskutočnil 71. ročník okresného kola 

Matematickej olympiády. Súťažilo sa v ka-
tegóriach: MO5, MO6, MO7, MO8 a MO9 
(piaty až deviaty ročník). Hodnotili sa nielen 
výsledky, ale celý postup riešenia, priebež-
né myšlienkové postupy. Každá úloha bola 
ohodnotená maximálne šiestimi bodmi. 
Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal 

minimálne polovičný počet bodov. Úspeš-
nými riešiteľmi školy boli títo žiaci:
Kategória MO8: 
Martin Grobarčik – 8.A – 1. miesto
Kategória MO6: 
Zuzana Vujčíková – 6.A – 2. miesto

Z úspechov našich žiakov sa veľmi teší-
me. Všetkým úspešným riešiteľom srdeč-
ne blahoželáme a prajeme veľa optimiz-
mu, elánu a tvorivého myslenia pri riešení 
ďalších úloh. 

V našej škole prebehlo 28.4.2022 natá-
čanie novej televíznej relácie – Naj 

škola, ktorá bude odvysielaná vo verejno-
právnej  RTVS v mesiaci septembri. 

Pocity pri natáčaní boli rôzne. V mo-
mente, keď auto so štábom prichádzalo 
ku škole, sa všetkých účinkujúcich zmoc-
nili panika a stres. Vládlo napätie  z toho, 
ako to bude prebiehať...

Neskôr, po dohodnutí prvých detailov, 
sme sa  s televíznym štábom presunuli do 
oddychovej miestnosti školy. Samozrej-
me, prišiel aj Peter Altof, alias Exploited, 
a všetko sa začalo pripravovať na natá-

čanie televíznej dokrútky. Niektorí z nás 
po prvýkrát videli naživo takúto známu 
osobnosť! Podaktorí, ktorí boli súčasťou 
väčšej úlohy v natáčaní, mali rozhodne 
stres. Nás ostatných to až tak nevystrašilo. 
Pravdepodobne všetci sme prvý raz zažili 
prácu kameramanov, režiséra a moderá-
tora. Bolo úžasné vidieť, ako to celé fun-

guje ako hodinky. Štáb bol k nám veľmi 
milý a celkovo sme si to užili. 

Natáčanie relácie bolo pre nás nové, za-
ujímavé, úžasné, ale aj zvláštne. Už teraz 
sa tešíme, čo sa bude diať ďalej, čo nové si 
vyskúšame a ako budeme môcť reprezen-
tovať našu školu a mesto Sabinov. 

ÚSPECHY ZŠ KOMENSKÉHO 
V KRAJSKOM KOLE 
HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

Dvojdňová krajská recitátorská 
súťažná prehliadka 68. ročníka 

Hviezdoslavovho Kubína vyvrcholila 
v stredu 27. apríla 2022 a vo štvrtok 28. 
apríla 2022. Počas krajského sviatku 
umeleckého slova sa v Divadle Joná-
ša Záborského v Prešove predstavilo 
množstvo amatérskych recitátorov 
i divadiel poézie. V 3. súťažnej ka-
tegórii – Poézia – 7. – 9. ročník sa v sil-
nej konkurencii trinástich súťažiacich 
Prešovského kraja naša deviatačka 
Soňa Baňasová umiestnila na krás-
nom 3. mieste. Porotu prekvapila 
výraznou sugestívnou výpoveďou. 
Deviatačka Šarlota Judová si vo svo-
 jej 3. súťažnej kategóri i – Próza – 7. – 9. 
ročník  odniesla ocenenie poroty za 
umelecký prednes. Porotu oslovila 
osobitým umeleckým podaním ak-
tuálnej témy – témy vojny, odkazu 
jej nezmyselnosti a dôsledkom, ktoré 
každá vojna zanecháva v duši obyčaj-
ného človeka. Úroveň umeleckého 
prednesu na Hviezdoslavovom Kubí-
ne bola aj v tomto roku kvalitná. Za-
ujali recitátori prózy, ale aj noví mladí 
milovníci básnického slova, ktorí sa 
zapísali do pamätí porotcov i divákov. 
Dievčatám srdečne blahoželáme! 

pravila 
o-

ä 
-
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11. roč
ťaž

O

š
N

Ľudmila Martančíková

Mária Sidorjaková, foto: archív školy

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Dňa 21. apríla 2022 sa na ZŠ Komen-
ského 113 v Lipanoch uskutočnilo 

okresné kolo biologickej olympiády 
v kategórii D. V tomto školskom roku je 
to už 56. ročník, ktorý sa po malej pan-
demickej prestávke znova realizoval 
prezenčnou formou. Našu školu v teo-
reticko-praktickej časti reprezentovali 
najúspešnejšie riešiteľky online škol-
ského kola – žiačky Zuzana Vujčíková 
zo 6.A triedy a Ivana Petijová zo 7.A trie-
dy. Aj na okresnom kole boli úspešné, 
Zuzana Vujčíková sa umiestnila na 
krásnom 2. mieste a Ivana Petijová 
na 6. mieste. Na olympiádu ich pri-
pravovala pani učiteľka Hanudeľová. 
Obidvom žiačkam srdečne blahoželá-
me a želáme veľa úspechov v ďalších 
súťažiach. 

Ľuboslava Kuľková

OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY – ŽIACI ZŠ 
KOMENSKÉHO SÚŤAŽILI A BOLI ÚSPEŠNÍ...

Alžbeta Kuižová

ZŠ NA UL. KOMENSKÉHO V TELEVÍZNEJ RELÁCII NAJ ŠKOLA 
Alexandra Pigová 7.A, foto: archív školy
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Celoslovenské kolo Olympiá-
dy v nemeckom jazyku

Dňa 22.03.2022 sa uskutoč-
nilo celoslovenské kolo 

Olympiády v nemeckom jazy-
ku. Našu školu reprezentovali 
víťazi krajského kola Michal 
Kostelník z 9.A a Marko Kostel-
ník z 5.B. Súťaž prebiehala opäť 
online formou. Po gramatickej 
časti nasledovalo ústne overo-
vanie jazykových zručností, kde 
porota sledovala rozsah slovnej 
zásoby, gramatickú správnosť, 
obsahovú primeranosť, kreati-
vitu, schopnosť argumentovať 
a pohotovo reagovať. 

Mladší Marko súťažil vo svo-
jej kategórii 1A (5. - 7. ročník) 
po prvýkrát a aj keď sme si na 
výsledok museli dlhšie poč-
kať, jeho úsilie bolo odmene-
né úžasným 4. miestom. 

Michal zužitkoval svoje skú-
senosti z minulých rokov a v tvr-
dej konkurencii žiakov v kategó-
rii 1B (8.-9. ročník) si vybojoval 
najcennejšiu zlatú medailu za 1. 
miesto. Svojím víťazstvom si za-
bezpečil účasť na Medzinárod-

nej olympiáde v nemeckom 
jazyku, ktorá sa bude konať 
v termíne 25.7. - 5.8.2022 v ne-
meckom Hamburgu. Na tomto 
podujatí sa stretne 140 žiakov 
a študentov vo veku od 14 do 17 
rokov zo 70 krajín sveta.

Obom chlapcom srdečne 
blahoželáme, ďakujeme za re-
prezentáciu a želáme ešte veľa 
úspechov.

Jazykový kvet 2022 – krajské 
fi nále

Postup Natálie Novickej (8.A) 
do krajského fi nále celoštát-

nej jazykovo - umeleckej súťaže 
Jazykový kvet bol pre nás veľ-
kým potešením a zároveň vý-

zvou. Tak ako semifi nálové kolo, 
aj krajské fi nále tejto súťaže 
prebehlo online formou. Našou 
úlohou bolo preto natočiť novú 
videonahrávku jej prednesu 
prózy v anglickom jazyku a za-
pracovať do nej pripomienky 
poroty. Natália sa zodpovedne 
a s veľkým odhodlaním pustila 
opäť do práce, spolu sme rozo-
berali text, vylepšovali výslov-
nosť, prízvuk, intonáciu, gesti-
kuláciu aj mimiku tváre. Z via-
cerých natočených videí sme 
vybrali to najlepšie, odoslali ho 
do súťaže a s napätím očakáva-
li vyhodnotenie. Dňa 8.5.2022 
boli zverejnené výsledky kraj-
ského fi nále. Natália so svojím 
pútavým prednesom ukážky 
“The owl who was afraid of the 
dark“ získala krásne 3. miesto. 
K umiestneniu jej srdečne bla-
hoželáme a ďakujeme za úspeš-
nú reprezentáciu našej školy.

Matematické súťaže v tomto 
školskom roku fi nišujú.

Napriek sťaženej situácii 
naši žiaci nezanevreli na 

matematiku a hravo zvládli 
všetky prekážky, s ktorými sa 
stretli vo vyšších kolách mate-
matických súťaží. Práve oni sú 
dôkazom toho, že matematika 
je všade okolo nás.

Za reprezentáciu v matema-
tických súťažiach v mesiacoch 
marec – máj 2022 ďakujeme 
týmto žiakom a zároveň im 
prajeme, nech aj naďalej im to 
tak dobre myslí a počíta.
Pytagoriáda – okresné kolo – 
29.- 30.03.2022
P5: 1. miesto – Marko Kostel-
ník – 5.B
P6: 1. miesto – Marko Kostel-
ník – 5.B
Matematická olympiáda – 
okresné kolo – 12.04.2022
Z6: 2. miesto – Oliver Ďurica, 6.C
Z8: 2. miesto – Aurel Závada, 8.B

Okresné kolo súťaže Slávik 
Slovenska 2022

Dňa 10. 5. 2022 sa na ZUŠ 
v Lipanoch uskutočnilo 

okresné kolo celoštátnej spe-
váckej súťaže detí a mládeže 

v interpretácii slovenskej ľu-
dovej piesne Slávik Sloven-
ska 2022. V silnej konkurencii 
sa naši traja reprezentanti 
umiestnili na popredných 
priečkach.
1. MIESTO v 1. kategórii obsa-
dila LENKA PALENČÁROVÁ, 2.B
3. MIESTO v 2. kategórii obsa-
dil TOMÁŠ KYSEĽA, 4.C
3. MIESTO v 3. kategórii obsa-
dila ADELA ONDREJOVÁ, 7.A

Oceneným zo srdca ďakuje-
me za úspešnú reprezentáciu 
našej školy a víťazke Lenke Pa-
lenčárovej želáme veľa šťastia 
v krajskom kole.

Kolorit slovenského 
ornamentu

V rámci sprievodných pod-
ujatí osláv Dní mesta Ko-

šíc sa konalo vyhodnotenie 
výtvarnej súťaže Kolorit slo-
venského ornamentu. Sláv-
nostná vernisáž a ocenenie 
víťazných žiackych prác sa 
uskutočnilo v Súkromnom 
etnografickom múzeu HUM-
NO v Košiciach pod záštitou 
primátora Košíc.

