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Október 2021

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, 

podľa slov, keď ponára sa v rozhovore do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi...“

Vážení jubilanti, milí seniori,
všetko na svete môže človek zastaviť, 
každý pohyb, každú búrku, čo však 
nikdy nezastaví, je čas. Čas je lekárom 
ľudských sŕdc a dáva priestor na 
zabudnutie prežitých bolestí, či 
problémov.
Mesiac október je mesiacom úcty k 
starším, a tá by mala byť prirodzenou 
súčasťou nášho života, mala by byť 
spontánna, nepretržitá a nenásilná po 
celý rok. Prejavme úctu, uznanie a 
lásku svojim rodičom, starým rodičom 
a starším vo svojom okolí. Veď nás 
naučili vyslovovať prvé slová, robiť 
prvé kroky a vekom nadobudli rôzne 
skúsenosti, ktoré odovzdávajú 
mladším. A hlavne, nemali by sme 
zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom 
zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému 
človeku – bez rozdielu na vek.
V sobotu 16.októbra sa za Vás slúžila 
sv. omša a duchovný otec, František 
Voľanský, hovoril o tom, aby ste svoj 
život vnímali optimisticky, nezáleží 
koľko máte rokov, aby ste každý deň 
žili, akoby bol Váš posledný. Aby ste 
žili pre radosť, pokoj... pre krásu a 
šírenie dobra. Aby ste boli ľudskí a 
blízki. Aby ste žili naplno a žili svoj 
odkaz. Povedal: „Vnímajte krásy 
života.“
Dovoľte mi, v mene svojom, v mene 
zamestnancov obecného úradu a 
poslancov obecného zastupiteľstva 
poďakovať sa Vám za Vašu 
celoživotnú prácu a z celého srdca 
Vám zaželať, aby ste veľa rokov ostali 
zdraví a šťastní v kruhu svojej rodiny, 
aj medzi nami všetkými. Aby ste krásy 
života vnímali každý deň. Nech je Váš 
život naplnení porozumením a 
spokojnosťou. Nech sú Vaše dni 
prepletené božím požehnaním a roky, 
ktoré máte pred sebou prežite 
obklopení láskou, úctou a pozornosťou 
svojich najbližších. Želáme Vám, nech 
je Vaša jeseň života plná farieb, z 
ktorých každá bude znamenať jedno 
krásne prežité obdobie života.



Závery z rokovania OcZ dňa 27.09. 2021
Uznesenie 1/7/2021: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2021.
Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Jozef Čajka.

Uznesenie 2/7/2021:    
OcZ neschvaľuje návrh poslanca Ing. Fečika zrušiť zákaz státia v 
protismere jazdy v trase MHD v obci Ľubotice, okrem ulice 
Nižňanskej a aby na úseku od križovatky ulíc Makarenkovej a 
Jarkovej bola cesta smerom k odbočke na ul. Domašskú prejazdná 
len jednosmerne.

Uznesenie 3/7/2021: 
OcZ schvaľuje návrh poslanca Ing. Pariľáka zrušiť zákaz státia v 
protismere jazdy v trase MHD v obci Ľubotice, okrem ulice 
Nižňanskej s tým, že takýto návrh zmeny dopravného značenia obec 
odošle na schválenie KDI Prešov.

Uznesenie 4/7/2021:    
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 obyvateľku obce 
Ľubotice.

Uznesenie 5/7/2021: 
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Ľubotice na druhý polrok 2021.

Uznesenie 6/7/2021:    
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 
bezodplatne na pozemku parc. č. KN-C  3315 vo vlastníctve obce 
Ľubotice, k.ú. Ľubotice, spočívajúceho v umiestnení 
elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu, 
úradne overeného katastrálnym odborom v Prešove pod č. 
G1-1093/2020  v prospech stavebníka VSD, a.s., 
Košice.

Uznesenie 7/7/2021:    
OcZ schvaľuje zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 2349, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m2 vo vlastníctve Obce 
Ľubotice podľa LV č. 1132, v k. ú. Ľubotice minimálne za cenu podľa 
znaleckého posudku.

