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Navždy nás opustili v mesiaci júl 2022

Richard Ivan, 48 r.

Závery z 
mimoriadneho 
rokovania OcZ 
dňa 11.07.2022

Uznesenie 1/6/2022: 
OcZ schvaľuje program 
rokovania OcZ č. 6/2022.
Za overovateľov zápisnice 
boli určení Ing. Slavomír 
Pariľák a Gejza Sabanoš.

Uznesenie 2/6/2022:    
OcZ v súlade s § 166 ods. 2 
a 3 zákona NR SR č. 
180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov určuje pre voľby 
do orgánov samosprávy v 
roku 2022 v obci Ľubotice 
jeden volebný obvod, v 
ktorom sa v súlade s § 11 
ods. 3 písm. e) zákona SNR 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
predpisov pre volebné 
obdobie 2022 – 2026 volí 9 
poslancov obecného 
zastupiteľstva.

Uznesenie 3/6/2022: 
OcZ v súlade s § 11 ods. 4 
písm. i) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
predpisov určuje rozsah 
výkonu funkcie starostu 
obce Ľubotice vo volebnom 
období 2022 – 2026 na plný 
úväzok, t. j. 100 %. 

Uznesenie 4/6/2022:    
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 schvaľuje výnimku z 
VZN č. 3/2020 o verejnom 
poriadku z dodržiavania 
nočného pokoja do 23.00 
hod. počas trvania 
Ľubotického festivalu 
každý piatok od 8.7.2022 do 
31.8.2022.
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Miestna skupina Slovenského červeného kríža a obec Ľubotice
Vás pozývajú na hromadný odber krvi 

SEPTEMBROVÁ  KVAPKA  KRVI

v piatok 30.09.2022 od 7,30 hod. do 11,00 hod. 
do Komunitného centra v Ľuboticiach na Makarenkovej ul. č. 98

Toto podujatie sa realizuje v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. V prípade zlej epidemiologickej situácie sa termín odberu presunie.

Prosím, riaďte sa aktuálnymi usmerneniami k darovaniu krvi NTS SR.

JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce

S p r á v y  z  m a t e r s k e j  š k o l y
Pri písaní týchto riadkov sú voľné 
dni ešte v plnom prúde a isto nám 
dajú za pravdu nielen deti, školá-
ci a všetci dospelí, ktorí majú so 
školstvom čo – to spoločné, že na 
pracovné povinnosti sa nám ešte 
nechce myslieť, veď je čas dovo-
leniek, pre deti čas prázdnin.
A predsa, začíname chystať, 
plánovať, študovať nové 
vyhlášky, nariadenia, aby sme po 
dovolenkových dňoch boli 
pripravené na nový školský rok, 
rok 2022/2023.
Tak podobne je to aj v našej 
materskej škole, ktorá od 2. 
septembra 2022 otvorí svojich 5 
tried pre všetkých „nových“ aj 
„starších“ škôlkárov. Netradične 
tento deň pre materské školy 
začne v piatok, ale snáď aj v 
závere týždňa môže školský rok 
začať šťastlivo, dobrodružne a s 
elánom.
Milí rodičia najmenších, aj 
starších škôlkárov,
pripravte pre svoje deti vhodné 
papučky, pyžamko, obľúbenú 
hračku, veci na prezlečenie pre 
prípad nehody a hlavne všetko 
označte menom dieťatka. 
Rozdelenie detí do tried je k 
dispozícii vo vstupnej chodbe 
materskej školy od 30. augusta 
2022.  Na našej webovej stránke 
budete mať pred začiatkom 
školského roka v súlade s pokyn-
mi MŠVVaŠ SR a našim 
školským poriadkom zaktualizo-
vané potrebné doklady a tlačivá, 
ktoré po vypísaní  odovzdáte pani 
učiteľkám, aby boli Vaše deti v 
bezpečí, v zdravom a príjemnom 

prostredí materskej školy. 
Chystáme pre ne krásne triedy, 
pestrý edukačný program aj 
rozmanité záujmové aktivity v 
súlade s našim Školským 
vzdelávacím programom 
Slniečko. Dúfajme, že už nás 
neprekvapia žiadne obmedzenia 
a počas slnečných dní sme všetci 
načerpali dostatok imunity pre 
zdravie telesné aj duševné. 

