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 Významné historické stavby, organizácie a prevádzky v Nižnej Šebastovej 

K histórii Zväzarmu v Nižnej Šebastovej 
 Dobrovoľná branno-spoločenská organizácia známa pod skráteným názvom Zväzarm vznikla, ako sa uvádza                  

v odbornej literatúre, 4. novembra 1951 na základe zákona č. 92/1951 o brannej výchove v bývalej Československej 

republike,  neskôr  Československej  socialistickej  republike. 

Podstata, zameranie a ciele organizácie boli obsiahnuté už v plnom znení jej názvu Zväz pre spoluprácu s armádou. 

Hlavným poslaním organizácie bolo v spolupráci s armádou plniť stanovené úlohy pri obrane štátu kvalitnou prípravou   

jej členov v oblasti branných športov a technickej záujmovej činnosti. Pod jej kuratelou sa združovali kluby technických 

športov ako parašutizmus, bezmotorové či motorové lietanie, motorizmus, strelectvo, orientačný beh, potápanie,         

ako  aj  kynológia  (cvičenie  psov),  modelárstvo,  rádioamatérstvo  a  iné  (pod  Zväzarm  patrili  aj  autoškoly). 

Výnimočnú úlohu plnil Zväzarm vo výchove a príprave brancov, ktorí sa v rámci jeho odborných kurzov pripravovali      

na kvalitný výkon pracovných aktivít v čase základnej vojenskej služby. Branci ich začali absolvovať po tzv. odvode,         

teda po tom, keď boli po povinnej lekárskej prehliadke uznaní za schopných nastúpiť na základnú vojenskú službu. 

Pod odborným vedením učiteľov Zväzarmu branci najčastejšie absolvovali vodičský odborný kurz (teoreticko-

praktický); po jeho úspešnom zavŕšení získali vodičské oprávnenie na riadenie rôznych druhov motocyklov a motorových 

vozidiel. V niektorých základných organizáciách Zväzarmu mohli branci v rámci odborného výcviku absolvovať aj letecký, 

parašutistický,  rádioamatérsky,  kynologický  odborný  kurz  a  iné. 

Keďže Zväzarm bol organizáciou zriadenou a plne financovanou štátom, je pochopiteľné, že jeho činnosť a smerovanie 

boli pod kontrolou štátných orgánov vtedajšej vládnej socialistickej moci. Vo vedení jeho ústredných orgánov v Prahe        

a Bratislave, ale rovnako aj nižšie postavených krajských či okresných orgánov boli vojenskí hodnostári (dôstojníci). 

Pod kontrolou štátnych orgánov bolo aj materiálno-technické zabezpečenie jednotlivých základných organizácií 

Zväzarmu. Z technického vybavenia organizácie bolo mnohé pre ostatnú verejnosť nedostupné. Aj z týchto dôvodov bola 

organizovanosť v rámci Zväzarmu pre mnohých mladých ľudí zaujímajúcich sa o technicko-branné športy či technickú 

záujmovú činnosť príťažlivá (mimo organizácie by sa k nim boli sotva dostali) a neraz aj prínosná a podnetná pri výbere ich 

budúcej  profesie,  resp.  ich  celoživotnej  voľnočasovej  záľuby. 

Od svojho vzniku v roku 1951 bol Zväzarm jednotnou dobrovoľnou branno-spoločenskou organizáciou, ktorá vznikla 

združením desiatich organizácií ako kolektívnych členov. Na zlučovacom zjazde, ktorý sa konal v roku 1952, sa jeho 

účastníci  dohodli  na  individuálnom  členstve. 

Začiatky šebastovskej základnej organizácie Zväzarmu možno zaradiť do roku 1951. Pri jej zrode stáli Šebastovčania 

František Jopko a Ján Sopko. Paleta zväzarmovských činností bola v tomto období skromná, obmedzovala sa na streľbu     

zo  vzduchovej  pušky  (vzduchovky)  a  na  štafety  na  bicykloch  či  motocykloch. 

Zreteľný kvalitatívny posun šebastovských zväzarmovských aktivít nastal v období rokov 1954 – 1956 , keď sa               

vo vedení organizácie presadili jej noví členovia, ktorí mali za sebou dvojročnú vojenskú základnú službu naplnenú 

tvrdým vojenským výcvikom a nadobudnutými životnými i vojenskými skúsenosťami. Boli medzi nimi Ján Raplík, Viktor 

Galdun, Ján Gimera, Michal Pelech a ďalší. Čerství navrátilci z vojenčiny presadzovali z pochopiteľných dôvodov                  
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v aktivitách organizácie najmä streľbu, s ktorou mali v čase nedávnej vojenčiny bohaté skúsenosti. V streleckej výbave 

organizácie boli vzduchové pušky (vzduchovky) vzor 47, malorážové pušky (malorážky) ZKM 451 a vojenské pušky vzor 52. 

