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ĽUBOTICE

  

www.lubotice.eu

O B E C

18.00  h. Koncert s názvom   "POCTA LEGENDÁM"  v podaní  ZUŠ Ebony Ľubotice
 Zaznejú skladby Elánu, Elvisa Presleyho, Michaela Jacksona, Queenu a dáme si aj Repete  

Nakladanie s odpadom v našej obci
(Komplexná informácia pre občanov)

Manipulácia s odpadom je každodenná 
činnosť človeka. V súčasnej dobe je už 
veľmi málo návratných obalov a tak sa v 
našich domácnostiach hromadí čím ďalej 
tým viac odpadu rôzneho druhu. Preto 
nakladaniu s odpadom musíme venovať 
primeranú pozornosť. Snahou obecného 
úradu je vytvoriť podmienky, aby občania

mali možnosť zbaviť sa odpadu z domác-
ností. Cieľom tohto príspevku je 
informovať o možnostiach zberu a likvidá-
cie odpadu v našej obci. Hlavnou firmou, 
ktorá odoberá odpad z našej obce sú na 
základe zmluvy Technické služby mesta 
Prešov (TSmP). Komunálny odpad 
(netriedený) sa vyváža jeden krát za dva 
týždne. Povinnosťou občanov je v deň 
vývozu vyložiť nádobu pred bránu domu, 
lebo pracovníci TSmP majú zakázané 
vstupovať na súkromné pozemky. V prípade 
potreby si občan môže kúpiť KUKA nádobu 
na obecnom úrade za nákupnú cenu       

(cca 28 €). V rámci separovaného zberu 
komunálneho odpadu sa zberajú plasty, 
papier, sklo a VKMK. V roku 2012 boli do 
každej domácnosti dodané nádoby, ktoré sú 
farebne odlíšené. Žltá nádoba sa používa na 
zber plastov (patrí tam aj polystyrén a fľaše 
treba postúpať, aby sa zmenšil ich objem), 
modrá na zber papiera a zelená na zber 
skla. V prípade, že sa nazberá viac odpadu 
ako sa zmestí do nádoby, treba ho dať do 
vreca a vyložiť spolu s nádobou v deň zberu 
pred bránu domu. V súčasnosti firma 
TENTO prestala meniť papier za toaletný 
papier ale obecný úrad sa snaží získať inú 

pokračovanie na str.  4
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Uznesenie 1/6/2016:   
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2016 
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. 
Fečik a M. Kormaník    

Uznesenie 2/6/2016:    
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016 
rozpočtovým opatrením č. 3/2016.   
 

Uznesenie 3/6/2016:   
OcZ schvaľuje Zmluvu o pôsobnosti Mestskej 
polície v Prešove na území obce Ľubotice.  
  

Uznesenie 4/6/2016:   
OcZ ruší uznesenie OcZ č. 2/4/2016 zo dňa 
09.05.2016 a uznesenie OcZ č. 7/5/2016 zo dňa 
13.06.2016.     

Uznesenie 5/6/2016:    
OcZ nesúhlasí s napojením rodinného domu p. 
Dušana Baču, Švábska 57, Prešov, ktorý plánuje 
postaviť na pozemku č. KN-C 1331 v obci 
Ľubotice, na verejnú kanalizáciu cez pozemok č. 
KN-C 1332, ktorý je vo vlastníctve obce 
Ľubotice.     

Uznesenie 6/6/2016:   
OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníc-
tve obce, a to pozemku č. KN-C 401/4 ostatná 
plocha o výmere 25 m2, ktorý bol geometrickým 
plánom č. 36/2016, vyhotoveným dňa 9.5.2016 
spoločnosťou GeoBan, s.r.o., Konštantínova 3, 
Prešov, oddelený od pozemku č. KN-C 401/2 v 
k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 1132, pre 
Adriánu Sekerákovú, Rokycany 141. OcZ 
posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemok malej 
výmery po ktorom tiekol bývalý potok, ktorý 
obec samostatne nevyužíva. OcZ zároveň v 
nadväznosti na svoje uznesenie č. 5/5/2010 
určuje kúpnu cenu pozemku 13,27 €/m2.  