Tešíme sa  na septembrové 
stretnutie... 
Monika, Zuzka, Janka, Alenka, 
Ľuba, Majka, Lucka, Alenka, 
Majka, Katka, Maťka, Lenka, 
Maťka, Marika, Marienka, Ľudka 
a Renáta
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Mgr. Martina Klimovičová

AKTIVITY OBCE
Dočasná úprava povrchu na Mesačnej ulici 

V júli bola realizovaná úprava povrchu komunikácie v dĺžke cca 
300 metrov na Mesačnej ulici. Ide o dočasné riešenie v podobe 
uloženia tzv. drveného asfaltu v šírke cestného telesa, ktoré do 
doby ukončenia výstavby rodinných domov na tejto ulici 
plnohodnotne nahradí trvalý asfaltový povrch. 

Rekonštrukcia mosta na ulici Pod Hájom 

V 32. týždni boli zahájené stavebné práce na rekonštrukcii mosta 
pri Športovom areáli na ulici Pod Hájom. Rekonštrukčné práce 
realizuje spoločnosť C.M.R. Slovakia, s.r.o. Termín ukončenia prác 
je v termíne do 31.10.2022. Celková cena diela bola vysúťažená vo 
výške 175.652,75 EUR.

Cyklochodník od Sekčova - 1. etapa

V 34. týždni bola zahájená výstavba 1. etapy cyklochodníka od 
sídliska Sekčov po pneuservis Nicholtrackt, kde predpokladaný 
termín ukončenia prác je do 15.10.2022 a cena diela bola 
vysúťažená vo výške 89.455,66 EUR. 

Revitalizácia parku pred Denným stacionárom

V najbližšej dobe sa začne realizovať projekt revitalizácie parku 
pred Denným stacionárom na Makarenkovej ulici. Ide o celkovú 
rekonštrukciu parku, ktorý bude trvalo sprístupnený verejnosti. 
Projekt ráta s osadením workoutového a fitnes ihriska, lavičiek, 
stojanu na bicykle a iných prvkov. Zrekonštruované bude aj detské 
ihrisko a zeleň. Líniová výsadba vysokokmeňov bude doplnená 
vzrastlými stromami a ďalšou výsadbou krov a rastlín ako sú 
Rhododendron. Azalea, Hydrangea a iné trvalky. Taktiež bude 
vysadený farebný záhon hortenzií, popínavé rastliny k oploteniu, 
okrasné trávy a trvalky v záhone. Celková plocha riešeného územia 
je 2394 m2. Projekt rekonštrukcie spracovala firma STOA arch. 
plus, s.r.o.
Pri tomto projekte bola obec Ľubotice úspešná pri získaní financií 
na toto dielo z fondov EU, konkrétne z programu IROP. Celková 
vysúťažená cena diela je 104.200,04 EUR, pričom z programu 
IROP bude Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR 
poskytnutých 89.585,98 EUR.
V súčasnosti prebieha štandardná kontrola verejného obstarávania 
na dodávateľa diela zo strany poskytovateľa nenávratného 
príspevku a hneď po nej bude rekonštrukcia realizovaná. Mgr. Ján Vysocký

1. etapa cyklochodníka od sídliska Sekčov po pneuservis Nicholtrackt

Rekonštrukcia mosta na ulici Pod Hájom 

Dočasná úprava povrchu na Mesačnej ulici 

Milí priatelia kníh, 
vo februári tohto roku sa Obecná knižnica zapojila do projektu Akvizícia knižníc z Fondu na 
podporu umenia na rok 2022 s názvom „Nové knihy do knižnice“. Sme veľmi radi, že žiadosť o 
poskytnutie dotácie z FPU bola úspešná a Obecná knižnica získala finančné prostriedky na akvizíciu 
knižničného fondu (na kúpu nových kníh) v sume 1.300 EUR. Výška spolufinancovania prijímateľa 
finančných prostriedkov podľa zmluvy je najmenej 145,00 EUR. Finančné prostriedky budú použité 
na kúpu nových a aktuálnych knižných titulov rôznych žánrov, z ktorých si vyberie určite každý. 

Novo zakúpené knižničné jednotky z Fondu na podporu umenia budú mať svoje miesto v knižnici a 
budú označené pečiatkou/nálepkou – Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

N o v é  k n i h y  d o  k n i ž n i c e
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D n i  o b c e  Ľ u b o t i c e . . .

