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Rytieri  ľudskosti  opäť v akcii
Ako všetci vieme, krv je najvzácnejšia tekutina, hlavne teraz, keď 
žijeme v takejto ťažkej dobe. Naša obec má veľa aktívnych darcov 
krvi a je pozoruhodné, že darcovstvo akoby prechádzalo v našich 
rodinách z pokolenia na pokolenie. 
Veľkonočná kvapka krvi v Ľuboticiach sa konala v piatok 8.4.2022 v 
priestoroch komunitného centra na Makarenkovej ulici. Všetkých 
darcov, členov mobilnej odberovej Národnej transfúznej jednotky a 
ďalších prítomných privítala najskôr predsedníčka miestneho SČK 
pani Gabriela Hudáková. Slovo odovzdala zástupcovi starostu Ing. 
Miroslavovi Fečikovi a ex prezidentovi SČK PhDr. Milanovi 
Kručayovi, CSc. Na záver duchovný otec, Mgr. František Voľanský, 
predniesol modlitbu a požehnal prítomných. Nech je pre nás veľkým 
vzorom pán Kormaník, ktorému bolo udelené najvyššie ocenenie 
Slovenského Červeného kríža – medaila prof. Kňazovického, ktorú 
získavajú muži za 100 bezpríspevkových darovaní krvi. Krv daroval 
141 krát, začo mu nesmierne ďakujeme a želáme veľa zdravia. 
Na Veľkonočnej kvapke krvi v Ľuboticiach sa zúčastnilo 36 darcov 
krvi, ktorých sme obdarovali darčekom a pohostili gulášom a 
kysnutými koláčikmi. Za všetkých darcov bola v nedeľu 10.4.2022 o 10,30 hod. odslúžená sv. omša. 

Chceme sa poďakovať organizátorom tejto ušľachtilej akcie, darcom, zdravotníkom, dievčatám z denného stacionára, pekárkam a 
všetkým, ktorí sa zapojili do tejto akcie. Ďakujeme

Gabriela Hudáková, predseda MS SČK v Ľuboticiach

„Dôležité je si uvedomiť, že darovaním krvi, pomáhame žiť iným...“



Navždy nás opustili v mesiaci 
február 2022

Ladislav Spišák, 75 r.
Mária Vodičková, 69 r.

Navždy nás opustili v mesiaci 
marec 2022

Helena Sabolová, 90 r.
Filip Suchár – Turek, 29 r.
Mária Kvitkovičová, 86 r.
Helena Marcinčinová, 81 r.

Závery z rokovania OcZ dňa 14.03.2022

Uznesenie 1/2/2022: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2022.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Ing. 
Slavomír Pariľák.
Uznesenie 2/2/2022:    
OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022.

Uznesenie 3/2/2022: 
OcZ schvaľuje presunutie bodu prerokovania a schválenia dotácií na 
rok 2022 na najbližšie zasadnutie OcZ.

Uznesenie 4/2/2022:    
OcZ neschvaľuje žiadosť o zakúpenie hasičského dodávkového 
vozidla pre DHZO Ľubotice.

Uznesenie 5/2/2022: 
OcZ ruší uznesenie č. 9/9/2021 zo dňa 13.12.2021.

Uznesenie 6/2/2022:    
OcZ schvaľuje 
a.) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, 
číslo výzvy: 2021/004 z Fondu na podporu športu pre projekt s 
názvom „Ľubotice Športový areál – rekonštrukcia podkrovia“ vo 
výške 324 579,16  EUR
b.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu „Ľubotice Športový areál – rekonštrukcia 
podkrovia“  (minimálne 40% z výšky celkových oprávnených 
nákladov na projekt) 
c.) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného 
rozpočtu.