Skvalitňovanie výzbroje jednotlivých základných organizácií Zväzarmu sa začalo v polovici 50. rokov po založení 

medzinárodnej vojenskej organizácie Varšavskej zmluvy (1955) štátmi tzv. východného bloku pod kuratelou ZSSR.              

V súvislosti s tým sa začalo s prezbrojovaním armády (jej vybavením novými kvalitnejšími zbraňami) a prideľovaním      

síce  vyradeného,  ale  stále  funkčného  zbrojného  materiálu  organizáciám  Zväzarmu. 

K rozšíreniu technicko-branných športov šebastovského Zväzarmu v tom čase nesporne prispela aj výstavba letiska       

a kasární v bezprostrednom susedstve obce, čím sa stala reálnou možnosť naplno sa venovať výcviku v náročnom,           

no pre mladých ľudí neobyčajne atraktívnom leteckom športe. Medzi odvážnych adeptov leteckého športu patrili    

najmä Norbert Litecký, Jozef Žilka, Pavol Tuhrinský a iní, ktorí po úspešnom absolvovaní povinného leteckého kurzu   

získali osvedčenie pilotov. S letectvom súviselo aj letecké modelárstvo, ktoré vďaka Jozefovi Gecíkovi a jeho synom      

malo  zastúpenie  aj  v  šebastovskej  základnej  organizácii  Zväzarmu. 

Začiatok druhej polovice 50. rokov, konkrétne obdobie rokov 1956 – 1957, súvisel s rozšírením diapazónu 

šebastovských zväzarmovských športových aktivít o motorizmus. Medzi najvýraznejšie osobnosti motoristického    

športu patrili Jozef Sedlák či Jozef Kucharík, ktorý skvele ovládal svoju motorku a dokázal na nej predvádzať odvážne            

a obdivuhodné kaskadérske „kúsky". Možno k nim priradiť aj motocyklistu, najmä však motokárového pretekára       

Jozefa Verešpeja. Medzi aktívnych členov Zväzarmu patril v tomto období aj neskorší legendárny tréner šebastovského 

futbalového  mužstva  Eduard  Holinga. 

V období rokov 1958 – 1966 sa vo vedení základnej organizácie šebastovského Zväzarmu vystriedalo viacero 

osobností: Ján Pastorek, Jozef Raplík, Milan Stajanča a iní. Najväčším problémom organizácie bola dlhodobo          

absencia vhodných vlastných priestorov, preto sa technický materiál organizácie vrátane zbraní a streliva skladoval            

v  domácnostiach  jednotlivých  členov. 

Hektické a v závere politicky veľmi vyhrotené obdobie druhej polovice 60. rokov (1966 – 1969) zavŕšené vstupom 

spojeneckých armád členov Varšavskej zmluvy (s výnimkou Rumunska) na územie Československej republiky a následnou 

dlhoročnou okupáciou štátu výrazne zasiahlo aj do života šebastovského Zväzarmu (utlmenie športových podujatí             

a súťaží). V jeho vedení stál v tom čase Ján Bobot. Aj vďaka jeho vojenským skúsenostiam (člen Ľudových milícií),              

no najmä rozvahe a rozumnému riadeniu organizácie nedošlo medzi jej členmi k žiadnym incidentom a celé obdobie        

sa  podarilo  prekonať  bez  väčších  problémov. 

Po roku 1969 bol rozhodnutím Okresného výboru Zväzarmu v Prešove (v tom čase ho viedol pplk. Vladimír Ferienčík) 

poverený vedením šebastovskej základnej organizácie Zväzarmu Ján Čižmár. Prvoradou úlohou, ktorú si stanovil        

krátko po uvedení do funkcie, bolo nadobudnutie vhodných priestorov na stretávanie a činnosť šebastovských 

zväzarmovcov. Po rokovaniach s kompetentným orgánom verejnej správy (Miestnym národným výborom v Nižnej 

Šebastovej a jeho vtedajším predsedom Františkom Huľom) boli zväzarmovcom pridelené priestory v bývalom 

františkánskom kláštore v susedstve šebastovského kostola. Pred nasťahovaním sa do nových priestorov museli prejsť     

tri pridelené miestnosti dôkladnou rekonštrukciou. Po jej ukončení sa stali domovským stánkom pre členov miestneho 

zväzarmovského klubu rádioamatérov, klubu branných športov (strelcov a orientačných bežcov) a klubu motorizmu. 