Súťaž organizoval Dom Ma-
tice slovenskej v Košiciach, 
Verejná knižnica Jána Bocatia 
v Košiciach a Súkromné et-
nografi cké múzeum HUMNO 
v Košiciach. Z 95 zaslaných 
prác 2. miesto získala žiačka 
8.C triedy, Terézia Kočiščáková. 
Tá obsadila aj 3. miesto v elek-
tronickom hlasovaní.

Laura Mikitková (na fotke 
dole) zo 6. C triedy získala za 
svoju výtvarnú prácu Čestné 
uznanie. Obom oceneným 
žiačkam srdečne blahoželáme.

SMARTS

Naša škola sa už druhýkrát 
zapojila do projektu VEGA 

1/0254/20 Pedagogickej fakul-
ty, Prešovskej univerzity v Pre-
šove, pod názvom SMARTS 
- na stimuláciu exekutívnych 
funkcií a metakognitívnych 
schopností žiakov. Projekt 
prebiehal od novembra 2021 
do marca 2022 a spolu bolo 
zapojených až 35 žiakov 3.- 4. 
ročníka. Zámerom aktivít na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti, 
bolo prostredníctvom inova-
tívnych stratégií, naučiť žiakov 
pracovať s náučným textom. 
Všetkým zapojeným žiakom 
ďakujeme a veríme, že získané 
vedomosti naplno využijú vo 
svojom ďalšom vzdelávaní.

„Spolu múdrejší 3“ 

Naša základná škola sa aj 
v roku 2022 zapojila do 

programu doučovania „Spo-
lu múdrejší 3“, ktorý prebie-
ha v mesiacoch január až jún 
2022. MŠVVaŠ SR spomínaný 
program fi nancuje z Plánu ob-
novy a odolnosti SR. Do aktivít 
doučovania sa zapojilo devät-
násť pedagogických zamest-
nancov našej školy, ktorí pro-
stredníctvom kvalitného a do-
stupného doučovania svojich 
žiakov, vytvárajú podmienky 
na zlepšovanie ich vedomostí 
a zručností v hodinách mimo 
vyučovania v stanovenom roz-
sahu.

V rámci projektu „Spolu múd-
rejší 3“ začala naša škola spo-
lupracovať s Akadémiou men-
tálnych algoritmov a overuje 
vzdelávací program Numerika, 
ktorý je zameraný na vytváranie 
pozitívneho vzťahu k matema-
tike, rozvoj kognitívnych schop-
ností a zručnosti učiť sa učiť. 
Numerika vychádza z pôvodnej 
japonskej metódy, ktorá u detí 
prirodzene rozvíja numerickú 
gramotnosť a zvyšuje jej úroveň. 
Učiteľky, ktoré s akadémiou 
spolupracujú, dostávajú meto-
dickú podporu a škola získala 
učebné pomôcky a pracovné 
zošity pre žiakov. 

Zo života ZŠ na Ul. 
17. novembra Sabinov

Zľava Michal Kostelník, 
Marko Kostelník

Text a foto: D. Štoff ová

Text a foto: K. Dvorščáková

web školy

web školy

Zľava Adela Ondrejová, Tomáš 
Kyseľa, Lenka Palenčárová

Antónia Iľkivová

Radka Marchevková

Elena Macková
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Po dvojročnej prestávke sa v priestoroch 
Mestského kultúrneho strediska v Sa-

binove opäť stretli fanúšikovia umelec-
kého slova, a to pri príležitosti 37. ročníka 
Sabinovského autorského a recitátor-
ského mája, ktorú každoročne organizuje 
Mestská knižnica B. Nosáka Nezabudova. 
Táto súťaž je poctou spisovateľke Jolane 
Cirbusovej, ktorá tu žila a aj tvorila. Dôka-
zom toho, že aj v dnešnej dobe vyrastajú v 
našom meste a okolí mladé talenty sved-
čí aj počet účastníkov, ktorí sa do súťaže 
zapojili. V prednes prózy a poézie súťažilo 
52 účastníkov. S “kožou na trh” v autorskej 
časti prišlo 26 nádejných spisovateľov. 
A ako vlastne prežívali súťaž samotní 
účastníci SARM-u? Na túto otázku nám od-
povedala recitátorka Kristínka: “Zo začiatku 
to bol mierny stres, ale ako sme sa postavili 
na javisko, tak potom tréma opadla. Aj pani 
učiteľka veľakrát spomínala, že ono to začí-
na už príchodom, že sa mám uvoľniť a vtedy 
sa najlepšie recituje.” Samozrejme, súťaž nie 
je len o súťažiacich, ale aj o pedagógoch a 
rodičoch, ktorí deťom na ich ceste k súťaži 
pomáhali. Patrí im veľká vďaka. Pri ďakova-
ní nemožno zabudnúť ani na ctenú porotu 
v zložení: prof. PhDr. Juraj Rusnák CsC, Mgr. 
Lenka  Regrutová PhD., Mgr. Eva Peknušia-
ková PhD., Mgr. Mária Klapáková,PhD., Mgr. 
Lenka Šafranová PhD., PhDr. Dagmar Rus-
náková. Porota súťažiach nielen ohodnoti-
la, ale ponúkla aj cenné rady, ako vylepšiť 
ich ďalšie výkony v rozborovom seminári. 
Naše poďakovanie patrí aj p. Marcinkovi-
-DAMAD za ústretovosť a podporu poduja-
tia. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom prispeli k tomuto sviatku 
slova v našom meste. Už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník plný talentov. :) 
 A toto sú tohoroční úspešní SARM-isti:

Prednes PRÓZA
OCENENÍ
Kategória 1. a 2. ročník
Karol Marhevka, 2. ročník, ZŠ s MŠ Rožko-
vany
Kategória 3. a 4. ročník
Marína Holešová, 3. ročník, ZŠ Jakubovany
Ján Jankura, 3. ročník, ZŠ na Ul. 17. novem-
bra Sabinov
Richard Varga, 3. ročník, ZŠ Hviezdoslavova 
Lipany
Alex Kriš, 4. ročník, ZŠ Komenského Lipany
Kategória 5. a 6. ročník
Alexandra Pariľáková, 5. ročník, ZŠ Hviezdo-
slavova Lipany
Vaneska Michalíková, 6. ročník, ZŠ na Ul. 
Komenského Sabinov
Tomáš Kocúrko, 6. ročník, ZŠ na Ul. Komen-
ského Sabinov
Kategória 7. – 9. ročník
Alexandra Sabolíková, 7. ročník, ZŠ s MŠ Pe-
čovská Nová Ves
Natália Novická, 8. ročník, ZŠ na Ul. 17. no-
vembra Sabinov
Ivan Hrabčák, 8. ročník, ZŠ 17. na Ul. novem-
bra Sabinov

LAUREÁTI
Tobias Farkas, 4. ročník, ZŠ s MŠ Rožkovany
Kristína Kyseľová, 6. ročník, ZŠ na Ul. 17. no-
vembra Sabinov
Šarlota Judová, 9. ročník, ZŠ na Ul. Komen-
ského Sabinov
Sandra Škopová, 9. ročník, ZŠ Komenského 
Lipany

Prednes POÉZIA 
OCENENÍ
Kategória 1. a 2. ročník
Dorota Poklembová, 2. ročník, ZŠ na Ul. 17. 
novembra Sabinov
Soňa Dvorščáková, 2. ročník, ZŠ na Ul. 17. 
novembra Sabinov
Olívia Hrubá, 2. ročník, ZŠ na Ul. Komenské-
ho Sabinov
Kategória 3. a 4. ročník
Filip Pažický, 4. ročník, CZŠ na Ul. 9. mája 
Sabinov
Matias Gajdoš, 3. ročník, ZŠ 17. na Ul. no-
vembra Sabinov
Lenka Emma Murínová, 3. ročník, ZŠ Ko-
menského Lipany
Kategória 5. a 6. ročník
Eliška Bujňáková, 5. ročník, ZŠ Hviezdosla-
vova Lipany
Sarah Borsuková, 6. ročník, ZŠ na Ul.17. no-
vembra Sabinov
Kategória 7. – 9. ročník
Klára Mišenková, 8. ročník, ZŠ Komenského 
Lipany
Natália Novická, 8. ročník, Súkromná ZŠ 
s MŠ Sabinov
Kategória stredné školy
Terézia Reváková, 1. ročník, Súkromné 
gymnázium DSA Sabinov
LAUREÁTI
Dominika Futejová, 4. ročník, ZŠ s MŠ Rož-
kovany
Júlia Fabiánová, 5. ročník, ZŠ na Ul. Komen-
ského Sabinov
Soňa Baňasová, 9. ročník, ZŠ na Ul. Komen-
ského Sabinov

Vlastná tvorba PRÓZA
OCENENÍ
Kategória 3. a 4. ročník
Nina Ďuďaková, 3. ročník, ZŠ na Ul. 17. no-
vembra Sabinov
Kategória 5. a 6. ročník
Filip Štvarták, 5. ročník, Súkromná ZŠ s MŠ 
Sabinov
Tereza Tejbusová, 6. ročník, ZŠ Komenské-
ho Lipany
Kategória 7. – 9. ročník
Oliver Demko, 9. ročník, ZŠ na Ul. 17. no-
vembra Sabinov
Sandra Škopová, 9. ročník, ZŠ Komenského 
Lipany
Kategória stredné školy
Terézia Reváková, 1. ročník, Súkromné 
gymnázium DSA Sabinov

Vlastná tvorba POÉZIA
OCENENÍ
Kategória 1. a 2. ročník
Veronika Vafeková, 2. ročník, Súkromná ZŠ 
s MŠ Sabinov
Dávid Petrík, 2. ročník, ZŠ Hviezdoslavova 
Lipany

Žiaci Súkromnej ZŠ s MŠ v Sabino-
ve už 12 rokov úspešne obsadzu-

jú popredné miesta v slovenských 
aj svetových robotických súťažiach. 
Tohtoročné súťaže sa konali v mesiaci 
apríl v SPŠ elektrotechnickej v Pre-
šove. Súťaž First Lego League s té-
mou Cargo Connect má 4 kategórie: 
inovačný projekt, tímová práca, robot 
game a robot dizajn. Žiaci 8.A triedy 
riešili témy cyklochodníkov aj dopra-
vy v meste. Na súťaži sme prezento-
vali projekt revitalizovania autobu-
sovej zastávky pre školský PrimaBus, 
ktorý jazdí bezpečne aj cez železnič-
né priecestie bez závor. Navrhli sme 
obnoviť autobusovú zastávku pri 
našej škole, ktorá by slúžila nielen 
žiakom školy, ZUŠ, ale aj širokej ve-
rejnosti v meste. Zorganizovali sme 
skúšobnú jazdu autobusu na MDD. 
Zároveň sme navrhli laserové riešenie 
pre železničné priecestia bez závor 
doplnené o hologram. Viac o našich 
projektoch na www.primaskola.sk 
alebo v QR kódoch.