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
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Návšteva Obecnej knižnice
Pri príležitosti marca – mesiaca knihy, navštívili našu 
knižnicu detičky a ich pani učiteľky  z Materskej 
školy v Ľuboticiach, deti a ich vychovávateľky zo 
Školského klubu detí zo Základnej školy v 
Ľuboticiach a žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka 
Základnej školy s pani uč. Baňasovou. Bolo to veľmi 
príjemné stretnutie, ich záujem o našu knižnicu a 
knihy nás milo prekvapil. Vysvetlili sme si, ako 
knižnica funguje, že knihy sú uložene v regáloch 
podľa priezviska autora, spisovateľa a podľa toho, 
aký žáner literatúry predstavujú. Čo sú knihy a čo 
komiksy, aké ťažké sú encyklopédie a čo v nich 
nájdeme. Aké knihy radi čítajú. Veľmi oceňujeme 
prístup pedagógov, ktorým záleží na tom, aby sa 
knihy stali detskými priateľmi. Ďakujeme všetkým 
rodičom, ktorí si našli čas a prišli sa s deťmi prihlásiť 
do knižnice. Je dôležité, aby deti knihy cítili – 
hmatom, čuchom, vnímali a oddychovali pri nich... 
aby im pomáhali pri osobnom raste a vzdelávaní...

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami...

Mgr. Martina Klimovičová
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JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Z pera seniorov a zamestancov DS

Závery z rokovania OcZ dňa 11.04.2022
Uznesenie 1/3/2022: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2022.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vladimír Lukáč a Gejza 
Sabanoš. 
Uznesenie 2/3/2022:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 25.000,- € pre TJ SOKOL 
ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2022. 
Uznesenie 3/3/2022: 
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 20.000,- € pre TJ SOKOL 
ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2022.  
Uznesenie 4/3/2022:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 15.000,- € pre TJ SOKOL 
ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2022. 
Uznesenie 5/3/2022: 
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 18.000,- € pre TJ SOKOL 
ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2022. 
Uznesenie 6/3/2022:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3.200,- € pre Základnú organizáciu 
Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce 
na rok 2022. 
Uznesenie 7/3/2022:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.300,- € pre Základnú 
organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z 
rozpočtu obce na rok 2022. 
Uznesenie 8/3/2022:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.000,- € pre Základnú organizáciu 
Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu 
obce na rok 2022. 
Uznesenie 9/3/2022:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- €  pre Folklórny súbor 
Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2022. 
Uznesenie 10/3/2022:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800,- €  pre Folklórny súbor 
Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2022. 

Uznesenie 11/3/2022:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3.000,- € pre Rímskokatolícku 
cirkev, Farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice z rozpočtu obce 
na rok 2022 na organizovanie akcií pre deti, mládež a rodiny.

Uznesenie 12/3/2022:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1. 000,- € pre Združenie 
kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na 
rok 2022. 
Uznesenie 13/3/2022:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 800,- € pre Združenie 
kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na 
rok 2022. 
Uznesenie 14/3/2022:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- € pre Združenie 
kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na 
rok 2022. 
Uznesenie 15/3/2022:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- € pre Združenie 
kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na 
rok 2022. 
Uznesenie 16/3/2022:    
OcZ schvaľuje finančný príspevok 450,- € na Detský prázdninový 
týždeň výletov. 
Uznesenie 17/3/2022:    
OcZ neschvaľuje finančný príspevok 350,- € na Detský prázdninový 
týždeň výletov. 
Uznesenie 18/3/2022:    
OcZ neschvaľuje finančný príspevok 20.000,- € na Kultúrne leto v 
obci Ľubotice. 
Uznesenie 19/3/2022:    
OcZ schvaľuje finančný príspevok 10.000,- € na Kultúrne leto v obci 
Ľubotice. 
Uznesenie 20/3/2022:    
OcZ neschvaľuje predaj pozemku KN-C parc. č. 3212 vo vlastníctve 
obce pre ART IN VET, s.r.o., K amfiteátru 8, Prešov.