Medzi najaktívnejších členov miestnej základnej organizácie Zväzarmu v tom čase patrili Jozef Mačo, Karol Stajanča,       

Ján  Gajdoš,  Michal  Pribiš  a  iní. 

Bývalá budova Zväzarmu a iných spoločenských organizácií je po viacerých rekonštrukciách sídlom miestnej materskej školy, 
ambulancií lekárov a spoločenských organizácií. Foto: Marián Bilý 
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 Veľmi úspešným reprezentantom šebastovských zväzarmovcov bol klub rádioamatérov známy ako rádioklub OK 3 

KPN (založený v roku 1970), ktorý zásluhou nadviazania niekoľko tisíc spojení s rádioamatérmi z rôznych kútov sveta získal 

v priebehu svojej existencie rad zahraničných ocenení (vyše 25 diplomov z rôznych štátov sveta). S rádioamatérstvom 

súviseli aj špeciálne vysielania v priebehu tzv. Poľného dňa. Išlo o veľmi obľúbené podujatie, na ktorom sa zúčastňovali 

nielen členovia miestneho rádioklubu, ale aj ich rodinní príslušníci. Na rozvoji šebastovského rádioamatérstva mali 

najväčšiu zásluhu zanietení rádioamatéri Jozef Mačo, Dušan Mitaľ, Ján Čižmár, Jaroslav Tapšák a spomedzi neskoršej 

mladšej  generácie  Lukáš  Galdun  a  Adrián  Pavlišin. 

Veľkej obľube sa v tomto období tešil a úspešne sa rozvíjal aj rádiový orientačný beh známy ako tzv. hon na líšku,            

v ktorom patrili šebastovskí zväzarmovci v priebehu rokov k najlepším v rámci celého Slovenska. Veľkú zásluhu                  

na úspechoch v jednotlivých súťažiach „honu na líšku" mali najmä Terézia Bajová (Cenkerová), sestry Magda a Mária 

Miškovské, Mária Kohútová (Ščecinová), v neskoršom období Jozef Štefančík, Miloš Lukáč, František Spišiak, Peter Žebro    

a iní. Po dosiahnutí skvelých výsledkov sa z majstrovských titulov tešili Edita Pirogová a Lenka Březovjáková (Čižmárová). 

V oblasti branných športov sa týmto smerom zameraní členovia miestneho zväzarmovského klubu v období rokov 

1970 – 1985 sústreďovali najmä na Dukelské preteky brannej zdatnosti prebiehajúce v letných mesiacoch a na Sokolovské 

preteky brannej zdatnosti, ktoré sa organizovali v zimných mesiacoch. Tradične početnejšia účasť mladých zväzarmovcov 

bola na letných Dukelských pretekoch akiste z dôvodu menšej náročnosti na výstroj súťažiacich. Podmienkou úspechu 

bola dobrá kondícia, presná streľba a dostatočne kvalitný hod granátom. Zimné Sokolovské preteky boli obyčajne o čosi 

skromnejšie zastúpené zrejme pre väčšiu náročnosť výstroja, t. j. vhodného lyžiarskeho oblečenia, vhodných topánok 

(lyžiarok),  ale  najmä  kvalitnejších  lyží,  ktoré  neraz  rozhodovali  o  úspechu  v  súťaži. 

Šebastovskí zväzarmovci mali pravidelné zastúpenie v letných i zimných pretekoch. Medzi ich najvýraznejšie úspechy 

nesporne patrilo získanie titulu majstrov Slovenska v letnej súťaži päťčlenných družstiev brancov. Členmi šebastovského 

družstva boli Michal Pribiš, Jaroslav Lipka, Štefan Buranovský, Karol Stajanča a Ľubomír Duplák. Na Dukelských pretekoch 

brannej zdatnosti sa zúčastňoval aj mladý, talentovaný, no v tom čase ešte v slovenskom bežeckom športe málo známy 

šebastovský zväzarmovec Martin Vrábeľ, z ktorého sa v priebehu rokov stal skvelý bežec, viacnásobný majster Slovenska 

a olympionik. V ženskom družstve týchto pravidelne organizovaných pretekov vynikala Cecília Pacachová najmä vďaka 

dobrému  oku  a  pevnej  ruke,  ktoré  boli  zárukou  presnej  streľby. 