Porota ocenila náš projekt 1. 
miestom a zároveň náš tím Primaš-
kolák v zložení M. Červenková, N. Kol-
lárová, K. Kovalíková, M. Kucharová, N. 
Novická, M. Seman, Š. Roba, T. Trudič 
obsadili 1. miesto aj v tímovej práci. 
V celkovom hodnotení sme skončili 
na 2. mieste.

Za podporu, spoluprácu a čas ďaku-
jeme Marekovi Hrabčákovi, poslan-
covi MZ v Sabinove a PSK. Za bezplat-
né poskytnutie autobusu vedúcemu 
odboru dopravy Alexanderovi Galaj-
dovi, taktiež vedeniu mesta a mest-
skej polícii.

Úspešní sme boli aj na celoslo-
venskej robotickej súťaži Robocup. 
V kategórii konštrukcia tím v zložení 
M. Seman, Š. Roba, T. Trudič obsadil 
3. miesto. Riešili zadanie znečistenej 
rieky. Skonštruovali robota, ktorého 
naprogramovali, aby prešiel po vy-
značenej dráhe a zároveň vyzbieral 
a vytriedil odpad, ktorý doniesol na 
určené miesto.

Nadšenie z úspechov neutícha, 
lebo už teraz sa pripravujeme na ďal-
šie súťaže, ktoré absolvujeme ešte 
v mesiaci jún. Pozývame všetkých 
nadšencov robotiky a záujemcov 
o programovanie na naše letné akti-
vity. 

Úspechy 
Primaškolákov 
v robotike a najlepší 
inovačný projekt

Anna Štofániková

Mária Mervová

37. ročník SARM-u 
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SPOMENIETE SI NA SVOJE DETSKÉ ČI 
ŠKOLSKÉ ČASY EŠTE V NAŠOM MESTE 
SABINOV?
Vyrastala som ako každé dieťa. Navštevo-
vala som ZŠ na Ul. 17. novembra. Neskôr  
Ľudovú školu umenia, dnes ZUŠ. Mám 
brata, bývali sme v malom bytovom dome 
na Ružovej ulici, kde som mala veľa ka-
marátov. Bola som také normálne dieťa. 
Detské časy som v týchto rokoch prežila 
oveľa bezstarostnejšie, netrápila som sa 
informačnými technológiami, naša závis-
losť bola na loptových hrách, korčuľovaní, 
bicyklovaní...

KTO, ALEBO ČO VO VÁS PREBUDILO 
DUCHA HUDOBNÉHO NADANIA 
A SPEVU?
V mojom prípade to prišlo tak nejako pri-
rodzene. Pamätám sa na časy, keď sme 
trávili spoločné chvíle s mojím otcom, 
ktorý nám hrával na gitare skladby Olym-
picu, J. Zmožka, ale aj ľudové piesne. 
Hudba ma tak zaujala, že som poprosila 
rodičov, aby ma prihlásili na ĽŠU. Chcela 
som študovať husle, prijali ma však na 
štúdium klavíru. Popri tom som spieva-
la v detskom zbore. Neskôr som začala 
chodiť na hodiny sólového spevu. V rov-
nakom čase som teda študovala klavír 
aj spev. Predtalentové skúšky na kon-
zervatórium som robila v odbore klavír. 
Tesne pred talentovými skúškami však 
prišla istá pani prof., ktorá mi povedala, 
že v tom období bolo klaviristov veľa, ale 
dobrých spevákov málo. Prehodnotila 
som to, bola som sa ukázať pani prof. Šo-
morjaiovej, ktorá si ma potom vzala do 
svojej triedy. V tom čase sa začala moja 
cesta operným svetom. Štúdium ma mi-
moriadne zaujalo a vedela som, že spev je 
práve to, čo chcem robiť. Moji rodičia ma 
v mojom rozhodnutí študovať spev ma-
ximálne podporili, napriek tomu, že som 
musela opustiť domov a táto disciplína 
bola pre nich veľkou neznámou. 
TALENT JE JEDNOU STRÁNKOU VECI, 
ALE JEHO ZVEĽAĎOVANIE TOU DRU-
HOU. KDE SA VÁM DARILO POSÚVAŤ 
SA NA KARIÉRNOM STUPIENKU AŽ NA 
DOSKY ŠTÁTNEHO DIVADLA?
Ako som spomínala, moje profesionálne 
začiatky boli 6 ročné štúdium spevu na 
konzervatóriu. Mala som dobré vedenie, 

v súčasnosti už viem, že nedostačujúce. 
Na VŠMU v Bratislave ma neprijali, ale 
mala som šťastie. Dostala som ponuku 
účinkovať v Štátnom divadle v Košiciach  
ako interný zamestnanec – sólista opery. 
Na javisku som stála po boku výborných 
spevákov, bola to pre mňa veľká škola. 
Napriek tomu som túžila interpretačne sa 
zdokonaliť. Hľadala som pedagóga, ktorý 
by ma posunul vyššie, podľa možnosti aj 

s možnosťou získať vysokoškolské vzde-
lanie. Našla som pani prof. Boženu Fres-
serovú. V tom čase vyučovala na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici. Bolo to to najlep-
šie, čo sa mi v tom čase mohlo stať. Získala 
som fantastického pedagóga aj priateľa 
v jednej osobe. Pri nej som pochopila, 
o čom presne je technika operného spevu.

NEUVAŽOVALI STE O KARIÉRE AJ 
V ZAHRANIČÍ?
Samozrejme, v skoršom veku, keď som 
mala menej rokov som o tom uvažovala. 
V čase, keď som začínala nebolo toľko 
možností ako v súčasnosti. Navyše, stále 
som žila s pocitom, že sa ešte stále mám 
čo učiť. Operný spevák musí osobnostne 
aj interpretačne dozrieť, aby sa mohol 
posunúť aj na zahraničné javiská. Chce to 
čas, niečo urýchľovať je kontraproduktív-

ne. Potrebujete mať aj povahu dokázať sa 
pohybovať v cudzom, úprimne nie vždy 
žičlivom prostredí. Predsa len, aj v tejto 
umeleckej brandži je to často veľmi kom-
plikované. Nehovoriac o tom, že som žena, 
mám aj iné priority, založila som si rodinu. 

KDE VÁS MÔŽU DIVÁCI NAJBLIŽŠIE VI-
DIEŤ, PRÍPADNE ČO PRIPRAVUJETE?
Moje stále angažmán je v ŠDK. Aktív-
ne spolupracujem so Štátnou operou 
v Banskej Bystrici, Štátnou fi lharmóniou 
v Košiciach. V budúcej sezóne ma čaká na 
javisku ŠDK stvárnenie postavy Anny Bo-
leny v rovnomennej opere G. Donizettiho. 
Veľmi sa teším, je to pre mňa nová a veľká 
interpretačná výzva. Mám však v pláne 
realizovať aj niekoľko koncertov, s väčší-
mi aj menšími orchestrálnymi telesami. 
Samozrejme by ma potešila aj obnovená 
spolupráca s mestom Sabinov, kde by sme 
spoločne mohli realizovať projekt, ktorý 
mal úspech pred 3 rokmi, so zapojením 
mladých umelcov sabinovskej ZUŠ. 

RIADITE SA NEJAKÝM ŽIVOTNÝM 
KRÉDOM, KTORÉ VÁM POMÁHA 
PREKLENÚŤ SA CEZ ŤAŽKÉ ČI HEKTICKÉ 
OBDOBIA?
Nemám žiadne krédo, časom prehodno-
títe skutočné životné hodnoty. Nie som 
už na seba až taká prísna, skôr beriem veci 
tak, ako idú. Mojou najväčšou oporou je 
moja rodina.

AKÚ SKÚSENOSŤ BY STE ODKÁZALI 
MLADÝM ZAČÍNAJÚCIM SPEVÁKOM, 
ALEBO UMELCOM?
Iba tvrdá práca a hlavne pokora nás môžu 
priviesť k vytúženým cieľom. Myslím, že 
toto však platí v živote ako takom, nie iba 
umeleckom.  

Patrí medzi NAJ v Košickom štát-
nom divadle, je sólistkou a hlasom 
tých najznámejších svetových opier. 
V roku 2012 získala ocenenie Primá-
tora mesta Sabinov za vynikajúcu 
reprezentáciu nášho mesta. Spolu-
pracovala s operami, fi lharmóniami či 
divadlami v Prahe, Bratislave, Banskej 
Bystrici, Žiline a iných. Našou júnovou 
(Ne)celebritou je pôvodom Sabinov-
čanka Michaela VÁRADY.

-jVáh-, foto: súkr. archív
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STAVAME MI MAJE 

Sabinovskí folkloristi po-
stavili 1.5.2022 na námestí 

v Sabinove máj. Na jeho vy-
zdobení a inštalácii sa podie-
ľali všetky zložky a to tanečná, 
hudobná, spevácka FS Sabi-
novčan a FS Sabinovčan-Vytr-
valci. Máj má symbolický výz-
nam, je výrazom prírodného 
mýtu o boji zimy s jarou, smrti 
so životom a je symbolom na 
jar obnovujúcej sa prírody.

KINO TORYSA

Ani predošlý mesiac za neza-
obišiel bez našej pravidel-

nej dávky fi lmových noviniek, 
ktoré ste si mali možnosť po-
zrieť v Kine Torysa. Na instagra-
me kina sme si pre vás pripravili 
hneď niekoľko súťaží o vstu-
penky a darčekové predmety. 
Celkovo sme odohrali 36 fi lmo-
vých predstavení z čoho bolo 11 
animovaných a 25 celovečer-
ných fi lmov. Ďakujeme, že nám 
fandíte a nájdete si v rámci kul-
túrneho vyžitia v Sabinove ces-
tu do nášho kina. Nezabudnite 
Kino Torysa sledovať na face-
booku alebo instagrame.

DIVADIELKO HALABALA

Obľúbený Bábkový súbor 
HALABALA znova potešil 

svojich najmenších divákov. 
V sobotu 7.5.2022 o 16.00 h sa 
s obľúbenými divadelníčkami 
stretli deti v KC Na korze. Ich 
repertoár ponúkol známu roz-
právku O zatúlanom húsatku.