Uznesenie 8/7/2021:    
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p., zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 
2350, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 699 m2  vo vlastníctve 
Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k. ú. Ľubotice  v prospech Mgr. 
Evy Sopkovej, rod. Sopková, Antona Prídavka 4847/6, Prešov, 080 
01, Petra Kožuška, rod. Kožuško a Viery Kožuškovej, rod. Krušková,  
Strážnická 24, Ľubotice, 080 06, Ivana Servického, rod. Servický, 
Ďumbierska 6866/9, Prešov, 080 01, Kamila Suchaniča, rod. Sárközi 
a Magdalény Suchaničovej, rod.  Suchaničová, Strážnická 24, 
Ľubotice, 080 06  za cenu minimálne podľa znaleckého posudku.
OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že priľahlý pozemok k 
bytovému domu je dlhodobo po dobu niekoľkých rokov v nepretržitej 
a nerušenej držbe žiadateľov - spoluvlastníkov bytového domu, ktorí 
tento pozemok udržiavajú a kosia, pričom predmetný pozemok je pre 
obec nevyužiteľný.

Uznesenie 9/7/2021:    
OcZ neschvaľuje zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 2351, 
záhrada o výmere 633 m2  vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV 
č. 1132, v k.ú. Ľubotice.

Uznesenie 10/7/2021:    
OcZ neschvaľuje žiadosť Juliany Kahunovej, Za potokom 9, 
Ľubotice o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1328 vo vlastníctve 
obce Ľubotice.

Uznesenie 11/7/2021:    
OcZ neschvaľuje žiadosť Janky Lörincovej, Bardejovská 32, 
Ľubotice o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2810/2 vo vlastníctve 
obce Ľubotice.

Uznesenie 12/7/2021:    
OcZ schvaľuje žiadosť Milana Dudáša, Gagarinova 9, Ľubotice o 
finančnú výpomoc 156,- € na zdravotnú pomôcku pre ŤZP dcéru.

JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce
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ŽIVOT SENIOROV V DENNOM STACIONÁRI
Vonku hraje príroda všetkými farbami, pani jeseň sa už prihlásila o 
slovo. Studený vietor sa nám vkráda za golier, ale to vôbec nevadí 
pretože jesenná prechádzka prospieva zdraviu a najdôležitejšie je, že 
sa tešíme na cieľ našej cesty, ktorým je denný stacionár. Spoločnosť 
iných seniorov, veselá vrava a smiech, zmysluplné využitie každého 
dňa stráveného v stacionári nás posilňuje, dáva nám silu žiť a tešiť sa 
z každého dňa v našom živote. Veľmi sme sa potešili výletom, 
ktorých sme sa v tomto roku mohli zúčastniť. Pozreli sme si 
Bardejovské kúpele, plavili sme sa na lodi na Domaši a navštívili sme 
nádherný kaštieľ na Betliari. Spoznali sme krásy Slovenska a 
načerpali nové sily. Potešili sme sa aj sledovaniu prenosu v TV z 
návštevy sv. Otca a popritom si vychutnávali výbornú kávičku. Počas 
leta sme oslávili 90-te narodeniny dvoch našich senioriek. Boli sme 
zrelaxovať v soľnej jaskyni na Solivare. Pri príležitosti svetového dňa 
prvej pomoci sme si vyskúšali, či vieme obviazať zranenú ruku a či 
poznáme číslo prvej pomoci. Pre darcov krvi sme vyrobili malé 
upomienkové predmety. Momentálne pripravujeme gratulačné 
pohľadnice pre našich jubilantov z obce. Čaká nás ešte množstvo 
iných aktivít, ktoré samozrejme prispôsobujeme aktuálnej 
epidemiologickej situácii. Dni utekajú veľmi rýchlo, rôčky pribúdajú, 
ale energie máme stále na rozdávanie.
Na záver už len citát: „Nezľakni sa staroby, je to obraz, ktorý musíš 
prijať.“ (Brigita Bergerová)

za kolektív Denného stacionára Mgr. Andrea Hanišová



Uznesenie 1/8/2021: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2021.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava 
Antonyová a Gejza Sabanoš.

