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Príjemné prežitie vianočných sviatkov a 
šťastný nový rok 2022 praje

starosta obce Ľubotice  
JUDr. Miroslav Makara,

poslanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci obecného úradu

Sú tu Vianoce a my Vám za celú redakciu Spravodaja prajeme, aby ste najkrajšie sviatky roka prežili
so svojimi blízkymi v pokoji, zdraví a láske.

Koniec roka je aj príležitosťou poďakovať všetkým prispievateľom, ktorí spolupracovali a naďalej 
spolupracujú pri príprave Spravodaja, redakčnej rade, ale aj tým, ktorí pomáhajú pri grafickej

a jazykovej úprave. A v neposlednom rade aj našim čitateľom.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí reprezentujú obec na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach a 

organizáciám, ktoré svojou prácou prispievajú k lepšiemu 
a kvalitnejšiemu životu našej obce.

Prajeme Vám krásny záver roka, veľa úspechov a ďakujeme!

Požehnané Vianoce...

Vaša redakcia

PF 2022
„Bolo to však pravé svetlo, ktoré osvecuje 

každého človeka prichádzajúceho na svet.“



Uznesenie 1/9/2021: 
OcZ schvaľuje program 
rokovania OcZ č. 8/2021.
Za overovateľov zápisnice boli 
určení Ing. Miroslav Fečik a Ing. 
Slavomír Pariľák.

Uznesenie 2/9/2021:    
OcZ schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č. 5/2021.

Uznesenie 3/9/2021: 
OcZ schvaľuje rozpočet obce 
Ľubotice na rok 2022 a 
viacročný rozpočet obce 
Ľubotice na roky 2023 – 2024.

Uznesenie 4/9/2021:    
OcZ schvaľuje plán zasadnutí 
obecného zastupiteľstva na rok 
2022.

Uznesenie 5/9/2021: 
OcZ schvaľuje predaj pozemku 
parc. č. KN-C 1753, zastavaná 
plocha a nádvorie, o výmere 18 
m2 v k. ú. Ľubotice, vo 
vlastníctve obce Ľubotice podľa 
Znaleckého posudku č. 
179/2021, ktorý vypracovala 
Ing. Eva Orgovánová, 
Volgogradská 68, Prešov, 
znalkyňa v odbore stavebníctva, 
dňa 5.8.2021, za cenu 40,40 
€/m2 pre Ľudmilu Krivú, Jána 
Kostru 66, Ľubotice.

Uznesenie 6/9/2021:    
OcZ neschvaľuje prenájom 
pozemku parc. č. KN-C 1332 vo 
vlastníctve obce Ľubotice pre 
žiadateľa Petra Baču. 

Uznesenie 7/9/2021:    
OcZ schvaľuje zámer prenájmu 
časti pozemku parc. č. KN-C 
1544/1 o výmere 200 m2 za cenu 
5,- €/m2 vo vlastníctve obce 
Ľubotice.

Uznesenie 8/9/2021:    
OcZ schvaľuje:
a.) predloženie žiadosti o 
poskytnutie príspevku v rámci 
programu Výkonným výborom 
SFZ „EURÁ z EURA“, pre 
projekt s názvom 
„Rekonštrukcia šatne na 
futbalovom ihrisku v 
Ľuboticiach“ vo výške 15677,05 
EUR
b.) zabezpečenie finančných 

prostriedkov na 
spolufinancovanie 
realizovaného projektu 
„Rekonštrukcia šatne na 
futbalovom ihrisku v 
Ľuboticiach“ (minimálne 25% z 
výšky celkových oprávnených 
nákladov na projekt) 
c.) financovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov z 
vlastného rozpočtu.

Uznesenie 9/9/2021:    
OcZ schvaľuje:
a.) predloženie žiadosti o 
poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“, číslo 
výzvy: 2021/004 z Fondu na 
podporu športu pre projekt s 
názvom „Ľubotice Športový 
areál – rekonštrukcia podkrovia“ 
vo výške 288931,99 EUR
b.) zabezpečenie finančných 
prostriedkov na 
spolufinancovanie 
realizovaného projektu 
„Ľubotice Športový areál – 
rekonštrukcia podkrovia“  
(minimálne 40% z výšky 
celkových oprávnených 
nákladov na projekt) 
c.) financovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov z 
vlastného rozpočtu.