DEŇ MATIEK 

Na druhú májovú nedeľu 
pripadá jeden krásny svia-

tok. Príležitosť, kedy chceme 
poďakovať tým, nášmu srdcu 

najbližším, mamkám, ktorých 
srdcia bijú pre nás všetkých. 

Aj my v MsKS v Sabinove sme 
sa chceli poďakovať. Z našej 
pozície to samozrejme nebolo 
ináč ako kultúrnym zážitkom. 
Koncert, ktorý bol venovaný 
všetkým mamám, babkám 
sa uskutočnil za hudobného 
doprovodu acapelly For You. 
Nechýbali ani najlepší malí re-
citátori, ktorí zastupovali svoje 
škôlky na mestskej prehliadke 
v prednese pôvodnej sloven-
skej poézii a prózy detí MŠ Sa-

binovský ČIM-ČIM. Slávnostný 
príhovor pri tejto príležitosti 
odznel z úst primátora mesta 
Sabinov Michala Repaského. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste 
venovali svoje nedeľné po-
poludnie tejto milej oslave za 
prítomnosti kultúry.

SPIEVANKOVO

Jedna z najznámejších a naj-
úspešnejších dvojíc vo sve-

te detskej piesne zavítala do 
Sabinova. Dvojica Spievanka 
a Zahrajko sa vám predstavili 
v kinosále MsKS, kde odzneli 
najväčšie hity od tejto dvojice. 
Koncert mal aj náučný cha-
rakter. Deti sa mohli stretnúť 
s učiteľkou sovou, smetiarom 
potkanom, mamou myšou, 
stolárom bobrom či hasič-
mi mravcami. Herci neustále 
interaktívne komunikovali 
s detským divákom a detský 
divák sa stal tak súčasťou ich 
koncertu.

KONCERT KONYARE A ANDER

Mnohokrát presúvaný kon-
cert sa napokon stal rea-

litou v priestoroch spoločen-
skej sály v MsKS. Viac ako 400 
divákov sa bavilo na tónoch 

nástrojov výborných muzi-
kantov, ktorí si hovoria Kony-
are. Celú atmosféru doplnila 
legenda slovenského vtipu 
Ander z Košíc. Dôkazom toho, 
že vám atmosféra chutila, bol 
neutíchajúci potlesk a smiech.

KONCERT ĽH STANA BALÁŽA

V kinosále MsKS svoje maj-
strovstvo predstavila ďal-

šia zo známych folklórnych 
kapiel. Primáš Stanislav Baláž 
so svojimi kapelníkmi zahrali 
piesne z ich nového programu 
s názvom „Jak še mace?“

TVORÍME SRDCOM

16.5.2022 sme slávnostne 
otvorili 1. ročník výstavy 

ručných prác ľudí s telesným 
a ťažkým telesným postih-
nutím (Krajské centrum SZTP 
Prešov). Záštitu nad podujatím 
prevzal primátor mesta Sabi-
nov Michal Repaský. 

PUĽS- KRÁČALI POD NAMI

V máji sa v MsKS predstavil 
aj Poddukelský umelec-

ký ľudový súbor. Do Sabinova 
prišli s hudobno-tanečným 
dielom o baníctve na dolnom 
Spiši, ktoré je položené na zá-
kladoch ľudového naturelu, 
ale aj vysokej štylizácie tejto 
rázovitej oblasti. PUĽS pros-
tredníctvom svojej tanečnej, 
hudobnej a speváckej zložky 
vyobrazil zábavné, ale aj smut-
né okamihy v živote baníkov, 
obrazy bačovej koliby, ťažby 
dreva či práce v bani. Všetky 
tieto témy boli základnými 
kameňmi tohto celovečerné-
ho predstavenia. Ich umelec-
ký výkon naozaj poukázal na 
to, že PUĽS je profesionálnou 
špičkou na Slovensku. 

SMEJKO A TANCULIENKA

V poradí druhé, nie menej 
známe zoskupenie, ktoré 

sa postaralo a zabavilo detské-
ho diváka, obsadilo kinosálu 
už v nedeľu 22.5.2022 v do-
poludňajších hodinách. Nové 
predstavenie Smejka a Tancu-
lienky s názvom Tancuj, tancuj 
pobavilo nielen deti, ale i do-
spelých.

VIDIEČANOVA HABOVKA 
a DFS Sabiník 

15. mája 2022 sa konala 
v Raslaviciach krajská 

postupová súťaž pod záštitou 
Hornošariského národného 
osvetového centra Bardejov. 

Naši mladí folkloristi súťažili 
vo všetkých kategóriách a to 
detská ľudová hudba, spevác-
ka skupina, sólisti speváci /
Adela Ondrejová/ a sólisti in-
štrumentalisti /Antónia Mária 
Gernátová/. V kategórii detská 
ľudová hudba, spevácka sku-
pina a sólo spev sa Sabiník 
umiestnil v ZLATOM PÁSME 
a Antónia Mária Gernátová 
so „svoju krivjansku gajdicu“ 
postúpila na celoštátnu súťaž 
do Habovky. Gratulujeme ve-
dúcim, rodičom a mladým sú-
boristom. 

ŠPORTOVÝ AREÁL

Činnosť športového areálu 
prebieha v štandardnom 

režime, pravidelne pripravuje-
me podmienky pre futbalový 
klub, ako pre jeho tréningovú 
činnosť, tak aj pre majstrovské 
zápasy v jednotlivých kategó-
riách. Momentálne na Kupku 
pod Šancom prebiehajú prá-
ce na jednotlivých bazénoch 
a ich okolí, aby boli priprave-
né na spustenie novej sezóny 
2022, o jej otvorení budeme 
informovať.

PO STOPÁCH KOCÚRA FELIXA 

Slovensko a jeho regióny sú 
plné zaujímavostí a prírod-

ných zákutí či kultúrnych pa-
miatok. Kocúr Felix je zvedavý 
kocúrik, ktorý chodí po celom 
Slovensku, pozoruje krásy 
a zaujímavosti a potom o nich 
rozpráva deťom. Spolu s ním 
navštívila sabinovskú knižnicu 
autorka knihy Po stopách kocú-
ra Felixa spisovateľka, vydava-
teľka, zakladateľka vydavateľ-
stva Class Lenka Šingovská, aby 
deťom zážitkovo predstavila 
svoju knihu. S prváčikmi ZŠ na 
Ul. 17. novembra, SZŠ a CZŠ sa 
spoločne vybrali za tajomstva-
mi podzemných banských po-
kladov, objavovali ťažkú prácu 
drevorubačov v lese, nahliadli aj 
do neľahkého života na salaši. 
Nakoniec zostal čas aj na pre-
chádzku po vynovenej knižnici 
a deti si na pamiatku kocúrika 
Felixa vyfarbili. Lenka Šingovská 
sľúbila, že opäť niekedy medzi 
deti do Sabinova príde s ďalšou 
zaujímavou knihou.

BESEDA S DOMINIKOU 
WÜRLL

Vo štvrtok 26.5.2022 zavíta-
la do Mestskej knižnice B. 

N. Nezabudova spisovateľka 
Dominika Würll. Nestalo sa tak 

Mestské Správy 
z Kultúry v Sabinove

-jVáh-, foto: Diamod Art
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náhodou, pretože Dominika 
Würll Drábová je rodená Sa-
binovčanka. Naše mesto je jej 
teda blízke, prežila tu detstvo 
a tínedžerské roky, tu navšte-
vovala okrem ZŠ aj Obchodnú 
akadémiu. Momentálne žije 
a tvorí vo Vranove nad Topľou. 
Ako 9-ročná napísala prvú po-
viedku a odvtedy píše neustá-
le. Na jej autorskom konte je 
zatiaľ 5 kníh. Bezmocná (2015), 
Jedného dňa možno (2016), Re-
cept na dieťa (2017), Krátky čas 
na lásku (2018), Traja do tanga 
(2018). Jej knihy sú román-
mi o partnerských vzťahoch 
a problémoch v nich - nevere, 
agresivite a násilí, bezdetných 
manželských pároch a prekáž-
kach, ktoré nám všetkým pri-
náša do cesty život. Sú určené 
najmä ženskej časti čitateľskej 
populácie, ale radi si ich prečí-
tajú aj muži. Beseda prebieha-
la v uvoľnenej až „domáckej“ 
atmosfére a s hojnou účasťou. 
Autorka pri nej okrem iného 
prezradila, že má rada dyna-
mický dej a nerozťahané pa-
sáže. Už tento rok sa môžeme 
tešiť na jej nový román Prežila 
som africké peklo a v tejto sú-
vislosti prisľúbila, že sa do rod-
ného Sabinova určite vráti.

MDD - ROZPRÁVKOVÝ SVET 
ZVIERAT

Viac ako 300 detí zo Sabino-
va a okolia si pri príležitos-

ti Medzinárodného dňa detí 
prešlo na sabinovskom Kupku 
pod Šancom rozprávkovým 
svetom zvierat. Ich zručnosti 
sme preverili na jednotlivých 
stanovištiach za asistencie rôz-
nych zvieratiek, ktorých úlohy 
na seba prebrali pracovníci 
z MsKS a členky bábkového 
súboru Halabala. V úvode sa 
nám predstavil domáci taneč-
ný súbor Real Street a svoje 
majstrovstvo predviedol aj Ky-
nologický klub Sabinov, ktorý 
predviedol ukážky s dokonale 

vycvičenými psíkmi. Peknú 
fotografi u si zúčastnení mohli 
urobiť aj v hasičskej technike, 
ktorú zabezpečili naši profe-
sionálni hasiči z o Sabinova. 
Ostatné už bolo v rukách detí, 
ktoré za jednotlivé splnené 
úlohy zberali celkovo 13 pečia-
tok a na konci ich cesty ich za 

to čakala sladká odmena. Veľ-
mi nás potešila účasť rodín na 
tomto podujatí a pevne verí-
me, že si deti z tohto podujatia, 
ktoré bolo venované práve im, 
odniesli množstvo zážitkov.

LUTNA a SPEV
Csaba Nagy a Nóra Király boli 
našimi hosťami v poradí  na 
treťom a záverečnom kon-
certe Sabinovskej hudobnej 
jari. Koncert sa uskutočnil 
v priestoroch koncertnej sály 
KC Na korze a niesol sa  vo 
veľmi komornej atmosfére. 
Obaja pozvaní umelci sú po-
važovaní za špičku vo svojom 
obore. Poslucháči mali mož-
nosť počuť tóny stredovekých 
nástrojov v podobe lutny či 
stredovekej harfy. Niektoré 
skladby boli v prednese Nóri 
Király výlučne speváckymi 
číslami, ktoré zazneli vo fran-
cúzskom, alebo nemeckom 
jazyku. Jej hlboké spojenie 
s ľudovou hudbou doplnené 
o znalosti zo stredovekej hud-
by sa odrážali v jej prirodzene 
jedinečnom štýle a nástrojo-
vej hre. 

