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Prajeme Vám príjemné prežitie 

vianočných sviatkov, v novom roku 2023 veľa zdravia

a úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce

obecné zastupiteľstvo a kolektív zamestnancov obce Ľubotice

V pondelok 28.11.2022 sa o 17,00 hod. konalo vo veľkej zasadačke Obecného úradu ustanovujúce zasadnutie nového 
obecného zastupiteľstva. Odchádzajúci pán starosta, JUDr. Miroslav Makara, poprial novému vedeniu veľa úspechov a 
trpezlivosti pri práci a službe občanom. Novozvolená pani starostka, Mgr. Nicole Rubisová, zložila predpísaný sľub a 
prevzala osvedčenie a insígnie a ujala sa vedenia zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne novozvolení poslanci 
obecného zastupiteľstva zložili sľub a svojim podpisom sľub potvrdili. Z rúk predsedníčky volebnej komisie, Ing. Márie 
Vysockej, si prevzali osvedčenie o poslaneckom mandáte. Na záver sa starostka poďakovala predchádzajúcemu vedeniu 
obce za ich doterajšiu prácu a novozvoleným poslancom zablahoželala ku zvoleniu. Vyjadrila presvedčenie, že spoločnými 
silami dokážu urobiť pre našu obec veľa dobrých vecí. Budú sa snažiť dôsledne napĺňať poslanie slova „verejná služba“ a 
čo najlepšie odpovedať na potreby a požiadavky občanov. Na záver dodala: „Prijmeme všetky dobré nápady, rady, postrehy 
i iniciatívy. Do práce pri našich aktivitách radi zapojíme každého, komu záleží na zlepšovaní podmienok života v obci.“ 

ZASADNUTIE  NOVÉHO  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA

Za OcÚ, Mgr. Martina Klimovičová
Poslanci zľava:
Ing. Zuzana 
Kormaníková, 
Ing. Bc. Ondrej 
Dlugoš, Gejza 
Sabanoš, Ing. 
Iveta Baňasová, 
starostka obce 
Mgr. Nicole 
Rubisová, Mgr. 
Miroslava 
Antonyová, 
Rastislav 
Majirský, Ing. 
Pavol Kleban, 
Milan Tokár



Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 
1.polrok 2022.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 
Ľubotice na rok 2023.
Uznesenie 1/8/2022:    
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2022.
Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Mgr. 
Vladimír Lukáč.
Uznesenie 2/8/2022: 
OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022.
Uznesenie 3/8/2022:    
OcZ schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2023 a 
viacročný rozpočet obce Ľubotice na roky 2024 – 2025.
Uznesenie 4/8/2022: 
OcZ schvaľuje predaj pozemku, parc. č. KN-C 360/25, 
ostatná plocha o výmere  13 m2, k.ú. Ľubotice vo vlastníctve 
obce Ľubotice spôsobom priameho predaja podľa 
geometrického plánu č. 56/2022, ktorý vyhotovil Juraj 
Kalina-GEOPROJEKT, Fintická 2A, Prešov dňa 
26.09.2022 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny 
odbor dňa 30.09.2022 pod číslom G1 – 2095/2022 za cenu 
600,- € podľa Znaleckého posudku č. 196/2022, pre 
Radoslava Hnáta a Evu Ceperkovú, Severná 424, Vyšná 
Šebastová.
Uznesenie 5/8/2022:    
OcZ neschvaľuje žiadosť Ľubomíra Vyslockého a spol., 
Makarenkova 78, Ľubotice o odkúpenie pozemku parc. č. 
KN – C 734/19, o výmere 50 m2, k.ú. Ľubotice pre obec 
Ľubotice.
Uznesenie 6/8/2022:    
OcZ neschvaľuje žiadosť Ing. Jozefa Demčáka, 
Prostějovská 3, Prešov o zmenu názvu ulice Bedľovej v 
Ľuboticiach.
Uznesenie 7/8/2022:    
OcZ schvaľuje zrušenie zasadnutí OcZ dňa 14.11.2022 a 
12.12.2022 podľa pôvodného harmonogramu vzhľadom na 
končiace volebné obdobie 2018-2022.
Uznesenie 8/8/2022:    
OcZ neschvaľuje prerokovanie návrhu Zmluvy o 
nájme nebytových priestorov pre OZ CreDO, 
Pavla Horova 15, Prešov novozvoleným obecným 
zastupiteľstvom na jeho ďalšom zasadnutí.
Uznesenie 9/8/2022:    
OcZ neschvaľuje návrh nájomného za nebytové priestory 
vo výške 150,- € mesačne pre OZ CreDO, Pavla Horova 15, 
Prešov.
Uznesenie 10/8/2022:    
OcZ neschvaľuje návrh ponechať nájomné za nebytové 
priestory v pôvodnej výške 240,- € ročne a žiadať platbu za 
spotrebované energie od OZ CreDO, Pavla Horova 15, 
Prešov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:    
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2022 o 
poplatkoch za nájom hrobového a urnového miesta.