K pravidelným podujatiam v rámci branných športov patrilo aj organizovanie turistických pochodov ako napríklad 

Prechody Slanským pohorím usporadúvané v letných i zimných mesiacoch. Z letných mesiacov to bol tradičný augustový 

turistický pochod organizovaný pri príležitosti každoročných výročí vypuknutia Slovenského národného povstania              

v auguste 1944. V zimných mesiacoch sa organizoval pochod v januári pri príležitosti osláv oslobodenia Prešova            

(19. januára 1945). V priebehu existencie miestnej základnej organizácie Zväzarmu sa uskutočnilo vyše päťdesiatky 

takýchto  pochodov,  ktoré  boli  všestranne  (aj  finančne)  podporované  vtedajšou  socialistickou  štátnou  mocou. 

Do motoristických podujatí organizovaných pod záštitou Zväzarmu sa pravidelne zapájali aj šebastovskí zanietenci 

motoristického športu Marián Tobiáš, Ľubomír Duplák a Milan Kriško. Boli to najčastejšie branno-orientačné motoristické 

preteky, na ktorých spomínaní súťažiaci jazdili na vlastných motocykloch typu Pionier. V kategórii motokár reprezentoval 

šebastovských  motoristov  Pavol  Kucharík. 

V priebehu 80. rokov sa medzi aktivity šebastovských zväzarmovcov úspešne zaradila kynológia. Členovia 

zväzarmovského klubu kynológov sa vytrvalo a úspešne venovali výcviku služobných psov. Pravda, takáto činnosť si 

vyžadovala zriadenie špeciálne vybaveného exteriérového cvičiska. Po získaní vhodného pozemku (s rozlohou 30 árov)    

na bývalej prachárni v riečisku Šebastovsky na vyšnom konci obce a po ďalších potrebných prácach (navozenie          

zeminy na vyrovnanie pozemku či jeho oplotenie – všetko svojpomocne a s finančnou podporou miestnej organizácie 

Zväzarmu) sa mohlo začať s pravidelným výcvikom, ktorý prebiehal desať rokov najmä vďaka zanieteným cvičiteľom 

Vladimírovi Barnovi, Vladimírovi Holingovi, Jurajovi Baranovi a ďalším. Hlavným inštruktorom a trénerom bol odborne 

dobre pripravený Ivan Pješčák – pôvodným povolaním vysokoškolský pedagóg, ktorého veľkou záľubou bol práve   

kvalitný výcvik štvornohých priateľov človeka. Neskôr, keď sa aktivita výcviku psov dostala do útlmu a nakoniec zanikla, 

začala  cvičisko  využívať  prešovská  mestská  polícia  a  domáci  chovatelia  psov. 

Po strate zväzarmovských priestorov vo františkánskom kláštore a následnom vysťahovaní bolo v prvej polovici          

70. rokov vedenie šebastovskej základnej organizácie nútené hľadať vhodné náhradné priestory na stretnutia a činnosť 

šebastovských zväzarmovcov. V roku 1974 sa podarilo odkúpiť rozostavanú budovu miestnej telovýchovnej jednoty 

stojacej na nádvorí bývalého kláštora. Vďaka finančnej podpore Okresného výboru Zväzarmu v Prešove a výraznému 

pracovnému nasadeniu miestnych zväzarmovcov podarilo sa v priebehu roka nielen dokončiť stavebné práce,                 

ale aj odovzdať budovu do užívania. V jej priestoroch sídlili jednotlivé kluby šebastovskej základnej organizácie 
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Zväzarmu do roku 1992. Príležitostne sa tu konali aj stretnutia obyvateľov obce. V súvislosti s vracaním cirkevných 

pozemkov ich pôvodným majiteľom, teda cirkvi, vznikol po spoločensko –politických zmenách v novembri 1989 problém 

týkajúci sa budovy miestneho Zväzarmu postavenej na cirkevnom pozemku. Po ustavičnom naliehaní zo strany 

kompetentných cirkevných orgánov reprezentovaných miestnou farskou radou argumentujúcou nielen vlastníctvom 

daného pozemku, ale navyše aj faktom potreby výstavby miestnej fary práve na ňom, došlo k rozhodnutiu o zbúraní 

budovy  Zväzarmu.  K  výstavbe  fary  na  danom  pozemku  pritom  nikdy  nedošlo. 

Druhá polovica 70. rokov sa opätovne sústredila na hľadanie pozemku a výstavbu nových vhodných priestorov            

na činnosť úspešnej a najmä mládeži prospešnej miestnej zväzarmovskej organizácie. V roku 1976 sa jej vedeniu    

podarilo nájsť a odkúpiť pozemok Irmy Havašovej neďaleko centra obce (v časti známej pod názvom Majer), kde sa tak 

mohlo začať s výstavbou nového stánku nielen pre miestnych zväzarmovcov, ale aj pre iné spoločenské organizácie. 