Uznesenie 2/8/2021:    
OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021.

Uznesenie 3/8/2021: 
OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Domov sv. 
Dominika, Petrovany 115 vo výške 2,50 €/deň pre 
obyvateľku obce Ľubotice na rok 2021, ktorý sa 
poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách.

Uznesenie 4/8/2021:    
OcZ schvaľuje osadenie zvislého dopravného značenia 
„pozor deti“ v oboch smeroch, „prechod pre chodcov“ 
v oboch smeroch a vodorovné značenie prechodu pre 
chodcov na komunikácii v blízkosti bytového domu 
Duo byty na ul. Sekčovskej.

Uznesenie 5/8/2021: 
OcZ neschvaľuje návrh Ing. Fečika na 
spolufinancovanie rekonštrukcie križovatky a CSS ulíc 
Arm. gen. Svobodu a Vihorlatská žiadateľa mesta 
Prešov vo výške 5% z celkovej ceny projektu podľa 
výsledku verejného obstarávania.

Uznesenie 6/8/2021:    
OcZ schvaľuje návrh Ing. Pariľáka nepodieľať sa na 
spolufinancovaní rekonštrukcie križovatky a CSS ulíc 
Arm. gen. Svobodu a Vihorlatská žiadateľa mesta 
Prešov. 

Uznesenie 7/8/2021:    
OcZ schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 100 % od. 
15.12.2020 do 15.04.2021 z dôvodu núteného 
uzatvorenia prevádzky na základe stanovených 
protipandemických opatrení pre Tatianu Bokšajovú – U 
SUSEDA, Jastrabie nad Topľou 70.

Uznesenie 8/8/2021:    
OcZ schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 100 % od. 
16.10.2020 do 31.05.2021 z  dôvodu núteného 
uzatvorenia prevádzky na základe stanovených 
protipandemických opatrení pre Mateja Harčára, 
Gagarinova 19, Ľubotice.

Uznesenie 9/8/2021:    
OcZ schvaľuje žiadosť Milana Dudáša, Gagarinova 9, 
Ľubotice o finančnú výpomoc 255,- € za opravu 
zdravotnej pomôcky pre ŤZP dcéru.

Uznesenie 10/8/2021:    
OcZ schvaľuje finančný dar vo výške 100,- € pre 
spoločnosť Pierott, n.o., Volgogradská 18, Prešov na 
liečenie chorého chlapca Marka.

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:    
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2021, 
ktorým sa určuje názov nových ulíc v obci Ľubotice.

Závery z rokovania OcZ 
dňa 11.10. 2021
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Oprava ciest v Ľuboticiach pokračuje.

JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce

Po minuloročnej rekonštrukcii Roľníckej ulice a predĺžení Makarenkovej 
ulice pokračujú investície obce do opravy ciest aj v roku 2021. Dočasnú 
úpravu dostala Bánovecká ulica, ktorá je veľmi vyťažená a bola vo veľmi 
zlom stave. Na jej komplexnú rekonštrukciu sa pripravuje projektová 
dokumentácia. Šírkové parametre tejto cesty však naznačujú, že časť tejto 
ulice bude jednosmerná. Ukončená bola oprava Záhradnej ulice spolu s 
osadením verejného osvetlenia. Tmavá ulička bez spevneného povrchu sa tak 
stala plnohodnotnou ulicou. Prebiehajúca oprava Gagarinovej ulice je 
najväčšou investíciou  v tomto roku, keďže ide o cca 350 m dlhú cestu a 
opravený bude aj chodník, ktorý už bol vo veľmi schátranom stave. Ďalšou 
cestou, ktorá bude opravená ešte v tomto roku je Krížna ulica v ľavej časti pri 
potoku.

