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Navždy nás opustili v 
mesiaci apríl 2022

Jaroslav Petráš, 84 r.
Ing. Branislav Lukáč, 64 r.
Cyril Baran, 81 r.
Ing. Miroslav Mikloš, 52 r.

Závery z rokovania OcZ 
dňa 09.05.2022

Uznesenie 1/4/2022: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 
4/2022. Za overovateľov zápisnice boli 
určení Mgr. Miroslava Antonyová a Ing. 
Štefan Olejník.

Uznesenie 2/4/2022:    
OcZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na 
pozemku parc. č. 21117/362 vo vlastníctve 
obce Ľubotice pre VSD, Mlynská 31, 
Košice spočívajúce v strpení 
elektroenergetického zariadenia.

Uznesenie 3/4/2022: 
I. Obecné zastupiteľstvo v 
Ľuboticiach udeľuje súhlas a schvaľuje 
dopravné napojenie stavebno-investičného 
projektu „Obytný komplex Byty Duo 
Ľubotice“ podľa predloženého Dopravného 
napojenia – širšie vzťahy, Návrhu rozsahu 
spoluúčasti (vzorový rez), 
Dopravno-kapacitného posúdenia lokality. 
Dopravné napojenie vrátane cesty 
označené č. 1 a č. 2 investor Pedro-Rent, 
s.r.o., Južná trieda 117, Košice – mestská 
časť Juh, 040 01, zrealizuje súčasne s 
výstavbou obytného komplexu a bude 
podmienkou na vydanie územného a 
stavebného povolenia a následne 
kolaudačného rozhodnutia.
Podmienkou platnosti súhlasu je, že 
dopravná obsluha počas výstavby 
„Obytného komplexu Byty Duo, 
Ľubotice“ bude zabezpečená 
investorom inak, ako cez miestne 
komunikácie obce, t.j. mimo komunikácií 
na uliciach Nižňanská, Makarenkova, 
Šalgovická a Pod Hájom.
II. Dopravné napojenie vrátane cesty, 
označené ako č. 3 bude výhľadovo 
realizovať obec Ľubotice za spoluúčasti 
investora v rozsahu podľa predloženého 
návrhu rozsahu spoluúčasti, a to na základe 
zmluvy o spolupráci pri realizácii investície 
a nebude podmienkou na vydanie 
územného, stavebného povolenia a 
kolaudačného rozhodnutia.
III. Obecné zastupiteľstvo v 
Ľuboticiach súhlasí a schvaľuje znenie 
zmluvy o spolupráci pri realizácii investície 
so zapracovanou podmienkou platnosti 
súhlasu obce podľa bodu I. tohto uznesenia 
a poveruje starostu obce jej podpisom. 

Uznesenie 4/4/2022:    
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku KN – 
C parc. č. 833, k. ú. Ľubotice vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej farnosti Narodenia 
Panny Márie, Makarenkova 35, Ľubotice 
pre Obec Ľubotice za cenu 250.000,- € za 
účelom rozšírenia kapacity Materskej 
školy.

Uznesenie 5/4/2022: 
OcZ poveruje starostu obce obstaraním 
úveru z peňažného ústavu, potrebného na 
kúpu pozemku KN – C parc. č. 833, k. ú. 
Ľubotice.
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Kosenie pozemkov 
Obecný úrad žiada občanov, aby pravidelne kosili svoje pozemky. Táto povinnosť 
majiteľom pozemkov vyplýva zo zákona č. 220/2004 o ochrane poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu. Svojou nečinnosťou spôsobujú znepríjemňovanie života občanov, ktorí 
trpia alergickými ochoreniami. Žiadame o ohľaduplnosť voči ostatným spoluobčanom.

Zber odpadu
Od 1.7.2022 dochádza k zmene pri zbere separovaného odpadu. VKMK (krabicové obaly 
od mlieka, džúsov, vína = TETRA - PACK-y, menšie kovové predmety, hliníkové fólie a 
viečka, hliníkové plechovky od piva, konzervy od kompótov, zeleniny, paštét) a plasty 
budú zbierané spolu. Obyvatelia ich môžu ukladať do žltej nádoby, určenej na zber 
separovaného odpadu.  

OcÚ

Mgr. Ján Vysocký
JUDr. Miroslav Makara,starosta obce

Ján Kravec, 68 r.
Anna Vaľková, 86 r.