  

... alebo, ako ich poznáme my, oslavy sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti prvej písomnej zmienky obce Ľubotice sa oslavovali už v 
minulom storočí. Tradične sa tieto dni robia prvú júlovú sobotu a sú súčasťou života obce. Tohtoročný deň obce sa konal 2. júla, ale 
príprava trvala niekoľko mesiacov. Počasie bolo ideálne a program bohatý pre všetky vekové kategórie. Deti si mohli zaskákať na 
nafukovacom hrade a zabaviť sa pri Megabasketballe. Naše maskérky maľovali na tvár detí motívy zvieratiek, rozprávkových hrdinov či 
populárne postavičky. V tvorivých dielňach, si detičky za pomoci študentiek zo ZŠ Ľubotice vyrábali papierové žabky. A popri tom si 
tancovali a spievali detské pesničky s Ujom Ľubom juniorom. 
Po príhovore pána starostu, si pekné vystúpenie pod vedením pani učiteliek pre nás pripravili aj šikovné detičky zo slniečkovej materskej 
školičky v Ľuboticiach. O pásmo ľudových pesničiek sa postarali Kelemeske furmani a tento okruh uzavrela ľudová rozprávačka Araňa z 
Jarovníc. Ďalšiu časť programu otvorili výborné speváčky z CVČ Ebony a v dvoch blokoch vystúpila košická tanečná skupina Nashville 
children s country tancami. A s nimi tancovali aj deti, aj dospelí, aj seniori. Všetci, ktorí sa chceli priučiť country tancom. Veľkou hviezdou 
v tento deň bol country spevák, hudobný skladateľ, textár, gitarista a producent Allan Mikušek. Rok 2022 je pre Allana Mikuška vzácny, 
oslavuje totižto 30 výročie účinkovania na scéne. Je pre nás veľkou cťou, že bol v Ľuboticiach a mohli sme mu osobne zablahoželať a 
popriať veľa šťastia a úspechov v jeho ďalšej kariére. Jeho slová piesní sa dotkli každého srdca.  O večernú zábavu sa postarala cimbalová 
hudobná skupina Primáš z Giraltoviec, ktorá nám predviedla zmes ľudových a rómskych piesní.
Chceme sa poďakovať tým, ktorí pomáhali pri príprave a organizovaní tejto slávnosti. Všetkým, ktorí dohliadali na bezpečnosť a priebeh 
tejto oslavy a tým, ktorí sa prišli zabaviť. Za Obecný úrad, Martina Klimovičová