Uznesenie 7/6/2016:   
OcZ schvaľuje, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, zámer predaja 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – časť 
pozemku parc. č. KN-C 504/1 - orná pôda - o 
výmere cca 25 m2 v k. ú. Ľubotice. OcZ posu-
dzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného 
 zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
 majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
      
 Uznesenie 8/6/2016:   
OcZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku č. 
KN-C 2454 v k. ú. Ľubotice, vo vlastníctve obce, 
pre Annu Sirotňákú, Bardejovská 41, Ľubotice. 

  

MVDr. Štefan Krajči,
starosta obce

 

    

  

  

Naša - vaša matrika
Narodení:
Karin Jurecová
Oliver Majirský
Tomáš Mésl
Barbora Okruhľanská
Liliana Michalovová
Viliam Lelko
Michael Vlasák

Posledné zbohom:
Helena Baňasová, rod. Spišaková 90 r.
Juraj Merganič  65 r.
Anna Tomanová,  rod. Kravcová  84 r.
Kristína Kačalová, rod. Sedláková 77 r.
Margita Gorická, rod. Sirotňaková 84 r.

Sobáš:
Miroslav Fečik a Zuzana Tulejová
Mgr. Ondrej Miháľ a MDDr. Anna Sečková

Už niekoľkokrát sme absolvovali cestu do Nyiregyházy. Cesta tam, je stále nekonečne 
dlhá. No kúpalisko ponúka bazény a atrakcie, ktoré stoja za to. Kvôli počasiu sme 
prekladali termín, ale oplatilo sa. Slniečko sa na nás celý deň usmievalo a ohrievalo nás 
svojimi lúčmi. Bazény ponúkali vodu, kto si akú prial. Plavecký bazén studenú, bazény 
na relax teplú. Na svoje si prišli aj tí, ktorí chceli svoje telesné schránky vystaviť 
liečivým účinkom termálnej vody. Mladí sa dosýta vyšantili na toboganoch a vo 
vodnom víre. Niektorí odvážlivci vyskúšali aj bungee tramoplínu. Výborne sme si 
zacvičili v bazéne. Naším cieľom bolo vychutnať si všetko, čo nám tento deň bolo 
ponúknuté. Hlavne užiť si oddýchnuť v spoločnosti rodiny a priateľov. To sa nám aj 
splnilo. Už teraz sa tešíme na budúce leto.

Dlhá cesta, stála za to… (Maďarsko)

J. Potocká

Uznesenie 1/7/2016:       
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2016
Za overovateľov zápisnice boli určení M. Baňas a M. Havajová   

Uznesenie 2/7/2016:    
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 
13.11.2014 uzatvorenej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Obcou 
Ľubotice.    

Závery z rokovania OcZ dňa 2.8.2016

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce
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Prázdninový týždeň výletov
 K prázdninám neodmysliteľne patria aj výlety a spoznávanie nášho okolia. Preto 
sme sa rozhodli, že deťom ponúkneme v jednom týždni (1.-5.8.2016) možnosť prežiť veľa 
zaujímavého. A podarilo sa! Veľká vďaka za to patrí 19 animátorom, ktorí nám pomáhali, 
kedy mohli. Niektorí to s nami „ťahali“ celý týždeň. Svedectvo o tom, že naozaj odviedli kus 
vzácnej práce, je spokojnosť, ktorá vyžarovala z tvárí detí. A mali sa čo obracať, veď na 
našich výletoch sa vystriedalo 33 detí. Okolo 20 vytrvalcov sme tam mali každý deň. A tak 
pri rozlúčke nechýbali aj slzičky, lebo sa tu vytvorili pekné priateľstvá. Chcem poďakovať aj 
Obecnému úradu v Ľuboticiach za finančnú výpomoc pri hradení niektorých položiek, ktoré 
by sme už z vyzbieraných financií neuhradili.
 Čo bolo náplňou našich „potuliek“?
1.deň sme navštívili Hanušovce – kaštieľ a archeopark, 2.deň sme v Haniske opekali a pri 
pokladovke „zarábali“ peniažky na nákup v pripravenom obchodíku v Domčekove. Tretí deň 
nás čakalo ZOO a Dinopark v Košiciach, neodolali sme ani bobovej dráhe. Štvrtý deň sme 
vymenili vláčik za objednaný autobus, aby sme sa naplno vyšantili v skanzene a stredove-
kom vojenskom tábore, lebo nás čakala Stará Ľubovňa. Nechýbali ani veselí šermiari so 
svojím vystúpením. Posledný deň sme si základný tábor urobili v časti Lúčka-Potoky, odkiaľ 
sme absolvovali stopovačku na Kamenický hrad. Na našich cestách nás sprevádzal príbeh 
Alice v krajine zázrakov. Takto sme sa cez divadlo dozvedeli, aké je skutočné priateľstvo. 
Bohu ďakujeme za krásne počasie a Panne Márii, že nás chránila od vážnych úrazov.
 Fotky z celého „putovania“ budú uložené v Obecnej knižnici v Ľuboticiach pre 
tých, ktorí tam s nami boli a chcú si ich stiahnuť na pamiatku na USB-kľúč.