Navždy nás opustili v 
mesiaci máj 2022

Terézia Siváková, 90 r.

OZNAMYOZNAMY

R e k o n š t r u k c i a  J a r k o v e j  u l i c e  
Jednou z plánovaných investícií v roku 2022 je rekonštrukcia Jarkovej ulice v jej 
koncovom úseku. Ide o uloženie asfalto-betónového povrchu v celkovej dĺžke 80 metrov a 
tiež osadenie verejného osvetlenia, ktoré v tejto časti ulice chýbalo. Celá stavba by mala 
byť ukončená do konca júna.
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Mgr. Martina Klimovičová

Závery z rokovania OcZ dňa 13.06.2022
Uznesenie 1/5/2022: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2022.
Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Ing. Miroslav 
Fečik. 
Uznesenie 2/5/2022:    
OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2021 a súhlasí 
s celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad. 
Uznesenie 3/5/2022: 
OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022.  
Uznesenie 4/5/2022:    
OcZ neschvaľuje odkúpenie pozemku KN – C parc. č. 1544/1, k. ú. 

Ľubotice vo vlastníctve obce Ľubotice pre Vaše nehnuteľnosti, 
s.r.o., Dilongova 42, Prešov.
Uznesenie 5/5/2022: 
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na 
pozemku parc. č. 21117/362 vo vlastníctve obce Ľubotice pre VVS, 
a.s., Komenského 50, Košice, spočívajúce v uložení verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie. 
Uznesenie 6/5/2022:    
OcZ schvaľuje poskytnutie úveru vo výške 250.000,- € od 
Slovenskej záručnej banky na financovanie kúpnej ceny pozemku 
KN C parc. č. 833, k.ú. Ľubotice. Úver bude zabezpečený 
blankozmenkou obce.

„Mama je také slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa 
naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy 
zachované v každom srdci - mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je 
to láska, ktorá nás sprevádza celým životom,“

povedal pán starosta, JUDr. Miroslav Makara, v príhovore na slávnostnom 
podujatí pri príležitosti Dňa matiek. Táto slávnosť sa konala 15. mája 2022 
v Obecnom dome v Ľuboticiach. V kultúrnom programe vystúpili deti z 
Materskej školy pod vedením p. uč. Ivaneckej a Základnej školy, FS 
Zvonček, pod vedením p. uč. Čechovej. Veselo nám zaspievali a aj 
zatancovali. Vystúpenie nám obohatili aj speváčky z CVČ EBONY. Každá 
mamička dostala malý kvetinový darček.
Milé mamy a staré mamy, nech ste zdravé, šťastné a ľúbené ešte dlhé roky.

D e ň  m a t i e k
JUDr. Miroslav Makara,starosta obce
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D e n n ý  s t a c i o n á r

  

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Pri poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári sa snažíme o vytváranie sociálnych kontaktov a tým aj napĺňanie jednej zo 
základných životných potrieb seniora. Potreba sebarealizácie a osobnej významovosti seniora sa bez sociálnych kontaktov nedá 
uskutočniť. Uskutočňujeme rozličné záujmové aktivity. Poskytujeme pomoc pri zvládaní životných zmien.
 
Kvalita života výsostne závisí od jej subjektívneho ponímania seniora
Jedným z ďalších dôležitých faktorov kvality života je subjektívna pohoda. Ľudia sú schopní vypovedať o tom, čo prežívajú, čo cítia. Či 
už prežívajú radosť alebo hnev, šťastie alebo smútok, zakaždým dokážu presne určiť aj to, čo je príčinou prežívaného stavu. Sú to 
subjektívne výpovede osôb. Pozitívne prežívanie ľudia v bežnej reči vyjadrujú viacerými slovami: dobro, radosť, šťastie, pokoj. Životnú 
spokojnosť môžu ovplyvňovať aj iné udalosti, napríklad smrť priateľov, blízkych osôb, problémy príbuzných, finančné problémy. 
Významný vplyv môže mať aj úroveň sociálnej starostlivosti, ktorá sa seniorom dostáva. 
Pociťovanie kvality života u seniorov súvisí aj s potrebou informovanosti – vedieť čo sa deje, s potrebou náležitosti niekam patriť – 
byť členom nejakej skupiny ľudí, s potrebou lásky – mať niekoho rád a prijímať tento pocit aj od druhého, vyjadrovať sa a byť vypočutý 
– porozprávať sa s niekým, vyjadrovať názor, byť užitočný – potreba niekomu pomôcť, poslúžiť, s potrebou sebarealizácie - súvisí s 
rozvojom vlastnej činnosti, záľubami, s vierou.
Ako sa stať súčasťou kolektívu seniorov denného stacionára?
Všetko sa začína vypísaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú nájdete na webovej stránke obce alebo priamo 
na OcÚ alebo v dennom stacionári. 
Kontakt na nás:
Obec Ľubotice/Denný stacionár, Makarenkova 98, Ľubotice
Web: www.lubotice.eu/ tel. číslo: 051/ 333 7002
A na záver už len ostáva povedať: „Niekedy stačí raz vidieť, ako stokrát počuť“