Každý deň v stacionári je pre nás plný očakávaní a prekvapení. Od začiatku 
roka sme už stihli absolvovať bylinkovú terapiu, kde sme ovoniavali a pili 
rozličné bylinkové čaje. Spoločnými silami sme upiekli bábovku a darovali ju 
personálu MŠ v rámci výzvy šíriť radosť namiesto zloby. Naši milí a šikovní 
seniori vyrobili nádherné jarné venčeky z origami, ktoré sme ozdobené kvetmi 
a zabalené v celofáne darovali do predaja pre veriacich v našej farnosti ako 
milodar pre výstavbu novej fary. Svoje hlavičky sme ponamáhali vo 
vedomostnej súťaži Duel, ktorú sme zrealizovali v stacionári. Na MDŽ naše 
seniorky v stacionári prišiel obdarovať pán starosta prekrásnou ružou, za čo 
mu z úprimného srdca ďakujeme. V marci sme neobišli ani návštevu obecnej 
knižnice a pán starosta nám poukazoval vynovenú zasadačku na obecnom 
úrade, kde si seniori vyskúšali ako zasadajú naši obecní poslanci. Naše boľavé 
nôžky nám prišla ošetriť pani pedikérka. Urobili sme si aj skrášľovací deň v 
stacionári, kde sme si vzájomne natočili vlasy na natáčky aby sme mali pekné 
účesy. Darcov krvi sme tak ako každý rok obdarovali našimi vlastnoručne 
vyrobenými upomienkovými predmetmi, v tvare kvapky krvi. Jar je už tu a 
Veľká Noc pred dverami, preto sme sa rozhodli posadiť si trávičku do 
škrupiniek od vajíčok ale aj do kelímkov, aby sme si pripravili peknú 
veľkonočnú výzdobu. Nezabudol na nás ani pán farár František a prišiel 
našich seniorov vyspovedať priamo do stacionára.
Sme vďační za každý jeden deň, ktorý môžeme v stacionári stráviť v 
príjemnom kolektíve, kde je o nás výborne postarané.
Radi medzi seba príjmeme ďalších seniorov. Máme voľné už iba 3 miesta. 
Okrem iného poskytujeme aj stravovanie vo výške 2,60 eur za jeden obed. 
Informácie poskytujeme priamo v DS alebo na OcÚ.

V  s t a c i o n á r i  j e  s t á l e  
ž i v o  a  v e s e l o

„Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš.“
Lucius Annaeus Seneca



ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ KOLY UBOTICE 
na kolsk  rok 2022/2023 

sa uskuto ní v d och od 02.mája do 13.mája 2022 

Podávanie iadostí o prijatie die a a do M  ubotice sa bude organizova  bez osobnej prítomnosti detí. itate ne vyplnenú, 
obomi zákonn mi zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdenú iados  posielajte: klasickou po tou, vhodením do po tovej 
schránky koly/ pri hlavnom vchode /alebo mailom na adresu riaditel@ms.lubotice.eu 

Podmienky pre prijatie die a a do M  ubotice: 
• Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma die a od troch rokov veku, v nimo ne mo no prija  die a od dov enia 

dvoch rokov veku. / §59 ods.1 zákona . 209/2019 Z.z./ Pri vy om po te prihlásen ch detí, ako je mo né prija , sa v 
zmysle kolského zákona prednostne prijímajú deti, 

• pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné / do 31. 08. 2022 dov ia 5 rokov veku/ a majú trval  
pobyt v obci ubotice, 

• ktoré pokra ujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní aj formou individuálneho vzdelávania a do ur eného 
termínu / do 16. mája 2022 / podajú iados  do M , s trval m pobytom v uboticiach 

• ostatné deti sa budú prijíma  v závislosti od vo nej kapacity M  pod a veku – deti, ktoré dov ia vek 5 a  2 roky 
Rozhodnutie o prijatí die a a do M  vydá riadite ka koly do 15. júna 2022. 

Po iadavkou zo strany M  je, aby die a pri prijímaní do M  malo osvojené: 
- základné hygienické návyky /vedie  sa p ta  na potrebu, vedie  sa obslú i  pri pou ití WC, um va  si ruky s vyhrnut mi 
rukávmi a pod./, 
- základné sebaobslu né návyky /vedie  spolupracova  pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospel m a samostatne sa o 
najviac anga ova /, 
- základné stravovacie návyky /vedie  samostatne jes  ly icou a pi  z pohára/, 
- základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.
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K ú z e l n á  j a r  
v  m a t e r s k e j  

š k o l e .

  

Deti milujú kúzla.

