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Október 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 
orgánov samosprávnych krajov na 

sobotu 29.10.2022. 
Voliť budete môcť v troch okrskoch, v budove Obecného úradu a Materskej školy 

v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Ľubotice: 

1. Pavol Kleban, Ing.,  43 r., živnostník, ŽIVOT - národná strana
2. Miroslav Makara, JUDr., 59 r., starosta obce , nezávislý kandidát
3. Anton Marcinčin, Ing., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát
4. Nicole Rubisová, Mgr., 51 r., zástupkyňa riaditeľa ZŠ, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce:

1. Miroslava Antonyová, Mgr., 33 r., učiteľka ZŠ, nezávislý kandidát
2. Iveta Baňasová, Ing., 56 r., vzťahový manažér pre firemných klientov, nezávislý kandidát
3. Ondrej Dlugoš, Ing., Bc., 35 r., odborný pracovník sociálnych služieb, nezávislý kandidát
4. Pavol Kleban, Ing., 43 r., živnostník, ŽIVOT - národná strana
5. Zuzana Kormaníková, Ing., 37 r., referent sociálnych služieb, nezávislý kandidát
6. Michal Krupa, Mgr., 38 r., informatik, nezávislý kandidát
7. Eva Lešková, Mgr. et  Mgr., 38 r., manažérka v oblasti IT, nezávislý kandidát
8. Rastislav Majirský, 44 r., manažér predaja, nezávislý kandidát
9. Anton Marcinčin, Ing., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát
10. Juraj Marchevský, Mgr., 32 r., samostatný odborný referent PSK, nezávislý kandidát
11. Jana Mižovová, Mgr., 48 r., štátny zamestnanec, ŽIVOT - národná strana
12. Monika Paľová, Mgr., 42 r., sociálna pracovníčka, ŠANCA
13. Vladimír Pecuch, 27 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát
14. Miriama Reváková, Mgr., 41 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát 
15. Igor Rusiňák, 27 r., predajca elektroniky, Slovenská národná strana
16. Peter Rusiňák, 26 r., pracovník reklamnej agentúry, Slovenská národná strana
17. Gejza Sabanoš, 61 r., školník, nezávislý kandidát
18. Milan Tokár, 41 r., obchodný referent, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022



Navždy nás opustili v mesiaci september2022

Vladimír Magda, 73 rokov, 
Bc. Jozef Kormaník, 36 rokov
Oľga Majerníková, 87 rokov

DENNÝ 
STACIONÁR

Denný stacionár pre seniorov
Makarenkova 98
Ľubotice
Kontakt: 051/3337002

Je zariadenie poskytujúce 
ambulantnú sociálnu službu pre 
seniorov počas dňa.

Čo to znamená?... senior ráno príde 
do denného stacionára, kde sa 
postaráme o jeho potreby a 
popoludní spokojný odchádza 
naspäť do jeho domáceho 
prostredia.

V dennom stacionári poskytujeme  
starostlivosť o seniorov: pomoc pri 
obliekaní, vyzliekaní, pomoc pri 
obúvaní, vyzúvaní, doprovod na 
WC, dodržiavame pitný režim 
seniorov, zabezpečujeme 
stravovanie - konkrétne obed, 
pomáhame pri nakrájaní mäska, pri 
kŕmení, ak je to potrebné, 
dohliadame na pravidelné užívanie 
liekov, meriame krvný tlak, 
pravidelne precvičujeme celé telo. 
Poskytujeme záujmovú činnosť, v 
rámci ktorej organizujeme výlety 
za kultúrou a históriou, 
organizujeme tvorivé dielne, v 
rámci ktorých sa môžu seniori 
realizovať vo svojich zručnostiach, 
realizujeme preventívne prednášky, 
navštevuje nás pán farár…
V prípade náhlej zdravotnej 
nevoľnosti seniora vieme okamžite 
zavolať rýchlu záchrannú pomoc.

Senior v dennom stacionári má 
zmysluplne vyplnený deň, získa 
pocit potrebnosti, je v kolektíve 
iných seniorov, nie je doma sám.

Momentálne ešte máme niekoľko 
voľných miest.

Čo potrebuje senior, aby k nám 
mohol prísť?…. žiadosť o 
posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu, ktorú nájdete na 
Obecnom úrade alebo priamo v 
dennom stacionári.