Ste srdečne vítaní

Kolektív denného stacionára

ĽUBOTICKÍ SENIORI ZÍSKALI PRVENSTVO NA OŠH JDS 2022
Športové ihrisko v Ľuboticiach bolo každý májový 
pondelok plné seniorov. Tí, sa pod vedením predsedu JDS 
v Ľuboticiach, Ing. Pavla Spišáka a zodpovedných členov 
za tréning, Ing. Baluna a p. Sirotňákovej,  pripravovali na 
12.ročník Okresných športových hier JDS 2022. 
Za organizáciu JDS Ľubotice sa v družstve mužov 
zúčastnili Ing. Pavol Majirský, Ladislav Sirotňák, Ing. Ján 
Balun a František Ináš. V ženskom družstve hrali Marta 
Sirotňáková, Kvetoslava Gajdošová, Jolana Lukáčová a 
Mária Zuščinová. 
Okresné športové hry Jednoty dôchodcov sa konali 3.júna 
2022 v areáli ZŠ Májové námestie Prešov – Sekčov. 
Slávnostne ich otvoril okresný predseda JDS, p. Čižmár, 
ktorý privítal hostí, poslancov mesta Prešov, starostov a 
prítomných divákov. V úlohe usporiadateľov tohto 
športového podujatia vystúpili aj naši členovia Ing. F. Oľha 
st., p. Olejník, p. Balík a Ing. Lukáč. 
Na športových hrách sa zúčastnilo 14 seniorských 
družstiev z rôznych organizácií v rámci okresu Prešov. 
Jednotlivé družstvá súťažili v piatich disciplínach – beh, 
streľba, hod granátom, kop lopty do bránky, muži – hod 
guľou a ženy – hod kriketovou loptičkou. Naše družstvo 
získalo najvyšší počet bodov (324 bodov) a skončilo na 
zaslúženom prvom mieste. Domov sme si priniesli výherný 
putovný pohár, ktorý zdobí zasadačku Obecného úradu. 
Bol to krásny a nezabudnuteľný deň plný zážitkov. Sme 
šťastní, že aj v takomto pokročilom veku, môžeme 
reprezentovať JDS Ľubotice ale aj našu obec. Chceme sa 
poďakovať všetkým členom organizačného tímu za 
prípravu Okresných športových hier JDS 2022 a za ich 
plynulý priebeh a členom nášho družstva JDS Ľubotice.

Mária Zuščinová, členka JDS Ľubotice



(5)

 

informačný časopis obce Ľubotice

 sestričky Ivka a Vikinka

Boli sme aj s mojou malou sestričkou 
Vikinkou trošku choré a tak sme boli dlllhé 
dva týždne doma. No potom, keď sa už 
mamka s ockom rozhodli, že môžeme ísť 
medzi detičky, zažili sme krásny deň plný 
hier, hudby a smiechu s našimi kamarátmi. 
Mamka mi vysvetlila, že bol Medzinárodný 
deň detí a tak bolo v našom obľúbenom 
Domčekove veselo. Bodaj by nie, však 
samotné Domčekovo oslavovalo svoje už 7. 
"narodeniny". Keďže sme dlho sedeli doma, 
zašli sme túto akciu pozrieť doobeda aj 
poobede. Bol to teda celý krásny deň, kedy 
sme sa všetci zmenili na indiánov s čelenka-
mi a maľovanými vzormi na tvári. S 