PIETNY AKT KLADENIA 
VENCOV 

Sabinov si pietnym aktom 
uctil pamiatku 77. výročia 

ukončenia druhej svetovej 
vojny. Podujatie zorganizovali 
Mestský úrad, Okresný úrad 
v Sabinove, Základná orga-
nizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
a MsKS v Sabinove. Na piet-
nej spomienke sa zúčastnili 
aj členovia oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov z Prešova. 
Úvod patril krátkemu zamys-
leniu, kde si prítomní vypočuli 
báseň z pera Martina Rázusa, 
ktorá svojimi slohami je aj re-
fl ektovaním momentálnych 
situácii u našich východných 
susedov. Následne sa slova 
ujala prednostka Okresného 

úradu v Sabinove Beáta Pri-
bulová, ktorá pohľadom do 
histórie pripomenula útrapy 
druhej svetovej vojny, ale naj-

mä podotkla, že jej podoba 
sa už v našich novodobých 
dejinách nesmie opakovať. 
Pietny akt kladenia vencov 
bol ukončený štátnou hym-
nou Slovenskej republiky. 
Naše poďakovanie patrí aj 
Prešovskému klubu vojenskej 
histórie Dukla za poskytnu-
tie čestnej historickej stráže, 
Veliteľstvu mechanizovanej 
brigády z Prešova za súčinnosť 
vojakov a oblastnému klubu 
vojenských výsadkárov.

80. VÝROČIE DEPORTÁCIE 300 
ŽIDOVSKÝCH OBYVATEĽOV 
Z MESTA SABINOV

Mesto si pripomenulo 
obdobie, kedy zločiny 

proti ľudskosti sa dotýkali 
každého nového dňa. Krva-
vé oči druhej svetovej vojny 
postihli aj mesto Sabinov. 
Od marca 1942 sa začalo 
najkrutejšie obdobie pre 
židovských občanov v mo-
derných dejinách Slovenska. 
V Sabinovskom okrese pred 
začiatkom deportácie žilo 
1069 Židov, celkom na de-
portáciu bolo určených 1033 
Židov, skutočne bolo depor-
tovaných 995 osôb. Konkrét-
ne 23. mája 1942 bolo priamo 
z mesta odvlečených do kon-
centračného tábora Rejowiec 
vo Východnom Poľsku 300 
Židov. Celkovo bolo z nášho 
mesta deportovaných viac 
než 80% židovského obyva-
teľstva, z nich sa do Sabinova 
nevrátil nikto...26.5.2022 sme 
si tak pripomenuli 80. výro-
čie od týchto udalostí. Pozva-
nie na túto spomienku prijali 
primátor mesta Sabinov Mi-
chal Repaský a zástupcovia 
Židovskej náboženskej obce 
z PO a Sabinova. Úvod patril 
žiačke ZUŠ Anetke Stajančo-
vej, o krátke verše od Marti-
na Droppu a priblíženie do-
bových udalostí spojených 
s touto spomienkou pred-
stavil riaditeľ MsKS. Krátku 

modlitbu následne prenie-
sol kantor Židovskej nábo-
ženskej obce Peter Háber. 
Táto prvá časť spomienky sa 
konala pri tabuli s menami 
deportovaných Židov na Ná-
mestí slobody, následne sa 
jej účastníci presunuli ešte 
k pamätnej žulovej doske 
umiestnenej pri hoteli Tory-
sa, kde kedysi v tejto lokalite 
stála synagóga. Položením 
venčeka sa spomienka ukon-
čila. 

Kultúra
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Knižnica B. NOSÁKA 
NEZABUDOVA
6.VI.  PASOVANIE DRUHÁKOV ZA 

ČITATEĽOV KNIŽNICE
9.00 Slávnostné pasovanie žiakov 2/E ZŠ na 
 Ul. 17. novembra za čitateľov knižnice.

6.VI.  PASOVANIE DRUHÁKOV ZA ČITATEĽOV 
KNIŽNICE

10.30 Slávnostné pasovanie žiakov 2/B ZŠ na Ul. 17. novembra 
za čitateľov knižnice.

7.VI.  O ŠARKANOVI KYBER ŠIKANOVI
9.00 Zážitkové čítanie z knihy Branislava Jobusa pre žiakov 

1. stupňa ZŠ Medzany. 

28.VI. S BAMBUĽKAMI ZA KNIHAMI 
10.00 Stretnutie s mamičkami a ich detičkami, 
 čítanie na tému: Ahoj, leto.

Kultúrne centrum Na korze
13.VI. JANKO BORODÁČ

Výstava venovaná zakladateľo vi slovenského profesio-
nálneho divadla, ktorý v rokoch 1922 - 1924 v Sabinove 
vyučoval a viedol ochotnícky krúžok Palárik. Výstava 
potrvá do 30.6.2022. 
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, 
Sabinov.

16.VI. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
9.00 Deň otvorených dverí v KIC Na korze, KC Na korze 
do 17.00 a expozícii Krajského múzea Prešov, ktoré si môžu 

návštevníci pozrieť zdarma. Záujemcovia budú mať 
možnosť vlastnoručne si vyraziť svoju sabinovskú 
mincu pre šťastie alebo na pamiatku. KIC Na korze, 
Námestie slobody č. 62, Sabinov.

22.VI. KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na TD je potrebné sa 

prihlásiť do 20.6. 2022 na t. č. 0911949678. Vstupné: 2,00 €. 
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, 
Sabinov.

Kultúrne podujatia 
v mesiaci jún 2022 MÁJ 2022 

Narodení
Marek Šimon
Artúr Zagrapan
Augustín Milčevič
Jenifer Kalejová
Timea Reváková
Dominik Ondko
Lívia Karaffová
Simon Murcko
Tobias Halický
Lenka Timurová
Martin Hudák

Zosnulí
Anna Romanová
Michal Maček
Karolína Mikulová
Anastázia Frická
Stanislav Miko
Matej Baňas
Róbert Letkovský
Mária Ferenčáková
Peter Izvorský
Mária Palenčárová
Anna Ľašová
Marián Tomčák
Anna Harizalová
Milan Čapistrák
Jozef Klapáč

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Prehľad plánovaných akcií 
Senior klubu na mesiac 
JÚN 2022

• jednodňový výlet autobusom na Oravu 
• výlet vlakom do Košíc-Čermeľa
• Nýiregyháza – výlet autobusom na kúpalisko

Dátumy jednotlivých výletov budú upresnené v závislosti 
od počasia.

Pripravujeme na mesiac JÚL:
• výlet do Prahy
• Mariánska púť do Levoče

Aktivity budú zamerané na klubové činnosti, všetky mi-
moklubové aktivity záležia od situácie a počasia. Klub bude 
otvorený v bežných otváracích hodinách. Odporúčame in-
formovať sa  o jednotlivých aktivitách u p. Sedlákovej.

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

SENIOR KLUB 

od 9.00 h DETSKÝ JARMOK
9.00 h Event Maskotov - sprievod 

a fotenie s deťmi
- ukážky sokoliarskej skupiny Sabina

10.00 h Vystúpenia MŠ Sabinova
účinkujú: MŠ 9. mája, Spojená škola 
Ul. SNP 15 - deti s viacnásobným 
znevýhodnením, MŠ Švermova, MŠ 
Jarková, MŠ 17. novembra, SMŠ Lienka

11.35 h Mini disco show 
účinkujú: Maskoti, Tárajko 
a Popletajka

12.30 h Tom a Elo
- pesničková show a interaktívne 
divadelné scénky

13.40 h 
Kde bolo, tam bolo... 
v Sabinove bolo
- 1. ročník divadelného maratónu 
detských súborov zo sabinovských škôl
- účinkujú: MŠ 17. novembra Sabinov - 
Darček pre mamičku, MŠ Jarková Sabinov 
– O zábudlivom mačiatku, MŠ 9. mája 
Sabinov - Ako sa lienka Anulienka vydala 
za myšiaka Borisa, Súkromná MŠ Lienka 
Sabinov – Pod hríbikom, ZŠ 17. novembra 
Sabinov – Koza odratá a jež, ZUŠ Sabinov 
– „O dobrim obrovi“

17.00 h Bábkový súbor Halabala – 
Máša a medveď

 
 malé pódium pri soche Oscara

vstup voľný, určené širokej verejnosti

18. jún 2022 (sobota)
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ŠTVRTOK 2D USA ST 131 12+ 5 €
19:30 Akčná dráma
PIATOK 2D ČR ČV 90 12+ 5 €
20:30 Komédia

SOBOTA 2D USA SD 126 12+ 5 €
17:00 Akčné fantasy

SOBOTA 2D ČR ČV 95 15+ 4 €
19:30 Krimi thriller

NEDEĽA 2D DE/VB SD 103 7+ 5 €
15:00 Animovaná rodinná komédia /DK/

NEDEĽA 2D SR/ČR OV 98 7+ 5 €
17:00 Rodinná rozprávka

NEDEĽA 2D ČR ČV 87 12+ 5 €
19:00 Komédia

ŠTVRTOK 2D ČR ČV 95 15+ 5 €
19:30 Krimi thriller
PIATOK 2D USA ST 147 12+ 5 €
20:30 Dobrodružný , akčný

NEDEĽA 2D ESP SD 84 MP 5 €
15:00 Animovaný /DK/

NEDEĽA 2D USA SD 147 12+ 5 €
16:45 Dobrodružný , akčný

NEDEĽA 2D FR ČT 84 12+ 5 €
19:30 Komédia

NEDEĽA 2D USA SD 105 7+ 6 €
15:00 Animované dobrodružné sci-fi /DK/

NEDEĽA 3D USA SD 147 12+ 5 €
17:30 Dobrodružný , akčný

ŠTVRTOK 2D USA ČT 95 12+ 5 €
19:30 Komédia
PIATOK 2D ESP ČT 114 12+ 5 €
20:30 Komédia , dráma

SOBOTA 2D USA SD 105 7+ 5 €
17:00 Animované dobrodružné sci-fi /DK/

SOBOTA 2D USA ST 159 12+ 5 €
19:30 Životopisná hudobná dráma

NEDEĽA 2D USA SD 105 7+ 5 €
15:00 Animované dobrodružné sci-fi /DK/

NEDEĽA 2D ČR/SLO ČV 90 12+ 5 €
17:30 Dráma

NEDEĽA 2D SR OV 75 12+ 5 €
19:30 Komédia, dráma

ŠTVRTOK 2D SR OV 90 12+ 5 €
19:30 Dokumentárny

SOBOTA 2D USA SD 88 MP 5 €
14:30 Animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D USA SD 88 MP 5 €
17:00 Animovaná rodinná komédia /DK/

SOBOTA 2D ČR ČV 103 12+ 5 €
19:30 Romantická komédia

NEDEĽA 2D USA SD 88 MP 5 €
14:00 Animovaná rodinná komédia /DK/

NEDEĽA 2D USA SD 88 MP 5 €
16:15 Animovaná komédia /DK/

NEDEĽA 2D USA ST 159 12+ 5 €
18:30 Životopisná hudobná dráma

25. Buzz Lightyear

26. Atlas vtákov

Elvis3.