Uznesenie 10/9/2021:    

OcZ neschvaľuje návrh na 
prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva obce  Ľubotice na 
mimosúdne vyrovnanie v 
právnej veci žalobkyne Jozefy 
Mathiovej proti žalovanému 
obec Ľubotice o určenie 
vlastníckeho práva.

Obecné zastupiteľstvo 
schválilo toto 
VZN:    
Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Ľubotice č. 
3/2021 o nakladaní s odpadmi na 
území obce Ľubotice.

Závery z rokovania OcZ 
dňa 13.12. 2021
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OcÚ

OZNAMY

JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce

Pripomíname podanie daňového priznania k 
dani z nehnuteľnosti
Do 31.1.2022 priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú vlastníci 
nehnuteľnosti:

- ktorí na území obce Ľubotice v roku 2021 kúpili, predali alebo 
dostali darom nehnuteľnosť
- kto je vlastníkom nehnuteľnosti a zatiaľ daňové priznanie nepodal
- ktorým v roku 2021 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na 
stavbu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, prístavbu 
alebo nadstavbu
- ktorí v roku 2021 začali užívať drobnú stavbu
- ktorým sa v roku 2021 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 2022:
- 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

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu zlej pandemickej situácie sa 
Ľubotický ples nebude konať ani tento rok. Táto situácia nás mrzí, 
no dúfame, že sa na obecnom plese stretneme v roku 2023.

Čím je ľudstvo civilizovanejšie, tým viac odpadov produkuje. Každý 
výrobok alebo produkt, je spravidla balený do nevratného obalu, ktorý 
sa okamžite po rozbalení stáva odpadom. 
Jednou z povinností obce, ktoré jej ukladá zákon, je zabezpečiť pre 
občanov zber a likvidáciu odpadov. Za tú to službu  vyberá obec od 
občanov ročný poplatok vo výške 15€ za osobu.  Zmluvným 
partnerom obce pri nakladaní obce s odpadmi sú Technické služby 
mesta Prešov (TSmP). Rozdiel medzi tým, koľko sa vyberie od 
občanov a koľko obec zaplatí za odvoz a likvidáciu odpadu TSmP je 
zhruba 50 000€ ročne. Toto sú financie, ktoré mohli byť vynaložené na 
opravu ciest, údržbu zelene alebo na investičnú činnosť v obci. Aj keď 
sa v budúcnosti asi nevyhneme čiastočnému zvyšovaniu poplatkov za 
zber a likvidáciu odpadu, každý z nás môže už teraz pomôcť znižovať 
náklady na odvoz a likvidáciu odpadu tak, že bude separovať viac a 
tým znižovať objem komunálneho odpadu na minimum. Za 
vyseparovaný plast, papier, sklo a VKMK totiž obec neplatí, platia ho 
priamo výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít.

Likvidácia odpadov je veľmi nákladná, 
riešením je viac separovať
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Mgr. Ján Vysocký

Ľubotice budú mať nový územný plán

Mikuláš v DS

Územný plán obce je základný strategický dokument, ktorý usmerňuje a ovplyvňuje rozvoj územia obce. Slúži ako základná informácia a 
podklad pri akomkoľvek stavebnom konaní v obci. Územný plán obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo a musí byť zverejnený a každému 
sprístupnený. Územný plán obce Ľubotice je dostupný na webovej stránke obce, ako aj na obecnom úrade.
Prvý územný plán obce Ľubotice bol spracovaný v roku 2009, v rokoch 2011, 2014 a  2016 boli schvaľované jeho zmeny a doplnky. Vzhľadom 
na prudký rozvoj obce v poslednej dobe a vzhľadom na potrebu jasnejšieho a prehľadnejšieho územného plánovania v obci Ľubotice pristúpili 
orgány obce k rozhodnutiu, že Ľubotice potrebujú nový Územný plán. V súlade so Stavebným zákonom a zákonom o verejnom obstarávaní bola 
za obstarávateľa vybratá spoločnosť Stanim, s.r.o. a za zhotoviteľa spoločnosť Urbeko s.r.o.
V septembri roku 2021 sa začal celý proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN-O Ľubotice), ktoré zahŕňa tieto etapy : 