ul.  Záhradná

ul.  Gagarinova

ul.  Bánovecká

OcU
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A tak sa naša škôlka zapojila do celoročného edukačno-zážit-
kového programu ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO, ktoré je 
súčasťou celosvetovej kampane FOOD-REVOLUTION Jamieho 
Olivera a ktorého zámerom je podporovať zdravý životný štýl a 
bojovať proti obezite detí. Podstatou praktických hodín je, aby deti 
ochutnávali zeleninu v surovom stave alebo si z nej pripravili 
chutné dobrôtky. Nuž, sami uznáte, že takýto program sme si 
nemohli nechať ujsť a hneď, ako to bolo možné, sa p. uč. Martina 
Stajančová a p. uč. Marika Kresaničová vyškolili, potom p. 
riaditeľka zakúpila edukačné pomôcky, škrabky na zeleninu, 
detské nožíky, dosky na krájanie a super-cool zásterky. Taktiež sa 
do projektu zapojila p. vedúca ŠJ a tety kuchárky, ktoré ,,maskujú" 
požadovanú zeleninku v jedle a my ju musíme nájsť. A nakoniec sa 
prihlásilo 10 odvážnych detí a to pravé zeleninkové šialenstvo sa 
mohlo začať. A veru sa aj 04.10.2021 začalo. Prvá hodina, kde 
hlavnou hrdinkou bola MRVIČKA, dopadla skvele. Deti opatrne 
čistili, krájali, chutnali, ba aj šalátik ,,navarili". Ale najväčším waw 
bolo, keď zeleninku nielenže ochutnali, ale aj zjedli deti, ktoré 
dovtedy ani za ten svet... A to je dôvod a zmysel tohto zelen-
inkového šialenstva. 

Prvé kroky v škole

Zeleninkové šialenstvo

  

Konečne nastala chvíľa tá,
keď v našej škôlke 

začala zeleninko-zábava.
Čo to vlastne deje sa?

Prečo zeleninka šalie sa?
Nuž preto, aby v brušku detičiek,

nechýbal žiaden vitamínček.

Začiatky bývajú ťažké... hovorí jeden známy výrok, a žiaľ, po 
pocovidovom dištančnom vzdelávaní je to dvojnásobná pravda. 
Na jednej strane sa všetci tešíme na kolektív, priateľov, obnove-
nie sociálnych kontaktov, ale ukazujú sa aj „medzery“, ktoré 
nechcené domáce vzdelávanie prinieslo. Je ťažké obnoviť 
návyky systematického učenia, vyplniť „čierne diery“ vo 
vedomostiach, keď chýbal výklad učiva s precvičovaním za 
osobnej asistencie vyučujúceho. Prvý mesiac v škole je teda 
adaptáciou i časom diagnostiky, čo sa v domácom vzdelávaní 
nedotiahlo. Napriek tomu sa škola nevzdáva ani aktivít nad 
rámec bežného vyučovania. Máme za sebou školské kolá 
Technickej olympiády (8.10.), Olympiády zo SJL (15.10.) – 
netradične-dištančnou počítačovou formou. Teší nás úspech 
Filipa Majdáka v Krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína, kde 
za nahrávku z prózy získal vo svojej kategórii (5.-6.ročník) 
pekné 3. miesto. 7.10. si bol s vyučujúcou SJL vyzdvihnúť cenu 
v DJZ v Prešove. Žiaci 6.ročníkov si praveké a staroveké dejiny 
pripomenuli exkurziou v Hanušovciach nad Topľou, návštevou 
archeoparku a kaštieľa.
Nezabúdame ani na aktivity na podporu sociálneho cítenia detí. 
Zbierkou Biela pastelka sme si spomínali na tých, ktorí bojujú s 
handicapom oslabeného zraku, čaká nás „Ponožkový október“, v 
ktorom sa snažíme pomôcť ľuďom v núdzi zbierkou teplých 
ponožiek a podkolienok. Z potravín sme sa zamerali na zbieranie 
zemiakov pre ľudí v núdzi v rámci projektu „Podaj ďalej...“. 
Pri všetkých aktivitách však nezabúdame ani na ochranu pred 
covidom a snažíme sa dodržiavať proticovidové opatrenia, 
ktorými sa musia školy riadiť.
Dúfame, že ani nepriaznivé vonkajšie podmienky nezabrzdia 
žiakov našej školy v ich vedomostnom i tvorivom rozvoji.