kamarátmi sme si mohli vyrobiť a 
pomaľovať indiánske tričká a nechýbali 
stanovištia plné zaujímavých, samozrejme 
pravých indiánskych aktivít. Od skúšky 
odvahy, kde som sa preplazila tunelom, cez 
nosenie orlieho vajíčka v lyžici, skoky cez 
prekážky s dreveným koníkom, až po 
skladanie indiánskej skladačky, či skákanie 
vo vreci. A na konci, keď sme všetko splnili, 
to bolo teda najlepšie! Čakal na nás v 
pravom indiánskom teepee poklad! A my 
sme si mohli vybrať sladkú odmenu. To bol, 
ale krásny deň. S malými aj veľkými 
kamarátmi sme sa veľmi pekne zabavili. V 
domčekove som sa naučila nové slovíčko, 

Montessori. A už viem, že sa za ním skrýva 
veľa super vecí a aktivít. No a s týmito 
montessori vecičkami sa dalo zahrať a 
naučiť čosi nové aj vonku, keď už sme prešli 
stanovištia, vyrobili čelenky a tričká. Poobe-
de som videla aj staršie deti a mladých ako 
pomáhajú a tiež hrajú volejbal, basketbal či 
floorbal, skrátka, každý sa zabavil. A mamka 
s ockom sa tešili s nami, dokonca aj babka s 
dedkom prišli a páčilo sa im. No a indiánsku 
čelenku, ktorú som si s tetou Zuzkou vyrobi-
la mám doma dodnes a stále ju aj nosím, 
kvalitná práca. Tešíme sa už teraz na ďalšie 
veselé domčekovské akcie. Jedna je tuším už 
za rohom, ale o tom, možno, nabudúce...

... bol očarujúcim dňom pre všetkých, ktorí 
sa stretli v materskej škole. Bol slnečný deň 
plný lásky, vďaky a úsmevu. Naši malí 
„veľkí“ predškoláci sa lúčili so svojou 
škôlkou. Pódium zdobilo ich tablo s 
roztomilými fotografiami. 
Všetci, my rodičia, si veľmi dobre pamätáme 
ich prvý deň plný očakávania, a teraz pred 
nami tu zrazu stáli budúci školáci.  
Svoje schopnosti a talent predviedli všetky 
vekové kategórie detí s ich triednymi 
učiteľkami. Ich tance, spev a radosť rozžiarili 
všetky tváre rodičov a priateľov, ktorí ich 
prišli povzbudiť. Záverečné milé a láskavé 
vystúpenie našich predškolákov nieslo 
tematiku písmen, číslic, tanca a dobrej 
nálady. Každý predškolák si odniesol diplom 
a balíčky prekvapení. Tak, ako sa celý 
pedagogický zbor na pódiu poďakoval našim 
deťom, tak aj ja chcem vyjadriť 
POĎAKOVANIE v menej všetkých rodičov 
predškolákov. Ďakujeme, pani riaditeľka, za 
vašu ochotu, tvorivosť, profesionálny a 
zároveň ľudský prístup. Triednym učiteľkám 
ďakujeme, že ste boli pre naše deti 
pozitívnym vzorom a sprevádzali ich v 
najkrajšom období života.

DEŇ
RODINY ...

Za rodičov detí MŠ, Mgr. Nikola Stachová

D e ň  o t v o r e n ý c h  d v e r í  v  D o m č e k o v e



Deti zo školského folklórneho krúžku Zvonček sa 
po dlhej pauze mohli opäť spoločne stretávať. 
Programom „Bavime dzeci“ potešili tento rok 

divákov na kultúrno-spoločenských podujatiach 
obce: Stavanie mája, Deň matiek. Svojím tancom 

a piesňami obohatili folklórny týždeň deťom v 
MŠ Haburská. Nevynechajú ani 2. ročník 

folklórneho festivalu V Keľemešu vešelo v 
záhrade Obecného domu v Ľuboticiach.
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F o l k l ó r n y  k r ú ž o k
Z v o n č e k

Čas dištančného vzdelávania je už za nami a my sa veľmi tešíme z nových možností, ktoré sa nám otvárajú... Okrem finišovania vo 
vzdelávacom procese v škole, využívame naplno aj možnosť exkurzií. Spomeniem aspoň niektoré – v marci to boli návštevy Obecnej 
knižnice v Ľuboticiach z hodín literatúry. Deviataci a 8.A navštívili v rámci biológie Demänovskú jaskyňu slobody, piataci svoje kroky 
nasmerovali do ZOO v Košiciach. 8.B čaká návšteva Náučného chodníka v Pavlovciach.