Mgr. M.Baňasová

Materská 
škola v lete 

Leto, ročné obdobie predurčené na 
oddych, slnenie, plnenie si 
cestovateľských snov, ale aj pracovné 
činnosti, ktoré sa najlepšie uskutočnia, 
keď svieti slniečko – upratovanie, 
maľovanie, estetizácia okolia... 

Tak tomuto letnému pravidlu 
zvyčajne podliehame počas letných 
prázdnin aj v našej materskej škole. 
Nám zverených 93 detí chceme v 
školskom roku 2016/2017 privítať v 
útulnom, hygienicky a bezpečnostne 
nezávadnom prostredí tried, školskej 
kuchyne i jedálne. Čaká nás obdobie 
plnenia stanovených štandardov nového 
Školského vzdelávacieho programu 
„Slniečko“, napĺňanie jednotlivých 
obsahov projektov, na ktorých participu-
jeme. Pre deti pripravujeme aktivity, 
ktoré podporia tradičnú sociálnu atmos-
féru v materskej škole s pocitom 
bezpečia, tvorivosti a motivácie k 
učeniu cez metódu hry. 

Náš 13 členný pedagogický aj 
nepedagogický kolektív sa po prázdni-
novom načerpaní tvorivých síl teší na 
stretnutie s „našimi“ deťmi a ich rodin-
ami od 5. 9. 2016 v celodennej 
prevádzke - od 6,30 hod. do 16,30 hod. 
a spoločne si želá, aby nadchádzajúce 
stretnutia boli plné vzájomného pocho-
penia a spolupráce, v centre ktorých sú 
naše deti.

Mgr. Renáta Kertysová

OZNAMY  OBECNÉHO  ÚRADU

Spolupráca s mestskou políciou
Na základe zmluvy medzi obcou Ľubotice a mestom Prešov bude od 1.9.2016 pôsobiť mestská polícia mesta Prešov aj na území obce 
Ľubotice. Rozsah kompetencií je daný zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a ide najmä o ochranu 
životného prostredia a verejný poriadok. Podľa uzavretej zmluvy bude mestská polícia vykonávať aj odchyt psov, ktorí sa voľne pohybujú 
po uliciach. Obecný úrad upozorňuje občanov, že mestská polícia môže ukladať pokuty na mieste a preto žiada občanov, aby konali 
zodpovedne.     

Oslavy jubilantov
Tradičná spoločná oslava jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožili 70, 75, 80, 85, 90, 95 rokov, sa bude konať v sobotu 15. októbra 2016. 
Všetci jubilanti budú na oslavu pozvaní osobnou pozvánkou.

Preventívne protipožiarne kontroly
Obecný úrad oznamuje občanom, že 2. a 3. 9.2016 bude preventivár požiarnej ochrany obce vykonávať preventívne protipožiarne kontroly 
v rodinných domoch na uliciach Makarenkova, Čsl. letcov, Záhradná, Šalgovická, Krížna, Jedľová, Bánovecká, Fialková, Repíková, 
Medovková a Bazová. Obecný úrad žiada občanov o ústretovosť a pochopenie, pretože sa jedná o povinnosť podľa zákona o ochrane pred 
požiarmi.

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce
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Vážení občania, 
spoločnosť PRESNET s.r.o.  
pre Vás pripravila špeciálnu 

akciu.
Od 01.09.2016 do 31.10.2016 

sa budú môcť pripojiť noví 
zákazníci k optickej inter-

netovej sieti  PRESNET s.r.o.
 len za 1 €.