Mária Kresaničová

Mgr. Martina Baňasová

udeľovanie diplomu Filipovi Majdákovi za 3.  miesto 
Hviezdoslavovho Kubína v krajskom kole

z exkurzie v Hanušovciach
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Tak ako minulý, aj tento ročník Ľubotickej 
desiatky bol poznamenaný daždivým 
počasím a ťažšími bežeckými 
podmienkami. Ani to však neodradilo 135 
bežcov a 16 nordic-walkerov, aby si zmerali 
sily na 10 resp. 5 kilometrovej trati. 
Organizátorov potešil aj veľký záujem z 
radov domácich.
10km trať zvládol najrýchlejšie Emil Fučo 
(39:56), za ním finišovali poľskí pretekári 
K.Machowski (41:06) a B.Machowski 
(42:55). Z domácich bežcov si s traťou 
najlepšie poradili Damián Neupauer 
(47:31), Matej Platko (47:59) a Vladimír 
Hrubý (52:44). Vo vekovej kategórii nad 60r 
finišoval domáci Lukáš Kormaník na 2. 
mieste (53:43). Medzi ženami dominovala 
Zuzana Gejdošová z ŠKP Bratislava 

(50:01), druhá dobehla Simona 
Čonková (51:59) a tretia Silvia 
Odelgová (52:58), obe Maras 
Team.
Na kratšej, 5km trati vyhral v 
mužskej kategórii Dávid 
Brodňanský z ŠK Biatlon 
Prešov (22:44). Z domácich 
pretekárov boli najrýchlejší 
Marek Sajdak, Tomáš Komka a 
Miroslav Kormaník. Na stupne 
víťazov sa medzi ženami 
dostali dve domáce pretekárky, 
Zuzana Sajdaková skončila v 
celkovom poradí druhá a Eva 
Lešková tretia, kategóriu 
vyhrala Michala Lukáčová z 
Prešova (30:28). Treťou 
najrýchlejšou Ľubotičankou 
bola Lucia Kočišková. Medzi 
pretekármi v nordic walkingu 

sa najviac darilo Jozefovi Šoltésovi a Jane 
Fottovej. Vo vekovej kategórii nad 55 rokov 
zvíťazil domáci Gejza Sabanoš. 
Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa na 
úspešnej organizácii 7. ročníka Ľubotickej 
desiatky podieľali.
Z ďalších zaujímavých výsledkov bežcov 
TJ Sokol Ľubotice môžeme spomenúť 3. 
miesto Lukáša Kormaníka a 7. miesto 
Mateja Platka vo svojich vekových 
kategóriách na Chminiansko-novoveskom 
behu, 13. miesto M. Platka v Behu do kopca 
na Kráľovú studňu, či 2. miesto 
L.Kormaníka na atletickej veteraniáde. 
Peter Kizek sa zapojil do najväčšieho 
štafetového behu na Slovensku Od Tatier k 
Dunaju, a spolu s tímom DHR zvládli 345 
kilometrovú trať za 35 hodín a 33 minút.