V rámci dejepisu sme s deviatym ročníkom prešli Prešovom 20.storočia  a ešte chceme navštíviť Múzeum obetí komunizmu v Košiciach. 
Siedmaci si pripomenuli stavovské povstania návštevou Rodošta – pamätného domu Františka II. Rákociho  a Miklušovej väznice v 
Košiciach. Geografická exkurzia pre piatakov v Prešovskom planetáriu im pomohla plasticky spoznať fungovanie vesmíru.

Deti na prvom stupni v rámci Dňa finančnej gramotnosti  spoznávali svet financií. V piatok 29.4. 2022 žiaci prvého stupňa absolvovali 
projektové vyučovanie na tému: ,,Deň Zeme“. Poznávali spôsoby likvidácie domového odpadu, význam triedenia odpadu. 17. mája 2022 
sme si  v našej škole pripomenuli svetový deň mlieka. Vo svetový deň vody si žiaci ozrejmili  poznatky o vode a jej význame pre život. 
Všetci žiaci aj učitelia prišli oblečení v modrom = symbol čistej vody a vyjadrenie, že problémy ľudstva s vodou sa týkajú všetkých ľudí 
na zemi.

Nezabudnime pripomenúť aj niektoré úspechy v súťažiach: Milo nás potešil postup do krajského kola filmovej súťaže CINEAMA s 
filmami žiakov: Nevydarená vojna (od žiakov z 8.A) a Krádež (natočeného žiakmi 6.C v rámci krúžku Možnosti slovenčiny), 1. miesto v 
okresnom a 3.miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína s divadlom poézie HERŇA (žiaci 6.C).

Žiak 9.B Gabriel Čorej sa v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku umiestnil na vynikajúcom 1. mieste. V následnom krajskom 
kole sa zaradil medzi najúspešnejších žiakov.

Ján Sciranka (z 8.C triedy) si vyplával osem majstrovských titulov. V kategórii starší žiaci získal osem titulov majstra Slovenska a dve 
strieborné medaily. Prvé miesto v: 50m voľný spôsob (24,96s), 100m VS (55,67s), 200m VS (2:03,07min), 100m mot. (1:01,09), 200m 
mot. (2:22,11 min.), 100m znak (1:03,11min), 200m znak (2:16,29 min.), 200m pol. preteky (2:20,23 min.). Je aj držiteľom Slovenského 
rekordu 27,27s v kategórii 13-ročných plavcov 50m motýlik, ktorý vytvoril v 25m bazéne. Ďalší žiak našej školy František Potocký 
úspešne reprezentoval našu školu na halových majstrovstvách SR modelov kategórie F1N do 12 rokov. Zopakoval si úspech spred dvoch 
rokov, keď získal titul majstra. 27.4.2022 sa v priestoroch SPŠE v Prešove konala robotická súťaž Legobot. Zapojili sa do nej z našej školy 
dva tímy:  tím Rats – Michal Naščák (8.C) a Daniel Šitár (8.C) obsadili 1. miesto v kategórii PaintBot. Na jubilejnom 30. ročníku okresného 
kola celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022 našu školu reprezentovali 
žiaci Leonard Petrigáč z 2.B a Narayan Petrigáč zo 4.B triedy. Piesňami A od Prešova, Či to tota, či netota, Mila moja pušč me dnuka a 
Kovaľu, kovaľu si chlapci vyspievali veľmi pekné umiestnenia: Leo - 2. miesto v 1. kategórii a Narayan - 3. miesto v 2. kategórii. Filip 
Franko (6.A) v kategórii E, botanika postúpil z 2. miesta v okresnom kole do krajského kola, kde sa umiestnil na 7.mieste a Yasmin 
Platková (8.A) v kategórii E, geológia postúpila z 1. miesta v okresnom kole do krajského kola, kde obsadila 3. miesto.