ŠPORTUJE CELÁ DEDINA 2022
Tak sa opäť hlásime, aby sme Vám porozprávali, čo sme zažili... 24. júla Vám 
bola ďalšia super akcia. Športový deň pre každého z našej dediny, ale aj 
všetkých ďalších, ktorí majú radi šport, dobrú zábavu a súťaže. Začalo sa 
turnajmi vo futbale a speedmintone. Hrali tam väčšie detičky ako my, školáci 
ale aj dospelí. Dostali krásne medaily, veru sa oplatilo prihlásiť. Pre nás, 
maličké deti, bol super hrací "kútik". Postavili sme si tam prekážkovú dráhu z 
veľkých penových kociek a tiež vysokáááááánsku vežu z papierových tehál. 
Nafukovacie hrady, to bola ale paráda. To mám (ja Ivka) úplne najradšej. 
Našla som dokonca lodičky a jazdila som na skutočnom koníkovi ako 
veľkáčka. Po oddychu som sa rozhodla prejsť si stanovištia na rodinnej hre. 
Bolo to miestami náročné, ale veľká zábava. S pomocou mamky a tety Zuzky 
som prešla úúúúplne všetky a tak som získala lístok do tomboly, ktorá bola na 
záver. Prišli nás tam pozrieť dokonca hádzanári z Prešova a mohli sme si s 
nimi zahádzať na bránu a vyhrať ceny. Keďže sme začuli hudbu a radostný 
smiech, vybehli sme skontrolovať, čo sa to tam bez nás deje. Všetci tancovali, 
ako sa to naučili od Terky a Zdenky. S nimi bolo veľmi veselo. Tancovali 
detičky (na nôžkach aj v kočiarikoch), tancovali mamky (aj niektorí odvážni 
ockovia), dokonca aj babky. Po takejto zábave prišla na rad tombola, vyhrala 
som super fľašu! Dokonca som s ňou aj večer spala, taká to bola radosť. No a 
Viki? Tá sa bavila celý čas tiež. Vôbec v kočiariku nepospala, chcela sa 
jednoducho baviť. Bola to super akcia. Pre detičky, mamky, ockov, babky, 
dedkov a všetkých tých, ktorí sa radi stretnú, zašportujú aj sa zabavia. Ešte 
chce niečo mamka: Vďaka patrí organizátorom z Domčekova - OZ KreDO a 
všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorí pomáhali. Radosť rozdávaním rastie 
a všetci, ktorí akokoľvek prispeli pri organizácii, pomoci, to dokazujú. Nie je 
bežné ani samozrejmé, byť tu pre iných, dať kúsok zo seba, bez toho, aby sa 
čosi očakávalo naspäť. Vďaka Vám, bolo o čosi veselšie, krajšie aj také jedno 
nedeľné popoludnie. Ďakujeme všetkým! sestričky Ivka a Viki
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Tento list predstavuje zhrnutie môjho života.
Mám 82 rokov.
Už nebývam vo svojom dome.
Nemám pri sebe veci, ktoré som milovala a na 
ktoré som bola zvyknutá. Veci, ktoré boli 
suvenírmi mojich dní a momentov v živote.
Ale mám niekoho,  kto upratuje moju izbu, 
pripravuje mi jedlo, stará sa o moju hygienu. 
Niekoho, kto kontroluje môj tlak a dbá na moje 
zdravie.
Niekoho, kto mi upraví posteľ, keď si unavená 
líham. 
Už nemám pri sebe vnúčatá, nepočujem ich 
smiech.
Už ich nemôžem vidieť rásť, objímať ich, tešiť 
sa z ich úspechov a pomáhať im, keď majú 
problémy a potrebujú pomoc.
Niektoré z nich ma prídu navštíviť častejšie, 
niektoré menej často.
A niektoré nikdy.
Nejedávam už moje obľúbené jedlá, ani sa ma 
nik neopýta na chuť známych koláčikov.
Už nič nevarím a nevládzem ani piecť.
Ale mám svoje koníčky, ktoré mi vypĺňajú môj 
čas.
Lúštim sudoku a hľadám zmysel života a zábavu 
v krížovkách.
Neviem, ako dlho tu ešte budem, ale už som si na 
túto samotu zvykla.
Snažím sa pomáhať prácou, ktorú ešte zvládam. 
Je to moja terapia v samote, nielen pre mňa 
samotnú, ale aj pre tých, ktorí sú na tom ešte 
horšie ako ja.
Nechcem, aby mi niekto povedal, že život je 
príliš dlhý.
Je to v poriadku.
Prečo?
Pretože keď som sama, môžem si pozrieť v 
kľude fotky svojej rodiny a pridať k nim nejaké 
spomienky, ktoré som si vzala z domu.
A to je všetko.
Dúfam, že ďalšie generácie pochopia, že 
rodina sa buduje.
Stavia sa pre budúcnosť.
Aby mala zajtrajšok vo svojich deťoch.
Je to len malá splátka času našim rodičom, 
ktorí nám venovali svoj čas. Ktorý nám dali 
vtedy, keď sme vyrastali a vychovávali nás…

Citované z webu

P.S. Ak ste doma samy, potrebujete spoločnosť 
iných seniorov, potrebujete pomôcť s niektorými 
úkonmi starostlivosti, sme tu pre Vás. Radi Vám 
pomôžeme, vypočujeme Vás, povzbudíme,  
poradíme...Stačí iba vyplniť žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa 
nachádza v kancelárii OcÚ alebo priamo v 
dennom stacionári. Ste srdečne vítaní.

mal tento rok takýto program:
18.7.2022- vyhliadková plavba po 
Liptovskej Mare
19.7.- hry na Ľubotickom ihrisku
20.7.- Košický hrad a vyhliadková veža
21.7.- Pokladovka v Prešove v 
saleziánskom stredisku
22.7. - Zverinec Lipany a olympijské hry 
v saleziánskom stredisku v Sabinove
25.7.- BONUS: Výlet do Zookontakt a 
Familypark v Liptovskom Mikuláši, kde 
sa k nám pripojili aj niektorí rodičia. S 
myšlienkou „Don Bosco – priateľ detí“ 
sme si každý deň cez divadlo predstavili 
kúsok zo života kňaza, ktorý sa venoval 
chudobným chlapcom, zaspievali si 
hymnu a prešli bohatým a pestrým 
programom.
Ďakujeme za sponzorskú pomoc 
Obecnému úradu Ľubotice, Obecnému 
úradu vo Vyšnej Šebastovej, mestu 
Prešov, firme ČAĎU i Ľubotickému 
farskému úradu, ale aj sponzorskej 
pomoci animátorom či rodičom, ktorí 
obohatili náš táborový obchodík. 
Ďakujem obetavej pomoci dospelých - 