Tešíme sa na Vás
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Kolektív denného stacionára

R e k o n š t r u k c i a  m o s t a  n a  u l i c i  P o d  h á j o m  

Rekonštrukcia mosta pri Športovom areáli na ulici pod Hájom je pred dokončením. Rekonštrukčné 
práce, ktoré realizuje spoločnosť C.M.R. Slovakia, s.r.o, boli o to náročnejšie, že požiadavka zo 
strany obce bola zabezpečiť prejazdnosť mosta aspoň v jednom pruhu počas celej doby rekonštruk-
cie. Veríme, že dočasné znepríjemnenie prejazdu mosta vyváži jeho budúca kvalita.

Vo voľbách môžu voliť aj ľudia v karanténe COVID-19

V spojených župných a komunálnych voľbách budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v 
izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej 
volebnej schránky.
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej 
komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách 
obce svojho trvalého bydliska. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.
Kontakt na zapisovateľa bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na webe obce.
Volič týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v 
žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre 
voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.
Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.
Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky, je iba vo vzťahu k ochoreniu 
COVID-19. 
Pre voliča, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných 
dôvodov (iné ochorenie ako COVID-19), platí, že má právo požiadať o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky aj v deň volieb. K voličovi okrsková volebná komisia vyšle dvoch 
svojich členov.

OcÚ

OZNAMYOZNAMY

C y k l o c h o d n í k  o d  S e k č o v a  -  1 .  e t a p a
1. etapu  výstavby  cyklochodníka od sídlis-
ka Sekčov po pneuservis Nicholtrackt, 
skomplikovalo okrem iných okolností aj 
daždivé počasie v septembri a októbri. 
Dodávateľ však garantuje odovzdanie diela 
do konca októbra, takže cyklistom bude 
slúžiť ešte pred skončením tohtoročnej 
sezóny.

Mgr. Ján Vysocký
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Za zamestnancov OcÚ, Martina Klimovičová

V túto krásnu sobotu, 15. októbra 2022, sa v našej obci konala úcta k starším. 
Ako každý rok, tak aj tento, sme sa stretli v ľubotickom kostole a spoločne 
slávili okrúhle jubileá našich obyvateľov. Duchovný otec, František Voľanský 
všetkých privítal a povedal, aby sme mysleli aj na tých, ktorí nemohli prísť. 
Prihováral sa jubilujúcim a nabádal ich, aby si obliekli duchovné šaty. Hovoril, 
že život plynie a prechádza etapami. Etapami dozrievania. A treba ďakovať za 
to, čo ste vy, seniori, urobili, robíte a ešte budete robiť. Mali by ste si položiť 
otázku, čo ešte môžem priniesť v živote?... Dať?... Kázeň ukončil slovami: 
„Odovzdávajte skúsenosť života mladším generáciám. Boh nám ponúka šaty 
ušité na mieru, duchovné šaty hodnôt, ktoré potrebuje tento svet.“ 
Po svätej omši pán starosta, JUDr. Miroslav Makara, porozdával pred kostolom 
všetkým jubilantom ruže a pomaličky sme sa presunuli do reštaurácie. Príhovor 
pána starostu bol plný vďaky za doterajšiu prácu a pomoc pri výchove svojich 
detí, vnúčat a pravnúčat. Jubilujúcim zaželal veľa zdravia, šťastia, pokoja a 
božieho požehnania. Po príhovore nasledoval prípitok a zaznelo hlasné 
„ŽIVIÓÓÓ“... Chutný obed vystriedalo energické vystúpenie tanečného a 
speváckeho súboru Šarišan, popretkávaného vtipmi „jarovnického“ rozprávača. 
Na záver pani Gabriela Hudáková vo svojom príhovore poďakovala pánovi 
starostovi za jeho doterajšiu prácu... 
Milí seniori, sme veľmi radi, že ste súčasťou našej obce i našich rodín... Želáme 
Vám hlavne pevné zdravie a radosť z každodenných vecí...

„ Ž I V I Ó Ó Ó ! “  . . .  m i l í  n a š i  j u b i l a n t i
Závery z riadneho rokovania OcZ 

dňa 12.09.2022

Uznesenie 1/7/2022: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2022.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav 
Fečik a Ing. Slavomír Pariľák..

Uznesenie 2/7/2022:    
OcZ schvaľuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách príspevok na prevádzkové 
náklady na opatrovateľskú službu terénnou formou vo 
výške 0,70 € /hod pre dvoch obyvateľov obce 
Ľubotice.

Uznesenie 3/7/2022: 
OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022.

Uznesenie 4/7/2022:    
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Ľubotice na 2. polrok 2022.