Promptná výstavba novej budovy sa mohla začať realizovať najmä vďaka finančnej záruke odsúhlasenej Slovenským 

ústredným výborom Zväzarmu (akiste aj zásluhou Jána Čižmára, ktorý bol v tom čase jeho členom). Nemalú zásluhu          

na jej vybudovaní má aj vtedajší miestny verejný činiteľ Ján Rimarčík. Žiaľ, po skompletizovaní skeletu stavby došlo             

k jej predčasnému zastaveniu pre vysokú hladinu spodných vôd a podmáčaniu budovy, ktorá zostala nedokončená             

a  uzavretá  na  obdobie  desať  rokov. 

V rokoch 1982 – 1986 nahradil vo vedení šebastovskej základnej organizácie Zväzarmu Jána Čižmára Ján Uhlár. 

Výraznou zmenou, s ktorou prišlo nové vedenie, bola aktívna podnikateľská činnosť šebastovskej organizácie Zväzarmu, 

ktorá sa rozbehla po kúpe nákladných vozidiel S5T-čky, neskôr Liaz-ky a V3S-ky. Podnikateľské aktivity pomohli navýšiť    

jej  finančné  imanie.  Podnikanie  zaniklo  po  roku  1995  po  zavedení  vysokej  cestnej  dane. 

Rok 1986 nebol iba rokom 35. výročia vzniku Zväzarmu, ale aj rokom opätovného návratu Jána Čižmára do vedenia 

šebastovskej základnej organizácie. Za hlavnú úlohu nasledujúcich piatich rokov (do osláv 40. výročia vzniku Zväzarmu      

v roku 1991) si vedenie stanovilo dokončenie rozostavanej budovy Zväzarmu a spoločenských organizácií. V aktívnej 

spolupráci s predošlým tajomníkom základnej organizácie Jánom Uhlárom a za výdatnej finančnej pomoci    

bratislavského SÚV Zväzarmu a prešovského MsNV projekt dokončenia stavby úspešne pokračoval. V rokoch 1989 – 1990 

síce hrozilo (po podanom podnete skupiny miestnych obyvateľov proti realizovaniu dostavby budovy) jej opätovné 

zastavenie, no v roku 1992 sa ju nakoniec podarilo dokončiť a za účasti vtedajšieho primátora mesta Prešov Ing. Viliama 

Sopka aj slávnostne otvoriť. Pôvodné náklady na výstavbu budovy sa z pôvodných dvoch miliónov korún vyšplhali            

po navýšení cien po roku 1989 na šesť miliónov korún. Výstavbu budovy realizovala stavebná firma Pozemstav,           

ktorej riaditeľom bol Šebastovčan Ing. Jozef Bubanec. Okrem nej sa na ďalších potrebných prácach súvisiacich                     

s dokončením budovy podieľala firma Stavomontáže Prešov vedená riaditeľom Ladislavom Stýčkom, ktorý osobným 

sponzorstvom  prispel  na  technické  vybavenie  miestneho  zväzarmovského  rádioklubu. 

Po sprevádzkovaní stavby sa v priebehu nasledujúcich rokov budova dostala do vlastníctva mesta Prešov a časť jej 

priestorov začala slúžiť ako Miestne kultúrne stredisko. Z viacerých miestností budovy sa stali ambulancie lekárov a ďalšiu 

časť priestorov začala obhospodarovať základná organizácia Zväzarmu (po roku 1990 nesúca nový názov Združenie 

technických  a  športových  činností). 

Po jej opätovnej a nevyhnutnej technickej rekonštrukcii (v priebehu času sa na nej prejavili zjavné stavebné 

nedostatky) sa do prevažnej časti vynovených priestorov vďaka iniciatíve Občianskeho združenia Naša Nižná Šebastová    

a vtedajšieho poslanca Martina Lipku podarilo presadiť umiestnenie materskej školy pre najmenších Šebastovčanov, 

ktorá by bez nových priestorov, napriek naliehavej požiadavke zo strany miestnych obyvateľov, nemala kde existovať          

a mnohí Šebastovčania by museli hľadať miesto pre svoje deti vo vzdialenejších materských školách v rôznych častiach 

Prešova. Niekdajšia budova Zväzarmu a spoločenských organizácií iniciovaná potrebou šebastovských zväzarmovcov 

prichýlila okrem ambulancií lekárov aj pre danú miestnu časť veľmi dôležitú ustanovizeň, ktorá slúži všetkým 

Šebastovčanom. 