12. Jurský svet: Nadvláda

Mimoni 2: Zloduch 
prichádza

Mimoni 2: Zloduch 
prichádza

25. Elvis

26. Buzz Lightyear

19. Jurský svet: Nadvláda

23. Úsmev, prosím

Buzz Lightyear

24. Film roka

Vysvetlivky: SD - slovenský dabing, ST - slovenské titulky,           
OV - originálna verzia, ČD - český dabing, ČT - české titulky,          

DK - detské kino, FK - filmový klub.

26. Stand up

30. Dežo hoffman - fotograf 
Beatles

2. Mimoni 2: Zloduch 
prichádza

Prezidentka

2. Mimoni 2: Zloduch 
prichádza

2.

3.

3.

4. Premlčané

2. Top Gun: Maverick

3. Pánsky klub

4. Doctor Strange v 
mnohovesmíre šialnestva

5. Príšerakovci 2

5. Zakliata jaskyňa

5. Ženy a život

10. Jurský svet: Nadvláda

12. Haftaňan a traja 
mušteriéri

Premlčané9.

12. Úsmev, prosím

19.

jún
2022

ZĽAVY
Pri vybraných fi lmoch so 
vstupným 5 € a 6 € platí zľava 1 
€ pre deti do 12 rokov, študen-
tov, dôchodcov nad 62 rokov 
a ZŤP.

3D OKULIARE
Pri 3D predstaveniach nie sú 
okuliare v cene lístka. Plasto-
vé okuliare si môžete zakúpiť 
v pokladni kina za 1 € pred 
predstavením. Okuliare Vám 
následne ostávajú a môžete 
ich využívať pri ďalších 3D 
predstaveniach v Kine Torysa.

Aktuálne informácie a program: 
www.kinotorysa.sabinov.sk

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!

Modernizáciu a digitalizáciu
v tomto kine fi nančne podporil:
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S P O M Í N A M E

„Posielame tichú spomienku na krásne chvíle, 
láskavé oči, teplo Tvojich dlaní.“
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej 
ceste našu mamku

 ANNU ĽAŠOVÚ.
Ďakujeme za vaše prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste nám pomohli zmierniť náš veľký 
žiaľ a smútok. Zároveň ďakujeme aj p. dekanovi 

a pohrebnej službe ERA za dôstojnú rozlúčku so zosnulou.
V našich srdciach zostaneš navždy.
Deti, vnúčatá, pravnúčatá a súrodenci.

„Ako ticho žila, tak ticho odišla. Skromná v živote, 
veľká v láske a dobrote.“
Dňa 24.6.2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustila moja manželka, naša mamka, babka, 
svokra, sestra a švagriná 

 KATARÍNA GUĽAŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú  manžel, dcéry  a syn  
s rodinami.

 „Boh ma volá a ja sa lúčim s vami, odchádzam. 
Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále 
v srdciach tých, ktorí ma nikdy neprestanú 
milovať.“
S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, že môj manžel, 
náš otec, dedko, švagor a príbuzný 

MICHAL MAČEK
nás 3. apríla 2022 vo veku nedožitých 70 rokov navždy opustil.
Ďakujeme za vaše prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste nám pomohli 
zmierniť náš veľký žiaľ a smútok. Zároveň ďakujeme aj policajnému zboru za 
prejavenú úctu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.

Dňa 6.6.2022 uplynulo  6 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamka, babka, 
sestra a švagriná 

KATARÍNA 
HORVATHOVÁ. 
S úctou a láskou na ňu spomínajú manžel Ján, deti 
Katarína, Janík, Miroslava, nevesta Marienka, 
zať Peter, vnuk Alexander, Filipko, vnučka Zuzka 
a súrodenci s rodinami. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú 
spomienku.

Dňa 21.6.2022 uplynú 4 roky, čo nás navždy 
opustila moja milovaná manželka, mamka 
a babka 

MARGITA 
MIZERÁKOVÁ. 
 S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu 
a spomienku.

„Žijeme život bez teba, ale v srdci s tebou.“
Dňa 20.6.2022 uplynie pätnásť rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,  otec 
a dedko

TIBOR PRAMUGA.
S láskou spomínajú manželka Marta a dcéry Iveta 
a Eva s rodinami.

„Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 6.5.2022 uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil môj manžel, otec, dedko, brat, švagor 
a ujo 

 MILAN MUŠINSKÝ.
S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu.

Oznamujeme širokej verejnosti, že 
uverejňovanie spomienok či poďakovaní 
s textom alebo fotografi ou je spoplatnené. 

Cena za oznam je 5,00 eur. 
Platbu je potrebné realizovať 
v MsKS v Sabinove vždy do 
21. dňa v mesiaci, v pracovných dňoch 
od 8.00 – 16.00 h. 

OZNÁMENIE O SPOPLATNENÍ 
SPOMIENOK A POĎAKOVANÍ

„Kto v srdci žije, ten nezomiera.“
Dňa 6. júna 2022 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec

ONDREJ NOVOTNÝ.
S láskou a úctou spomínajú deti Hela, Miro a Ivo 
s rodinami.
 Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

„Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani 
náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“.

Zjavenie apoštola Jána 21:4
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Dňa 17. mája 2022 zavítalo na futbalový 
štadión v Sabinove Krajské kolo 23. 

ročníka minifutbalového turnaja McDo-
nald‘s Cup, kde sa odohrali futbalové zá-
pasy, ktoré rozhodli o šiestom postupujú-
com družstve do celoslovenského fi nále. 
Víťazom za Prešovský kraj sa stala Základ-
ná škola z obce Víťaz, ktorá postupuje do 
celoslovenského fi nále, kde si zmeria sily 
s najlepšími družstvami ďalších krajov. 
Veľké fi nále McDonald‘s Cup-u 2021/2022 
je na programe v júni na trávniku Národ-
ného tréningového centra SFZ v Senci. 
V 23. ročníku bolo prihlásených 136 zák-
ladných škôl Prešovského kraja, do fi nále 
krajského kola postúpilo dvanásť víťazov 
okresných kôl: ZŠ Komenského 113, Lipa-
ny; CSŠ, Švermova 10, Snina; ZŠ Mlynská 
697/7, Stropkov; ZŠ s MŠ Jakubany 151, Ja-
kubany; ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou; ZŠ 
Gašpara Haina 37, Levoča; ZŠ Víťaz 236, Ví-
ťaz; ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok; ZŠ 
s MŠ Jarná ulica 3168/13, Poprad; ZŠ Hrn-
čiarska 13, Humenné; ZŠ B. Krpelca Tarasa 
Ševčenka 3, Bardejov; Spojená škola - ZŠ 
– Budovateľská 164/4, Giraltovce.

Vďaka výbornej organizácii tímu La-
dislava Dvorščáka z Krajského športového 

centra Prešov a spolupráci s prešovskou 
reštauráciou McDonald‘s si malí športovci 
a tréneri užili pekný športový deň. Zápasy 
hrali družstvá na troch ihriskách, vylosova-
né do skupín A, B, C. Po základných skupi-
nách sa už na jednotlivých ihriskách hralo 
o umiestnenia. Finálovú skupinu si rozdeli-
li školáci z Giraltoviec, Víťaza a Vranova nad 
Topľou. Celodenné zápolenia a snaha pri-
niesli ovocie. Malí víťazi zo Základnej školy 
vo Víťazi neskrývali radosť a dojatie.

Ceny víťazom aj všetkým zúčastneným 
družstvám odovzdávala za hlavných part-
nerov turnaja Anna Majorová z McDonal-
d‘s Košice/Prešov, spolu s prednostom 
Mestského úradu v Sabinove  Martinom  
Judičákom.  

PORADIE VÍŤAZOV PREŠOVSKÉHO 
KRAJSKÉHO KOLA:
1. miesto: ZŠ, Víťaz 236, Víťaz
2. miesto: Spojená škola – ZŠ, Budovateľ-
ská 164/4,Giraltovce

3. miesto: ZŠ, Lúčna, Vranov nad Topľou

 Najlepšia hráčka: Liliana Kuchtová, ZŠ 
s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad
Najlepší hráč: Maxim Stašík, ZŠ. Víťaz 236, 
Víťaz
Najlepší brankár: Matej Franc, ZŠ. Víťaz 
236, Víťaz
Najlepší strelec: Michal Andiľ, ZŠ, Hrn-
čiarska 13, Humenné 

Šport

Sezóna roku 2022 našich pretekárov z Klu-
bu silového trojboja T+T Sabinov v mesia-

ci apríl a máj pokračovala v rýchlom tempe 
súťažami v klasickom silovom trojboji a kla-
sickom tlaku na lavičke. V klasickom silovom 
trojboji a klasickom tlaku na lavičke sa ne-
používajú dresy a bandáže a povolené sú 
len návleky, opasok a bandáže na ruky. 

V Bánovciach nad Bebravou sa dňa 
23.04.2022 uskutočnili Otvorené Maj-
strovstvá Slovenska v klasickom tlaku na 
lavičke, kde sme mali jedného zástupcu 
a to Michala Kočiša, ktorý sa v tlaku na 
lavičke výkonom 172,5 kg umiestnil na 5. 
mieste v kategórii mužov do 105 kg, ktorá 
bola najpočetnejšou kategóriou súťaže zo 
17 pretekármi. Pre Michala to bola prvá sú-
ťaž, na ktorej podal kvalitný výkon a aj sa 
pekne umiestnil, pričom v treťom pokuse 
s váhou 182,5 kg útočil aj na prvé miesto, 
ale táto váha už bola nad jeho sily.

O dva týždne dňa 7.5.2022 vo Zvolene 
sa konali Majstrovstvá Slovenska v klasic-
kom silovom trojboji mužov, žien a mas-
ters, kde v kategórii do 105 kg súťažil Pavol 
Kandráč, ktorý sa medzi 16 pretekármi 
umiestnil na 8. mieste výkonom 615 kg 
(drep 235 kg, tlak 140 kg, mŕtvy ťah 240 kg).