Uznesenie 5/7/2022: 
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení 
vecného bremena na pozemku KN-C parc. č. 3315 
spočívajúcom v uložení podzemného elektrického 
vedenia pre VSD, a.s., Mlynská 31, Košice.

Uznesenie 6/7/2022: 
OcZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku, parc. č. 
KN-C 360/10, ostatná plocha o výmere  cca 12 m2  
(presná výmera bude stanovená podľa geometrického 
plánu) vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 
1132, v k. ú. Ľubotice  minimálne za cenu podľa 
znaleckého posudku.

Uznesenie 7/7/2022: 
OcZ neschvaľuje osadenie betónového stĺpa na 
pozemku KNC 361/46, k. ú. Ľubotice, vo vlastníctve 
obce, pre žiadateľku Annu Uličnú, Košické Olšany 
2099.

Uznesenie 8/7/2022:    
OcZ schvaľuje výmenu okien na budove pohostinstva 
NOVA vo vlastníctve obce Ľubotice na ul. 
Korabinského v Ľuboticiach.

Uznesenie 9/7/2022: 
OcZ schvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti 
Packeta na parkovisku na ul. Korabinského, za stĺpom 
elektrického vedenia. 

Uznesenie 10/7/2022:    
OcZ schvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti 
Packeta na mieste pôvodného umiestnenia 
mliekomatu pred predajňou CBA.

Uznesenie 11/7/2022: 
OcZ neschvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti 
Packeta v zelenom páse na ul. Domašská.

Uznesenie 12/7/2022: 
OcZ schvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti 
Packeta v zelenom páse na ul. Bardejovskej pri 
parkovisku pri Obecnom dome. 

Uznesenie 13/7/2022:    
OcZ neschvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti 
Packeta vedľa budovy obecného úradu Ľubotice.

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

„Starí ľudia sú poslami budúcnosti, poslami nehy a poslami prežitého života.“
Pápež František

Jubilant, p. Kvitkovič, 
tento rok oslávil krásne 
90. narodeniny. 
Podpisuje Pamätnú 
knihu Obce Ľubotice.
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Začiatkom septembra sa po desiatich rokoch v obci Ľubotice konali Ľudové misie. Počas misijného týždňa sa veriacim z našej obce venovali 
pátri misionári bratia Minoriti – páter Stanislav, Martin a Tomáš. V programe misionárov boli špeciálne prednášky pre ženy, mužov, 
manželov, seniorov ale svoj čas venovali aj deťom a mládeži. Pobyt misionárov v Ľuboticiach ukončila odpustová slávnosť vo farskom 
kostole narodenia Panny Márie v nedeľu 11. septembra 2022. Sme radi, že sa do plného programu misionárov, vošla aj návšteva obecného 
úradu, kde pátrov privítal starosta obce JUDr. Miroslav Makara.

Beseda s akademickou maliarkou Ankou Gajovou

Mgr. Ján Vysocký

Za Obecnú knižnicu, 
Mgr. Martina Klimovičová

ZÁJAZD NA KÚPALISKO NYÍREGYHÁZA
Tretia augustová streda sa niesla v duchu 
zájazdu. Skupina dievčat aj chlapcov, dám aj 
pánov využili ponuku Obecného úradu v 
Ľuboticiach a zúčastnili sa výletu v 
maďarskej Nyíregyházi.
Neodradilo nás skoré vstávanie, ani 
nezáujem slnka vyjsť čím skôr. 
Bezproblémový zraz, profesionálny vodič, 
pohodlný autobus a milá delegátka Mirka 
boli zárukou, že si dnes užijeme pekný deň. 
Driemajúci účastníci zájazdu nestihli ani 
postrehnúť, kedy slovenské slnko 
vystriedalo to maďarské. Na parkovisku 
kúpaliska sme dostali posledné inštrukcie a 