Po spoločensko–politických zmenách v roku 1989 prešiel transformáciou aj Zväz pre spoluprácu s armádou (Zväzarm); 

už v nasledujúcom roku 1990 ešte v rámci Československa došlo k jeho premenovaniu na Združenie technických                 

a športových činností. V roku 1992 (po rozdelení federácie) vzniklo na našom území Združenie technických a športových 

činností na Slovensku. Združenie prestalo byť dotované štátom a všetko (materiálno – technické vybavenie a činnosť 

organizácie) sa začalo zabezpečovať z vlastných finančných prostriedkov. Ale to je už nová, samostatná kapitola tejto 

organizácie. 

(Informácie o aktivitách šebastovského Zväzarmu, ktoré podnietili vznik tohto článku, zhrnul v súhrnnej správe             

o  činnosti  organizácie  jeho  dlhoročný  čelný  predstaviteľ  Ján  Čižmár,  úprimná  vďaka.) 
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 Medzi aktuálne a najvýznamnejšie stavebné projekty v miestnej časti Nižná Šebastová, na ktorých sa už začalo             
či čoskoro začne pracovať patrí obnova starobylého kaštieľa a revitalizácia parku v jeho bezprostrednom susedstve 
známom  pod  názvom  Panská  záhrada. 

Práce na obnove kaštieľa, ktorý je v súkromnom vlastníctve, 
sa už dávnejšie začali a pokračujú postupne po získaní 
potrebných finančných prostriedkov. O zjavnom napredovaní 
obnovy stavby aktuálne svedčí dokončenie rekonštrukcie 
strešného plášťa kaštieľa realizovanej s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pokrytiu strechy 
predchádzali náročné tesárske práce na komplikovanom 
dvojúrovňovom krove spojené s výmenou trámov (po ich 
ošetrení proti škodcom) a prípravou podkladu (latovaním) 
rozľahlej plochy strechy kaštieľa na položenie strešnej krytiny. 
Pokrývačské práce sa podarilo dokončiť pred nástupom zimy    
aj vďaka priaznivému počasiu predĺženej jesene. Dokončená 
strecha kaštieľa prinavracia postupne starobylej šebastovskej 
stavebnej dominante jej niekdajšiu (nežičlivými časmi stratenú) 
krásu a zašlú slávu. Pri výbere krytiny treba oceniť zrejmé 
estetické cítenie tých, ktorí sa na ňom podieľali. Vďaka farebne 
vhodne volenému kontrastu čiernej krytiny a svetlohnedo 
ladenej fasády dreveného „medzistrešia" pôsobí strecha 
vskutku impozantne. Treba veriť, že rovnako esteticky citlivo 
budú majitelia a ich odborní poradcovia (architekti) postupovať 
aj  pri  obnove  ďalších  častí  kaštieľa. 

Na projekt obnovy a revitalizácie parku je dlhodobo 
upriamená pozornosť členov Občianskeho združenia Naša 
Nižná Šebastová, pretože práve oni ho pred siedmimi rokmi       
(v roku 1915) iniciovali po predložení (z vlastných prostriedkov 
združenia financovaného) návrhu revitalizácie realizovaného 
projektovým ateliérom študentov Fakulty záhradníctva              
a krajinného inžinierstva v Nitre a po následných viacerých 
rokovaniach s vtedajšou hlavnou architektkou mesta                  
a riaditeľkou krajských pamiatkarov v Prešove. Na spoločných 
rokovaniach spomínaných zástupcov s poslancami pre-
šovského mestského zastupiteľstva sa prijal veľkorysejší 
projekt revitalizácie parku, ktorý však vychádzal z pôvodného 
návrhu OZ NNŠ. Novovypracovaný projekt obnovy a revitalizácie Panskej záhrady prešiel potrebným schvaľovacím 

procesom a po schválení všetkými kompetentnými 
mestskými i celoštátnymi orgánmi boli naň pride-     
lené potrebné finančné prostriedky z eurofondov                   
a stanoveným povinným príspevkom z pokladnice 
mesta. Po konkurznom výbere stavebnej firmy             
na výkon stavebných prác sa konečne môže začať s ich 
realizáciou už v priebehu januára či februára (pravda, 
ak to počasie dovolí). Je to dobrá správa pre všetkých 
Šebastovčanov. Veríme, že práce budú postupovať 
dynamicky a bez nečakaných zádrheľov, teda tak,       
aby sa všetky stavebné a iné potrebné práce mohli 
ukončiť v stanovenom termíne a rovnako či pre-
dovšetkým preto, aby sa v revitalizovanom parku mohli 
čo najskôr oživiť obľúbené podujatia, ktoré v ňom 
každoročne organizuje Občianske združenie Naša 
Nižná Šebastová pre širokú verejnosť – Šebešský Deň 
detí  alebo  Šebešký  deň  hudby  a  tanca. 