pani G. Pinkovej, M. Zacharovej, Mgr. Z. 
Ferencovej, V. Vargovej, M. Šitárovej, L. 
Burjakovej, našim zdravotníkom - pánu I. 
Macejovi, pani E. Fečikovej a M. 
Zakuťanskej. S hlbokou pokorou sa teším 
z dobrovoľníckej práce mladých 
animátorov, ktorí si svoj voľný čas 
vyhradili pre službu deťom: Diana 
Čačková, Dominika Jurková, Dominika 
Jurašeková, Erika Žebrová, Petra 
Petrušová, Lenka Valenčíková, Ema 
Straková, Eliška Andiľová, Eliška 
Štovčíková, Katka Petrovská, Jakub 
Krajňák, Max Hasara, Patrik Krivý, Ján 
Vargovčík, Samuel Romčo, ale aj 
pomocníčkam Martine, Slavke, Eme, 
Katke, Žofii, Nikolke... bez ochotnej 
pomoci týchto všetkých a modlitieb ľudí 
v tichu svojich domovov by sme ťažko 
zvládli organizáciu „tábora“, kde sa 
prestriedalo cez 100 ľudí – denne od 
83-95 (teda okolo 70 detí na 25 
animátorov).
Ešte raz všetkým veľká vďaka a dúfame, 
že spoločné chvíle obohatili každého a 
každý si tam našiel niečo pekné.

PRÁZDNINOVÝ TÝŽDEŇ VÝLETOV 2022 

kolektív denného stacionára

L i s t  s t a r e j  m a m y  
p r e  v š e t k ý c h  ľ u d í  

n a  s v e t e …

Mgr. Martina Baňasová

ilustračné foto 
z filmu Babička



V utorok 21. júna 2022 bol Pavol Palša 
menovaný prezidentom Slovenského zväzu 
hádzanej, Jaroslavom Holešom, za jeho 
viceprezidenta. Túto funkciu doposiaľ 
vykonával 12 rokov a dôveru opäť dostal na 
ďalšie 4-ročné obdobie. 
Pavol Palša, náš Ľubotičan z Kalinčiakovej 
ulice sa športu medzi sedmičkami začal 
venovať ako 13-ročný chlapec pod 
trénerským vedením legendy slovenskej, 
bývalej československej a svetovej hádzanej 
Antona Frola, ktorý ho na ihrisku objavil v 
roku 1958. Ako úspešné ľavé krídlo obliekal 
pätnásť rokov zeleno-biely dres Tatrana 

Prešov a počas základnej vojenskej služby 
hral dva roky  vo vtedajšej ČH Bratislava. 
Po skončení hráčskej kariéry sa začal 
venovať trénerstvu dorasteniek a žien v 
Lokomotíve Prešov.  Neskôr bol  tiež 
spoluzakladateľom hádzanárskeho oddielu 
ZVL Prešov, keď došlo k zlúčeniu dvoch 
klubov so spomínanou Lokomotívou. Pavol 
Palša sa tak stal prvým trénerom družstva 
žien prešovského ZVL. V osemdesiatych 
rokoch vytvorili z neho špičkové európske 
družstvo, ktoré vybojovalo štyri tituly 
majsteriek bývalého Československa. Do 
tajov hádzanej zaúčal aj žiačky  v Školskom 
športovom stredisku pri Základnej škole 
Ľubotice.  Bol aj priekopníkom pri 
zakladaní športových tried a školských 
športových stredísk a vytvoril aj systém 
celoslovenských súťaží školských 
športových stredísk v hádzanej, ktorá sa hrá 
s menšími obmenami doteraz.
Pavlovi Palšovi sa však zapáčila aj 
funkcionárska práca. Svoje aktivity 
preniesol do komisie mládeže 
Československého zväzu hádzanej v Prahe, 
potom tri volebné obdobia šéfoval komisii 
mládeže Slovenského zväzu hádzanej v 
Bratislave.  Mládežnícka hádzaná sa mu 
stala srdcovou záležitosťou. Pre prácu v 

