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Spätným pohľadom bol rok 2013 na Slovensku najpokojnejším od vypuknutia krízy. 

Zúčastnili sme sa jedných regionálnych volieb (síce dvojkolových), okolo ktorých urobilo 

rozruch víťazstvo Mariana Kotlebu, ako župana v Banskobystrickom samosprávnom kraji, 

hlavne pre jeho postoje voči rómom. Spoločenským témam dominoval pápež František, ktorý 

bol v polovici marca zvolený za hlavu katolíckej cirkvi, po následnej abdikácii Benedikta 

XVI., rovnako ako narodenie kráľovského dieťaťa britkému páru vojvodkyni Catherine 

a princovi Wiliemsovi, či úmrtie prvého černošského juhoafrického prezidenta Nelsona 

Mandelu (95 rokov) neúnavného bojovníka proti apartheidu. 

 

 

Samospráva 

V treťom roku šiesteho  volebného obdobia prechádzala aj samospráva rôznymi zmenami. 

Dňa 9.11.2013 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov. V Obci Markušovce sa 

volilo v troch okrskoch. Na hlasovaní sa zúčastnilo 299 voličov z 2484 zapísaných vo 

voličských zoznamoch, čo predstavovalo 12,04 % účasť. Pre voľby zastupiteľstva bolo 

odovzdaných spolu 288 platných hlasov a pre voľby predsedu 131 platných hlasov. V druhom 

kole volieb predsedu Košického samosprávneho kraja sa volieb zúčastnilo len 95 voličov, 

z celkového počtu 2484 oprávnených voličov zapísaných vo voličských zoznamoch. 

Zaujímavosťou bolo, že vo volebnom okrsku č. 3 (ulica Jareček) neprišiel do volebnej 

miestnosti ani jeden volič. Percento účasti voličov v druhom kole volieb bolo 3,82.   

O post poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku sa v 10. volebnom obvode – Spišská 

Nová Ves  - Košického samosprávneho kraja uchádzalo 23 kandidátov. Za koalíciu 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana (SDKÚ-DS), MOST-HÍD – Adnan Akram, Marián Hojtrič, Rastislav 

Javorský, Miroslava Szitová a Stanislav Vospálek. Za SMER-SD – Michal Beharka, Janka 

Brziaková,  Ondrej Majerník, Iveta Rušinová, Miroslav Semeš. Za Komunistickú stranu 

Slovenska (KSS) – Alojz Almássy, Miroslav Čuj. Za Slovenskú národnú stranu (SNS) – 

Dávid Demečko, Beata Janovcová. Nezávislí kandidáti (NEKA) – Pavol Bečarik, Patrik 

Hrobľák, Michal Komara. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ( ĽS-HZDS) – 

Marián Bubeník. Nová väčšina – Dohoda (D.Lipšic)  NOVA – Martin Chovanec, Róbert 

Kočiš, Jozef Krempaský, Zuzana Páleníková a za Demokratickú stranu (DS) – Františka 

Šefčíková. Kandidátmi na post predsedu Košického kraja boli: Zdenko Trebuľa – SMER-SD, 

MOST-HÍD, SMK-MKP, Rudolf Bauer – KDS, Dominika Palaščáková – NOVA, Rastislav 

Masnyk – SDKÚ-DS, SaS, Vladimír Gurtler – 7 statočných, Marek Ďurán – ĽS Naše 

Slovensko, Jaroslav Džunko – NEKA, Jozef Holečko – NEKA, Lukáš Sisák – KSS, Ivan 

Kuhn – OKS. Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

voličov zúčastnených vo voľbách, do druhého kola, ktoré sa konalo 23.11.2013 postúpili 

dvaja kandidáti s najväčších počtom hlasov a to: Zdenko Trebuľa a Rudolf Bauer.  

 

 

Po materskej dovolenke sa do zamestnania vrátila Katarína Šteinerová s pracovnou náplňou – 

pokladňa, podateľňa, osvedčovacia agenda a archív. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

 

 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Markušovciach 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračovali v roku 2013 v poradí 19. zasadnutím 

31.1.2013, na ktorom poslanci schválili rozpočet Obce Markušovce na rok 2013 v príjmovej 

a výdavkovej časti vo výške 2 257 250,00 EUR  a použitie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 30 619,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov. 