 Zaostrené na aktuálne stavebné práce 
na šebastovských pamiatkach 

 
 Šebastovský kaštieľ s novou strechou. 

Foto: Marián Bilý 

 Pokrývačské práce na novej streche šebastovského kaštieľa. 
Foto: Marián Bilý 

 Panskú záhradu v susedstve rekonštruovaného 
kaštieľa čaká obnova a revitalizácia. Foto: Marián Bilý 
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 V poradí ôsmy ročník tradičného Vianočného bowlingového turnaja o Putovný pohár Občianskeho združenia Naša 

Nižná Šebastová organizovaný miestnym občianskym združením v spolupráci so slovenským bowlingovým 

reprezentantom Stanislavom Hajdukom sa konal 28. decembra 2022 v osvedčenom termíne medzi vianočnými    

sviatkami  a  Novým  rokom. 

Zhodou okolností išlo o rovnaký dátum (28. december), v ktorom sa uskutočnil aj predošlý siedmy ročník turnaja           

v roku 2019. Medzi konaním oboch ročníkov ubehli však celé tri roky poznamenané protipandemickými opatreniami 

súvisiacimi s rozšírením koronavírusovej choroby dýchacích ciest (COVID – 19), ktorá na dlhé obdobie negatívne   

poznačila nielen náš súkromný (rodinný), ale aj verejný (pracovný, kultúrno-spoločenský či športový) život. Objektívne 

dôvody boli príčinou toho, že medzi dvoma po sebe nasledujúcimi ročníkmi obľúbeného bowlingového turnaja bola 

vynútená  trojročná  prestávka. 

Ak boli dátumy konania ostatných ročníkov bowlingového turnaja totožné, miesta ich konania boli rozdielne.          

Zatiaľ čo predošlý siedmy ročník turnaja prebiehal tak ako predošlé jeho ročníky v komornom prostredí ľubotickej 

bowlingovej haly Bowland so štyrmi bowlingovými dráhami, ôsmy ročník turnaja sa v dôsledku zatvorenia        

ľubotického Bowlandu uskutočnil v moderných, špeciálne na bowling určených priestoroch s oveľa väčším počtom      

dráh  v  hale  Zoc  Koral  na  prešovskom  sídlisku  Sekčov. 

V moderných priestoroch bowlingovej haly s kvalitnými bowlingovými dráhami sa v súťažných kategóriách mužov, 

žien a detí zúčastnilo dovedna tridsaťtri jednotlivcov. Voľné chvíle pred začiatkom podujatia alebo v prestávkach                

či po jeho skončení mohli súťažiaci a ich podporovatelia stráviť rozhovormi v príjemnom prostredí miestnej kaviarne          

s  bohatou  ponukou  občerstvenia. 

Medzi súťažiacimi boli tradične nelen členovia a členky OZ NNŠ, ale aj iní bowlingoví nadšenci z Nižnej Šebastovej         

a jej okolia. Práve tí, ako sa ukázalo v súťaži, patrili medzi najlepších, lebo sa bowlingu venujú systematicky,                     

viac-menej pravidelne trénujú či súťažia na rôznych bowlingových podujatiach a takmer vždy využívajú príležitosť 

zasúťažiť si aj na šebastovskom bowlingovom turnaji (vzhľadom na „cezpoľných" súťažiacich jeho spoluorganizátor    

Stano  Hajduk  ho  priliehavo  nazval  Nižná  Šebastová  Open). 

Pre viac než tri desiatky súťažiacich bolo potrebné pripraviť rozpis štvorčlenných tímov a harmonogram priebehu 

turnaja tak, aby sa súťaže všetkých kategórií skončili v presne stanovenom čase, ktorý bol limitovaný rezerváciou 

bowlingových dráh. Navyše bolo potrebné priebežne zapisovať počty bodov po každom z dvoch kôl súťaže tímu a po ich 

skončení stanoviť súčet bodov jednotlivých súťažiacich. Na základe konečného súčtu bodov jednotlivcov sa potom 

stanovilo konečné poradie súťažiacich jednotlivých kategórií. Všetku administratívu vrátane konečného stanovenia 

poradia s prehľadom zvládli manželia Stano a Alenka Hajdukovci, za čo im patrí vďaka a uznanie všetkých aktérov súťaže. 