Závery z rokovania OcZ 
dňa 24.10.2022
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informačný časopis obce Ľubotice

  

  

  

OcÚ

OZNAMY

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Pripomíname podanie daňového priznania k 
dani z nehnuteľnosti

Do 31.1.2023 priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú vlastníci 
nehnuteľnosti:
- ktorí na území obce Ľubotice v roku 2022 kúpili, predali alebo dostali darom 
nehnuteľnosť
- kto je vlastníkom nehnuteľnosti a zatiaľ daňové priznanie nepodal
- ktorým v roku 2022 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu, 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, prístavbu alebo nadstavbu
- ktorí v roku 2022 začali užívať drobnú stavbu
- ktorým sa v roku 2022 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo ak došlo 
k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby, priznanie k 
DzN podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:
- ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia
- ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe 
právoplatného osvedčenia o dedičstve
- v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva len jeden z 
manželov
- v prípade podielového spoluvlastníctva podávajú daňové priznanie, každý 
samostatne do výšky spoluvlastníckeho podielu alebo na základe dohody 
všetkých spoluvlastníkov daňové priznanie podáva jeden z nich ( zástupca)
- daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti 
rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať

Komunálny odpad na rok 2023:
- obec poplatok za komunálny odpad zníži alebo odpustí na základe písomnej 
žiadosti s priložením dokladov, ktoré sú uvedené vo VZN obce Ľubotice č. 
5/2020

   

Navždy nás opustili v mesiaci  október 
2022
Pavol Jadviš, 74 r.,  Ján Sikorjak, 90 r.,  Magdaléna 
Tomašová, 84 r.
Navždy nás opustili v mesiaci  november 
2022
Hedviga Kresaničová, 77 r.



Obecné zastupiteľstvo v 
Ľuboticiach
A. b e r i e   n a   v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov 
samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej 
starostky
3. informáciu starostky obce o 
vymenovaní zástupcu, ktorým bude 
Mgr. Miroslava Antonyová

B.  k o n š t a t u j e,  ž e
1. novozvolená starostka obce Mgr. 
Nicole Rubisová zložila zákonom 
predpísaný sľub starostky obce
2. novozvolení poslanci zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva: 
Mgr. Miroslava Antonyová
Iveta Baňasová
Ing. Bc. Ondrej Dlugoš
Ing. Pavol Kleban
Ing. Zuzana Kormaníková
Rastislav Majirský
Gejza Sabanoš
Milan Tokár  
Novozvolená poslankyňa OcZ Mgr. 
Eva Lešková je z neúčasti na 
zasadnutí z objektívnych dôvodov 
ospravedlnená a sľub poslanca zloží 
na najbližšom riadnom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v 
Ľuboticiach.

C. s ch v a ľ u j e
1.  program OcZ
2. poslanca Rastislava Majirského, 
ktorý bude poverený zvolávať a 
viesť zasadnutia zastupiteľstva v 
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov
3. plán zasadnutí OcZ na rok 2023 
podľa prijatého návrhu
     
D.  u r č u j e
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
predpisov plat starostky obce tak, že 
starostke patrí základný plat podľa § 
3 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších 
predpisov.

  

  

 

  

  
    

 

 

(3)informačný časopis obce Ľubotice

UZNESENIE Z 
USTANOVUJÚCEHO 

ZASADNUTIA 
OCZ ZO DŇA 28.11.2022

Mgr. Ján Vysocký

1.etapa  výstavby  chodníka pre cyklistov od sídliska Sekčov po pneuservis Nicholtrackt je ukončená 
a odovzdaná. Samozrejme, že zámerom obce Ľubotice je pokračovanie cyklochodníka. V pláne sú dva 
smery pokračovania,  jednak popri potoku smerom k ulici Pod hájom (súčasť MK5 a MK4) a tiež popri 
štvorprúdovke až po Nižňanskú ulicu. Obidve investície sú podmienené vysporiadaním pozemkov a 
obec Ľubotice sa pri nich bude uchádzať o financovanie z grantových projektov.