A jedno z tých najúžasnejších sa pred ich očami odohráva 
práve teraz. Kúzelníkom je JAR a asistuje jej príroda.
Ten nový začiatok, tú energiu a silu, ktorú jar 
symbolizuje si aj deti našej materskej školy užívajú pri 
každom zažiarení jarného slniečka. Vyniesli sme z 
chotára Morenu, vymenili šat interiéru materskej školy 
jarnou výzdobou, zdobili sme kraslice, pripravili 
vyvýšené záhony na jarnú výsadbu zeleninky a byliniek, 
zrekonštruovali sme „hmyzí hotel“ novým, pre prírodu 
užitočným návštevníkom. Netradične sa spolu s pani 
učiteľkami  deti s radosťou zapojili do Veľkonočnej 
výstavy v Obchodnom centre NOVUM, kde ich výtvarné 
práce krášlia výstavné panely a svojou troškou 
reprezentujú našu obec Ľubotice.
Ak ich tam zazriete, dúfame, že Vám pri pohľade na 
detskú tvorivosť bude „jarne a aj kúzelne“ na duši.

Vedenie MŠ Ľubotice
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Pod týmto názvom sa naša škola zapojila do projektu Nadácie 
Orange, v ktorom sme do školy zakúpili videokit, tablety Ipad,  
mega štúdiový set vrátane svetiel, statívov a pozadia – 
technické pomôcky, ktoré majú žiakom pomôcť pri filmovej 
tvorbe. O čo ide?  Citujem z projektu: „Projektom oslovíme deti 
na hodinách literatúry, dejepisu, hudobnej výchovy a informa-
tiky, aby z poznaných tém vytvorili film. V krokoch ich budeme 
sprevádzať pri tvorbe scenára, dramatizácii, natáčaní, strihaní. 
Žiaci získajú vedomosti aj zručnosti pri práci s digitálnou 
technikou. Najkvalitnejšie projekty zašleme do filmovej súťaže 
(napr. Cineama) a spojíme do prezentácií pre verejnosť.
Pustili sme sa do práce. Šiestaci tvorili divadlo z bájí, balád a 
bájok, z ich projektu sme vytvorili dokument postupným 
„mapovaním“ jednotlivých fáz vývoja projektu. Pri ôsmakoch 
sme už využívali techniku priamo pri tvorbe filmov z 
literárnych textov. Piataci vytvorili bábkovú rozprávku, ktorú 
sme filmársky zdokumentovali. Za podklad pre vystúpenie 
seniorom v marci sme si zobrali natočené ukážky z Hviezdosla-
vovho Kubína. Natočili sme aj divadlo poézie v 6.C na okresné 
kolo Hviezdoslavovho Kubína, pásmo ku koledovaniu z HUV.
Niektoré z natočených ukážok sme poslali na filmové súťaže: 
Rodinné video a Cineama. Priamo zo súťaže Rodinné video 
sme vytvorili reportáž. Dnes, keď sa film stáva samozrejmou 
súčasťou televízií i sociálnych sietí, aj my sa snažíme tvorivo 
prispievať do tohto sveta, učíme sa, ako na to, aby naše filmy 
mali istú úroveň. Ktovie, možno aj v našich laviciach vyrastajú 
budúci herci, kameramani, strihači či reportéri. Je teda dôležité 
nechať im tento priestor si to vyskúšať.

Mgr. M. Baňasová, Ing. J. Hvizdoš, ZŠ Ľubotice

AKO 
HOLLYWOODSKY 

REŽISÉR

P r o g r a m o v a n i e  n á s  b a v í
Naša škola v rámci Grantovej výzvy ENTER pre školy – Digitál-
na generácia 2021 získala sadu micro:bitov. Projekt napísala p. 
uč. Hvizdošová v spolupráci s digitálnym koordinátorom p. 
Hvizdošom, následne bol schválený a podporený Nadačným 
fondom Telekom pri Nadácii Pontis.
Cieľom grantového programu je sprístupniť žiačkam a žiakom 
druhého stupňa základných škôl interaktívnou formou svet 
digitálnych technológií a programovania prostredníctvom 
micro:bitov.
Micro:bit je špeciálny mikropočítač, ktorý vytvorila britská 
televízia BBC na podporu výučby informatiky a programovania 
na tamojších školách. Micro:bit je vytvorený tak, aby práca s ním 
bola zábavou a zároveň žiaci pri jeho programovaní získavali 
základné zručnosti z programovania.
Žiaci 7. až 9. ročníka programujú v blokovom prostredí Make-
Code, kde si už naprogramovali digitálne menovky, obrázky na 
LED displeji, digitálnu kocku, krokomer. Aktuálne programu-
jeme hudbu. Ešte plánujeme napr. jukebox, kompas, posielanie 
správ, programovanie LED pásika a rôzne ďalšie zaujímavé 
projekty so zakúpenou technikou. Mgr. A. Hvizdošová, ZŠ Ľubotice