V kategórii mužov súťažilo spolu 15 mužov, z ktorých po dvoch odohraných kolách najviac bodov a pódiové 

umiestnenie získali: 1. miesto obsadil a zlatú medailu získal Erik Goese – 728 bodov, na 2. mieste sa umiestnil a striebornú 

medailu získal Stanislav Hajduk – 650 bodov, 3. miesto obsadil a bronzovú medailu získal Georgij Mitkov – 643 bodov. 

V kategórii žien bolo 12 súťažiacich, z ktorých sa na konci dvojkolovej súťaže najviac tešili a pódiové miesta získali:        

1. miesto obsadila a zlatú medailu získala Erika Demčáková – 612 bodov, na 2. mieste sa umiestnila a striebornú medailu 

získala Mária Krumlovská – 573 bodov, 3. miesto obsadila a bronzovú medailu získala Anna Goese – 536 bodov. 

 Po 8. ročníku 
Vianočného bowlingového turnaja 

Kategóriu detí reprezentovalo v tomto ročníku turnaja 7 chlapcov 

(dievčatá neboli zastúpené). Spomedzi nich sa najviac darilo trom, ktorí 

získali pódiové umiestnenie: na 1. mieste sa umiestnil a zlatú medailu 

získal Dávid Polician – 379 bodov, 2. miesto obsadil a striebornú medailu 

získal Matúš Knap – 344 bodov, na 3. mieste sa umiestnil a bronzovú 

medailu  získal  Peter  Baran – 295  bodov. 

Celkovým víťazom 8. ročníka Vianočného bowlingového turnaja          

OZ NNŠ sa stal Erik Goese so ziskom 728 bodov, ktorý si odniesol Putovný 

pohár OZ NNŠ. Turnaj, na ktorom sa zúčastnil doposiaľ najvyšší počet 

súťažiacich, sa niesol v bojovnom,     no športovo korektnom duchu a bol 

nielen zdraviu prospešným športovým zápolením, lež aj príjemným 

spoločenským  stretnutím. 
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Kategória detí: 
1. miesto David Polician (v strede), 
2. miesto Matúš Knap (vpravo), 
3. miesto Peter Baran (vľavo), 
vedľa nich vpravo Stano Hajduk. 
Foto: Marián Bilý 

Kategória žien: 
1. miesto Erika Demčáková (v strede), 
2. miesto Mária Krumlovská (vpravo), 
3. miesto Anna Goese (vľavo), 
vedľa nich vpravo Stano Hajduk. 
Foto: Marián Bilý 

Kategória mužov: 
1. miesto Erik Goese (vstrede), 
2. miesto Stano Hajduk (vpravo), 
3. miesto Georgij Mitkov (vľavo). 
Foto: Marián Bilý 
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Vyjadrujem úprimné poďakovanie všetkým čitateľom mojej 

publikácie o Nižnej Šebastovej nazvanej V spätnom zrkadle      

za ich pozitívne ohlasy, ktoré ma potešili a povzbudili do ďalšej 

tvorivej práce na objavovaní zaujímavostí z dávnejšej                  

i nedávnej hitórie Nižnej Šebastovej a na ich sprostredkovávaní 

jej obyvateľom, ale aj iným záujemcom o minulý i súčasný   

život  miestnej  komunity. 

V prípade záujmu o publikáciu kontaktujte tajomníčku       

OZ NNŠ Danku Marcinovú prostredníctvom e-mailu: 

nasaniznasebastova@gmail.com či mobilu: 0907 943 914.     

Ak máte záujem o autorom signovanú publikáciu,             

obráťte sa priamo naňho prostredníctvom e-mailu: 

marcobipolo@gmail.com, alebo mobilu: 0903 904 528. 

Príspevok za publikáciu, ktorá obsahuje 300 strán textov            

a fotografií, je iba 10 eur určených na činnosť OZ NNŠ. 

Autor 

V�p:

 - Vieš, otec, že ženy sú lepšími vodičmi ako muži? Ty si napríklad tvrdil, 

že sa nedá ísť so zatiahnutou ručnou brzdou. A mamičke sa to podarilo. 

Návštevník reštaurácie, kde nebola šatňa, si pripevnil na svoj kabát lístok: 

„Som boxer, šampión ťažkej váhy. Každému, kto sa dotkne môjho kabáta, rozbijem hubu!" 

Keď odchádzal, visel na mieste jeho kabáta lístok: 

„Som bežec, preborník na dlhé trate. Pokúste sa ma chytiť!" 