Kontaktujte nás na 
tel.  č.  +421 51 2909091 

firmu, aby sme v tejto výmene mohli 
pokračovať (občania budú informovaní 
obecným rozhlasom a cez internetovú 
stránku obce). Sklo je možné dať do konta-
jnerov umiestnených pri obchodoch. 
VKMK (viacvrstvové kombinované 
materiály- TETRA-PACK a drobný kovový 
odpad) za zberá naďalej do vriec. Termíny 
vývozu sú uvedené v kalendári, ktorý je 
vždy koncom roka doručený do každej 
domácnosti.
V roku 2012 boli tiež do každej domácnosti 
doručené kompostéry, ktoré občania 
používajú vo vlastných záhradkách na 
kompostovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu a vytvorený kompost používajú 
spätne ako hnojivo.
Napriek tomu, že v zmysle zákona o odpa-
doch je povinnosťou obce zabezpečiť pre 
občanov zber objemného odpadu len dva 
krát do roka, v našej obci majú občania 
každú sobotu v čase od 9,00 do 15,00 hod. 
možnosť uložiť objemný odpad a drobný 
stavebný odpad do veľkokapacitného konta-
jnera pri športovom areáli. Taktiež je tam 
kontajner na trávu a miesto na zber konárov.
Na základe dohody obce s TSmP je tiež 
možné odovzdať na zbernom dvore v 
Prešove na Bajkalskej ul. č. 33 objemný 
odpad (starý nábytok, okná, dvere, koberce, 
madrace, vane a pod.), drobný stavebný 
odpad, konáre a textil a to v čase prevádzk-
ovej doby zberného dvora, ktorá je od 
pondelka do soboty od 08,00 do 18,00 hod. 

Nakladanie s odpadom v našej obci
Pri vstupe do zberného dvora je nutné 
preukázať sa občianskym preukazom.
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu 
od občanov našej obce je zmluvne 
zabezpečený prostredníctvom zberne 
kovového šrotu ČAĎU p. M. Čačka na ulici 
Za potokom (oproti Stomexu). Do 
nebezpečného odpadu patria: autobetérie, 
motorové oleje, filtre, žiarivky, obaly z 
farieb a riedidiel, pesticídov a pod. Do 
elektroodpadu patria: chladničky, práčky, 
mrazničky, televízory, počítače, monitory, 
mobily, drobné domáce 
elektrospotrebiče a pod. 
Nebezpečný odpad je 
možné odovzdať v 
prevádzke ČAĎU v 
pracovných dňoch v čase 
od 08,00 do 16,00 hod. 
Taktiež je nutné preukázať sa 
občianskym preukazom.
Na základe zmluvy uzavretej so 
spoločnosťou Kronospan, majú občania s 
trvalým pobytom v našej obci možnosť 
odovzdať vyseparovaný odpad z dreva 
bezplatne priamo na zberné miesto v areáli 
spoločnosti Kronospan a to v pracovných 
dňoch v čase od 08,00 hod. do 15,30 hod. 
Jedná sa o konáre stromov listnatých aj 
ihličnatých, použité palety, drevené
obaly, debny, surová, laminovaná alebo 
dyhovaná drevotrieska, MDF dosky, OSB 
dosky, stavebné drevo, nábytok, okná a 
okenné rámy (bez skla).

Likvidácia uvedeného odpadu je pre 
občanov zdarma v rámci ročného poplatku 
za odpad. Pri rôznych búracích prácach si 
však občan musí sám dohodnúť pristavenie 
kontajnera s niektorou spoločnosťou, ktorá 
sa zaoberá zneškodňovaním odpadu a 
znášať náklady na likvidáciu odpadu.
Záverom chcem pripomenúť, že manipulá-
cia s komunálnym odpadom je naša 
každodenná činnosť, ktorej musíme 
venovať náležitú pozornosť. Zberovou 
spoločnosťou sme boli upozornení na 

závažné nedostatky, ktoré sa vysky-
tujú pri nakladaní s odpadom v 

našej obci, preto vyzývam 
všetkých občanov, aby:
- do KUKA nádoby na 
zmesový (netriedený) 

komunálny odpad nevhadzovali 
biologicky rozložiteľný odpad,

- do nádob na separovaný zber 
nedávali iné druhy odpadu ako ten, na ktorý 
je nádoba určená (najmä do kontajnerov na 
sklo pri obchodoch a športovom areáli sú 
vhadzované plasty a iné druhy odpadu)
- v prípade výmeny eternitovej strešnej 
krytiny zabezpečili jej demontáž a 
likvidáciu prostredníctvom oprávnenej 
organizácie (jedná sa o nebezpečný odpad)
V prípade potreby občanom budú poskyt-
nuté ďalšie informácie na obecnom úrade.

MVDr. Štefan Krajči,
starosta obce

(pokračovanie)
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zo ZŠ

Za organizačný tím, Rasťo Paľo 

Po letných dovolenkách opať 
pozývame na súboje o titul Majster Ľubotíc v 
stolnom tenise pre rok 2016. Hrá sa bodovým systé-
mom počas všetkých štyroch štvrťročných turnajov 
pričom celkoví víťazi budú vyhlásení až na posled-
nom turnaji. Súťaží sa v troch kategóriách: juniori 
od 10 do 15 rokov, ženy a muži od 15 rokov. Turnaj 
sa uskutoční 17.9.2016 o 8:00 hod. vo veľkej 
telocvični v ZŠ Ľubotice. Je potrebné si doniesť 
prezuvky, raketu a športového ducha. 

Tretí stolnotenisový turnaj o Majstra Ľubotíc 2016
Občerstvenie bude zabezpečené. Štartovné je 1,- €, 
juniori majú vstup zdarma. Pripomíname, že turnaje 
sú len pre amatérov, nie pre registrovaných hráčov v 
súčasnosti ani v minulosti! Prihlasovanie je nutné na 
každý turnaj zvlášť. 

Prihlasiť sa môžete do 14.9.2016 na tel. 0949 277 
493 alebo mailom na majsterlubotic@centrum.sk

Tešíme sa na vašu účasť. Športu zdar !

Oznam 
Dňa 25.4.2016 

bol založený 
Šachový klub pri TJ 

Sokol Ľubotice. 
Záujemcovia o šach 
sa môžu prihlásiť u 
Ing. Vasiľa Slivku 

na č. t .  
0948 190 520

Vážení športoví priatelia,
keďže futbalové súťaže sú 

už v plnom prúde, dovoľte nám 
informovať Vás o tom, ako 

jednotlivé družstvá TJ Sokol Ľubotice 
odštartovali nový ročník a ako si v 
konečnom zúčtovaní počínali v tom 
predchádzajúcom. Mladší žiaci v 
predchádzajúcej sezóne obsadili pekné 3. 
miesto 2. ligy Východoslovenského futba-
lového zväzu, skupiny B, keď hlavne v 
jarnej časti z dvanástich zápasov zvíťazili v 
desiatich, jeden zápas skončil remízou a 
utrpeli len jednu prehru. Podobne začali aj 
nový súťažný ročník, keď prvé dva zápasy 
vyhrali a Humennému "B" nastrieľali 
dokonca 13 gólov. Starší žiaci, ktorí 
rovnako účinkujú v 2. lige Východosloven-
ského futbalového zväzu, skupine B, 
obsadili v minulom ročníku konečné 7. 
miesto. Po skončení sezóny sa chlapci 
zúčastnili veľmi kvalitne obsadeného 
Memoriálu MUDr. Jána Latkaniča v Krom-
pachoch, ktorý v konkurencii  

mužstiev MFK Ružomberok, VSS Košice, 
MŠK Stropkov, FK Poprad a Krompachy 
vyhrali. Následne sa prebojovali do 
štvrťfinále Fragaria Cupu, kde až na poku-
tové kopy vypadli s neskorším víťazom, 
prvoligovým rumunským klubom Universi-
tatea Craiova. V novej súťažnej sezóne 
2016/2017 zatiaľ zaknihovali jedno 
víťazstvo a jednu remízu. Mladší dorastenci 
v predchádzajúcom ročníku získali 48 
bodov, čo im stačilo na konečné 8. miesto. 
Novú sezónu začali vo veľkom štýle, keď 
vyhrali prvé štyri zápasy a priebežne sú na 
2. priečke 2. slovenskej ligy, skupiny 
Východ, keď za vedúcim Humenným 
zaostávajú len z dôvodu horšieho skóre. 
Starší dorastenci, ktorí sa v minulej sezóne 
umiestnili na veľmi peknom 4. mieste 2. 
slovenskej ligy, skupiny Východ, sľubne 
odštartovali aj aktuálnu sezónu, keď v 
prvých štyroch zápasoch utrpeli len jedinú 
prehru a zaknihovali tri víťazstvá. "B" 
mužstvo dospelých zakončilo 

predchádzajúci súťažný ročník na 4. mieste 
7. ligy ObFZ Prešov. V novej sezóne zatiaľ 
vyhrali prvé tri zápasy a len z dôvodu 
horšieho skóre okupujú priebežné 3. miesto 
spomínanej súťaže. "A" mužstvo dospelých 
obsadilo v uplynulej sezóne konečné 7. 
miesto, a to aj vďaka vynikajúcemu záveru, 
keď zvíťazilo v posledných piatich 
zápasoch, pričom zaujali najmä víťazstvom 
v Šarišských Michaľanoch. Nový súťažný 
ročník začali hráči veľmi dobre, keď 
zvíťazili v prvých troch zápasoch, avšak 
následne z ďalších dvoch zápasov získali 
len jeden bod a z tohto dôvodu sa 
nachádzajú na priebežnej 3. pozícii 4. ligy 
Východoslovenského futbalového zväzu, 
skupiny Sever.
Na záver by sme Vám chceli poďakovať za 
Vašu priazeň a zároveň Vás srdečne pozvať 
na domáce zápasy klubu TJ Sokol Ľubotice 
v nadchádzajúcej sezóne.

TJ Sokol Ľubotice
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Bežecká sezóna pokračovala ďalšími podujatiami...

Za bežecký klub Sokol Ľubotice, Martin Kormaník (text a foto)

Horúce le to  a  Majstrovstvá Slovenska 2016 voľných modelov l ie tadiel  na le t isku v  Prešove.
Začiatok leta býva pre 

leteckých modelárov 
najčastejšie obdobie, keď sa 
konajú majstrovské súťaže. Tohto roku to 
vyšlo na jún. Zväz modelárov Slovenska ako 
organizátor týchto súťaží poveril LMK 
Trenčianska Turná a MK Prešov                   
usporiadaním Majstrovstiev Slovenska 
voľných modelov kategórie hádzadiel (H), 
vetroňov (A3, F1H), s gumovým motorom 
(P30, H1G) a motorom na CO2 (F1K). 
Zhodou okolností a z priestorových dôvodov 
obe akcie sa konali na Prešovskom letisku a 
to 25. až 26.6.2016.
Nastali dva náročné dni pre leteckých 
modelárov. Horúčavy, ktoré avizovali 
meteorológovia, sa vyplnili. Počas oboch dní 
vystúpili teploty až na 34°C. V sobotu sa 
lietalo pod taktovkou LMK Trenčianska 
Turná a lietali sa kategórie F1H, F1G a F1K. 
Naši sa zúčastnili kategórie F1H, ktorá sa 
lietala na päť kôl. Spočiatku bol vietor 
mierny, ale s vyššou teplotou sa zdvíhal aj 
vietor, čo nám začalo robiť problémy s 
donáškou modelov, ktoré zalietavali do 
veľkej vzdialenosti. Najlepšie, čo sa týka 
umiestnenia, bol na druhom mieste medzi 
seniormi Milan Minárik a hneď za ním sa 
umiestnil Gabriel Hudák. Víťazom sa stal 
Martin Beták z Trenčianskej Turnej. V 
žiackej kategórii F1H sa nedal zahanbiť 
Dušan Minárik a obsadil tretie miesto s 
veľmi dobrým výsledkom.
Zaslúžený oddych po horúcom a ťažkom dni 
padol dobre. Poznačilo to niektorých      
prehriatím organizmu, z tohto dôvodu na 
druhý deň už Dušan Minárik nelietal a 
Gabriel Hudák sa zhostil úlohy časomerača. 
Nahradili ich Cyril a Ferko Potocký ako 
súťažiaci s otcom Štefanom Potockým, 
ktorý vykonával dôležitú funkciu 
časomerača. Milan Minárik (text), Mária Mináriková (foto)

Nedeľa 26.6.2016, druhý súťažný deň bol v 
réžii MK Prešov a veľkého tepla. Už ráno o 
šiestej hodine bolo 22°C. Napriek horúčave 
všetko dobre dopadlo. Naša nádejná mládež 
splnila svoje úlohy a pri svojej bojovnosti a 
odhodlanosti nazbierali skúsenosti na vrcho-
lových podujatiach. Cyrila Potockého síce 
siedme miesto medzi žiakmi v nabitej 
konkurencii starších rovesníkov netešilo, ale 
aspoň získal skúsenosť, že po súťaži všetko 
lieta lepšie. Ferko Potocký je kapitola sama 
o sebe. Jeho zanietenosť predčila všetkých, 
aj mňa. Získal síce desiate miesto, ale pri 
jeho veku a technike lietania má veľké 
predpoklady na zlepšenie. Medzi seniormi 
lietal už len Milan Minárik a jeho tretie 
miesto v kategórii A3 bolo potešujúce.
Ešte niekoľko výsledkov z júnových akcií:  

M SR 25.6.2016 letisko Prešov. Víťazi kategórie F1H – v strede majster Slovenska Matej Beták, 
po jeho pravici druhý Milan Minárik a po ľavici ako tretí Gabriel Hudák. 

Ceny odovzdáva Mgr. Vladimír Zvalený z LMK Trenčianska Turná.

Obe akcie sa konali v ten istý deň a to 
18.6.2016 v Kamenici nad Cirochou na 
miestnom letisku. Organizátormi boli LMK 
Snina a LMK Humenné. Lietali sa súčasne, 
takže bolo aj dosť náročné skoordinovať 
svoje súťažné štarty a odlietať obe akcie.
LMK Snina organizoval akciu „Let pod 
Vihorlatom“, na ktorej Gabriel Hudák 
obsadil pekné štvrté miesto a Milan Minárik 
zvíťazil v kategórii vetroňov F1A.
LMK Humenné sa zhostil akcie „Memoriál 
Rudolfa Andogu“ a týmto si uctil svojho 
bývalého kolegu. Aj tu sa konal skoro 
zhodný scenár, Gabriel Hudák - štvrtý a 
Milan Minárik prvý, ale tentoraz v kategórii 
vetroňov F1H. Milan Minárik to ešte vylepšil 
prvým miestom v kategórii A3 a tretím 
miestom vo vystreľovacích klzákoch (V).

Oblastná bežecká liga Prešov a Sabinov 
pokračovala behom Olympijského dňa. 
Martin a Lukáš Kormaníkovci tu nemohli 
chýbať. Najlepšie sa s 5 kilometrovou traťou 
popasoval Martin, o čom svedčí 1. miesto s 
víťazným časom 17 minút a 47 sekúnd. 
Lukáš sa takisto dostal na stupne víťazov a 
svojím výkonom obsadil 3.miesto.
Začiatok júla tradične patril Prešovskej 
horskej pätnástke. Náročnú trať s 
prevýšením 350 m si nenechali ujsť ani naši 
pretekári. Martin obsadil 5.miesto vo svojej 
kategórii, Lukáš si dobehol pre 8.miesto a 
Gejza Sabanoš pribehol tesne za Lukášom 
na 10. mieste.  

V českom meste Kladno sa každý rok koná beh na 24 a 
48 hodín. Na „kratší“ variant nazbieral odvahu náš 
ultramaratónec Gejza. Svoju premiéru navyše okorenil 
2.miestom v kategórii. Počet kilometrov v cieli sa 
zastavil na čísle 163 kilometrov a 191 metrov.

Nasledujúce bežecké podujatia:
20 – 21. augusta - Štafetový beh Od Tatier k Dunaju (345km),
28. augusta - Beh ľudí vidiacich srdcom – Široké (13km), 
1.september - Ľubotická desiatka,
22. septembra - Prešovská atletická veteraniáda (Slávia PU 
Prešov), 
2.októbra - Medzinárodný maratón mieru,
6. októbra - Dvojmíľový beh.

Beh olympijského dňa - Lukáš - 3.miesto