Našla ho naša staršia, takmer trojročná dcérka na prechádzke. Medzi mnohými staršími aj novučkými 
domčekmi v Ľuboticiach sa nachádza Domčekovo pod záštitou občianskeho združenia KreDO. 
Bývame tu necelý rok, presťahovali sme sa sem z mesta, predovšetkým kvôli deťom a kvôli dvoru 
namiesto bytovky a to sme ešte netušili, že “získame“ dva :-). Jeden dvorček pri dome a ten druhý o 
čosi ďalej, ale veselší, plný detí. Vonku v komunitnej záhrade obce je veľmi pekné, udržiavané ihrisko 
s detským domčekom, preliezačkou s mini lezeckou stenou, hojdačkami, trampolínou, šmykľavkou či 
kolotočom. Je tu aj kuchynka pre malé gazdinky, či dielnička pre mini majstrov. Veľmi sa mi páči ako 
sa o ihrisko mnohí starajú. Neraz som videla mamky či iných ochotných ľudí, ktorí sami od seba 
zametú lístie, upracú spolu s deťmi. Nestretnete tu psíka ani nikoho, kto fajčí. Zato Vás dieťatko 
neprekvapí tým, že by Vám prinieslo cigaretový ohorok, či nejaký “odkaz“ po psíkovi na topánočke 
:-). Stretnete tu ale celkom isto zabávajúce sa deti aj mladých, ktorí si zahrajú šach, hokejbal, futbal, 
či zahádžu na basketbalový kôš. 
Aj vnútorné priestory Domčekova, nachádzajúce sa na poschodí budovy, ponúkajú veľa. Je potrebné 
sledovať sociálne siete, kam sú pridávané aktuálne aktivity a prihlasovacie formuláre. My sme zatiaľ 
stihli klub Montessori a klub Ovečka. Máme ale ešte zálusk aj na angličtinu. S klubom Montessori 
sme viac než spokojné a dcérka sa naň vždy veľmi teší. Má tam množstvo Montessori aktivít, 
nebudem sa rozpisovať, príďte určite pozrieť. Rovnako sa teší na klub Ovečka, kde si zatancuje, 
zaspieva, pozrie divadielko a vytvorí pekný výkres, či výrobok. Stretne sa s deťmi, zabaví, aj čosi 
naučí, čo je super skúsenosť a príprava, keďže v septembri sa chystá do škôlky a táto Covid doba ju 
trošku o spoločenstvo s deťmi čiastočne obrala. Sama som sa, najmä kvôli maličkej, dnes už 8 
mesačnej dcérke, obávala chodiť počas tohto Covid-rúško obdobia medzi ľudí a som veľmi rada, že 
už pomaličky môžeme prísť nielen vonku, ale aj do herničky, či na klubíky. Opatrenia sa tam dodržia-
vajú, takže sa naozaj niet čoho báť. Tak teda, už len stlačiť kľučku, otvoriť drevenú bráničku oproti 
obchodu. Naoko sa totiž môže zdať zatvorené, ale rozhodne to stojí za vyskúšanie. Nájdete tu totiž 
otvorené spoločenstvo rodín, kde všetci spolu vytvárajú čisté, veselé a kreatívne Domčekovo, a kde 
sa dá nielen veľa pekného zažiť, ale aj naučiť.