Najpočetnejšie zastúpenie sme mali 
dňa 14.5.2022 na Majstrovstvách Sloven-
ska v klasickom silovom trojboji doras-
tencov a juniorov, kde náš klub repre-

zentovali traja pretekári a okrem nich aj 
traja rozhodcovia Adrián Perháč, Vlasto 
Dobranský a Ľubomír Triščík. V kategórii 
juniorov do 105 kg súťažili všetci naši traja 
pretekári Šimon Kravec, Matúš Kaminský 
a Martin Hužvár. Šimon Kravec sa výko-
nom 522,5 kg (drep 187,5 kg, tlak 115 kg, 
ťah 220 kg) umiestnil na 7. mieste. Matúš 
Kaminský sa umiestnil na 4. mieste výko-
nom 600 kg (drep 220 kg, tlak 137,5 kg, ťah 
240 kg) a bronzovú medailu získal Martin 
Hužvár výkonom 607,5 kg (drep 230 kg, 
tlak 127,5 kg, ťah 250 kg).

Týmito súťažami skončila jarná časť 
sezóny, počas ktorej sme dosiahli pekné 
úspechy a výkony. Teraz nás čaká krátka 
príprava na jesenné súťaže, v rámci kto-
rých budeme v Sabinove dňa 8.10.2022 
organizovať Majstrovstvá Slovenska druž-
stiev v silovom trojboji. 

Názov článku

Po mesačnej prestávke sme sa 
23.4.2022 zúčastnili ďalšieho kola 

Somma cup 15 v Poprade. V prvom 
zápase len 8-ročný Leo Kišeľa jasne 
dominoval až tak, že sa vyfauloval. 
Čaká ho veľká budúcnosť, keď vydrží 
v nasadenom snažení. Len 9-ročný 
Jakub Zboray zápas so skúseným 12- 
ročným chlapcom tiež prehral. Ten 
vekový rozdiel sa len ťažko u detí 
vykryje. Janko Tremský nastúpil na 
dva zápasy po sebe. Bolo to náročné, 
ale bojoval veľmi dobre a skúsenosti 
hrajú v jeho prospech. Potešil Adrian 
Pribol, keď vo svojej premiére zvíťa-
zil nad chlapcom z Ukrajiny. Junior 
Peter Zboray vyhral ťažké zápasy. 
Ale tu sa chcem pozastaviť. Peter 
má veľkú šancu, pretože v júni bude 
bojovať o opasok. Ešte mu však tre-
ba jedno kolo v máji, ktoré bude 
v Sabinove. Radoslav Ceperko, ktorý 
už prestúpil ku seniorom, má osem-
násť a pokojne môže dostať aj o 10 
rokov staršieho súpera, čo sa stalo 
aj v tomto zápase. Súper bol starší. 
Rado bojoval, ale nakoniec prehral, 
no získané skúsenosti sú obrovské. 
Poďakovať sa chcem Marekovi Hav-
rilovi, ktorý sa chlapcom veľmi ve-
nuje, ďalej Fitnescentru Prometeo 
za poskytnutie regenerácie a v ne-
poslednom rade všetkým rodičom 
za to, že nám zverili to najcennejšie, 
čo majú, svoje deti, pre tak náročný 
šport. Snažíme sa o nich dobre po-
starať a viesť ich tak, aby vám robili 
radosť. Zároveň vás pozývame na 
ďalšie kolo súťaží. Príďte povzbudiť 
našich bojovníkov. 

V. Demko, foto: archív klubu

Majstrovstvá SR v klasickom silovom trojboji 
a tlaku na lavičke

Matúš Triščík, foto: archív klubu

McDonald‘s Cup 
v Sabinove
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Pozdravujem všetkých či-
tateľov športovej rubriky 

nášho mesačníka v mene klu-
bu KATSUDO. S touto radost-
nou správou sa vám chceme 
pochváliť, lebo obdobie pan-
démie bolo náročné a dlhé, 
no naše pretekárky to neza-
stavilo. Ako ste iste postrehli 
jedná sa o ženské kategórie, 
v ktorých si majstrovské tituly 
vybojovali naše dievčatá.

Dňa 9.4.2022 sa v hlavnom 
meste Slovenska konali MSR 

starších juniorov U21 - 2021 
a MSR seniorov - 2022 jednot-
livcov a družstiev. V hale NTC 
Bratislava sa do bojov posta-
vila Kristína Šimčíková a to 
hneď v dvoch kategóriách. Ka-
tegória kumite staršie juniorky 
18-20 rokov do 50 kíl jej vyšla 
podľa predstáv nášho tréne-
ra Jozefa Semaníka. Obsadila 
v nej najvyššiu možnú priečku 
a získala titul Majsterka Slo-
venska. Kristína, blahoželáme 
Ti. No i v kategórii senioriek do 
50 kíl sa nestratila a vybojovala 
si veľmi pekné tretie miesto.

Druhou našou majsterkou 
sa stala pretekárka Denisa 
Blizmanová na MSR juniorov, 
dorastencov a ml. dorasten-
cov za rok 2021. Opäť to bolo 
na pôde NTC Bratislava dňa 
7.5.2022. Denisa bola zaradená 
do kategórie kumite kadetky 

14 – 15-ročné do 47 kg a vybo-
jovala si tú najvzácnejšiu me-
dailu. Vytrvalosť v športe sa 
vypláca a my opäť blahoželá-
me k titulu. Súčasťou malej vý-
pravy Katsuda bol i náš Simon 
Dujava, ktorý podal pekný 
športový výkon, no nestačilo 
to a z Bratislavy odchádzal bez 
medailového ocenenia. 

Tieto dve skvelé správy sú 
po dvoch rokoch obmedzení 
tým najlepším, čo sa mohlo 
stať. Dokazujú, že ak je v pre-
tekárovi potenciál, ten sa ne-
stratí, aj keď obmedzí tréning 
a viera trénera v jeho schop-
nosti vedie k úspechu. 

Po dvojročnej covidovej 
pauze sa prvú májovú ne-

deľu na miestnom cvičáku 
stretli nadšenci kynológie na 
preteku CENA SABINOVA, kto-
rý má v našom meste už dlho-
ročnú tradíciu.

V chladnom ráne si 15 prihlá-
sených pretekárov vyžrebova-
lo štartovné čísla a v dobrej 
nálade sa odštartovali prete-
ky. Súťažilo sa podľa Národ-
ného skúšobného poriadku 
v kategórii SVV – 1, nad ktorou 
mal dohľad rozhodca p. M. Go-
tzmann a podľa Medzinárod-
ného skúšobného poriadku 
v kategórii IGP – 1 pod dohľa-
dom rozhodcu p. P. Čurilu.

Príjemné a vydarené jarné 
počasie nám prinieslo kladné 
hodnotenie rozhodcov, kto-
rí skonštatovali pripravenosť 
psovodov za veľmi dobrú a or-
ganizáciu preteku ako výbornú 

a bez nedostatkov. Nielen za 
toto hodnotenie, ale aj za kva-
litné a korektné posudzovanie 
disciplín im patrí veľké poďa-
kovanie. Ďalej poďakovanie za 
prácu v teplom počasí patrí aj 
dvojici fi gurantov Petrovi Troja-
novičovi a Petrovi Ličákovi, ktorí 
si za výkony vyslúžili pochvalu.

Cenu Absolútny víťaz s cel-
kovým počtom bodov 277 
z možných 300 získala domáca 
dvojica Peter Petia so psom El-
-diablom.

Výsledky kategórie SVV – 1: 
1. miesto: P. Czeranko a pes 
Volkan, ktorí získali aj cenu za 
najlepšiu stopu v kategórii,
2. miesto: V. Javorský a sučka 
Afra,
3. miesto: V. Žolna a pes Beny, 
ktorí získali aj cenu za najlep-
šiu obranu v kategórii,
4. miesto: T. Krafčíková a sučka 
Irma,
5. miesto: O. Schvarcz a pes 
Atos, ktorí získali aj cenu za 

najlepšiu poslušnosť v kategó-
rii,
6. miesto: B. Mišenko a sučka 
Aisha,
7. miesto: J. Skladaný a pes 
Wermont.

Výsledky kategórie IGP – 1:
1. miesto: P. Petia a pes El-
-diablo, ktorí získali aj cenu za 
najlepšiu poslušnosť a najlep-
šiu obranu v kategórii,
2. miesto: F. Lukáč a sučka Sigi, 
ktorí získali cenu za najlepšiu 
stopu v kategórii,
3. miesto: V. Rezničák a pes 
Zigo,
4. miesto: J. Jasečko a pes 
Fiam,
5. miesto: P. Ganovský a pes 
Dano.

Potešením bolo veľké zastú-
penie pretekárov z domáceho 
kynologického klubu mesta 
Sabinov a všetkým súťažiacim 
ešte raz srdečne blahoželáme 
k dosiahnutým výsledkom.

Veľké poďakovanie patrí 
mestu Sabinov a pánovi pri-
mátorovi M. Repaskému za 

podporu a že si vo svojom na-
bitom pracovnom programe 
našiel čas, poctil nás svojou 
prítomnosťou a odovzdal ceny 
pretekárom. Poďakovanie patrí 
aj všetkým našim sponzorom 
za krásne ceny, organizáto-
rom preteku a samozrejme 
divákom za povzbudzovanie 
nielen psovodov, ale aj našich 
štvornohých parťákov. Vďaka 
vám všetkým to boli vydarené 
a krásne preteky. 

A opäť máme majsterky!
Z. Machová, foto: archív klubu

PRETEKY „CENA SABINOVA“
Veronika Kocúreková, predseda klubu 
a vedúca preteku

24.4.2022 Markušovce okruh

Markušovce, známa to ob-
lasť nie len historických 

pamiatok, ale aj prírodných 
zaujímavostí. Preto sme sa 
podujali navštíviť hneď viace-

ro týchto skvostov, kto-
ré sú širokej verejnosti 
veľmi známe a čuduj sa 
svete, o niektorých nemá-
me ani potuchu. Markušovský 
skalný hríb sa nachádza neďa-
leko obce v Národnej prírod-
nej pamiatke Markušovské 

steny. Škoda, že príjemnú pre-
chádzku okolo rieky Hornád 
sprevádza smutný pohľad na 
ohromné množstvo odpad-
kov v rieke a jeho brehoch 
(príčina a dôsledok? Osada). 
Po návšteve tohto prírodného 
unikátu sme prešli na druhú 

stranu rieky a pokračova-
li k „Markušovskému 
Orenburgu“ týmto ume-
lým a účelovým vodo-
technickým dielom sa 

odvádzala voda z banskej 
činnosti popod horu Hôrka. 

Celá trasa viedla peknými lú-
kami, lesom a okolo banských 
štôlní a prírodných jaskýň, kto-
ré nie sú verejnosti prístupné. 