Jeseň patrí aj veľkým bežeckým 
podujatiam. Pre 4.ročník Prešovského 
polmaratónu zvolili organizátori netradičné, 
večerné podmienky. Lukáš Kormaník si s 
21,1 kilometrovým behom pri umelom 
osvetlení poradil výborne a vo svojej 
kategórii obhájil prvenstvo s časom 1:39:26. 
Matej Platko zvládol rovnakú trať za 
1:39:35 (23.miesto v celkovom poradí). 
Peter Kizek zvolil kratší pretek a na 10km 
trati si zlepšil svoj osobný rekord na 46:44 
(26. miesto zo 110 pretekárov). 
Na presunutom 61.ročníku Večerného behu 
Prešovom si druhé miesto vo svojich 
kategóriách vybehali Lukáš Kormaník a Eva 
Lešková. S ťažkým súperom na trati sa 
museli popasovať muži v A kategórii, kde 
jednoznačne dominoval najlepší súčasný 
slovenský maratónec Tibor Sahajda. Matej 
Platko skončil s kvalitným časom 29:09 na 
7.mieste. 
Ľubotice mali zastúpenie aj na 
najznámejšom bežeckom podujatí na 
Slovensku, Medzinárodnom maratóne 
mieru v Košiciach. Matej Platko si znovu 
zabehol polmaratónsku trať a vylepšil čas na 
1:37:06. 
Na zatiaľ poslednom podujatí Okresnej 
bežeckej ligy, Dvojmíľovom behu, sa našim 
pretekárom darilo - M. Platko 11:51 
(5.miesto v kategórii), L. Kormaník 13:34, 
E.Lešková 14:49 (obidvaja druhé miesto vo 
svojich kategóriách). 

Nasledujúce bežecké podujatia:
23.10. - Beh hrebeňom Čergova
31.12. - Silvestrovský beh Prešov

Za bežecký tím TJ Sokol Ľubotice,
Eva Lešková

Ďalší úspešný
ročník Ľubotickej
desiatky za nami
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  ÚSPEŠNÉ LETO 2021 PRE NAŠICH LETECKÝCH MODELÁROV
Pre tých čitateľov a 
fanúšikov, ktorí 

pravidelne sledujú 
úspechy ako aj neúspechy 

našich leteckých modelárov 
je tu súhrn súťaží, ktoré sme absolvovali v 
letnom období.
Majstrovstvá Slovenskej republiky boli 
prvou akciou, lietali sa kategórie hádzadiel 
(H) a voľne lietajúcich modelov F1H. 
Konali sa 21.8.2021 na letisku v Prešove, 
usporiadateľom bol Model klub Prešov a 
organizátorom LERMAS. Akcia sa lietala 
za pekného počasia. Kategóriu H juniorov 
vyhral Cyril Potocký a druhé miesto patrilo 
Dušanovi Minárikovi, vo vekovej kategórii 
do 12 rokov druhé miesto patrilo Bianke 
Minárikovej a tretie Františkovi Potockému. 
Seniorov reprezentoval Milan Minárik na 
siedmom mieste a Štefanovi Potockému 
prischlo devätnáste miesto. Kategória F1H 
bola tiež úspešná. Titul Majstra Slovenska 
získal Dušan Minárik ako jediný junior 
medzi seniormi. Seniorov zastupoval ešte 
Milan Minárik na piatom mieste. Žiakov 
úspešne zastupovala Bianka Mináriková a 
získala pekné druhé miesto.   
  
Hneď na druhý deň 22.8.2021 sa lietali 
ďalšie zo série M SR a to v kategóriách A3 a 
F1G. Usporiadateľ ako aj organizátor 
dokonca aj miesto sa nemenilo. Počasie bolo 
ešte krajšie ako v sobotu. Aj tu dobre 
zabojoval Dušan Minárik, ktorý ako junior 
obsadil tretie miesto, hneď za ním bol Milan 
Minárik na štvrtom mieste. V kategórii F1G 
lietali na piatom mieste Dušan Minárik a 
šieste miesto obsadil Milan Minárik. 

O týždeň v sobotu 28.8.2021 sa lietal za 
pekného počasia na letisku v Prešove 
Memoriál Michala Dorka. Model klub 
Prešov usporiadal peknú spomienkovú 
akciu. V hádzadlách  obsadil štvrté miesto 
žiakov František Potocký, Cyril Potocký 
druhé miesto juniorov, Milan Minárik získal 
druhé miesto seniorov, Štefan Potocký 
obsadil siedme miesto. Kategóriu F1A 
juniorov reprezentovali Cyril Potocký na 
piatom a František Potocký na šiestom 
mieste. Milanovi Minárikovi patrilo tretie 
miesto medzi seniormi, štvrtý bol Štefan 
Potocký.
Nedeľa 29.8.2021 patrila súťaži „Prešovské 
hádzadlá 2021“, počasie sa trochu zhoršilo. 
Lietalo sa ako v jeseni, bolo chladnejšie a 
mrholilo. Hádzadlá žiakov absolvoval 
František Potocký na štvrtom mieste, 
juniorské druhé miesto patrilo Cyrilovi 
Potockému, seniorov na druhom mieste 
zastupoval Milan Minárik a siedme miesto 
patrilo Štefanovi Potockému.  
   