„stratili“ sme sa v dave kúpania chtivých a 
po slnku bažiacich ľudí. Každý si našiel 
svoje miesto, kde si rozložil „základný 
tábor“. Absolvovali sme exkurziu po 
všetkých atrakciách, ktoré dané kúpalisko 
ponúka – plavecký bazén, tobogany, detský 
bazén, bazén s barom, vnútorné atrakcie a 
nechýbala ani prechádzka okolo jazera v 
blízkosti kúpaliska. S maďarským 
kúpaliskom sa neopakovateľne spája aj 
maďarská kuchyňa. Neochutnať barac 
pálenku, maďarský langoš, halászlé alebo 
pečenú rybu, by bolo akoby sme navštívili 
Paríž a nevideli Eiffelovu vežu. Čas 

neúprosne plynul a bolo potrebné pomaly 
baliť veci a pripraviť sa na spiatočnú cestu. 
Posledné lúče slnka sme si vychutnali na 
lavičke so zmrzlinou v ruke. Kúpalisko 
opúšťame  za doprovodu hrajúcej 
megafontány. Posledné kroky parkom, 
posledná spoločná fotografia a už všetci 
príjemne unavení sedíme v autobuse a v 
myšlienkach spomíname na dnešný deň.
Pre mnohých všedný deň. Pre nás to bol deň 
plný zážitkov a spomienok na horúce 
slnečné lúče a príjemnú atmosféru kúpaliska 
v Nyíregyházi.

Za účastníkov zájazdu, Ľuboš

ĽUBOTICIACH

Boli to výnimočné dni. Dni, kedy sme sa 
dozvedeli ako vzniká ilustrácia v knihe a 
mnoho iných „pikošiek“, ktoré sa bežní čitate-
lia o knihe nedozvedia.
19. a 20. septembra k nám do Obecnej 
knižnice zavítala akademická maliarka Anka 
Gajová so svojimi ilustráciami, ktoré skrášľu-
jú viacero kníh. Jej náčrty a kresby dýchali 
farbou, krásou a veselosťou. Deti tretieho, 
štvrtého, piateho a šiesteho ročníka zo Základ-
nej školy v Ľuboticiach mali možnosť 
vypočuť si, kto ju pri práci s farbou inšpiroval 
a podporoval, že chcela maľovať od malička a 
nič iné robiť nikdy nechcela, ktoré knihy 
ilustrovala (aj s ukážkou kníh), do ktorých 
časopisov prispievala a prečo sú jej srdcu 
blízke lienky, aké problémy s ilustráciami 
môžu nastať pri vydávaní knihy, že častokrát 
musí čítať medzi riadkami knihy, ktoré knihy 
sú jej obľúbené a prečo, aké farby a výtvarné 
techniky maľovania používa pri svojej práci, 
aké novinky pripravuje. Rozprávala najmä  o 
ilustráciách z knihy Chcel by som byť slonom 
na Srí Lanke, ktoré zdobili veľkú zasadačku, 

kde sa konala beseda. Kiež by ste videli tie 
krásne diela... Túto maličkú knihu plnú farieb 
nájdete aj v našej Obecnej knižnici. Získali 
sme ju z finančných zdrojov z Fondu na 
podporu umenia z projektu „Nové knihy do 
knižnice“. 
Detičky aj pani učiteľky boli aktívne, kládli 
zvedavé otázky a tí žiaci, ktorí položili najviac 
otázok, boli odmenení časopisom. Čas nám 
veľmi rýchlo utekal a musím povedať, že sa 
nám veľmi končiť nechcelo... 
S ilustrátorkou Ankou Gajovou sme strávili v 
knižnici krásny čas. Obohatila nám deň a 
niektorým naďalej pomáha plniť sny a meniť 
život na krúžku pre malých umelcov v ZŠ 
Ľubotice. 
Anka, ďakujeme Vám, že ste sa stali súčasťou 
našej knihovníckej rodiny. Ďakujeme 
detičkám a ich pani učiteľkám, že prijali 
pozvanie do Obecnej knižnice a všetkým, 
ktorí boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní.

PO 10. ROKOCH 
OPÄŤ V
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V priestoroch komunitného centra v 
Ľuboticiach sa v piatok 30.9.2022 
konala Septembrová kvapka krvi. 
Predsedníčka miestneho SČK pani 
Gabriela Hudáková privítala všetkých 
darcov, hostí a členov Národnej 
transfúznej jednotky. Poďakovala sa 
všetkým, ktorí pomohli pri 
organizovaní tohto spoločného diela. 
Svoju vďaku a dôležitosť takejto akcie 
zdôraznil vo svojom príhovore aj pán 
starosta, JUDr. Miroslav Makara. Slovo 
predal ex prezidentovi SČK PhDr. 
Milanovi Kručayovi, CSc. Na záver 
predniesol modlitbu náš duchovný otec, 
Mgr. František Voľanský, ktorý je 
stálym darcom tejto vzácnej tekutiny. 
Čestným hosťom bol pán Kormaník, 
ktorý v tomto roku získal za odbery krvi 
najvyššie ocenenie SČK. 
Na Septembrovej kvapke krvi sa 