NÁŠ 
DRUHÝ DVOR A 
DRUHÝ DOMOV

mamka Vladka :-)



Slovensko získalo na zimnom Európskom 
olympijskom festivale mládeže vo fínskom 
Vuokatti prvú medailu. Pätnásťročná 
rodáčka z Ľubotíc, Tamarka Tokárová, 
obsadila v šortreku na 500 m vo finále 3. 
miesto. Je to obrovská skúsenosť pretekať na 
majstrovstvách sveta v takom mladom veku.
Tamarka, čo je to za šport šortrek?
Šortrek alebo short track je zimný 
olympijský šport. Je to rýchlokorčuľovanie 
na krátkej dráhe, pri ktorej súťažiaci 
nepretekajú v oddelených dráhach. Šortrek 
je kontaktnou športovou disciplínou, v ktorej 
rýchlokorčuliari súťažia na ploche 60 x 30 m 
s vyznačenou oválnou dráhou dlhou 111,12 
m. Súťaží sa na 500, 1000 a 1500 metrov.
Ako dlho sa venuješ tomuto športu?
Korčuľovať na ľade som začala už ako 3-4 
ročná škôlkárka. V deviatich rokoch som 
vstúpila do klubu, ktorý sa venuje 
rýchlokorčuľovaniu a tam som si tento šport 
zamilovala.
Kto Ťa priviedol k tomuto športu a aké 
boli začiatky?
K rýchlokorčuľovaniu ma priviedol môj 
ocko. Nasadil ma so sestrou Anetkou do auta 
a priviedol na tréning na zimný štadión. A 
tam to všetko začalo... Začiatky boli ťažké, 
ale každým tréningom som si viac verila a 
zlepšovala sa. Veľmi ma to bavilo a baví ma 
to dodnes.

Kde trénuješ a ako často?
Momentálne trénujem v Spišskej Novej Vsi, 
kde sídli náš rýchlokorčuliarsky zväz. Keď 
som doma, trénujem aj v Prešove na zimnom 
štadióne s naším klubom PRK Prešov. 
Trénujem dvojfázovo každý deň, to je 
doobeda a po obede.
Je to náročný šport?
Šortrek je veľmi náročný šport na techniku, 
kondíciu a veľa ďalších vecí. Na Šortreku 
ma najviac baví rýchlosť a to, že je to 
kontaktný šport. Baví ma prekonávať samu 
seba a stále sa zlepšovať. Proste milujem 
tento šport.
Aké boli Tvoje prvé slová po víťazstve?
Moje prvé pocity po získaní medaily na 
EXOF-e  boli, že som tomu sama nemohla 
uveriť. Bol to pocit šťastia a dojatia. Veľmi 
som si to užila, nedá sa to opísať slovami.
Čo Ťa čaká najbližšie?
Najbližšie ma čakajú majstrovstvá sveta v 
kanadskom Montreale, kde sa predstavím 
ako najmladší účastník medzi svetovou 
špičkou. Veľmi sa teším na stretnutie so 
svojimi idolmi, s ktorými budem pretekať. 
Je to pre mňa obrovská skúsenosť.
Aké sú Tvoje plány do budúcna (šport, 
škola)?
Moje športové plány do budúcna sú, a tiež 
mojím veľkým snom je, dostať sa na 
olympiádu a samozrejme dokončiť strednú 
školu a neskôr aj vysokú školu.

Ďakujeme za rozhovor a veľmi sa s Tebou a 
z Teba tešíme. Prajeme Ti veľa úspechov v 

športovom i osobnom živote.
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Ta m a r k a  To k á r o v á

Č a r o v n á  n o c  s  A n d e r s e n o m  a  j e h o  r o z p r á v k a m i
Tohtoročná Noc s Andersenom sa konala v piatok 1.4.2022 a bola trošku netradičná. Zúčastnilo sa jej 25 detí z obcí Ľubotice, Vyšnej 
Šebastovej, Severnej, Podhradíka, z Nižnej Šebastovej a Prešova. Boli to predovšetkým čitatelia, ktorí navštevujú Obecnú knižnicu v 
Ľuboticiach, žiaci 3. a 4. ročníka Základnej školy v Ľuboticiach. 
Toľko radosti, kriku a švitorenia sme už dlho nezažili. Program začínal uvítaním a spoločným zoznámením sa. Deti boli rozdelené do 
skupín s animátormi, ktorí sa im celý čas venovali. Nasledoval rozhovor s H. Ch. Andersenom, kde nám predstavil niekoľko rozprávkových 
bytostí zo svojej spisovateľskej tvorby. Pokračovala nočná hra, ktorá sa pre nepriaznivé počasie konala v priestoroch Denného stacionára 
a Domčekova. My ostatní sme zatiaľ počas nočnej hry hrali hry plné zábavy a pohybu. 
Niet väčšej radosti, keď dostávate pozitívnu spätnú väzbu. Sofia: „Prečo musím čakať rok na ďalšiu Noc s Andersenom?“ Natálka: „Veľmi 
sa mi páčila nočná hra...“
Ďakujem všetkým, ktorí túto nádhernú akciu podporili a pomohli zorganizovať. Animátorom za ich čas, obetavosť a krásne vystúpenie, 
pani učiteľkám za dozor, rodičom za maškrty a deťom za odvahu prísť a spoznávať rozprávky.

Mgr. Martina Klimovičová

Mgr. Martina Klimovičová



 
 

-
-

-

-

„Prešovská kotlina má jedny z najlepších podmie-
nok, nadštandardné aj oproti celosvetovému priemeru. Je to kvôli 

Teplo z geotermálnej energie je tak dostupnejšie – nachádza sa 

-
-

„Realizáciu sprevá-

Navyše pozemok pre projekt sa nachádza vyše 1,5 kilometra od do-
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Na otázky o geoter-
málnom stredisku od-
povedá Michal Mašek, 

PW Energy.

Aké výhody prinesie geotermálny 
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pozn. redakcie: V obecnom Spravodaji sme poskytli priestor na prezentáciu projektu spoločnosti PW Energy.
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  LETECKO - MODELÁRSKA SEZÓNA 2022 V PLNOM PRÚDE
Pre nadšencov leteckého 
modelárstva sa sezóna začala 
už prvým dňom v roku. Tak 
ako každý športovec musí mať 
prípravu a až potom sa môže 
následne aktívne prezentovať 
na súťažiach, tak aj naši 
športovci to museli podstúpiť. 
Prvú previerku pripravenosti 
sme podstúpili už začiatkom 
februára. No najskôr začnem 
od najväčšieho tohtoročného 
úspechu, ktorý sme 
zaznamenali na Majstrovst-
vách Slovenska v sobotu 9. 
apríla 2022 na letisku v 
Prešove.
V sobotu 9. apríla 2022 boli 
usporiadané Majstrovstvá 
Slovenska voľných leteckých 
modelov v kategórii „V“ 
(vystreľovacie klzáky) na 
letisku v Prešove. Orga-
nizátorom majstrovstiev bol 
LeRMAS a usporiadateľom 
Model klub Prešov. Lietalo sa 
za dosť náročných poveternos-
tných podmienok. Bolo pod 
zamračenou oblohou, fúkal 
nám južný vietor 4 až 7,5 m/s 
pri teplote 8° C. Po daždi sa 
ešte viac ochladilo. Napriek 
nepriazni počasia sa nám 
podarilo dobre zabojovať. 
Ziskom Majstra Slovenska pre 
rok 2022 sa môžu popýšiť 
Bianka Mináriková vo vekovej 
kategórii do 12 rokov a veľký 
úspech zaznamenal a titul 
Majstra Slovenska získal Cyril 
Potocký už medzi seniormi, o 
čo je vzácnejší. Medzi 
mladšími žiakmi sa umiestnil 
na šiestom mieste František 
Potocký, seniorov zastupovali 
Dušan Minárik na šiestom, 
Milan Minárik na siedmom a 
Štefan Potocký na trinástom 
mieste.
Prvou zo súťaží, ktorú sme 
absolvovali, bola „Prešovská 
zimná liga hádzadiel“, ktorá sa 
konala na letisku v Prešove 12. 

februára. Počasie bolo celkom 
príjemné, vietor nepresiahol 
štyri m/s a teplota vzduchu 
3°C. Lietali sa kategórie 
hádzadiel. Bianka Mináriková 
obsadila druhé miesto a 
František Potocký tretie medzi 
mladšími žiakmi, Jakubovi 
Jadvišovi patrila jedenásta 
priečka. V seniorskej vekovej 
kategórii sa umiestnili na 
štvrtom mieste Milan Minárik, 
šiestom Štefan Potocký a ôsme 
patrilo Cyrilovi Potockému.
Nasledujúcou z februárových 
akcií bola „Liga hádzadiel“, 
ktorá sa konala 26. februára, 
tiež na letisku v Prešove. Ráno 
sme začínali pri mínus štyroch 
a končili pri plus piatich 
stupňoch celzia. Vietor fúkal 
do piatich m/s. Pekný úspech 
zaznamenal Ferko Potocký v 
mladších žiakoch, kde zvíťa-
zil. Medzi seniormi bol na 
treťom mieste Milan Minárik, 
na siedmom miesto Cyril 
Potocký a jedenástom mieste 
Štefan Potocký.
Hneď prvý marcový víkend 
boli usporiadané dve akcie. V 
sobotu 5. marca sa konala 
súťaž „Prešovské hádzadlá“ a 
v nedeľu 6. marca „Prešovské 
vystreľovacie klzáky“. Obe sa 
konali na letisku v Prešove a 
organizátorom bol Model klub 
Prešov. Počasie bolo priaz-
nivé, ešte zimné.      Na prvej z 
nich sa darilo Ferkovi 
Potockému, ktorý obsadil 
druhé miesto medzi mladšími 
žiakmi, Jakub Jadviš získal 
deviate miesto, taktiež v 
mladších žiakoch. Seniorov 
zastupovali Milan Minárik na 
treťom mieste, Cyril Potocký 
na šiestom, Štefan Potocký na 
jedenástom a Júlia Potocká 
obsadila pätnáste miesto.  
                      
Druhú, nedeľnú akciu, sme 
absolvovali v podobnom 

zložení, kde v žiackej vekovej 
kategórii obsadil Ferko 
Potocký šieste miesto a Jakub 
Jadviš deviate. Seniorov zastu-
povali Milan Minárik na 
druhom, Cyril Potocký na 
desiatom a Štefan Potocký na 
jedenástom mieste.
Týždeň na to v sobotu 13. 
marca sa konala halová súťaž 
kategórie F1N v Piešťanoch. 
LMK-FF-Piešťany si touto 
akciou uctil modelára Mirosla-
va Bučka a na jeho počesť 
usporiadal Memoriál Mirosla-
va Bučka. V starších žiakoch 
sa darilo Ferkovi Potockému, 
kde obsadil tretie miesto. 
Medzi seniormi z našich bol 
najlepší Štefan Potocký na 
ôsmom mieste, deviate miesto 
bolo pre Milana Minárika a 
pätnáste patrilo Cyrilovi 
Potockému.
Nakoniec sme lietali v nedeľu 
a to 10. apríla na letisku v 
Prešove. Model klub Prešov 
usporiadal súťaž „Prešovskú 
jar“, aj tu sa darilo Ferkovi 
Potockému, ktorý obsadil 
tretie miesto hádzadiel žiakov, 
kde súťažila aj Bianka 
Mináriková a vybojovala si 
šieste miesto. Hádzadlá lietali 
aj naši seniori, kde Milan 
Minárik obsadil druhé miesto, 
Dušan Minárik piate, Cyril 
Potocký siedme a Štefan 
Potocký deviate miesto. Na 
tejto súťaži sa lietala aj 
kategória A3 (vetrone). V nich 
excelovala Bianka 
Mináriková, ktorá vyhrala 
svoju vekovú kategóriu 
žiakov, no nalietala štyri  
„maxá“ z piatich, a to 
znamenal aj najlepší výkon 
súťaže. Milan Minárik obsadil 
tretie miesto medzi seniormi.
Už sa tešíme na ďalšie akcie a 
dúfame, že budú tiež takto 
úspešné.

Bianka Mináriková
MAJSTERKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
za rok 2022 v kategórii žiaci do 12 rokov 

"vystreľovacie klzáky"

Cyril Potocký
MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY za 
rok 2022 v kategórii senior "vystreľovacie 

klzáky"Milan Minárik