hádzanárskom hnutí vychoval veľa 
úspešných hráčok, hráčov, trénerov a 
funkcionárov. Pavol Palša zastával rôzne 
funkcie na klubovej, krajskej i celoštátnej 
úrovni. V roku 2013 sa mu dostalo vysokého 
ocenenia, kedy ho vymenovali do „Siene 
slávy Slovenského zväzu hádzanej" k 
dovtedajším dvadsiatim štyrom 
osobnostiam, ktoré písali históriu slovenskej 
hádzanej.  Taktiež je držiteľom zlatej 
plakety za rozvoj športu na Slovensku a bol 
vyhlásený za Osobnosť prešovského športu. 
Klub fair play Slovenského olympijského 
výboru (SOV) mu tiež udelil diplom za 
celoživotné pôsobenie v duchu fair play a 
vyznamenanie – čestné uznanie SOV za 
šírenie myšlienok olympizmu.
Do jeho ďalšej práce mu želáme veľa 
pevného zdravia a energie pri rozvoji 
slovenskej hádzanej.
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Pavol  Palša  naďalej  v iceprez identom Slovenského zväzu hádzanej

Majiteľ bowlingového centra pri trati v 
Prešove zorganizoval v dňoch 25. 
apríla až 9. augusta 2022 Bowlingovú 
olympiádu seniorov, ktorej sa 
zúčastnilo 12 družstiev vrátane 
družstva JDS Ľubotice. Na súpiskách 
tímov bolo zapísaných 12 členov, z 
ktorých v jednotlivých kolách 
nastúpilo vždy 6 členov, z toho 
minimálne dve ženy. Počas tohto 
obdobia sa odohralo 10 kôl. Z 
jednotlivých kôl sa spočítali body a do 
finále, ktoré sa konalo 9. augusta 2022, 
postúpilo 8 najlepších tímov. Náš tím 
sa umiestnil na treťom mieste. Vo 
finále hral každý tím od nuly, t.j. body 
dosiahnuté v jednotlivých kolách sa nezapočítavali do finálového skóre. Konečné poradie  sa určilo na základe súčtu bodov všetkých členov 
tímu vo finále. Náš tím, JDS Ľubotice – KELEMEŠČANI, napokon skončil na peknom druhom mieste s nahratým počtom bodov 702. 
Najlepším hráčom turnaja s najvyšším počtom bodov nahratých v jednom kole sa stal člen nášho tímu Pavol Majirský so 194 bodmi. V 
kategórii žien bola prvá Mária Krumlovská z I. MO JDS Prešov so 172 bodmi. 

Na súpiske nášho tímu boli: M. Sirotňáková, M. Zuščinová, J. Lukáčová, K. Gajdošová, M. Šitárová, L. Sirotňák, J. Balún, P. Majirský, J. 
Balik, D. Zuščin, V. Magda a P. Spišák. Finálové kolo hral náš tím v tomto zložení: M. Sirotňáková, K. Gajdošová, J. Balún, L. Sirotňák, 
D. Zuščin a P. Majirský. 

Odovzdávanie cien sa realizovalo dňa 14. augusta 2022 v jazdeckom areáli pred vystúpením Ota Weitera. Cena za druhé miesto 
predstavovala hodnotu 150,00,- Eur na bowlingové dráhy. 

Ľubotickí seniori opäť dokázali, že v okrese sú špičkoví... (1. miesto na OŠH a 2. miesto na Bowlingovej olympiáde seniorov)

Mgr. Viliam Petko
foto: Viktor Zamborský

BOWLINGOVÁ OLYMPIÁDA SENIOROV

Za JDS Ľubotice, Ing. Pavol Majirský



8. ROČNÍK ĽUBOTICKEJ DESIATKY ZA DVERAMI

V júni sme mali na pláne účasť na 
súťažiach, ktoré sa konali na letisku v 
Kamenici nad Cirochou. V jeden deň, 
18.6.2022, sa lietali dve akcie. Prvou z nich 
28. ročník „Let pod Vihorlatom“ a druhou z 
nich 18. ročník „Memoriál Ruda Andogu“. 
Obe akcie organizoval LMK Humenné. 
Počasie bolo nádherné, bolo teplo a vietor 
fúkal len slabo. Z nášho kolektívu sa  
zúčastnil len Milan Minárik, ktorý sa 
umiestnil nasledovne a to v súťaži „Let pod 
Vihorlatom“ a kategórii hádzadiel seniorov 
obsadil druhé miesto; v „Memoriáli Ruda 
Andogu“ lietal tiež kategórie seniorov 
vystreľovacích klzákov, kde obsadil piate 
miesto a v kategórii klzákov F1H bol prvý.
Ďalšou z letných akcií boli 3.7.2022 MSR v 
kategóriách hádzadiel a vetroňov s 
gumovým pohonom P30. Akcia sa konala 
na letisku Trenčín – Biskupice pod 
organizačnou taktovkou LMK Trenčianska 
Turná, organizátorom bol LERMAS. V 