5.3.2013 sa konalo 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré schválilo spracovanie 

dokladov a dokumentov na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci výzvy ROP-41a-2013 ROP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 

centrálnej zóny Obce Markušovce“ s predpokladaným termínom stavby v roku 2014. 

Obecné zastupiteľstvo splnomocnilo starostu vo veci prenájmu, resp. predaja budovy na ulici 

Michalskej 32/49 (Ošustovec) ako aj predaja budovy na ul. Michalskej 282/46 (potraviny 

oproti ul. Bystrej). Uvedené zdôvodnil tým, že budovy hoci sú vo vlastníctve obce, obec ich 

z vlastných prostriedkov nedokáže opraviť. 

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 16.4.2013, na ktorom vzalo na vedomie 

informáciu o vytvorení dvoch tried ZŠ v priestoroch knižnice pod materskou školou 

a presťahovanie knižného fondu do suterénnych priestorov základnej školy. Schválilo 

zrušenie nájmu s firmou LUMOTERM, s.r.o. na nebytové priestory v budove na Baníckej 

ulici 212/8 a v ďalšom schválilo nájomnú zmluvu na uvedené priestory firmou HONESTI, 

s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves bez zmeny výšky nájmu. 

Schválilo zápis do kroniky za rok 2010 a 2011. 

Vyhovelo protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Markušovce č. 3 

zo dňa 10.12.1996 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejne prístupných 

miestach Obce Markušovce v znení VZN č. l zo dňa 3.10.1997. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 16.5.2013 schválilo Záverečný účet Obce 

Markušovce s výhradou zaviazať základnú školu s materskou školou k predkladaniu 

účtovných a finančných dokladov v termínoch, ktoré určí obecný úrad. 

Použitie prebytku hospodárenia vo výške 221 223,30 € na tvorbu rezervného fondu.   

V ďalšom schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom 

realizácie projektu „Revitalizácia centrálnej zóny Markušovce“ a financovanie projektu vo 

výške 5% oprávnených výdavkov, t.j. 23 718,11 €. Schválilo prenajatie časti pozemkov 

v súvislosti s projektom rekonštrukcie centrálnej zóny v vlastníctve Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja, Rímskokatolíckej farnosti – farský úrad Markušovce a Slovenského 

vodohospodárskeho podniku.  

V poradí 23. Obecné zastupiteľstvo sa konalo 2.7.2013 schválilo predaj budovy na súp. č.282 

ul. Michalskej – Potraviny, ktoré prevádzkoval p. Paciga a to priamym predajom najmenej vo 

výške stanovenej znaleckým posudkom. Na deň 15.8.2013 vyhlásilo voľbu hlavného 

kontrolóra po predchádzajúcom schválení úväzku 0,3 a plánu kontrolnej činnosti na obdobie 

šiestich mesiacov.  

23.7.2013 obecné zastupiteľstvo v Markušovciach schválilo Zmeny a doplnky 01 Územného 

plánu zóny Markušovce (ZaD 01) vypracované Ing. Arch. Dušanom Burákom, CSc., reg. č. 

0837 AA, na základe súhlasného stanoviska Obvodného úradu Košice, odboru výstavby 

a bytovej politiky č. ObU-KE-OVBP1-2013/00489 nm § 25 zo dňa 2.7.2013. V ďalšom bolo 

zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce, ktorým bola 

vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Markušovce. 

1.8.2013 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva za účelom schválenia 1. Zmeny 

rozpočtu na rok 2013, ktorá súvisela so spresnením výdavkov dodávateľmi  na akcie 

naplánované v rozpočte. Poslanci schválili výšku výdavkov navýšenú o 26 400 € a príjmy 

navýšené o 24 400 €, pričom ostatné príjmy schválili zvýšiť z rezervného fondu. 
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15.8.2013 sa konalo  26. Zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa uskutočnila voľba 

hlavného kontrolóra obce. Z troch kandidátov Mgr. Peter Haragoš, Mgr. Jana Palkovičová 

a Ing. Ján Šofranko, bol za hlavného kontrolóra, s účinnosťou od 17.9.2013,  na obdobie 

šiestich rokov zvolený Mgr. Peter Haragoš.  

Na 27. Zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti nebytových priestorov vo 

vlastníctve Obce Markušovce nachádzajúce sa v budove súp.č. 282 na ul. Michalská 46 Mäso 

Šimo) o celkovej výmere 47,5 m2 na poskytovanie obchodných služieb na predaj mäsa 

a mäsových výrobkov spoločnosti FORSPIŠ – market s.r.o., na dobu určitú od 1.9.2013 do 

31.10.2013, za nájomné 13,00 €/m2/rok a umiestnenie lavičiek na voľnom priestranstve na 

Školskej ulici medzi Materskou školou a parkoviskom. 