1. prípravne práce
2. zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov
3. zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie
4. zabezpečenie spracovania návrhu ÚPN-O a jeho prerokovanie
5. príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPN-O
6. zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti  ÚPN-O, jeho uloženia, vyhotovenia registračného listu a jeho doručenie ministerstvu.

V súčasnosti  prebieha fáza 3. spracovanie zadania a jeho prerokovanie. Návrh zadania pre územný plán obce Ľubotice bol zverejnený na 
internetovej stránke obce www.lubotice.eu, a je k dispozícii aj na obecnom úrade.
Verejnosť je oprávnená podávať pripomienky k návrhu zadania územného plánu obce Ľubotice  do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia 
písomne na adresu: Obec Ľubotice, Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice,  prípadne do elektronickej schránky obce Ľubotice. Osobné podanie je 
možné aj do podateľne obce a spôsobom podľa pokynov zverejnených obcou v čase podania.   

Opravené cesty ...
Práce na oprave cesty a chodníka na Gagarinovej ulici boli ukončené a tak ďalšia ulica v našej obci spĺňa požadované kritériá. Poslednou 
opravenou cestou v tomto roku bola Krížna ulica v ľavej časti pri potoku, ktorá dostala asfaltový povrch.

Odbočenie z Ľubotíc doľava už bezpečnejšie
Nepríjemný zážitok, ktorý pozná veľmi veľa vodičov z Ľubotíc: Odbočujete z Nižňanskej ulice vľavo, zastavíte v strede pri ostrovčeku a zrazu 
cítite náraz zozadu. Problém výjazdu z Ľubotíc v smere na Sekčov bol dlhodobý a riešenia ako semafor, alebo kruhový objazd boli neprípustné 
pre Krajský dopravný inšpektorát a pre ochranné pásmo železnice. Po dvojročných rokovaniach so Slovenskou správou ciest nakoniec došlo k 
dohode. Obec Ľubotice spracovala projektovú dokumentáciu a SSC realizovala prostredníctvom spoločnosti CMR stavebné práce. Od začiatku 
decembra je teda „ťukancom“ pri odbočovaní koniec a sme presvedčení, že tento pripájací pruh vodičom  pri vychádzaní z Ľubotíc pomôže.
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DAR PRE SVÄTÉHO OTCA
V týchto dňoch končiaceho sa roka dovoľte 
mi obzrieť sa späť a pripomenúť sebe aj Vám, 
hádam najvýznamnejšiu udalosť, ktorej sme 
boli účastní. Bola to apoštolská návšteva Sv. 
Otca Františka na Slovensku. V Prešove sme 
ho privítali 14. septembra 2021.
Som mladý umelec z Ľubotíc, s hendikepom, 
ktorému sa dostalo cti namaľovať obraz pre 
Svätého Otca Františka, ktorý reprezentoval 
náš Prešovský kraj. Bol tak jedným z darov, 
ktoré mu pri osobnom stretnutí odovzdal 
predseda Prešovského samosprávneho kraja, p. Milan Majerský. Obrazom som sa snažil zachytiť 
krásu a duchovnú silu jedného z našich najvýznamnejších a najstarších pútnických miest, Mariánsku 
horu a symbol Slovanov – lipu.
Touto cestou chcem vyjadriť vďačnosť ľuďom, ktorí nám zdravotne znevýhodneným pomáhajú 
prekonávať prekážky a nebáť sa s nimi popasovať. Napokon moja úprimná vďaka patrí Pánu Bohu 
za talent, ktorým ma obdaril a schopnosť vytvárať veci, ktoré pohladia naše oči a srdcia.

S úctou, Matúš Baňas

Vedeli ste, ...Vedeli ste, ...
... že v Ľuboticiach sídli firma, ktorá vystavuje svoj jedinečný výrobok na výstave Expo 2020 v Dubaji? 