MDD – 1. jún sme oslávili „vo veľkom“. Konečne sa opäť raz vytvoril priestor pre veľkú celoškolskú akciu. Množstvo zaujímavých 
tvorivých stanovíšť, ukážka hasičov, vystúpenie mažoretiek, práca skautov... bolo sa na čo pozerať, aj možnosť vyskúšať si športové 
zručnosti i vedomosti. Veríme, že každý si tam našiel to svoje a dúfame, že  sa už budeme môcť takto stretávať aj naďalej. 

V tomto čase si niektorí žiaci riešili aj otázku: „Kam ďalej?“ Výsledok ich snaženia zhrnieme v číslach:
Gymnáziá: 4-ročné štúdium – 19 žiakov, 5-ročné štúdium – 2 žiaci (8. ročník) - bilingválne, 8-ročné štúdium – 6 žiakov (5.ročník).
Zdravotné školy -  7 žiakov. Stredné priemyselné školy – 9 žiakov. Stredné odborné školy – 15 žiakov. Akadémie (HA,OA) – 6 žiakov
Škola umeleckého priemyslu – 2 žiaci. Stredná odborná škola pedagogická – 2 žiaci

Podľa podkladov vedenia školy,  výchovnej poradkyne Mgr. A. Hvizdošovej  a internetovej stránky školy spracovala Mgr. Martina Baňasová.

Vedúca súboru, Mgr. Ivana Čechová

NOVÉ MOŽNOSTI



BEŽECKÁ SEZÓNA 2022 SA ROZBEHLA

V apríli sa konali Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska halových leteckých 
modelov kategórie F1N. Organizátorom bol 
RMK Dubnica nad Váhom. Lietalo sa v 
Mestskej športovej hale Dubnici nad Váhom  
23.4.2022. Zastúpenie sme mali medzi 
seniormi a mladšími žiakmi a práve mladší 
žiaci nám urobili veľkú radosť. Titul majstra 
Slovenska získal František Potocký 
skvelým výsledkom. Túto vekovú kategóriu 
lietala aj Bianka Mináriková a obsadila 
vynikajúce desiate miesto. Seniorov 
zastupovali Milan Minárik na ôsmom, 
Dušan Minárik pätnástom, Cyril Potocký 

dvadsiatom a Štefanovi Potockému patrilo 
dvadsiateprvé miesto.
V apríli sa konala aj spomienková súťaž pod 
názvom Memoriál Milana Minárika. Konal 
sa už dvadsiatyštvrtý ročník. Lietalo sa na 
letisku v Prešove 30. apríla 2022. Počasie 
bolo pekné a slnečné, čo prilákalo aj viac 
súťažiacich. V kategórii hádzadiel žiakov sa 
na treťom mieste umiestnil František 
Potocký, Jakubovi Jadvišovi patrilo pekné 
štrnáste miesto. Svoje prvé súťažné lietanie 
zaznamenala aj najmladšia súťažiaca 
Emmka Potocká a jej šestnáste miesto bude 
už navždy zaznamenané vo výsledkovej 

listine tejto súťaže. Hádzadlá lietali aj 
seniori a celkom úspešne. Milan Minárik 
obsadil štvrté miesto, Šimon Potocký piate 
miesto, Štefan Potocký mladší desiate 
miesto, Cyril Potocký jedenáste miesto, 
Mária Mináriková dvanáste miesto, Štefan 
Potocký starší trináste miesto a Veronika 
Potocká získala štrnáste miesto. Milan 
Minárik lietal aj kategóriu F1H, kde obsadil 
pekné druhé miesto.
Čakajú nás ešte ďalšie výzvy a veríme, že 
ich úspešne zvládneme.

(7)

 

informačný časopis obce Ľubotice

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska halových modelov kategórie F1N 
mladší žiaci: druhé miesto Žofia Kreheľová, majster Slovenska 

František Potocký a tretie miesto Tadeáš Gabrhel.

Memoriál Milana Minárika: ocenený v kategórii F1H na druhom 
mieste Milan Minárik, víťaz Vladimír Ivančo a tretie miesto Jozef 

Kešeľák.