27. októbra sa konalo 28. Obecné zastupiteľstvo, na ktorom poslanec Ondrej Pramuka 

nastúpil na uprázdnené poslanecké miesto a bol schválený prevod vlastníctva nehnuteľnosti v 

kat. území Markušovce stavby súp. č. 282, druh predajňa potravín, stojacej na parcele KN-C 

1718 a pozemku parc. č. KN-C 1718, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

567 m2, zapísaných na LV č. 1, k.ú. Markušovce vo vlastníctve Obce Markušovce, v 

prospech Moniky Smoligovej, bytom Hornádska 304/14, 053 21 Markušovce, za kúpnu cenu 

22 150,00 EUR v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

Posledné zastupiteľstvo v tomto roku sa konalo 19.12.2013 a poslanci na ňom schválili: 

 prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Markušovce nachádzajúcich sa v 

budove súp. č. 212 na ul. Banícka 8 v Markušovciach  

a) odbornej ambulancie o celkovej výmere 100,88 m2, z toho spoločné priestory 1,5 m2 

(chodba prízemie 7,4 m2 v podiele 1/5) na účely prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho 

zariadenia, ambulancie odborného lekára  

b) obvodnej ambulancie o celkovej výmere 55,2 m2 z toho spoločné priestory 10,3 m2 

(chodba prízemie 7,4 m2 v podiele 1/5, chodba 1 poschodie 26,2 m2 v podiele 1/3) na účely 

prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ambulancie pre dospelých  

za nájomné 1,00 € / ambulancia na obdobie 1 roka od uzavretia zmluvy. Ako aj 
1. Rozpočet ZŠ s MŠ v Markušovciach na rok 2014 vo výške 1 382 988,00 EUR, z toho:  

1) výdavky na prenesené kompetencie - normatívne prostriedky vo výške 1 026 035,00 EUR,  

2) výdavky na originálne kompetencie vo výške 179 133,00 EUR, z toho zo zúčtovaných 

príjmov školských zariadení vo výške 12 000,00 EUR,  

3) výdavky na hmotnú núdzu (ÚPSVaR) vo výške 170 200,00 EUR,  

4) výdavky na projekty – EU, ŠR vo výške vo výške 7 620,00 EUR .  

2. Rozpočet obce Markušovce na rok 2014  

Príjmy vo výške 2 628 777,00 EUR  

Výdavky vo výške 2 628 777,00 EUR  

a) bežné príjmy obce vo výške 2 303 000,00 EUR a bežné výdavky obce vo výške 766 497,00 

EUR,  

b) kapitálové výdavky obce vo výške 444 500,00 EUR,  

c) príjmové finančné operácie obce vo výške 313 777,00 EUR a výdavkové finančné operácie 

obce vo výške 34 792,00 EUR,  

d) vlastné príjmy ZŠ s MŠ 12 000,00 EUR.  
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Štatistika 

K 31.12.2013 bolo na trvalý pobyt v obci prihlásených 4117 obyvateľov (2056 mužov a 2061 

žien), z toho 70 obyvateľov s trvalým pobytom Markušovce 0, tzv. bezdomovci (zrušený 

trvalý pobyt vlastníkom nehnuteľnosti na konkrétnej adrese). V uvedenom roku sa narodilo 

75 detí (40 chlapcov a 35 dievčat). Z tých, ktorí mali v obci trvalý pobyt  zomrelo 33 občanov 

(20 mužov a 13 žien): Agnesa Gurčíková, rod. Gondová, nar. 27.5.1920, Sv.J.Nepomuckého 

260/36; Ľudovít Pecha, nar. 27.8.1936, Jareček 78/17; Mária Kalejová, rod. Pechová, nar. 

14.6.1935, Jareček 74/13; Ján Jagáč, nar. 23.2.1925, Banícka 226/7; Andrej Kuzmiak, nar. 