Na záver sme sa znovu dostali 
do východiskovej obce, kde 
sme spravili krátku obhliadku 
malého, ale o to malebnejšie-
ho Markušovského hradu, kde 
sa konečne začalo pracovať na 
jeho záchrane. Kaštieľ a jeho 
priestory boli z nepochopiteľ-
ných príčin zatvorené, „škoda“. 
No aj tak to bola zaujímavá 
a vydarená túra, ktorú vrelo 
odporúčam. Trasa: Markušov-
ce – Markušovský skalný hríb 
– skalná stena – pamätník na 
povodeň roku 1878 – Matejov-
ce nad Hornádom – Pod Stož-
kami – Markušovský Orenburg 

Zdravím nadšencov turistiky a nadšencov pohybu v našej 
už jarnej prírode. Toto ročné obdobie je očarujúce. Prevláda 
zelená farba vo všetkých odtieňoch a k tomu kvitnúce rast-
linstvo je znakom prebúdzania prírody, ktorá láka ľudí na 
prechádzky alebo prípadne aj náročnejšie túry. Určite mno-
ho obyvateľov nášho mesta v tieto dni využíva túto možnosť 
a ani náš klub nezostal bokom. 

Pokračovanie na s. 23 

Turistické okienko

a 
má

st

o
činn

M. Grešák, foto: archív klubu
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– Pri Odorinskej chate – Markušovce. Dĺž-
ka trasy: 16 km. Stúpanie: 348 m. Klesanie: 
341 m.

30.4.-1.5.2022 Vojkovce – Sabinov

Dvojica turistov zo sabinovského tu-
ristického oddielu si pripomenula 

staré časy, keď sa na 1. mája organizoval 
nočný pochod Krompachy-Sabinov. Keď-
že začiatok trasy vedie len po asfalte a to 
pre turistu určite nie je vhodný terén, tak 
sme tento úsek vynechali a začiatok trasy 
sme posunuli do obce Vojkovce. Turistika 
v noci iba pomocou čeloviek je niečo vý-
nimočné. Tma ako vo vreci, nádherné pre-
búdzanie vtáctva a brieždenie s výcho-
dom slnka. O tom sa veľa rozprávať nedá, 
to treba jednoducho zažiť. Trasa: Vojkovce 
– Predky – Sľubica – Humenec ,sedlo – 
Rajtopíky – Rudník – Priasmyk Branisko 
– Pod Kravcovou – Sedlo zákrut – Lačnov-
ské sedlo – Magura, sedlo – Javor – Sedlo 
pod Marduňou – Kamenná – Kohút – Nad 
Švabľovkou – Sabinov. Dĺžka trasy: 43 km. 
Stúpanie: 1957 m. Klesanie: 2203 m.

1.5.2022 Výstup na Kohút (711 m)

Dnešný prvomájový deň bol ako stvo-
rený na turistiku. Klub KST Slovan Sa-

binov organizoval prvomájový výstup na 

Kohút. Stretnutie bolo pri pomníku pad-
lým v 2. svetovej vojne, kde sa zhromaždi-
la časť turistov a po privítaní a o obozná-
mení s trasou sme sa vybrali smerom do 
lesoparku Šanec a k jej novej dominante. 
Po návšteve rozhľadne sme sa po hrebeni 
napojili na zelenú turistickú značku, ktorá 
nás priviedla až pod vrchol Kohúta. Na vr-
chole nás už čakali tí, ktorí sa rozhodli ísť 
skôr alebo prišli z iného smeru, ale aj dva-
ja sabinovskí turisti, ktorí absolvovali noč-
ný pochod Vojkovce – Sabinov a po 35 km 
dorazili k nám na Kohút. Akciu podporili 
aj desiati cyklisti, ktorí si užili lesné a poľ-
né cesty k dosiahnutiu známeho a veľmi 
vyhľadávaného vrcholu. Na vrchole bola 
príjemná nálada, organizátor oboznámil 
všetkých s okolitým horopisom z výhľa-
du. K plneniu 100 jarných kilometrov sme  
odovzdali  záujemcom odznaky. Po posil-
není sme sa pomaly začali zberať k do-
movu. Trasa: Sabinov (námestie) – Šanec 
(rozhľadňa) – Nad Švabľovkou – Kohút 
a späť. Dĺžka trasy: 15 km. Stúpanie: 391 m. 

Na akcii sa zúčastnilo 44 turistov. Najstarší 
účastník mal vyše 70 rokov a najmladšia 
Dorotka 4 roky, ktorá zvládla cestu tam 
aj späť. Tešíme sa a pozývame zároveň na 
ďalší ročník.

8.5.2022 Výstup na Zelenú skalu 
a Smrekovicu

Osem sabinovských turistov a jeden 
z Uzovských Peklian sa rozhodlo zdo-

lať Zelenú skalu (990 m). Svoj výstup začali 
v dedinke Poľanovce cez sedlo Prašivá 777 
m až na samotnú skalu. Počasie sa neuka-
zovalo ideálne, čo sa nám potvrdilo aj na 
vyhliadke Zelenej skaly. Počasie sa zhoršilo, 
začalo mierne pršať, ale piati turisti sa roz-
hodli pre pokračovanie až na Smrekovicu 
(1200 m). Po občerstvení, oddychu a fotení 
sme sa začali vracať späť do doliny. Cestou 
do doliny sa aj počasie zlepšovalo a ukáza-
lo sa aj slnko. Po zhodnotení túry v miest-
nom motoreste sme sa v zdraví a spokojní 
vrátili do Sabinova.(autor D. Blaščák)

15.5.2022 Rychnava okruh (Branisko)
Pekná jarná turistika po krásne zele-
ných a zakvitnutých lúkach ponad obce 
Rychnava, Víťaz a Hrišovce, s peknými vý-
hľadmi na okolité kopce a pohoria. Trasa 
viedla po značených a neznačených les-
ných a poľných cestách. Trasa: Rychnava 
– Podskaly – Bednárka – Francová dolina 

– Predky – Pod Javorom – Hrišovce – Šíp-
kovec - Rychnava. Dĺžka trasy: 25 km. Stú-
panie: 839 m. Klesanie: 791 m.

15.5.2022 Bicyklom na Veľký 
a Malý Václavák.

Slnečný nedeľný deň bol ako stvorený na 
cyklovýlet. Tip padol na Václavák v Le-

vočských Vrchoch. Cestu sme začali v Sa-
binove a cyklochodníkom EUROVELO 11 
sme pokračovali na Lipany a ďalej smerom 
na Brezovicu. Za obcou sme sa zastavili na 
malú pauzu v oddychovej zóne Berze-
viczyho topole. Nasledovala obec Tichý 
Potok a Blažov, ktorý v 50-tych rokoch 
násilne vysídlili. Tam sa začalo mierne 
stúpanie, ktoré sa stupňovalo až na hre-
beň Levočských vrchov a to do sedla pod 
Škapovou (1141 m). Odtiaľ hrebeňom na 
poľovnícku chatu Vinná 1180 m. Potom na 
Malý Václavák (1081 m). Cestou sa otvorili 
výhľady na pohoria Branisko, Bachureň, 
ale hlavne celá panoráma Vysokých Tatier, 
ktoré vyzerajú majestátne z každej strany. 

Po oddychu a občerstvení asi 15 kilomet-
rovým zjazdom po lesnej asfaltovej ceste 
do Blažova a potom cez Lipany až do Sabi-
nova. Dĺžka trasy: 101,3 km. Stúpanie: 1347 
m. Klesanie: 1367 m. Trasa: Sabinov – Lipa-
ny – Krivany – Torysa – Brezovica – Blažov 
– Sedlo pod Škapovou – Vinná – Veľký 
Václavák – Malý Václavák – a späť. 

Výber z programu na nasledujúce obdo-
bie: 12.6.2022 – výstup na Veterný vrch. 
Jedno z našich hlavných podujatí sa koná 
19.6.2022 na deň otcov – 4. ročník „Stretnu-
tie na Okrúhlej“, 23. – 26.6.2022 – 55. Vyso-
kohorský zraz KST v Tatranskej Lomnici. 
Bližšie informácie o nasledujúcich podu-
jatiach a kontakty na www.kstsb.sk. 

KST Slovan Sabinov
Vás pozýva na akciu

KU DŇU OTCOV
VÝSTUP NA OKRÚHLU 

„4.“ ročník spojený s opekačkou 
v oddychovej zóne pod Okrúhlou

Termín: 19.6.2022
1. trasa: SKI Drienica 525 m.n.m

– Hotel Šport – Oltár kameň 
– Okrúhla 1 060

Dĺžka trasy: cca 6 km / 
Prevýšenie: 535m

2. trasa: Hertník ,cint. 460 m.n.m. 
– Sedlo Čergov – Okrúhla 1060

Dĺžka trasy: cca 9,5 km / 
Prevýšenie: 600m

3. trasa: Majdan rázcestie 
530 m.n.m. Podbaranie - Oltár 

kameň – Okrúhla 1 060
Dĺžka trasy: cca 8 km / 

Prevýšenie: 530m
4. trasa: Červená Voda 525 m.n.m.

– Sedlo Besná - Oltár kameň 
– Okrúhla 1 060

Dĺžka trasy: cca 7,5 km/ 
Prevýšenie: 535m

Doprava: vlastná, SAD.
Stretnutie účastníkov o 13:00 

na Okrúhlej 1060m

Vedúci akcie: 
Dušan Blaščák mobil: 0905 754 007

Akcia sa koná za každého počasia!
Pozn.: každý účastník sa zúčastňuje 

na vlastnú zodpovednosť!!!

POZVÁNKA
Pokračovanie zo s. 22 

Účastníci výstupu na vrch Kohút



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [62022]24

Spravodajca mesta Sabinov • mesačník, vydávaný na území mesta Sabinov. Vydavateľ: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, IČO: 00149683. 
Vaše príspevky môžete posielať na tieto mailové adresy: riaditel@kulturnestredisko.sk a adin@adin.sk. Redakčná rada: predsedníčka Zuzana Hudáčová, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Alžbeta 
Šoltisová, Ing. Peter Vargovčík, PaedDr. Iveta Šulíková, Mgr. Jozef Váhovský. Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy, krátenia, prípadne neuverejnenia dodaných textových a fotografi ckých 
materiálov. Spravodajca mesta Sabinov vychádza do 14. dňa v mesiaci. Materiály dodané po redakčnej uzávierke (vždy 21. deň v mesiaci) nemusia byť uverejnené. Pre MsKS vyrobila spoločnosť 
ADIN, s.r.o., e-mail: robertvico@gmail.com. Náklad 3650 ks. Distribúcia Slovenská pošta, a.s. Evidenčné číslo EV 692/08. ISSN 1338-9238.