Nasledovala „Bardejovská pustovka“ 
11.9.2021, ktorá sa konala na letisku 
Sveržov, organizátorom bolo Združenie 
Bardejovských modelárov. Za našich 
modelárov sa tejto súťaže zúčastnil Milan 
Minárik, ktorý získal štvrté miesto vo 
vystreľovadlách seniorov a druhé miesto 
hádzadiel seniorov.   

V septembri sme sa zúčastnili aj svetových  
pohárov (SP) pod názvom „Hogo cup“ 
(25.9.2021) a „Žabokreky cup“ (26.9.2021). 
Súčasťou týchto SP boli prvé dve kolá 
seriálu M SR v kategórii F1A. Počasie bolo 
vynikajúce, organizátor KLM Žabokreky 

nad Nitrou zabezpečil výborné podmienky 
na lietanie. V početnej medzinárodnej účasti 
Dušan Minárik získal v „Hogo cup“ 
dvadsiate šieste  miesto v celkovom poradí 
spolu so seniormi a ako junior bol na 
štvrtom mieste. Milan Minárik obsadil 
dvadsiate deviate miesto. „Žabokreky cup“ 
bol, čo sa týka umiestnenia ako cez 
kopírovací papier. Dušan Minárik získal 
dvadsiate šieste  miesto v celkovom poradí 
spolu so seniormi a ako junior bol na 
štvrtom mieste, Milan Minárik obsadil 
dvadsiate deviate miesto.  
Prvé kolo seriálu M SR v kat. F1A (súčasť  
Hogo cupu) dopadlo celkom priaznivo. 
Dušan Minárik získal deviate miesto v 
celkovom poradí spolu so seniormi a ako 
junior bol na štvrtom mieste, Milan Minárik 
obsadil dvanáste miesto. Druhé kolo seriálu 
M SR (súčasť Žabokreky cupu) s 
umiestnením Dušana Minárika na deviatom 
mieste v celkovom poradí spolu so seniormi 
a ako junior bol na štvrtom mieste, Milan 
Minárik obsadil desiate miesto.   
   
O týždeň sa už lietalo v Prešove. November 
nás privítal slnečným, no veterným 
počasím. Ráno 2.11.2021 sa lietala súťaž 
Memoriál Jožka Hudáka a hneď na to 
Memoriál Gabriela Hudáka. V prvej z nich 
obsadil Milan Minárik v kategórii F1A piate 
miesto a jeho brat Dušan v kategórii F1G 
tretie. Memoriál Gabriela Hudáka lietal už 
len Milan Minárik a obsadil pekné tretie 
miesto v kategórii A3 seniorov.  
   Do konca roka máme ešte niekoľko súťaží 
a možno sa nám podarí vycestovať aj na 
medzinárodnú súťaž do Poľska.

Minárik Milan

Na štvrtom mieste Dušan Minárik v kategórii F1A juniorov v SP "Hogo 
cup", tretí bol Adrián Mikolášek, druhý Patrik Klobušický, obaja z 

Trenčianskej Turnej a víťazom bol Vladimír Ivančo z Fintíc.

Bianka Mináriková so ziskom dvoch strieborných medailí v kategórii 
F1H a hádzadiel na M SR, vedľa stojí Dušan Minárik ako Majster 

Slovenska v kategórii F1H a striebrom v kategórii hádzadiel. Vedľa nich 
s modelom hádzadla v ruke stojí ich otec Dušan Minárik.