zúčastnilo 25 darcov. Obdarovali sme 
ich darčekom – ružencom, ktorý sme 
dostali z Gréckokatolíckeho 
biskupského úradu v Prešove a je 
požehnaný sv. otcom. Tak ako je 
zvykom darcov sme pohostili koláčmi a 
gulášom. O kultúrny zážitok sa 
postarali Kelemeske furmani. Za 
Ľubotických darcov krvi sa v nedeľu 2. 
októbra 2022 konala sv. omša.  
Celý odber sa niesol v duchu vďaky a 
taký by mal byť celý náš život. Mali by 
sme byť vďačný za život, zdravie a 
pomoc, ktorú ešte môžeme takto 
prejaviť iným ľuďom. Srdečná vďaka 
patrí organizátorom, duchovnému 
otcovi, milej obsluhe, zdravotníkom a 
tým, ktorí dostali odvahu zachraňovať 
životy, našim rytierom...

SEPTEMBROVÁ KVAPKA KRVI

Za MŠ Mgr. Katarína Baranová a Bc. Martina Stajančová

„Darovať niekomu krv je ten najšľachetnejší a najväčší dar, ktorý vás nič nestojí, 
ale pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia.“

Gabriela Hudáková,
predseda MS SČK v Ľuboticiach

Environmentálna výchova v  našej  materskej  škole
Téma environmentálnej výchovy 
z hľadiska vzdelávania detí, sa v 
dnešnej dobe stáva čoraz viac 
populárnejšou, a to z dôvodu 
uvedomovania si  potreby 
obnovenia harmónie, medzi 
modernou dobou a jej vplyvom 
na  životné prostredie. Aj v našej 
materskej škole preto  dbáme na 
vštepovanie environmentálnej 
kultúry v rámci výchovy a 
vzdelávania, ktorá sa 
uskutočňuje podľa Školského 
vzdelávacieho programu 
„Slniečko“.  Environmentálna 
výchova tvorí jedno z hlavných 
zameraní materskej školy, a preto 
sú jej prvky zaradené do 
jednotlivých prierezových tém a 
environmentálnych aktivít 
uskutočňujúcich sa v priebehu 
roka, ale aj v  záujmovej 
krúžkovej činnosti.  
V materskej škole využívame pri 
vytváraní vzťahu k životnému 
prostrediu najmä metódy 
praktických činností. Prirodzené 
zážitky a skúsenosti 
uprednostňujeme pred 
sprostredkovanými s cieľom 
poskytnúť priestor na hlbšie 
preniknutie do okolitého sveta.  
Deti sa môžu učiť vnímať 
prírodu, poznávať ju a vytvárať 

si k nej postoje rôznymi 
spôsobmi, a to napríklad 
prostredníctvom zážitkového 
učenia, outdoorovej edukácie či 
bádateľských aktivít, ktoré 
prinášajú deťom  radosť, 
očarenie a podporujú rozvoj  
fantázie. 
Naše deti dostávajú možnosť 
prírodu intenzívnejšie precítiť aj 
vo výtvarných a edukačných  
aktivitách, v ponuke pokusov a 
„zázračna“ počas krúžku Malí 
Objavitelia, projektu FILIP 
podporeného obcou s krásnou 
témou Triedime odpady,  či 
aktivitách vykonávaných pri 
pobyte vonku, kde s radosťou 
upravujú  areál školského dvora. 
V aktuálnom jesennom období 
usilovne pomáhajú pri hrabaní 
lístia z ovocných stromov, 
zazimovaní našej malej bio 
záhradky, predbiehajú sa pri 
zbere orechov, jabĺk a pozorujú 
čarovné zmeny prírody, počasia, 
čo si radi overili aj pri školskej 
Šarkaniáde. 
Veríme, že u našich detí 
zasejeme semienka pre 
budúcnosť, ktoré sa odzrkadlia  
na ich  prístupe a konaní v 
prospech prírody a Zeme.