Prvý rastúci skladací bicykel „Sharvan bike“ je jedinečným svojho druhu na svete. Názov bicykla pochádza z anglického slova „share one“ a 
pomenúva živého, nespútaného chlapca. Bol vyvinutý, skonštruovaný a vyrobený na Slovensku technológiou vstrekovania plastov a odlievania 
hliníka. Bicykel rastie, skladá sa a mení farby. Po zložení sa zmestí aj do kufra auta, či iných menších priestorov. Farebné kryty rámu sú 
vymeniteľné, dokonca je možné navrhnúť a objednať si vlastný originálny kryt. Vďaka nastaviteľným riadidlám a vysúvaciemu rámu sa 
jednoducho prispôsobí jazdcom rôznej výšky, hmotnosti a veku. 
Na domácom trhnu bude v priebehu budúceho roka.

Mgr. Martina Klimovičová
Firme a šikovným zamestnancom blahoželáme
k unikátnemu výrobku a prajeme veľa ďalších úspechov...
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Požehnanie adventného vencaPožehnanie adventného venca
Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a 
oslavy toho, ktorý prichádza. Symbolika adventného 
venca je krásna. Veniec je vyrobený z rôznych 
ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. Štyri adventné 
sviece označujú počet adventných nedelí. Každá svieca 
má svoje pomenovanie: prvá svieca je nádej, druhá mier, 
tretia radosť a štvrtá láska. Pribúdanie svetla na venci 
znázorňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý je svetlom 
tohto sveta.
V prvú adventnú nedeľu 28. novembra 2021 sa po sv. 
omši uskutočnilo slávnostné požehnanie adventného 
venca. Konalo sa na námestí pred Obecným úradom bez 
účasti verejnosti. Adventný veniec požehnal duchovný 
otec, František Voľanský.  
Ďakujeme rodine Hambalekovej za darovanie 
ihličnatého stromu na výrobu adventného venca, ktorý 
skrášľuje námestie a rodine Morochovej a Ivaneckej za 
jeho zhotovenie.
Želajme si, nech  svetlo adventných sviečok zapáli aj 
svetlo v našich srdciach, aby sme si navzájom dávali viac 
lásky, radosti a porozumenia. 
Prajeme Vám požehnaný vianočný čas...

Mikuláš v dennom stacionári

Blíži sa čas vianočný a s ním spojené milé povinnosti. Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok sme si ešte pred Mikulášom postavili 
vianočný stromček, ktorý sme si spoločne so seniormi vyzdobili.
Každý senior symbolicky zavesil na stromček niekoľko rozličných ozdôb, ako symbol našej spolupatričnosti a rešpektovania vzájomnej 
odlišnosti. Ani tohto roku na nás nezabudol Mikuláš, čert a anjel. Priniesli nám mikulášske balíčky plné sladkostí a veľa radosti a veselos-
ti. Niečo pekné sme Mikulášovi zarecitovali, zaspievali, spoločne sme sa fotografovali a nakoniec si trošku zatancovali. Veríme, že tento 
deň ešte dlho ostane v spomienkach našich seniorov. 
V predvianočnom období prišiel priamo do denného stacionára vyspovedať našich seniorov pán farár František.
Nielen v predvianočnom období sa v stacionári  venujeme aj činnosti s prvkami biblioterapie.  Je to metóda o čítaní ale aj o práci s textom. 
Prečítame seniorom krátku ukážku z knihy a požiadame ich, aby vyjadrili svoj názor. Oni reagujú na nás, my na nich a takto vzniká 
vzájomný dialóg, následne interakcia v rámci skupiny. Rekapituláciou prečítaného a rozprávaním aktivizujeme mozog. Pri počúvaní 
musia aj porozumieť tomu o čom sa hovorí, zaujať nejaký postoj, spracovať získanú informáciu. V rámci činnosti s prvkami ergoterapie 
sa sústreďujeme na výrobu rôznych predmetov. Pracujeme s papierom, s látkou resp. s akýmkoľvek materiálom. Každá takáto činnosť 
vedie k aktivizácii seniora, aby nesedel len tak pasívne. Vyrábaním rozličných predmetov podporujeme u seniorov čo najväčšiu samostat-
nosť a sebestačnosť. 
Čo najviac seniori potrebujú je prítomnosť iného človeka a pocit bezpečia a pochopenia. Učíme sa rešpektovať názor toho druhého, učíme 
sa trpezlivosti a porozumeniu.  Na záver roka nás ešte čaká spoločné posedenie pri stromčeku.
Je tu čas čakania a prípravy na príchod Mesiáša, na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista.