Cyklochodník bude pokračovaťCyklochodník bude pokračovať

Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce



  
   

    

  

  

 

  

  
    

     

 

Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce

(4) informačný časopis obce Ľubotice
Mgr. Martina Klimovičová, foto: Mgr. Júlia Potocká

Obecné zastupiteľstvo konštatuje: 
že novozvolená poslankyňa Mgr. et Mgr. Eva 
Lešková zložila zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva
Uznesenie 1/9/2022:    
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 
9/2022.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. 
Bc. Ondrej Dlugoš a Ing. Pavol Kleban.
Uznesenie 2/9/2022: 
OcZ schvaľuje štatút obce Ľubotice.
Uznesenie 3/9/2022:    
OcZ zriaďuje obecnú radu a volí členov 
obecnej rady:
Mgr. Antonyová, Ing. Pavol Kleban, Mgr. et 
Mgr. Eva Lešková.
Uznesenie 4/9/2022: 
a)   zriaďuje komisie a to:
• komisia pre územné plánovanie , výstavbu 
a dopravu
• komisia pre školstvo a informatizáciu
• komisia pre šport a kultúru
• komisia pre miestny rozvoj, európske fondy 
a spoluprácu s podnikateľskými subjektami
• komisia pre sociálne služby, zdravotníctvo 
a komunitný rozvoj
• komisia finančná, rozpočtová a 
majetkoprávna
• komisia starostlivosti o životné prostredie a 
krízové situácie
• komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 
znení neskorších predpisov
b)   volí 
• predsedu komisie pre územné plánovanie, 
výstavbu a dopravu – Mgr. et Mgr. Eva 
Lešková
• predsedu komisie pre školstvo a 
informatizáciu – Ing. Zuzana Kormaníková
• predsedu komisie pre šport a kultúru – 
Milan Tokár
• predsedu komisie pre miestny rozvoj, 
európske fondy a spoluprácu s 
podnikateľskými subjektami – Rastislav 
Majirský
• predsedu komisie pre sociálne služby – Ing. 
Bc. Ondrej Dlugoš
• predsedu komisie finančnej, rozpočtovej a 
majetkoprávnej – Ing. Iveta Baňasová

• predsedu komisie starostlivosti o životné 
prostredie a krízové situácie – Ing. Pavol 
Kleban
• predsedu komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov obce – Gejza Sabanoš a členov 
komisie -    Ing. Pavol Kleban, Mgr. et Mgr. 
Eva Lešková
c)    ukladá
• predsedom komisií predložiť na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva dňa 30.01.2023 
návrhy na členov komisií obecného 
zastupiteľstva (poslanci, ďalšie osoby - 
občania)
Uznesenie 5/9/2022:    
OcZ schvaľuje rozdelenie ulíc v obci medzi 
poslancov počas volebného obdobia 2022 – 
2026:
Mgr. Miroslava Antonyová: Hapákova, 
Tekeľova, Sekčovská, Brezová, Lipová
Ing. Iveta Baňasová: Repíková, Ľanová, 
Fialková, Orgovánová, Šípková, Púpavová, 
Mätová 
Ing. Bc. Ondrej Dlugoš: Vodárenská, 
Bazová, Maková, Hlivová, Bedľová
Ing. Pavol Kleban: Bánovecká, Ku 
Bánovcu, Pod Hájom, Za potokom, Hájnova, 
Platanová
Mgr. et Mgr. Eva Lešková: Nižňanská, 
Kvetná, Šebastovská, Československých 
letcov, Šalgovická, Krivá, Jarková, Krátka
Ing. Zuzana Kormaníková: Krížna, 
Roľnícka, Zimná, Letná, Južná, Východná, 
Západná, Severná, Gagarinova
Rastislav Majirský: Mesačná, Polárna, 
Hviezdna, Slnečná, Makarenkova
Milan Tokár: Cintorínska, Ku ihrisku, 
Kalinčiakova, Jána Kostru, Domašská, 
Korabinského
Gejza Sabanoš: Bardejovská, Strážnická, 
Kapušianska, Chmeľová, Ľubochnianska, 
Strojnícka, Rampová
Uznesenie 6/9/2022:    
OcZ deleguje ako zástupcov obce do funkcie 
člena Rady školy pri ZŠ Mgr. Miroslavu 
Antonyovú, Ing. Pavla Klebana, Ing. Zuzanu 
Kormaníkovú a Rastislava Majirského  počas 
volebného obdobia 2022 – 2026.
Uznesenie 7/9/2022:    
OcZ deleguje ako zástupcov obce do funkcie 