„Deťom sa musí povedať a ukázať, že môžu vykonať nádherné veci pre Zem. Je 
potrebné dať im vedomie, že môžu zmeniť a zachrániť svet. “ ( J. Javna 1991)



Športový deň seniorov plný dynamiky, radosti z pohybu a 
spoločného stretnutia sa konal 22. augusta 2022 na ihrisku TJ Sokol 
Ľubotice za účasti veľkého počtu seniorov a za prítomnosti 
vzácnych hostí:  starostu OcÚ p. JUDr. M. Makaru, duchovného 
otca Vdp. Mgr. F. Voľanského, okresného predsedu JDS p. J. 
Čižmára a hlavného sponzora podujatia p. Ing. F. Oľhu z firmy 
Cofin Ľubotice.
Po slávnostnom privítaní predsedom ZO JDS p. Ing. P. Spišákom, 
ktorý oboznámil prítomných s programom športového dňa sa 
súťažiaci seniori presunuli na športové ihrisko, kde boli rozdelení do 
dvoch kategórií pod vedením p. Ing. J. Balúna a p. M. Sirotňákovej. 
Organizátori oboznámili súťažiacich s podmienkami súťaže v 
jednotlivých športových disciplínach: hod granátom na cieľ, kop na 
bránku, hod šípok na terč a hod loptičiek do plechoviek.  
V kategórií senioriek súťažilo 20 žien, ktoré sa umiestnili podľa 
počtu bodov nasledovne:    

1. miesto p. M. Sirotňáková
2. miesto získala p. M. Joščáková   
3. miesto získala p. M. Chomová

V kategórií seniorov súťaži sa zúčastnilo 22 mužov s umiestnením:
1. miesto získal p. Ing. D. Zuščin  
2. miesto získal p. L. Sirotňák  
3. miesto získal p. J. Bartko                   

Špeciálnou disciplínou mužov boli 11 metrové kopy na bránku, kde 
do finále postúpili štyria muži. Avšak nikto z nich nedal gól. 
Víťazom sa tak stal brankár p. J. Bartko.

Víťazstvo patrí všetkým, ktorí svojou energiou a radosťou prispeli k 
dobrej pozitívnej nálade, ktorá pokračovala v druhej časti programu.  
       
Bolo nám potešením počuť slová starostu obce, keď vo svojom 
príhovore ocenil aktivitu seniorov „V zdravom tele, zdravý duch“, 
ktoré sa stali výzvou na podporu nášho zdravia. Príhovor p. Ing. F. 
Oľhu nám pripomenul, aká je vzácna „štedrosť“. Aby bol človek 
štedrý, musí mať láskavé srdce a ochotu darovať. Práve p. Ing. F. 
Oľha je tým človekom, ktorý rád daruje, sponzoruje naše stretnutia 
a tak mu za to patrí vďaka. Osobne predseda ZO JDS p. Ing. P. 
Spišák sa poďakoval sponzorom za spestrenie športového dňa. Na 
podujatí sa zúčastnili pracovníci VšZP, ktorí vykonávali odber krvi 
pre vyšetrenie cukru a cholesterolu. Každý bol o výsledkoch krvi 
individuálne oboznámený. Týmto aktom výbor JDS preukázal, že 
mu záleží aj na zdraví seniorov.     
 
Spoločenské posedenie s bohatým pohostením, spevom a tancom 
pri živej hudbe za doprovodu harmonikára p. S. Sirotňáka sa stáva 
už tradíciou športového dňa. Toto nezabudnuteľné slnečné, radostné 
športové popoludnie ostane v našich srdciach živou spomienkou a 
inšpiráciou do ďalších spoločných stretnutí. Naši seniori opäť 
preukázali aktivitu, nasadenie a veľké odhodlanie byť prínosom pre 
našu spoločnosť.  V mene všetkých zúčastnených ďakujeme 
organizátorom, predsedovi JDS ZO Ing. P. Spišákovi, p. Ing. J. 
Balúnovi,  p. M. Sirotňákovej za organizačné zabezpečenie a 
členom výboru JDS ZO Ľubotice za zdarný priebeh športového 
podujatia.
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Mária Zuščinová, členka JDS ZO Ľubotice

EURÓPSKY DEŇ RODIČOV V ZŠ V ĽUBOTICIACH

14. októbra sa po dvoch rokoch pandémie znova otvorila školská 
brána pre všetkých priateľov školy a pokračovali sme už 15. 
ročníkom Európskeho dňa rodičov. Nádvorie sa premenilo na pestrú 
zmes pútavých atrakcií, ktoré pohladili všetky zmysly. Vôňa 
koláčikov upečených pani učiteľkami sa prelínala s hudbou a hlasmi 
zvedavých detí, rodičov i prarodičov. Miestni zruční remeselníci 
ponúkali svoje výrobky, zástupcovia stredných škôl predvádzali 
svoje kuchárske, technické, vizážistické či grafické majstrovstvo. 
Menší si vyskúšali presnú mušku pri hasení požiaru a pozreli si 