Za kolektív DS Mgr. Andrea Hanišová

Mgr. Martina Klimovičová



Škola v predvianočnom období
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Aj v našej materskej škole už panuje vianočná atmosféra, ktorú pre 
deti dennodenne pripravujú pani učiteľky. Mikuláš poslal svojich 
pomocníkov, aby deťom odovzdali jeho pozdrav a samozrejme 
„niečo“ pre mlsné jazýčky, múdre hlavičky a šikovné ručičky v 
mikulášskom eko balíčku. V bohatstve týchto adventných chvíľ 
sme sa stíšili aj pre dobro a štedrosť, ktorú učíme deti nielen 
chápať, ale aj skutkami prejavovať. A tak sa deti spolu so svojimi 
rodičmi pripojili k našej výzve, pripraviť pre našich starkých v 
dennom stacionári  „Voňavé Vianoce pri čajíku“. A spolu so 

sladkými dobrotami, veríme, že sme im v tejto komplikovanej 
dobe vyčarili úsmev na tvári a teplo pri srdiečku.
Pre rodičov sme tiež pripravili prekvapenie. Okolnosti nedovoľujú 
stretnúť sa na našom tradičnom Mikulášskom večierku, ale to nás 
neodradilo od usilovnosti a pre všetkých, ktorým je naša materská 
škola blízka sme pripravili nahrávanie vianočného programu 
plného krásnych rozprávok v podaní našich detí. To všetko 
prebehlo v prostredí materskej školy, s kulisami, hudbou a bude 
tešiť rodinné domáce videotéky.
Aj malými radosťami si zachovajme vianočné svetlo porozumenia 
a pokoja v nás čo najdlhšie, snáď natrvalo.
Prajeme Vám pokojné a milostiplné sviatky.

ROZPRÁVKOVÉ
VIANOCE

. . .radostné, čarovné, bohaté,  láskyplné…
jediné sviatky v roku, ktoré majú toľko prívlaskov… 

VIANOCE
… niet vari krajších chvíľ v kruhu najbližších.

Čas pred Vianocami býva uponáhľaný a bohatý na udalosti. Aj 
keď protipandemické opatrenia trochu „pribrzdili“ ruch v škole, 
život sa nezastavil. Triedy nám striedavo odchádzali na 
dištančné vzdelávanie, ale boli sme radi, že môžeme učiť aj 
prezenčne. Mimoškolské aktivity sa často presúvali do online 
priestoru. Takto sme absolvovali niekoľko školských kôl 
olympiád z rôznych predmetov. Prebehli už aj okresné kolá z 2 
predmetov. V Olympiáde zo SJL získala Eliška Štovčíková 
4.miesto, v Technickej olympiáde Jakub Krajňák a Adam Lonc 
skončili na 3. mieste. Október sprevádzali aktivity pre seniorov. 
Nemohli sme sa stretnúť priamo, no spomenuli sme si na nich 
výrobou pozdravov, zaslaním filmového zostrihu z našich 
školských aktivít a krabičkami lásky vyrobenými na mieru. 
Prežili sme pekné chvíle v ŠKD s návštevou Mikuláša a v 
triedach pri predvianočnom posedení.
Posledný týždeň pred prázdninami nás opäť čaká dištančné 
vzdelávanie a po ňom si už všetci želáme, aby sme prežili pekné 
chvíle v pokoji a láske, počas ktorých sa potešíme z daru 
narodenia Božieho Syna.