člena Rady školy MŠ Mgr. et Mgr. Evu 
Leškovú a Milana Tokára počas volebného 
obdobia 2022 – 2026.
Uznesenie 8/9/2022:    
OcZ deleguje ako zástupcov obce do funkcie 
člena Správnej rady TJ SOKOL Ľubotice 
Mgr. et Mgr. Evu Leškovú a Milana Tokára 
počas volebného obdobia 2022 - 2026.
Uznesenie 9/9/2022:    
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Ľubotice na prvý 
polrok 2023 a poveruje hlavného kontrolóra 
na výkon kontroly v súlade so schváleným 
plánom kontrolnej činnosti.
Uznesenie 10/9/2022:    
OcZ schvaľuje Dodatok č.2 k Zmluve o 
nájme nebytových priestorov zo dňa 
24.4.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 
23.6.2016 o platbe za energie platný do 
31.12.2022 pre OZ KreDO, Pavla Horova 15, 
Prešov.
Uznesenie 11/9/2022:    
OcZ neschvaľuje novú Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov pre OZ KreDO, Pavla 
Horova 15, Prešov.
Uznesenie 12/9/2022:    
OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v 
CVČ na rok 2023 vo výške 115,236 €.
Uznesenie 13/9/2022:    
OcZ schvaľuje 500,- € ročne ako odmenu za 
plnenie funkcie strojníka pre člena DHZ 
Dominika Saba.
Uznesenie 14/9/2022:    
OcZ schvaľuje podanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na vypracovanie 
projektovej dokumentácie cez výzvu IROP:
1.) Revitalizácia športového areálu
2.) Rozšírenie školskej jedálne v ZŠ Ľubotice
3.) 2. etapa cyklochodníka
4.) Rekonštrukcia mosta na ul. Roľníckej
5.) Zníženie energetickej náročnosti pre 
Komunitné centrum Ľubotice
6.) Zbrojnica DHZ
Uznesenie 15/9/2022:    
OcZ poveruje starostku obce zabezpečením 
verejného obstarávania na projektovú 
dokumentáciu pre rozšírenie kapacity MŠ.

Závery z rokovania OcZ dňa 12.12.2022

Požehnanie adventného venca
V nedeľu 27. novembra 2022 sme sa opäť stretli v hojnejšom počte na námestí pred 
Obecným úradom. Duchovný otec, František Voľanský, za prítomnosti veriacich a 
verejnosti po prvej svätej omši požehnal adventný veniec. Požehnanie adventného 
venca je znamením nádeje a oslavy toho, ktorý prichádza, ako to ukazujú ozdoby 
na venci. Štyri adventné sviece označujú počet adventných nedieľ, pričom 
pribúdanie svetla znázorňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a 
strach, pretože on je svetlom sveta. Každá z adventných nedieľ má aj svoje ľudové 
označenie – prvá železná, druhá bronzová, tretia strieborná a štvrtá zlatá. 
Chceme sa poďakovať pánovi Leškovi za darovanie ihličnatých stromov na výrobu 
adventného venca a pánovi Sarneckému za jeho zhotovenie. Adventný veniec patrí 
všetkým občanom Ľubotíc a je každoročným symbolom vianočného obdobia.
Prajeme Vám požehnaný vianočný čas...
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Výzva na spoluprácu v komisiách
obecného zastupiteľstva

Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje poradné, iniciatívne a 
kontrolné orgány. Ich členmi sú poslanci ako aj ďalšie osoby, ktoré 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Je v záujme obce, aby sa občania 
podieľali na jej rozvoji, preto vyhlasujeme výzvu na podávanie prihlášok 
do jednotlivých komisií.

Prihlásiť sa môže každý obyvateľ Ľubotíc, ktorý dovŕšil 18 rokov, je 
spôsobilý na právne úkony a má záujem aktívne a odborne pôsobiť v 
niektorej z komisií. Prihlášku vo forme krátkeho profesijného životopisu, 
prípadne motivačného listu zasielajte do 31.12.2022 na email predsedu 
danej komisie (uvedený v zátvorke za názvom komisie). 

Kandidáti z radov odbornej verejnosti sa môžu uchádzať o členstvo v 
nasledovných komisiách:

- Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu 
(eva.leskova@lubotice.eu)
- Komisia pre školstvo a informatizáciu 
(zuzana.kormanikova@lubotice.eu)
- Komisia pre šport a kultúru (milan.tokar@lubotice.eu)
- Komisia pre miestny rozvoj, európske fondy a spoluprácu s 
podnikateľskými subjektami (rastislav.majirsky@lubotice.eu)
- Komisia pre sociálne služby, zdravotníctvo a komunitný rozvoj 
(ondrej.dlugos@lubotice.eu)
- Komisia pre starostlivosť o životné prostredie a prevenciu krízových 
situácií (pavol.kleban@lubotice.eu)
- Komisia finančná, rozpočtová a majetkoprávna 
(iveta.banasova@lubotice.eu)

O členoch komisie rozhoduje obecné zastupiteľstvo a členstvo nie je 
nárokovateľné.

Ing. Milan Marchevský Za poslancov OcZ, Mgr. Eva Lešková

DENNÝ STACIONÁR
ambulantná sociálna služba

V dennom stacionári poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie

a zabezpečujeme: rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo 
fyzickej osobe, 

ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, 
na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii

Prevádzkové hodiny:

Pondelok  8:00 – 16:00
Utorok  8:00 – 16:00
Streda  8:00 – 16:00
Štvrtok  8:00 – 16:00
Piatok  8:00 – 16:00

Kontakt:
Obecný úrad, 
Československých letcov 2, 
Ľubotice alebo Denný stacionár, 
Makarenkova 98, Ľubotice, 
stacionar@lubotice.eu, 
051/3337002

Zo života „Furmanov“Zo života „Furmanov“
V roku 2022 sa speváckej skupine „Kelemeske furmani“ 
do dlhšom čase covidovej krízy opäť rozbehla jej činnosť. 
Kultúrne aktivity boli všeobecne dlhšie utlmené a tak sme 
radi, že môžeme svoj repertoár a obec Ľubotice 
reprezentovať na verejných vystúpeniach. Mimo vystúpení 
v rámci obce, resp. blízkeho regiónu skupina 
reprezentovala obec aj mimo neho.
Skupina prijala pozvanie a vystupovala s veľkým 
úspechom v rámci kultúrneho leta v kúpeľnom meste 
Rajecké Teplice.

Naša skupina už viac rokov trávi letné sústredenia spojené 
s vystúpeniami na rôznych miestach Slovenska. V tomto 
roku sme letné sústredenie absolvovali v areáli termálneho 
kúpaliska v Podhájskej. V rámci sústredenia v Podhájskej 
sme mali aj dve oficiálne vystúpenia, jedno priamo pri 
jednom z bazénov. Potešila nás veľmi priaznivá odozva 
hostí na našu prezentáciu.
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Možno ste v Domčekove boli alebo ešte nie. Možno ste o 
ňom už čosi počuli alebo vôbec. Je to teda príjemný a 
kreatívny priestor, kde sa dá len tak posedieť, porozprávať 
sa, hrať sa s deťmi, zacvičiť si, niečo sa naučiť, pekné si 
vyrobiť, zahrať si šach či ping-pong, napísať si domáce 
úlohy ale aj požičať knihy. Sú tu pozvaní tí najmenší, 
mládež, rodiny, dospelí, seniori, naši pravidelní návštevníci 
ale aj tí, ktorí k nám ešte nezavítali. Domčekovo zastrešuje 
občianske združenie KreDO, ktoré v ňom ponúka 
nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu - NSSDR. 
Inak povedané, ide o voľne dostupné sociálne služby 
poskytované bezplatne pre všetky vekové kategórie. 
Môžete sa sem prísť porozprávať, poradiť sa a zmysluplne 
tráviť svoj voľný čas. Nájdete tu v prvom rade ochotných 
pracovníkov a dobrovoľníkov. V klubovniach objavíte 
zaujímavé hračky, detskú molitanovú zostavu, rôzne 
spoločenské hry, šach, stolný futbal, ping-pong, šípky a 
všakovaký materiál na tvorivé dielne. Pravidelne 
ponúkame aktivity pre rôzne skupiny. Mama klub je určený 
na vzájomnú podporu a edukáciu mamiek na rodičovskej 
dovolenke. Komunitná obývačka pre dospelých a seniorov 
ponúka priestor na spoločné trávenie voľného času pri 
káve, chutnom čaji, no zároveň si tu môžu prísť zacvičiť a 
kreatívne sa vyžiť. Rodinná klubovňa je miesto zábavy ale 
aj oddychu pre rodiny s deťmi. Mládežnícka klubovňa 
ponúka bezpečný a priateľský priestor vyhradený pre 
mládež s prihliadnutím na ich potreby, záujmy a nápady. Je 
tu možné využiť aj doučovanie a písanie domácich úloh, 
kde si môžu deti a mládež prehĺbiť či zopakovať školské 
učivo. Radi im s tým pomôžeme. K dispozícii tu majú 
knihy, encyklopédie a edukačný Montessori materiál. Z 
pastoračných aktivít je obľúbený klub ovečka pre 
najmenšie deti a tiež Katechézy dobrého pastiera pre deti 
od 3-9 rokov. Stretávajú sa tu aj detský zbor, misijné zrnko, 
modlitby matiek a modlitby otcov. V Domčekove aktuálne 
realizujeme aj záujmové kurzy, na ktoré je potrebné sa vopred prihlásiť, ide o Montessori kluby a SM systém cvičenie. Viac informácií a 
aktuálny program nájdete na www.ozkredo.sk alebo fb/KCdomcekovo. Tešíme sa na všetky podnetné a inšpiratívne stretnutia v 
Domčekove 

DOMČEKOVO a 
aktuálny program

Mgr. Martina Klimovičová

Lucia Dlugošová, odborný garant NSSDR KreDO

VIANOČNÝ TRH

V piatok 9. decembra sa popoludní v obci konali Vianočné trhy. Ich príprava však začala už omnoho skôr. Ani sychravé počasie neodradilo 
našich vystupujúcich, predávajúcich a hostí, ktorí sa prišli zabaviť, pomaškrtiť na výbornej kapustnici od starostky a ponúknuť sa z 
občerstvenia, ktoré pre nás pripravila p. Pavúková so svojimi pomocníkmi. V predajných stánkoch ste si mohli zakúpiť ručné výrobky od 
kreatívnych mamičiek, vianočné ikebany, perníky, vianočné oblátky, hračky... Za nádherný program sa chceme poďakovať detičkám a ich 
pani učiteľkám z Materskej a Základnej školy v Ľuboticiach, vystupujúcim zo ZUŠ M. Kobeláka a ZUŠ Ebony a ich lektorkám, p. Vargovi 
za jeho vystúpenie v podaní ľudovej rozprávačky Jožko Jožka a našim Kelemesskym furmanom za spríjemnenie tohoto upršaného dňa. 
Ďakujeme DHZ Ľubotice za pomoc a dozor nad akciou, p. Maníkovi za dodanie rozvodovej skrine, p. Harničárovi za ozvučenie celej 
akcie. Všetkým obecným zamestnancom a poslancom OcZ, ktorí sa zapojili do priebehu a organizácie Vianočného trhu. 
Prajeme Vám, nech tento vianočný čas prežívate v pokoji a radosti... Požehnané sviatky



Za rodičov, Mgr. Veronika Kušvarová

Adventný čas je obdobím, kedy sa naše srdcia viac otvárajú pre 
našich blízkych, priateľov a známych... Je to čas, kedy viac 
premýšľame, trošku spomalíme a pripravujeme sa na to najkrajšie 
obdobie v roku.
Tak zneli slová na pozvánke na Mikulášsky večierok detí z MŠ v 
Ľuboticiach, ktorý sa konal v stredu popoludní 7.12.2022 v 
priestoroch telocvične ZŠ v Ľuboticiach. Už keď sme vstúpili, ocitli 
sme sa v nádhernej zimnej krajine, kde sa začala čarovná vianočná 
rozprávka. Kvetinky, lienky, žabky, motýliky a včielky nás s 
pomocou pani riaditeľky a svojich pani učiteliek vtiahli do príbehu, 
pri ktorom v očkách našich detí bola len radosť a šťastie, v očiach 
rodičov zase slzy dojatia a vďačnosti. Detičky boli celé vystúpenie 
v napätí... Príde Mikuláš? Nasneží? Veď predsa pani riaditeľka a 
pani učiteľky im to sľúbili... A predsa prišiel... Mikuláš dal každému 
sladký balíček, veď predsa všetci počúvali. V pozadí zneli slová 
nádhernej piesne:
Možno niekto so mnou čaká na nebeské divadlo,
vzájomne si dáme ruky, aby nebo nespadlo,
dívam sa do neba dívam, svoje sny oň opieram,
dívam sa do neba dívam, či sa dobro vráti k nám.
Nech už nasneží...
A v tom nastala tá čarovná chvíľa a naozaj začalo snežiť. Vidieť tie 

šťastné deti, radosť v očkách každého jedného z nich, padajúci sneh 
ako sa topí na ich noštekoch a na ich dlaniach... Existuje niečo 
krajšie? Bol to dokonalý a nádherný okamih. Tento rozprávkový 
Mikulášsky večierok bude navždy v srdciach detičiek a rodičov, za 
čo vďačíme pani riaditeľke, trpezlivým pani učiteľkám a všetkým, 
ktorí sa podieľali na jeho príprave a nám rodičom tak dopriali pravú 
vianočnú atmosféru.
Keďže mal vianočný koncert veľký úspech, deti veľmi radi ukázali 
vianočné vystúpenie aj ostatným obyvateľom obce na vianočných 
trhoch, ktoré sa konali v piatok 9.12.2022 pred obecným úradom v 
Ľuboticiach. Pred Vianocami si každý z nás o čosi viac uvedomí, že 
nie všetci máme toľko šťastia a preto sa MŠ Ľubotice zapojila do 
iniciatívy Giving Tuesday. Detičky a rodičia do škôlky prinášali 
zimné čiapky, šály, drogériu a potraviny pre ľudí a rodiny v núdzi. 
Balíčky budú počas mesiaca december doručené tým, ktorí to 
najviac potrebujú a vďaka nim budú mať o čosi krajšie Vianoce.
Vďaka Mikulášskemu večierku, vianočných trhoch, zbierke pre 
rodiny v núdzi a celej vianočnej atmosfére v priestoroch MŠ ste 
naplnili slová z pozvánky a my sme o čosi viac otvorili naše srdcia...
So slzami v očiach a s pocitom radosti v srdci, že to všetko má 
zmysel, chceme poďakovať pani riaditeľke Mgr. Renáte Kertysovej, 
pani učiteľkám a celému kolektívu MŠ v Ľuboticiach.
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Vianočná atmosféra v MŠ Ľubotice

Rekapitulácia života v škole v jeseni...

Aj keď októbrový a novembrový čas v škole poznačil „boj s 
vírusmi“, čo vyvrcholilo odchodom na dištančné vzdelávanie, žiaci 
prechádzali aj intenzívnym časom získavania nových vedomostí – 
či už klasickou formou bežného vyučovania, ale aj tvorivými 
aktivitami.

V októbri, keď nám počasie ešte celkom prialo, sa žiaci 7.ročníka 
zúčastnili exkurzie v rámci BIO po stopách Náučného chodníka 
Tajch vyraziac z Pavloviec, kam sa dostali vlakom. Naši ôsmaci 
zase absolvovali literárno-dejepisnú exkurziu na trase Jasenová 
(rodisko Martina Kukučína), Slovenské národné múzeum (dejiny 



  

  
   

    

  

  

 

  

  

  

 

 

  

Tak ako každá aktivita, ktorá je ohraničená časom, tak aj pre našich modelárov sa skončila tá v roku 
2022. Športová sezóna 2022 bola úspešná, štartovali sme na mnohých súťažiach, kde sme získavali 
mnoho skúseností a veľa nových poznatkov z letecko modelárskeho prostredia. Jednou z tých 
väčších zmien bola nútená zmena domáceho prostredia. Kde pre naše aktivity je zatiaľ letisko v 
Nižnej Šebastovej nedostupné. Náhradnou alternatívou je momentálne pasienok v Malom Šariši. V 
závere sezóny sme sa zúčastnili v Malom Šariši dvoch majstrovstiev Slovenska, ktoré organizoval 
LERMAS v spolupráci s Model klubom Prešov, ktorý bol usporiadateľom týchto majstrovských 
súťaží. Obe MSR sa konali 15.10.2022 za silného a turbulentného vetra. Prvé MSR sa lietali doobeda 
v kategórii F1H, kde v žiackej vekovej triede obsadila Bianka Mináriková druhé miesto. V seniorskej 
vekovej triede obsadil tesne za majstrom Slovenska Martinom Gecíkom (Prešov) druhé miesto Milan 
Minárik. Druhé MSR boli konané v poobedňajšom čase a boli taktiež poznačené silným 
turbulentným vetrom, ktorý spôsoboval práve prechádzajúci studený poveternostný front. Lietala sa 
kategória A1, v ktorej sa nám už darilo na 100%. Majstra Slovenska medzi seniormi získal Milan 
Minárik pred Martinom Gecíkom a medzi žiakmi zvíťazila Bianka Mináriková.   
Aj v novembri sme sa zúčastnili dvoch akcií. Obe sa lietali v Malom Šariši pod organizačnou 
taktovkou Model klubu Prešov.        
Tradičná akcia „Prešovská jeseň“, ktorej 34. ročník sa konal 6. novembra za príjemného počasia, síce 
pod mrakom, ale za mierneho severného vetra. Lietali sa kategórie hádzadiel a vetroňov kategórie A3 
a F1G. Naši zástupcovia sa zúčastnili v dvoch z nich. V hádzadlách žiakov získaval svoje modelárske 
skúsenosti Jakub Jadviš, kde obsadil dvanáste miesto. V hádzadlách seniorov zastupoval Milan 
Minárik so štvrtým miestom, Cyril Potocký šiestym a jeho otec Štefan Potocký siedmim miestom. 
Kategóriu A3 lietal z našich len Milan Minárik a obsadil pekné druhé miesto medzi seniormi. Druhou 
súťažou bol „Memoriál Gabriela Hudáka“, ktorý sa konal 20. novembra za veľmi pekného počasia. 
Vietor nepresiahol jeden meter za sekundu a nevadil ani slabý mrázik -3°C, ktorý sa v obedňajších 
hodinách premenil na 2°C. Akcia bola aj s medzinárodnou účasťou, súťažili sme spolu s 
domestikovaným Kanaďanom a Ukrajincami. Z našich sa zúčastnil len Milan Minárik, ktorý obsadil 
šieste miesto seniorov v kategórii vystreľovacích klzákov „V“ a v kategórii A3 nedosiahol na prvé 
miesto a obsadil druhé miesto za Rastislavom Semanom zo Sedlíc.   
V decembri sme sa zúčastnili medzinárodnej halovej súťaže v kategórii F1N (halové hádzadlá), ktorá 
sa konala 10. decembra v Jedlicu pri Krosne, pod názvom Pohár Karpat. Lietalo sa v kategórii F1N 
Open (všetci spolu) a F1N/M mládež. V mládežníckej kategórii ako celok bola na piatom mieste 
Bianka Mináriková a František Potocký obsadil siedme. Túto kategóriu vyhodnocovali aj samostatne 
pre dievčatá, kde presvedčivo zvíťazila Bianka Mináriková. V kategórii  F1N Open sme sa celkom 
nestratili, no na skvelých Poliakov sme nemali. Najlepší z našich bol na jedenástom mieste Milan 
Minárik, sedemnáste miesto patrilo Bianke Minárikovej, dvadsiaty bol František Potocký, dvadsiate 
druhé obsadil Cyril Potocký, na dvadsiatom piatom mieste skončil Štefan Potocký. Akcia bola 
výborne zorganizovaná a nám sa tam veľmi páčilo. Vyzerá to tak, že to bola asi posledná bodka pre 
túto sezónu. Zažili sme v nej veľa pekných zážitkov a aj veľmi dobrých výsledkov. Hneď už za pár 
dní sa nám otvára nová sezóna, kde sa nám naskytujú nové výzvy. Veríme, že ich zvládneme na 
dobrej úrovni.  

ÚSPEŠNÝ KONIEC SEZÓNY 2022 PRE LETECKÝCH MODELÁROV
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Slovenská výprava na 
medzinárodnej halovej súťaži 

Pohár Karpat, ktorá sa konala v 
Jedlicu pri Krosne. V prednom 

rade je zľava Cyril Potocký, 
František Potocký, Vladimír 

Ivančo (Fintice), Bianka 
Mináriková a Žofia Kreheľová 

(Prešov). Zadný rad tvoria zľava 
Štefan Potocký s Dušanom 

Minárikom, no a za fotoaparátom 
je Milan Minárik.

Bianka Mináriková získala prvé 
miesto v F1N/M mládeže 

dievčat, po jej pravej ruke sa 
tešila z druhého miesta Žofia 
Kreheľová a po jej ľavej ruke 

tretia Natalia Trygar z Poľska.Milan Minárik

písomníctva a Matice slovenskej) a Národný cintorín v Martine 
(miesto odpočinku mnohých osobností slov. dejín a literatúry). 
Deviataci a ôsmaci spoločne navštívili 9.11.2022 Štátne divadlo v 
Košiciach, kde mali možnosť pozrieť si komédiu Chrobák v hlave.
Naplno sa rozbehli aj súťaže. Žiaci našej školy vybojovali v 
okresnom kole volejbalu pekné tretie miesto. Prebehlo školské kolo 
Olympiády v ANJ, kde si prvé miesta vybojovali: Tamara 
Čmiľanská (7.roč.) a Michal Naščák (9.roč.). V okresnom kole 
Olympiády zo SJL nás reprezentovala víťazka školského kola 
Timea Kandráčová – po absolvovaní testu, transformácii textu na 
iný slohový útvar a prednese prejavu na vybranú tému - sa stala 
úspešnou riešiteľkou.
V októbri deti zo školy potešili našich seniorov: 19.10. v Dennom 

stacionári v Ľuboticiach s divadelno-hudobným pásmom a 17.10. 
deti z folklórneho súboru Zvonček  potešili seniorov z Jednoty 
dôchodcov v Ľuboticiach. Pre ľudí v núdzi sme na škole 
zorganizovali aktivitu Ponožkový október, kde sme v spolupráci s 
OZ Podaj ďalej vyzberali pre tých, ktorí to potrebujú, 919 párov 
ponožiek.
Novembrový program ŠKD bol tiež bohatý. Deti mali možnosť 
spoznať základy prvej pomoci na besede s pracovníkmi Červeného 
kríža, 18.11. navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove a sviatok 
sv. Martina oslávili pochodom v uliciach s lampášikmi.
Veríme, že  budeme môcť prežiť pekný predvianočný čas v škole, 
po ktorom si oddýchneme doma v príjemnej atmosfére, ktorá sa 
vždy spája s čarom Vianoc.