vystúpenie policajných psovodov. Starší si zahrali stolný tenis a 
preverili sily v planku či silovom pretláčaní. Niektorí si zopakovali 
nemecké, anglické i ruské slovíčka, ochutnali čaj zo samovaru, iní 
dali prednosť skladaniu origami a pozreli si bábkové divadlo. 
Počasie prialo srdečným stretnutiam učiteľov s bývalými žiakmi. 
Veselé dopoludnie zavŕšil chutný guláš i výstava školských 
projektov a ručne maľovaných tričiek. Tradičná akcia sa vydarila a 
my sa tešíme o rok znova. Pozývame všetkých, dovidenia!

Kolektív ZŠ Ľubotice

Športový
deň

dôchodcov



NAUČ SA KORČUĽOVAŤ S RÝCHLOKORČULIARKOU TAMAROU TOKÁROVOU

Mimoriadne úspešný ročník našich pretekov je za nami. Nový 
najlepší čas trate (34:45) stanovil Martin Zimmermann, najlepší 
slovenský bežec na tohtoročnom maratóne v Košiciach. Ďalším 
rekordom bola účasť v detských kategóriách. Dokopy si pre cieľovú 
odmenu dobehlo až 83 malých bežcov.

Ženskú kategóriu na 10km ovládla Simona Čonková s časom 46:13. 
Bežci TJ Sokol sa na 10km trati umiestnili takto: 
Matej Platko - 6. miesto v A kategórii (41:11), 
Lukáš Kormaník – 1. miesto v D kat. (47:20), 
Miroslav Pavlík – 7. miesto v C kat.(47:09) a 
Peter Kizek – 17. miesto v A kat. (47:33).

Vyhlásení boli aj najlepší Ľubotičania:
10km muži: 1. Matej Platko, 2. Pavol Štofanik, 3. Lukáš Kucko
5km muži: 1. Adam Tall, 2. Benjamín Karlík, 3. Tomáš Mňahončák
5km ženy: 1. Jana Lukáčová, 2. Anna Okruhľanská

Nordic Walking na 5km vyhral s prehľadom domáci Gejza Sabanoš.
Celkové výsledky môžete nájsť na www.luboticka10.sk

Ešte raz ďakujeme všetkým bežcom, divákom, organizátorom, 
dobrovoľníkom, partnerom a sponzorom a veríme, že nás podporíte 
svojou účasťou aj na ďalšom ročníku.

Jesenná časť bežeckej ligy pokračovala v Ľubotíne behom "Z 
Ľubotína na hrad Plaveč". Šesť a pol kilometrovú trať si zabehli 
L.Kormaník, ktorý svoju kategóriu vyhral a M.Platko, ktorý skončil 
v A kategórii štvrtý. Večerný beh Prešovom pokračoval svojím už 
62. ročníkom. Na 7,5 resp. 5km trati sa umiestnili M.Platko na 5. 
mieste v kategórii A, M.Pavlík na 3.mieste v kategórii C a 
L.Kormaník na 2.mieste v kategórii D.
Ďalšími podujatiami okresnej bežeckej ligy boli Beh 4 mostov v 
Prešove (L.Kormaník 2. miesto v kategórii, M. Platko a M. Pavlík 
6. miesta vo svojich kategóriách) a Dvojmíľový beh (M.Platko 3. 
miesto v A 11:37, M. Pavlík 2. miesto v C 13:20 a L. Kormaník – 2. 
miesto v D 14:10). M.Platko a P. Kizek si výskušali premiérový 
ročník Hrabkovského behu na 10km, kde obsadili 3. resp. 12. 
miesto.

Naši bežci nechýbali ani na Medzinárodnom maratóne mieru v 
Košiciach, najstaršom maratónskom podujatí v Európe. Všetci 
štartovali v disciplíne polmaratón a zabehli tieto časy: 
Matej Platko 1:34:56 (187. miesto z 2155 mužov), 
Lukáš Kormaník 1:40:58 (329. miesto), 
Miroslav Pavlík 1:48:39 (597. miesto) a 
Peter Kizek 1:52:39 (893. miesto).
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8. ročník Ľubotickej desiatky s traťovým rekordom