Za kolektív MŠ,  Martina Ivanecká
Mgr. Martina Baňasová, za kolektív ZŠ



Za tím OZ KreDO, Ondrej a Lucia Dlugošoví

Za posledné obdobie sa v Domčekove rozbehli nové 
zaujímavé aktivity pre deti, mládež a rodiny a to vďaka 
podpore nadácie Kaufland, Karpatskej nadácii, Združeniu 
kresťanských spoločenstiev mládeže a darovaním 2% z dane. 
Konkrétne to boli pravidelné aktivity, ako je šachový krúžok, 
netradičné kreatívne dielne, športové klubovne a iné. Klasikou 
ostali mama kluby a klub ovečka pre mamky s deťmi. Po dlhej 
dobe sme sa opäť mohli stretávať a rozvíjať potenciál 
najmenších detí na Montessori kluboch. Veľmi nás teší, že o 
aktivity NSSDR v Domčekove je vždy veľký záujem a že tu 
môžeme stále vidieť nové tváre, ktoré sem zavítajú. Pre všetky 
vekové kategórie je tu vytvorený priestor na trávenie voľného 
času, vzájomne spoznávanie sa a využitie sociálnych služieb, 
ktoré odborne zastrešuje OZ KreDO. 
Počas adventného obdobia sme sa zapojili do výzvy Vianočná 
pošta 2021. Zapojené deti vyrobili 25 krásnych vianočných 
pozdravov pre seniorov v domovoch dôchodcov z rôznych 
kútoch Slovenska. V rámci Mikulášskej zbierky „Podeľ sa“ 
sme zrealizovali už druhýkrát potravinovú zbierku pre 
núdznych, osamelých či sociálne znevýhodnené rodiny v našej 
obci. Veľmi sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom a 
tým, ktorí sa zapojili do týchto predvianočných aktivít a 
výziev. Je krásne vidieť, že si vieme navzájom pomáhať, 
podporiť sa a šíriť dobro okolo seba...

SPRÁVY Z DOMČEKOVA

Národná transfúzna služba SR vyzýva všetkých zdravých darcov a prvodarcov na darovanie krvi. Kritický je najmä stav zásob všetkých 
krvných skupín s Rh negatívnym faktorom. 

V dôsledku zlej epidemiologickej situácie pandémie ochorenia COVID-19, 
zaznamenala NTSSR pokles darcov krvi. V nemocniciach sa však stále nachádzajú 
pacienti, ktorí potrebujú transfúziu. Ide o onkologických pacientov, hematologických 
pacientov, pacientov na traumatológii, gynekológii, pacientov so srdcovo-cievnymi 
ochoreniami, pacientov po transplantácii a taktiež o akútnych pacientov, ktorí krv 
potrebujú k záchrane svojho života.

Odberové pracoviská Národnej transfúznej služby SR majú prísne bezpečnostné, 
hygienické a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Darca krvi sa musí telefonicky objednať na tel.č. 
051/7011825, na odberovom pracovisku dostane nový respirátor, je mu zmeraná telesná teplota, vydezinfikuje si ruky a vyplní vstupný 
skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika ochorenia COVID-19. Takto overený darca postupuje ďalej na pracovisko, vyplní Dotazník darcu 
krvi, vykoná sa predodberové vyšetrenie, vyšetrenie lekárom a následne sa daruje krv.
Pri odbere krvi nahláste, že ste darcom krvi za obec Ľubotice. Chceme Vás poprosiť, aby ste nám dali vedieť, že ste boli darovať krv a 
zavolali nám na tel. č. 051/7480904. Túto informáciu posunieme MS SČK v Ľuboticiach. Ďakujeme všetkým darcom, že zachraňujú 
životy.

Darovať krv je možné v pondelok až piatok od 7:00 hod. do 14:00 hod., v utorok od 7:00 hod. do 17:00 hod.