hádzadlách seniorov sa na deviatom mieste 
umiestnil Milan Minárik a v P30 mu patrilo 
piate miesto.    
Lietali sa aj halové MSR v kategórii N50 
spolu s novovznikajúcou akciou „Prešov 
Indoor“, kde bola zaradená kategória F1N. 
Organizátorom bol Model klub Prešov a 
lietalo sa 16.7.2022 v športovej hale  
Spojenej školy na ulici Ľ. Podjavorinskej v 
Prešove. Veľmi dobrý úspech zaznamenala 
Bianka Mináriková, ktorá predstihla 
Vladimíra Ivanča a skončila na druhom 
mieste za Žofiou Kreheľovou v kategórii 
N50 žiaci. Lietala v tejto kategórii prvýkrát 
a zároveň nalietala tretí najlepší čas zo 
všetkých účastníkov. Túto kategóriu, ale v 
senioroch, lietal na druhom mieste aj jej brat 
Dušan Minárik a tretie miesto obsadil Milan 
Minárik. Veľmi dobrú atmosféru halovej 
akcie mal aj „Prešov Indoor“. Štvrté miesto 
medzi žiakmi v kategórii F1N patrilo 
Bianke Minárikovej, piaty bol František 

Potocký. Seniorov svojím výkonom pokoril 
Milan Minárik a zvíťazil, štvrté miesto 
patrilo Dušanovi Minárikovi ml., hneď za 
ním na piatom mieste skončil Štefan 
Potocký. Siedme miesto patrilo Dušanovi 
Minárikovi st. a desiate Júlii Potockej, ktorá 
výborne zvládla techniku hádzania 
halových modelov, no neviem, keby mala 
viac času na tréning, či by neatakovala 
popredné miesta. 
Na záver to najlepšie: juniorsky letecko 
modelársky športovci v kategórii F1A sa 
zúčastnili MS juniorov, ktoré sa konali 
koncom júla v Bulharsku, kde juniori 
Slovenska obsadili tretie miesto v 
družstvách. Členom Slovenskej výpravy bol 
aj Milan Minárik so zverencom Vladimírom 
Ivančom. Týmto by som chcel poďakovať 
všetkým mládežníckym reprezentantom, 
ktorí zvládli náročné letné horúčavy 41° 
Celzia a vybojovali historické umiestnenie v 
ére Slovenska.
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Letné akcie pre leteckých modelárov sú v plnom prúde

V lete sa koná najviac bežeckých podujatí a nezaháľali ani bežci TJ 
Sokol Ľubotice. U susedov vo Vyšnej Šebastovej sa na štart 
Šebešskej pätnástky postavili L. Kormaník (4.miesto v kategórii) a 
M. Pavlík (11.miesto v kategórii). E. Lešková si tentokrát vyskúšala 
Nordic Walking, a pri svojej premiére obsadila medzi ženami skvelé 
2. miesto, len 4 sekundy za víťazkou.
Na Behu olympijského dňa na nábreží Torysy sa na 5 km trati 
skvelými časmi predstavili M. Platko (20:02), M. Pavlík (22:05, 
obaja 4.miesta vo svojich kategóriách) a L. Kormaník (22:46, 
1.miesto v kategórii). Beh na vrchol Minčola si zopakovali v 
rovnakej zostave. Krátke, ale náročné preteky do kopca s 505 
metrovým prevýšením absolvoval L. Kormaník za 36:13, čo mu 
stačilo na 4.miesto v kategórii, M. Pavlík skončil ôsmy (36:45) a M. 
Platko štrnásty (33:04).
Tradične v júli sa schádzajú bežci aj na Domaši, aby si zabehli 
Domašskú desiatku. Na hlavnej trati sa predstavili L. Kormaník 
(48:44, 3.miesto) a P. Kizek (54:59, 27.miesto). Polovičnú trať 
absolvoval M. Platko za 20:22 (6.miesto v celkovom poradí). 
Najnáročnejší beh do vrchu v strednej Európe - Tatranskú šelmu 
Vertical si tento rok vyskúšal M. Platko. Trasa vedie exponovaným 
terénom zo Starého Smokovca až na vrchol Slavkovského štítu a 
bežci prekonajú na panoramatickom turistickom chodníku vyše 
1400 metrové prevýšenie. Pôvodná 7 km trať musela byť nakoniec 
kvôli zlému počasiu skrátená, Matej si ale počínal vynikajúco a do 
nového cieľa, na Slavkovskú vyhliadku, dobehol za 31 minút. 
Konali sa aj ďalšie behy zaradené do oblastnej bežeckej ligy - 
Hradná míľa na Šarišskom hrade, kde si najlepšie počínal M. Pavlík, 
ktorý svoju kategóriu vyhral, L. Kormaník skončil druhý a M. 
Platko piaty, či Prešovská horská jedenástka, kde sa predstavil L. 
Kormaník a v kategórii dobehol ako štvrtý v poradí.

Všetkých bežcov a priaznivcov športu pozývame na ďalší ročník 
Ľubotickej desiatky. Tradične, 1. septembra, sa bude bežať na 10 km 
aj 5 km trati, na svoje si prídu aj Nordic Walkeri a nezabúdame ani 
na najmenších, pre ktorých budú pripravené detské trate. Ďakujeme 
všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, bez ktorých by sme 
nedokázali zabezpečiť kvalitnú organizáciu pretekov. Viac 
informácií nájdete na našom webe (luboticka10.sk).

Nasledujúce bežecké podujatia:
27.8. - Chminianskonovovesský beh
29.8. - Beh štyroch mostov
1.9. - Ľubotická desiatka

Za bežecký tím
TJ Sokol Ľubotice,

Eva Lešková

M SR 2022 v kategórii N50 žiak: tretie miesto Vladimír Ivančo, majster Slovenska Žofia 
Kreheľová a po jej pravici druhé miesto Bianka Mináriková

Majstrovstvá sveta juniorov, 25.-30.7.2022, v 
kategórii F1A, tretie miesto v družstvách získali 
juniori Slovenska, na stupni víťazov sedí člen 

úspešného družstva Vladimír Ivančo a jeho tréner 
Milan Minárik. Milan Minárik
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Martina Klimovičová, Gejza Sabanoš

Vytrvalostný beh obľubuje už štyridsať rokov, zabehol približne 100 
maratónov a absolvoval množstvo bežeckých pretekov. Od roku 
2012 sa venuje ultramaranónom, od šesťhodinových až po 
dvadsaťštyri hodinové behy. Má za sebou maratón v Aténach, Porte, 
Berlíne, Budapešti, Poľsku, vo Viedni, v New Yorku... 
28. mája 2022 v Šamoríne absolvoval ultramaratónec Gejza Sabanoš 
bežecké preteky na 6 hod./ 12 hod. a majstrovstvá Slovenska v behu 
na 100 km. Týchto pretekov sa zúčastňuje každý rok. Ako povedal: 
„Tento rok som tam bol len v rámci dobrého tréningu. Chcel som sa 
uistiť, že som dostatočne pripravený na najťažší maratón v Európe s 
dĺžkou 42,195 km.“ A keďže tento beh bral ako tréning, namiesto 
dvanástich hodín zabehol deväť a dosiahol 67,5 km. Tento výsledok 
mu priniesol 6. miesto v kategórii 60+. 
26. júna 2022 bol vo Francúzsku súčasťou najťažšieho maratónu v 
Európe Chamonix Mont Blanc s prevýšením 2540 výškových 
metrov. Zúčastnilo sa ho približne 2300 bežcov z celého sveta, no do 
cieľa z nich dobehlo len asi 80%. Náš Ľubotičan, Gejza Sabanoš, 
ako jeden zo siedmich Slovákov dobehol do cieľa s časom desať 
hodín a tridsaťtri minút. Na trati maratónu boli umiestnené časové 
kontroly. Na tieto stanovištia sa bežci museli dostať do určeného 
času. Ak bežci nestihli dodržať časový limit, bolo im odobraté 
štartovné číslo a nemohli pokračovať v behu. 
A aké sú jeho plány do budúcna?
„Sahara maratón, New York – Empire State Building vybehnúť 86 
poschodí. Zatiaľ sú to len plány, čo z toho sa podarí, sa uvidí neskôr. 

Všetko je otázkou zdravia a peňazí.“
Jedna z jeho ďalších výziev sa koná už 2. septembra v Soľnej bani 
Bochnia v Poľsku, 212 metrov pod zemou. A 11. septembra 
polmaratón v Ostrave na podujatí Ostrava City Marathon.
Ďakujeme Ti za rozhovor a prajeme veľa úspechov v športovom i 
osobnom živote.

ZO ŠAMORÍNA NA MONT BLANC