Prešovský rýchlokorčuliarsky klub (PRK) Prešov v 
týchto dňoch otvára svoje brány na nábor nových 
detí od 5 do 12 rokov. Pozýva všetky deti, ktoré majú 
chuť športovať, súťažiť a zabávať sa. Stačí, ak vieš 
stáť na ľade, ostatné ťa naučíme my.
Tréningy prebiehajú na zimnom štadióne v Prešove. 
Reprezentantka SR a najúspešnejšia pretekárka 
klubu, Tamara Tokárová, rodáčka z Ľubotíc svoju 
športovú kariéru rozvíja práve v tomto klube. 
Rodinná atmosféra a osobný prístup trénerov 
prispievajú k jej úspechom doma aj v zahraničí. V 
klube máme mnoho talentovaných a šikovných detí, 
tak neváhaj a pridaj sa k nám!!! Výstroj ti zabezpečí 
klub a po zvládnutí základov, máš možnosť 
zúčastniť sa pretekov doma aj v zahraničí. Bližšie 
info na  www.prkpresov.sk alebo na tel. čísle 
0903575577

Za bežecký tím TJ Sokol, Eva Lešková

Za Prešovský rýchlokorčuliarsky klub, Milan Tokár
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Milan Minárik

Letné horúčavy trochu poľavili a aj nám sa hneď lepšie súťažilo. 
V auguste sme sa zúčastnili už 34. ročníka Ceny VSŽ, ktorý 
usporiadal Model klub VSŽ Košice. Akcia sa konala 27. augusta 
na pasienkoch v Poľove pri Košiciach. Lietali sa kategórie 
hádzadiel, kde náš jediný zástupca Milan Minárik obsadil pekné 
štvrté miesto. Štvrté miesto mu patrilo aj v kategórii 
vystreľovacích klzákov a  do tretice aj v kategórii P30 Milan 
Minárik skončil na štvrtom mieste. V kategórii voľných leteckých 
modelov  F1H mu ostalo piate miesto a konečne v kategórii A3 
zvíťazil. Lietalo sa za slabého vetra a teplote do 30°C.
Skoro o mesiac neskôr a to 17. septembra, na tom istom mieste a 
ten istý organizátor organizoval súťaž „Košické hádzadlá – 12. 
ročník, memoriál MUDr. Branislava Bohuša“. Bolo už 
chladnejšie, lietalo sa za slabého vetra, pri teplote vzduchu 16°C. 
Lietali sme v kategórii hádzadiel, kde Milan Minárik obsadil 
druhé miesto, Štefan Potocký siedme a Cyril Potocký ôsme. 
Kategóriu vystreľovacích klzákov sa nám podarilo odlietať s 
umiestnením Milana Minárika na štvrtom mieste, Štefan Potocký 
skončil desiaty a Cyril Potocký dvanásty.
V septembri sme sa zúčastnili na jednom z mnohých memoriálov, 
tento mal názov „Memoriál Michala Dorka“. Usporiadal ho 
Model klub Prešov na novom mieste. Lietalo sa na pasienkoch v 
Malom Šariši, 3. septembra za pekného počasia. Mierny vietor a 
teplota, ktorá nepresiahla 18°C, nám dala pekný zážitok z lietania. 
Bianka Mináriková si vylietala v hádzadlách žiakov pekné tretie 
miesto. Milan Minárik v hádzadlách seniorov zalietal na 
deviatom a Dušan Minárik na jedenástom mieste. Bianka 
Mináriková lietala ešte aj kategóriu vetroňov F1A, kde ako 
žiačka, medzi juniormi získala štvrté miesto.
Záver septembra sa súťažilo aj na Majstrovstvách Slovenska v 
kategóriách vetroňoch A3 a vetroňoch s gumovým pohonom 
F1G. Organizátorom bol LERMAS, a ako usporiadateľ sa na to 
podujal Model klub Prešov. Lietalo sa v Malom Šariši za 
jesenného a sychravého počasia. V každej kategórii sme mali 
niekoho na stupni víťazov. Darilo sa Bianke Minárikovej, ktorá v 
kategórii A3 žiakov obsadila druhé miesto a v kategórii F1G 
žiakov získala titul Majstra Slovenska. Darilo sa aj Milanovi 
Minárikovi, ktorý v kategóriách A3 a F1G medzi seniormi obsadil 
rovnaké tretie miesta.
Uvidíme, čo nám prinesie ešte čas, ale chystáme sa na dvoje 
Majstrovstvá Slovenska v kategóriách A1 a F1H. Veríme, že naša 
príprava bude žať úspech a na oboch majstrovských súťažiach 
budeme úspešní.

LETNÉ AKTIVITY NAŠICH LETECKÝCH MODELÁROV 