DARCOVIA KRVI
„Jeden darca krvi môže zachrániť až 3 ľudské životy.“

(7)

 

informačný časopis obce Ľubotice

Gabriela Hudáková, predseda MS SČK v Ľuboticiach



  
   

    

  

  

 

  

  

  

 

 

  

Ako každý rok, tak aj tento sa musí odlietať aj posledná súťaž sezóny. Pre našich leteckých modelárov to boli súťaže, ktoré sa konali v 
novembri a to ešte v jeden deň. Takže ešte pred rekapituláciou tohtoročnej sezóny uvedieme úspechy, ktoré sme dosiahli na posledných 
dvoch súťažiach.
Šiesty november a letisko v Prešove, to bol čas a miesto, kde sme síce trochu predčasne, ale celkom úspešne ukončili leteckomodelársku 
sezónu. Počasie nám mimoriadne prialo. Mierny vietor, slniečko a teplota od 0 do 9°C, pekné jesenné počasie. Na našej účasti zaúradovala 
aj karanténa a proticovidové opatrenia.
Prvou akciou tohto dňa bola „Prešovská jeseň“ lietali sa hádzadlá (H), vetrone na gumový pohon (F1G) a  klzáky (A3). Hádzadlá žiakov 
a desiate miesto v nich patrilo Bianke Minárikovej a štvrté miesto v F1G  bolo vybojované jej otcom Dušanom Minárikom. Ostal nám 
posledný člen tejto skupinky a to Milan Minárik, ktorý lietal v seniorských kategóriách, kde v hádzadlách obsadil tretie a v A3 štvrté 
miesto.
Druhou akciou a ako sme ešte nevedeli, aj poslednou tohtoročnou, boli M SR v kategórii vystreľovacích klzákov (V). Záver dobrý, všetko 
dobré. Pekné počasie nám poskytlo aj krásne zážitky z lietania a skvelý výsledok na majstrovstvách. Bianka Mináriková obsadila výborné 
druhé miesto v žiackej vekovej skupine do 12 rokov. Milan Minárik medzi seniormi, vo veľkej konkurencii, obsadil tretie miesto.
Pre covidové opatrenia v decembrovom období boli zrušené MSR halových modelov a na SP v Poľsku sme radšej necestovali z dôvodu 
hroziacej karantény.
A teraz môžeme pristúpiť k rekapitulácii našich úspechov získaných počas tejto sezóny. Takáto rekapitulácia sa robí ľahko, lebo úspešní 
sme aj boli. Odhliadnuc od regionálnych akcií, na ktorých sme mali skoro stále našich zverencov na popredných miestach, spomenieme 
len tie úspechy, ktoré boli získané na vrcholových akciách. 
Dve štvrté miesta juniorov získané vo svetovom pohári (Hogo cup a Žabokreky Cup) Dušana Minárika v kategórii F1A. Dušan Minárik 
(junior), zaznamenal z nás aj najlepšie výsledky a to tri tituly majstra Slovenska v kategóriách P30 (vetroň na gumový pohon), A1 a F1H 
(vetrone); druhé miesto v H (hádzadlá) a tretie miesto A3 (vetroň).
Nasleduje jeho sestra Bianka Mináriková (žiačka), ktorá tiež získala titul majsterky Slovenska v kategórii A1 (vetroň); tri druhé miesta a 
to vo V (vystreľovacie klzáky), H (hádzadlá do 12 rokov) a F1H žiakov.
Cyril Potocký (junior) získal prvé miesto v H (hádzadlá) a jeho brat František Potocký (žiak) tretie v kategórii H (hádzadlá do 12 rokov).
A nakoniec Minárik Milan druhé miesto v kategórii A1 (vetroň)  a tretie miesto  vo V (vystreľovacie klzáky).
Teraz budeme mať krátky odpočinok od súťaží, ktorý využijeme stavbou modelov na ďalšiu sezónu. Veríme, že bude aspoň tak úspešná 
ako táto, ak nie lepšia.

KONIEC LETECKOMODELÁRSKEJ SEZÓNY 2021
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Majstrovstvá Slovenska v kategórii vystreľovacích klzákov usporiadané 6. novembra 2021 na letisku v Prešove a druhé miesto Bianky Minárikovej. 
Majstrom Slovenska sa stal Pavol Fedor, obaja sú členmi modelárskeho klubu MK Prešov.

Milan Minárik