Zaznamenali sme veľký úspech na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska

Milan Minárik

Nový ročník oblastnej bežeckej ligy 
Prešov / Sabinov odštartoval v apríli 
Jarným behom. Vynikajúce výsledky 
vo svojich kategóriách dosiahli hneď 
traja bežci TJ Sokol Ľubotice - 
Martin Hrabovecký s časom 28:20 
na 7,5 km trati obsadil druhé miesto. 
Miroslav Pavlík na rovnakej trati 
piate miesto (čas 35:20) a Lukáš 
Kormaník svoju kategóriu vyhral 
(22:58, 5km trať). Prvé miesto si L. 
Kormaník zopakoval aj na náročnom 
18km behu s 230 m prevýšením v 
Pečovskej Novej Vsi (čas 1:21:55). 
M. Pavlík obsadil vo svojej kategórii 
tretie miesto (1:25:45). 
Matej Platko si trúfol aj na 
náročnejšie horské behy. 21,5 
kilometrový Memoriál V. Dančišina 
zvládol za 2:15:53 a obsadil 
15.miesto. Horský beh v Bardejove 
si zabehol aj s Petrom Kizekom, kde 
skončili na 11. resp. 22. mieste.
Naši bežci sa vydali aj na atraktívny 
ČSOB Night Run, ktorý sa koná na 
Štrbskom plese a každoročne privíta 
stovky bežcov. Tentokrát ich bolo na 

štarte viac ako 700 a naši sa medzi 
nimi nestratili. Najväčší úspech 
zaznamenal Lukáš Kormaník, ktorý 
10km trať zvládol za 48:02 a svoju 
vekovú kategóriu vyhral. V kategórii 
A skončil M. Platko s časom 44:15 
štrnásty a P. Kizek s časom 53:09 
šesťdesiaty.
Bežecká liga pokračovala v máji 
dvoma behmi - Memoriálom Jána 
Molitorisa a Pivovarsko hradnou 
sedemtisícovkou. Na oboch behoch 
sme zaznamenali kvalitné časy a 
umiestnenia. Na takmer 5km trati na 
nábreží Torysy obsadil L. Kormaník 
2.miesto, M. Pavlík 4.miesto, M. 
Platko skončil šiesty a E. Lešková 
siedma. Na 23.ročníku behu na 
Šarišský hrad, s prevýšením 300 
metrov, sa z našich bežcov opäť 
najlepšie darilo L. Kormaníkovi, 
ktorý skončil vo svojej kategórii 
tretí. M. Pavlík obsadil 4.miesto a M. 
Platko 8.miesto.

Nasledujúce bežecké podujatia:
23.6. – Beh olympijského dňa
25.6 . – Beh na vrchol Minčola

5.7.  – Domašská desiatka na Eve
10.7. – Malý štrbský maratón
16.7. – Memoriál Jána Stilla

30.7. – Tatranská šelma vertical
31.7. – Hradná míľa

Za bežecký tím, Eva Lešková
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Mgr. Miroslava Antonyová

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO 
SR) v spolupráci s DHZ Ľubotice a Obecným úradom Ľubotice 
organizovala dňa 10. 06. 2022 mládežnícku hasičskú súťaž PLAMEŇ 
na športovom areáli TJ Sokol Ľubotice.
Cieľom hry v kolektívoch je: „Rozvíjať vedomosti, praktické 
zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činností s 
dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi.“
Kolektív, ktorí sa chce súťaže zúčastniť, musí mať 10-členov vo veku 
8-16 rokov. Na štartovnej listine Územnej hry plameň konanej v 
Ľuboticiach sa zúčastnili tieto DHZ – ZŠ:
1. Sedlice – dievčatá  5. Sedlice – chlapci
2. Kojatice – dievčatá  6. Proč – chlapci
3. Proč – dievčatá   7. Hendrichovce –  chlapci
4. Hermanovce – dievčatá   8. Ľubotice – chlapci
Územné kolo sa uskutočnilo v týchto disciplínach: požiarny útok 
CTIF s prekážkami, štafetový beh na 400m s prekážkami a súťaž 
jednotlivcov. Všetky súťažné kolektívy zvládli disciplíny bez 
porušenia pravidiel a obsadili tieto miesta vo svojich kategóriách: 
Dievčatá:   Chlapci:
1. miesto Sedlice   1. miesto Hendrichovce
2. miesto Hermanovce    2. miesto Ľubotice
3. miesto Kojatice  3. miesto Sedlice
4. miesto Proč   4. miesto Proč 

Za podporu a zabezpečenie súťaže ďakujeme DPO SR, členom DHZ 
Ľubotice a Obecnému úradu v Ľuboticiach.

SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV


