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Ján Lörinc - starosta obce Budkovce 

           Dňa 29.10.2022 sa uskutočnili voľby na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva. Do-

voľte mi , aby som sa poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas svojmu kandidátovi. Ako 
víťazný kandidát na post starostu obce Budkovce sa Vám chcem poďakovať, že ste ma svojimi hlasmi 
podporili a zvolili na ďalšie 4 roky. Vyvoláva to vo mne pocit vnútorného uspokojenia a zároveň veľký 

záväzok voči Vám všetkým. Mojou úlohou bude nesklamať Vás a udržať naštartovaný trend napredovania 
našej obce. Gratulujem všetkým zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí budú nasledujúce 4 
roky rozhodovať o všetkých dôležitých veciach v obci.  Je v mojom záujme a verím, že aj v záujme no-

vozvolených poslancov, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí. Dúfam, že spoloč-
nými silami to dokážeme.  Ďakujem za prejavenú dôveru. 

Ján Lörinc 

starosta obce   

 

Blatnatý december, blatnatý celý rok. 
Mierny december, mierna celá zima. 

Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený. 
Aká zima v decembri, také teplo v júni. 

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš. 
Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. 

Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží. 
Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok. 

Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu. 
Na suchý december nasleduje suchá jar. 

V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita. 
Zelené Vianoce - biela Veľká noc.  

Pranostiky na december 

Príďte  s nami osláviť nový rok.... 

Kam? Pred Dom služieb 

Kedy? 1.1.2023 

O koľkej? O 16:30hod.... 

Privítame nový rok ohňostrojom, skvelými kysnutými koláčmi, 

zohrejeme sa pri varenom vínku a ešte si aj zavinšujeme a za-

spievame.  
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Zo života materskej školy... 

      Veľmi sme sa potešili keď nám epi-

demiologická situácia na  Slovensku 

dovolila prezentovať sa aj mimo našej 

materskej školy. Začiatkom októbra sa naši najmen-

ší predstavili a svojim vystúpením potešili mamičky 

s deťmi na Uvítaní deti do života.  

V spolupráci s obcou a klubom dôchodcov 

sme koncom októbra svojim vystúpením  potešili 

tých najstarších občanov v našej obci.  Nezabudli 

sme ani na našich starkým, pre ktorých sme si tiež 

pripravili milé vystúpenie a malé prekvapenie.  

Počas týždennej témy – Zvieratká v lese, 

sme u nás v materskej škole privítali milú návštevu,  

uja poľovníka  p. Štefana Janusku, ktorý deťom pri-

blížil život v našich lesoch a ukázal im svoje trofeje. 

Svojou návštevou nás potešila aj  p. Jarka 

Margová, ktorá stojí za vznikom OZ Zlatý pes. Sa-

ma je prakticky nevidiaca, čo ju viedlo k výcviku 

vodiacich psov. Okrem samotného výcviku psíkov 

sa venuje „CANISTERAPII“. Canisterapia je jed-

nou zo zvieracích terapií (zooterapií), ktoré využíva-

jú interaktívny terapeutický vzťah medzi človekom 

a psom prostredníctvom pozitívneho pôsobenia psa 

na fyzickú, psychickú i sociálnu pohodu človeka. 

Pani Jarka k nám prišla aj so svojim canisterapeutic-

kým psíkom Odyseou, Vysvetlila deťom prácu také-

hoto terapeutického psíka, vyskúšali si aj  canistera-

piu s Odyseou. 

Keďže máme v MŠ 42 detičiek 

a s cestovaním je to ťažšie, pozvali sme si k nám 

prenosné planetárium, kde deti mohli hravou 

a veľmi zaujímavou formou spoznať vesmír.  

Počas jesenných tvorivých dielni si naše deti 

so svojimi rodičmi vytvorili nádherné  jesenné diel-

ka. Rodičia s deťmi sa naozaj snažili, vytvorili krás-

ne výtvory, ktoré nám ešte stále  zdobia našu vstup-

nú chodbičku.  

Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli 

zapojiť do osvetového programu Dental Alarm, kde 

sa naše deti hravým spôsobom naučia čistiť si zúbky 

správne, pravidelne a s radosťou. 

Po dobrých skúsenostiach z minulých rokoch 

sme sa zapojili znova do projektu Zdravé oči už 

v škôlke. Zdravé oči už v škôlke je program zamera-

ný na preventívne merania zraku v materských ško-

lách. Skríningové merania zrakových parametrov sa 

realizujú deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo auto-

refraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou 

spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce 

vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u 

svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problé-

my, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj 

rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život 

výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné 

diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu 

či úplné vyliečenie kľúčové. 

Aj naďalej spolupracujeme so súkromným 

centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Pav-

lovce nad Uhom a svoje služby nám priamo 

v materskej škole poskytuje logopedička PaedDr. 

Iveta Fedorko. 

Dňa 21.11.2022 sa naša trieda včielok zúčas-

tnila výchovného koncertu Hravo – zdravo, ktorý sa 

uskutočnil v telocvični ZŠ J. Bilčíkovej 

v Budkovciach. Veselý a poučný detský program 

pripravovaný v spolupráci s O2 športovou akadémi-

ou Mateja Tótha bol plný melodických pesničiek, 

ktorý sa milou a nenásilnou formou zaoberal otázka-

mi zdravého životného štýlu. Detičkám sa tento kon-

cert veľmi páčil, ale hlavne nás potešil krásny spev 

šikovných žiačok základnej školy. 

Najkrajšie sviatky roka sa blížia a my naj-

menší už netrpezlivo čakáme na príchod Mikuláša, 

ktorý tento rok zavíta na obecný úrad 6.12.2022 – 

niektoré deti už majú aj vyčistené čižmičky, ale 

hlavne sa už  tešíme  na Vianoce.  

Preto Vám  prajeme všetkým Vianoce krásne a čisté 

ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava 

oblátka a med. Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí, 

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní. Nielen na 

Vianoce a na Nový rok, ale počas všetkých dní želá-

me Vám úspešný a šťastný nový rok.   

Deti a kolektív zamestnancov MŠ Budkovce.                                                                               

 

Bc. Henrieta Petrová 

Canisterapia - trieda Včielok 
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Canisterapia - trieda Lienok 

Planetárium 

Tvorivé dielne 

Tvorivé dielne 

Dental Alarm 
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vít ako Týždeň zdravej chrbtice, návšteva stomatolo-

gickej ambulancie, činnosť zameraná na predchádza-

nie šírenia pedikulózy, projekt Krokus/Šafran. Naši 

žiaci taktiež majú možnosť navštevovať krúžok Mla-

dý záchranár, kde sa naučia poskytnúť prvú pomoc 

ako pomôcť spolužiakovi, keď mu príde nečakane 

zle, ako správne telefonovať na tiesňovú linku, ako 

správne ošetriť poranenia a iné.  

Veríme, že aj táto pozícia bude v prospech našich 

žiakov, rodičov a zamestnancov školy.   

  

Bc. Monika Szabó 

                    

Poďakovanie pani riaditeľke  

ZŠ Budkovce 

           Ako strom stráca svoje lístie, tak sa aj mla-

dosť vytráca a umožňuje sa plne realizovať mladším. 

Aj napriek pracovným a osobným povinnostiam pa-

ni riaditeľka PeadDr. Viera Vajsová si našla toľko 

času, aby na Základnej škole Júlie Bilčíkovej v Bud-

kovciach privítala dňa 18.10.2022 učiteľov - senio-

rov. Pani riaditeľka a učitelia - seniori sa stretli po 

dvoch rokoch, z dôvodu Covidových opatrení. Stret-

nutie malo príjemnú atmosféru. Pani riaditeľka sa 

pochválila čo majú nové na Základnej škole v Bud-

kovciach. Učitelia si navzájom zaspomínali na časy, 

keď ešte boli aktívny v práci s deťmi. V priebehu 

stretnutia nás prišli potešiť aj žiaci svojím bohatým 

kultúrnym programom, pod odborným vedením Pe-

adDr. O. Sabolovej. Svojím úsmevom a milým slo-

vom nás prišli pozdraviť aj zástupcovia riaditeľa 

školy Mgr. M. Bajužíková, Mgr. J. Červeňák. Veľmi 

príjemnú atmosféru umocnil esteticky upravený stôl, 

na ktorom bolo bohaté pohostenie. Aj keď sa zišla 

už oveľa menšia skupina učiteľov - seniorov, predsa 

nám nedá, aby sme sa za to stretnutie nepoďakovali 

pani riaditeľke za vynaloženú námahu. Želáme pani 

riaditeľke a celému kolektívu Základnej školy Júlie 

Bilčíkovej v Budkovciach, veľa pracovného elánu, 

zdravia a veľa tvorivých nápadov a úspechov.  

      Za učiteľov - seniorov, s úctou Anna Kundrátová 

Naša škola má školského zdravotníckeho 

pracovníka  

        Základná škola Júlie Bilčíkovej sa úspešne za-

pojila do výzvy „Zdravotnícky pracovník v mater-

skej, v základnej a v strednej škole“ vyhlásenej Mi-

nisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky. Projekt je financovaný z Plánu 

obnovy a odolnosti SR a trvá do augusta 2024.  

Od 1.septembra 2022 pôsobí v našej škole školský 

zdravotnícky pracovník. Túto funkciu zastáva Bc. 

Monika Szabó, jej pozícia patrí k nepedagogickým 

podporným zamestnancom.  Riadi hygienu prostre-

dia, zabezpečuje epidemiologické a hygienické opat-

renia v škole, vykonáva poradenstvo a edukačné čin-

nosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane 

zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústne-

ho zdravia, reprodukčného zdravia, vykonáva odbor-

nú prvú pomoc a iné.  

Za krátke obdobie činnosti sa školskej zdravotnej 

pracovníčke podarilo žiakov zapojiť do rôznych akti-
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Tekvičková slávnosť 

        Opäť je tu čas krátkych dní a dlhých večerov. 

Od 24.10. – 27.10.2022 sa uskutočnila tekvičková 

slávnosť, ktorá bola pre žiakov výnimočná. Veľmi 

sa na slávnosť tešili a vopred pripravovali so svojimi 

kamarátmi a rodičmi. Z tekvičiek a plodov jesene 

vytvorili nádherné jesenné dekorácie, ktorými oživili 

celý pavilón J. A. Komenského. Zapojilo sa 28 žia-

kov z celej školy.  Všetci žiaci boli odmenení pek-

ným darčekom. Touto cestou sa chceme poďakovať 

všetkým žiakom a ich rodičom za vysokú účasť a ich 

šikovné ruky, tvorivosť a fantáziu. Ďakujeme a o rok 

opäť dovidenia. 

Mgr. Viktoria Krákovská                                                                                               

Úspech našich žiakov na medzinárodnom 
pódiu 

    

          "Ruská pieseň nad Dunajom bola odmenou za 

hodiny nácvikov. Bol to super zážitok, " konštatova-

li Alexandra Pavlovová a Roman Benetin, keď sa v 

noci 28.11.2022 unavení vracali z Ružomberka. Pod 

záštitou Zväzu Rusov na Slovensku sa v Ružomber-

ku konalo finálové kolo a galakoncert finalistov XI. 

Medzinárodného festivalu Ruská pieseň nad Du-

najom. Stretnutia, rozhovory v slovenčine aj ruštine, 

odovzdanie diplomov, spev,  hudba, súťaž a príjem-

né aj menej príjemné hodnotenia odbornej poroty 

nám spríjemnili pobyt v krásnom horskom hoteli 

Hrabovo, kde sa festival uskutočnil. V kategórii sólo 

spev získala Saška diplom Laureáta festivalu za in-

terpretáciu piesne Bradabrej a v kategórii spoločný 

spev získali Saška a Roman takisto diplom Laureá-

tov festivalu za interpretáciu piesne Nepogoda. Veľ-

mi si ceníme Romanovi prácu a ochotu, pretože keď 

sa zapájal minulý školský rok do tejto sútaže, už 

sme vedeli, že vyhodnotenie bude až v tomto škol-

skom roku (Roman je teraz už žiakom strednej školy 

- Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach). A 

Saška po viacerých rokoch reprezentácie školy v 

speve, dozrela a jej vystúpenia sú vždy na vysokej 

speváckej úrovni. Ďakujeme za zviditeľnenie a vzor-

nú reprezentáciu našej školy v ruskom jazyku a spe-

ve. Vieme, že týchto našich žiakov oslovil ruský ja-

zyk a priniesol im do života skúsenosti a príjemné 

zážitky, ktoré im zostanú na celý život. Držíme palce 

ďalej! 

S. Glosarová  



     Noviny obyvateľov obce Budkovce                www.budkovce.sk                6 

Vyriešili ste krížovku? Doručte nám správne znenie tajničkv v zalepenej obálke s tele-

fonickým kontaktom na Obecný úrad pani Januskovej a my vás zaradíme do žrebova-

nia. Vyžrebovaného čaká malé prekvapenie. Súťaž prebieha do 20.01.2023. 

Výherca z minulého čísla 

Výhercom sa stáva Martina Popeľášová, ktorá vyhrala  

toaster Orava. Výherkyni srdečne gratulujeme.  

Zasmejme sa... 

Príde sused ku Kabešovi: 
- Máš niečo na pitie? 
- Mám, ale nemám poháriky. 
- To nevadí, ja mám mierku v ústach… 
Na to vypije celú fľašu a Kabeš to sklamane ko-
mentuje: 
- Nie je mi ľúto toho chľastu, ale ten pohárik ti za 
to rozbijem!  

Vážne chorá svokra hovorí svojmu zaťovi: 
- Myslím si, že už zajtra umriem! 
- Čo môžete urobiť dnes, neodkladajte na zajtra!  

 
 

 

Pozývame Vás na ples Paceriek.  

Ples sa uskutoční dňa 28.01.2023.   

Pre viac informácií kontaktujte p. H. Mindovú. 

Tel.č.: 0915 857 207 
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Správa zo zelených stolov 

       OKST Budkovce zorganizoval 

v sobotu 3. septembra 2022 stolnoteni-

sový turnaj 2.ročník Memoriál Štefa-

na Mištaniča v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej 

v Budkovciach. Turnaj bol bez obmedzenia, prihlá-

siť sa mohol ktokoľvek. Do turnaja sa prihlásilo 38 

hráčov z 21 klubov. Po úvodnom privítaní hráčov 

predsedom OKST Budkovce p. M. Brédom si prí-

tomní hráči s organizátormi turnaja minútou ticha 

uctili pamiatku zosnulého Štefana. Za OKST sa tur-

naja zúčastnili: Mištanič ml., Sidor, Tkáč, Pivarník, 

Mikloš a M. Horňák. Vo dvojhre zvíťazil Tomáš 

Kukučka hrajúci za TTC Mutchelbach nad Igorom 

Turanským z klubu Hendrichovce. Vo štvorhre zví-

ťazila dvojica T. Kukučka L. Sepeši nad dvojicou C. 

Sabol, I. Turanský. Občerstvenie pre hráčov turnaja 

zabezpečila rodina Mištaničových. 

   OKST Budkovce z poverenia ObSTZ MI zorgani-

zoval v sobotu 17. septembra 2022 záverečný stol-

notenisový turnaj 13.ročník MI-SO Open ligy v 

telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach. Pred 

začiatkom turnaja sa uskutočnilo vyhodnotenie súťa-

že MI-SO Open ligy 2022 a odovzdanie vecných 

cien, diplomov súťažným družstvám podľa celkové-

ho umiestnenia. Do turnaja sa prihlásilo 21 hráčov. 

V kategórií dvojhra mužov zvíťazil hráč STK Kalu-

že Peter Králik nad hráčom Petrom Šepeľom z klubu 

TTC Kochanovce. Vo štvorhre zvíťazila dvojica L. 

Molnár, A. Cap z STO Beša nad dvojicou P. Kon-

dáš, P. Králik z STO Kaluža. V kategórií mládež 

zvíťazila E. Dudová z FC Mičigen nad spoluhráčom 

D. Moskaľom. Za OKST sa turnaja zúčastnili: Sidor, 

Pivarník, Mikloš. Celkové poradie klubov v súťaži 

MI-SO OL 2022: 1. STK Slávia Sobrance, 2. TTC 

Vojany Tigers, 3. STO Beša, 4. TTC Kochanovce, 

5. FC Mičigen, 6. STK Kaluža, 7. STO Obec Tušic-

ká N. Ves, 8. Slávia SOŠT Michalovce, 9. SO TJ 

Čičarovce B, 10. OKST Budkovce, 11. ŠKST ESO 

Michalovce, 12. STK Lokomotíva Košice.                   

      Nový súťažný ročník 2022/2023 pre majstrov-

skú krajskú 4.ligu Zemplínsko- Košickú v ktorej 

hrá A-čko ako aj oblastnú 5.ligu MI-SO v ktorej 

hrá B-čko sa začal v posledný septembrový víkend. 

V krajskej súťaži budú mať opäť hráči dôležitú úlo-

hu a to vybojovať zotrvanie v súťaži aj pre sezónu 

2023/2024. Zo súťaže zostupujú minimálne 2 druž-

stvá a súťaž je opäť aj pre tento ročník veľmi kvalit-

ne obsadená. Za A-čko hrajú (F. Kmec, V. Červe-

nák, Š. Mištanič, R. Leško) za B-čko hrajú hráči (P. 

Eliáš, T. Mikloš, M. Horňák, R. Dekány, J. Horňák, 

potrebné zastúpiť neprítomných hráčov v A-čku, tak 

im pomôžu hráči z B-čka a to (P. Eliáš, T. Mikloš, 

M. Horňák, R. Dekány, J. Horňák a R. Pivarník). Po 

7.kole je A-čko na 5.mieste, avšak do ukončenia 1-

vej časti súťaže chýba ešte odohrať 4 kolá, po kto-

rých sa rozhodne či budú hrať v 2-hej časti súťaže 

o celkové umiestnenie v skupine o 1-6.miesto  

o postup alebo o 7-12.miesto o zotrvanie v súťaži. B

-čko v 5.lige MI-SO je po 7.kolách na  6.mieste a do 

ukončenia 1-vej časti mu ostáva odohrať ešte 5 kôl 

po ktorých sa súťaž rozdelí na skupinu o 1-6.miesto 

o postup a 7-13.miesto. Zo súťaže sa nevypadáva. 

   OKST Budkovce z poverenia ObSTZ MI v sobotu 

29. októbra 2022 zorganizoval 12.ročník stolnoteni-

sového turnaja In Memory 2022 v telocvični ZŠ 

Júlie Bilčíkovej v Budkovciach. Na turnaj pricesto-

valo 34 hráčov z 16 klubov. Hralo sa v 5-tich kate-

góriách a to v 4-och dvojhrách a 1-nej štvorhre. Jed-

notlivé kategórie v dvojhrách majú mená zosnulých 

hráčov, ktorých si takto pripomíname. V hlavnej ka-

tegórií – Ing. Milan Paulina sa víťazom stal hráč 

Jozef Kudrec ml. z OSK Michaľany, víťazom kate-

górie nad 50 rokov – Ladislav Várady sa stal hráč 

Cyril Sabol z STK Lemešany, víťazom kategórie 

5.ligy MI-SO – Zoltán Onody sa stal hráč Tomáš 

Mikloš z OKST Budkovce, víťazom kategórie mlá-

dež do 19 rokov – Dávid Papp sa stal hráč Erik Var-

govčík z MKST Veľké Kapušany a vo štvorhre zví-

ťazila dvojica Róbert Olejník, Peter Kondáš z STO 

Valaliky, STO Kaluža. 

   OKST Budkovce z poverenia ObSTZ MI v sobotu 

3. decembra 2022 zorganizuje stolnotenisový turnaj 

17.ročník o Putovný pohár ObSTZ MI v kategórií 

dospelých a mládeže v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej 

v Budkovciach. Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči 

na súpiskách oblastnej 

5.ligy MI-SO sezóny 

2022/2023. 

 

 

 

OZNAM:  

OKST Budkovce srdečne pozýva na stolnotenisový 

turnaj Memoriál Štefana Sabola, ktorý sa uskutoční 

v pondelok 26.decembra 2022 so začiatkom 

o 13:30hod v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej 

v Budkovciach.  Právo účasti na turnaji majú hráči 

OKST Budkovce, občania obce Budkovce ako aj 

žiaci miestnej ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach. 
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Foto: Hráči OKST Budkovce na turnaji Memoriál Štefana 
Mištaniča 3.9.2022 

 

Medzinárodný projekt Strom pokoja 
      

      Tento globálny medzinárodný projekt vznikol na 

Slovensku a bol iniciovaný žilinským krajinným  

architektom  Marekom Sobolom.  Vznikol v roku 

2018 pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej 

svetovej vojny. V princípe ide o vytváranie živých 

pamätníkov vojakom, ktorí zomreli na bojiskách 

prvej svetovej vojny na neznámych miestach a sú 

pochovaní bez mien a identity.  

     Hlavnou myšlienkou je posolstvo mieru prostred-

níctvom výsadby stromov a motta: „Urobme láska-

vosť miazgou tohto sveta“.  Stromy pokoja sa začali 

vysádzať na miestach vojenskej histórie.  Napríklad 

pri Pamätníku vzbury 71. Pešieho pluku 

v Kragujevaci,  pri Pamätníku bitky národov 

v Lipsku,  v Cárskom sele v Petrohrade.  Prezident-

ka SR pani Zuzana Čaputová  vysadila strom pokoja 

v Londýne v areáli cintorína v Brookwoode.  Strom 

pokoja oficiálne reprezentuje Slovenskú republiku. 

Na Slovensku bolo doposiaľ vysadených šesť stro-

mov.  Obec Budkovce získala plaketu a osvedčenie 

s poradovým číslom 32 pre strom  lipy malolistej 

vysadenej na Cinteriku pri symbolickom cintoríne 

vojakov z Budkoviec  padlých v prvej svetovej voj-

ne v počte 20 osôb.  Plaketa bude umiestnená na 

čestnom mieste symbolického cintorína  a zvýši jeho 

pietu.                      

Ján Rimár, o.z. Gazda    

 

 A-mužstvo opäť v popredí 

Po peripetiách s dohratím všetkých zápasov 

jesennej časti v uplynulých dvoch rokoch sa tento-

krát podarilo odohrať celú jesennú časť aj s prvou 

jarnou predohrávkou. A-mužstvo podávalo počas 

celej jesennej časti vcelku konsolidované výkony; 

jednou z mála výnimiek bol zápas v Čermeli 

s košickou Lokomotívou, kde sme po najslabšom 

výkone v tomto roku utŕžili tenisového kanára 0:6. 

Vďaka Bohu sme sa dokázali z tohto zápasu spamä-

tať a do konca jesene sme už nepocítili trpkosť pre-

hry. Zvlášť vydarené zápasy sme odohrali 

v Rožňave (0:0) či v Cejkove (0:2 a ČK). Vďaka 

tomu tak zimujeme na veľmi peknom druhom mies-

te s 19 plusovými bodmi. Stále však doplácame na 

úzky káder takže počas zimnej prestávky sa ho po-

kúsime vhodne doplniť – samozrejme všetko bude 

závisieť od financií. Aj táto zimná prestávka bude 

už tradične vyplnená Krajskou futbalovou ligou hrá-

vanou na umelých povrchoch v Michalovciach či 

Trebišove.  

V sobotu 19.11. sme na posezónnom posede-

ní zhodnotili uplynulý rok. Ako hráč s najväčším 

prínosom pre mužstvo bol právom ocenený Michal 

Lukačko, ako najužitočnejší hráči boli ocenení Má-

rio Hlivák, Daniel Lörinc a Matúš Bubeňko. 

A napokon ako najlepší strelec s 15 strelenými gól-

mi po jesennej časti bol ocenený Tomáš Michaliv.  

Mgr. Lukáš Ložanský 
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