12.2.1932, Sv.J.Nepomuckého 126/17; Jozef Hudák, nar. 19.2.1955, Sv.J.Nepomuckého 

164/81; Michal Suja, nar. 26.3.1937, Slovenská 452/17; Ľubomír Beličák, nar. 27.5.1969, 

Sv.J.Nepomuckého 545/15; Pavol Klempár, nar. 1.4.1978, Za tehelňou 206/4; Adrián Pecha, 

nar. 22.6.2012, Jareček 98/49; Ján Pecha, nar. 17.9.1957, Jareček 78/17; Helena Horváthová, 

rod. Tomková, nar. 19.8.1932, Jareček 93/41; Pavlína Pechová, rod. Kroščenová, Markušovce 

0; Ladislav Ščuka, nar. 15.9.1965, Jareček 85/25; Mária Melikantová, rod. Gyorgyová, nar. 

22.1.1924, SNP 446/14; Agnesa Miklajová, rod. Babiková, nar. 10.12.1926, SNP 490/30; 

Iveta Kravecová, rod. Bodzionyová, nar. 26.9.1966, Hornádska 304/14; Vojtech Habiňák, 

5.6.1930, Sv.J.Nepomuckého 265/26; Alžbeta Krupicerová, rod. Karoliová, nar. 6.4.1928, Za 

tehelňou 197/8; Jozef Vanečko, nar. 19.3.1951, Hornádska 299/8; Michal Švajka, nar. 

6.10.1925, Sv.J.Nepomuckého 422/69; Magdaléna Grečková, rod. Rimbalová, nar. 21.7.1933, 

Sv.J.Nepomuckého 136/33; Margita Sukeniková, rod. Kosturáková, nar. 28.6.1929, 

Odorínska cesta 111/16; Cecília Macejková, rod. Špirková, nar. 30.1.1930, Slovenská 255/12; 

František Mikolaj, nar. 24.2.1939, Michalská 280/50; Pavol Švajka, nar. 24.12.19583, 

Sv.J.Nepomuckého 422/69; Eduard Krotký, nar. 7.11.1926, Slovenská 415/22; Anna 

Galková, rod. Gondová, nar. 18.10.1915, Slovenská 247/39; Mária Blahutová, rod. 

Lapšanská, nar. 17.5.1921, Markušovce 0; Ján Macej, nar. 1.2.1951, Banícka 225/9; Michal 

Duhančík, nar. 20.10.1937, Brezová 407/5; Milan Klempár, nar. 18.2.1971, 

Sv.J.Nepomuckého 176/86, Ján Franko, nar. 4.5.1970, Školská 646/17B.    

Do obce sa prisťahovalo 53 obyvateľov (29 mužov a 24 žien) a rovnaký počet obyvateľov 53 

(24 mužov a 29 žien) sa z obce odsťahoval.  Celkový počet obyvateľov v roku 2013 vzrástol 

o 42. Na matričnom úrade bolo evidovaných 29 sobášov, z toho v Markušovciach 19, pred 

orgánom cirkvi 7 sobášov. Rómske etnikum dosiahlo v tomto roku rovných 60 % z celkového 

počtu obyvateľov žijúcich v Markušovciach. 

31.12.2013 sa v obci stala tragická udalosť, kedy sa rozhodol skončiť svoj život pod kolesami 

vlaku, v časti za Hornádskou ulicou, zamestnanec obecného úradu a dlhoročný člen 

a predseda  DHZ v Markušovciach Ján Franko, nar. 4.5.1970, bývajúci na ul. Školskej 17B. 

 

Školstvo a kultúra 

V školskom roku 2013/2014 bolo v škole 39 tried zo 678 žiakmi, z toho: v nultom ročníku 6 

tried s 83 žiakmi, na I. stupni 16 tried s 326 žiakmi a na II. stupni 13 tried s 237 žiakmi. 

V škole boli zriadené 4 špeciálne triedy, ktoré navštevovalo 32 žiakov. V 10-tich  triedach I. 

stupňa a 6-tich  triedach  nultého ročníka sa vyučovalo v dvojzmennej prevádzke. 386 žiakov 

základnej školy je zo sociálne znevýhodneného prostredia. 50 žiakov plní povinnú školskú 

dochádzku v zahraničí. Materskú školu, ktorá je súčasťou základnej školy navštevovalo 48 

detí. V škole bolo sedem oddelení školského klubu detí so 136 žiakmi. Školská jedáleň 

pripravovala denne 240 obedov, vrátane materskej školy a 466 balíčkov. 
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Špeciálna základná škola 

V šk. roku 2013/2014 školu navštevovalo 138 žiakov, z toho 11 na základe rozhodnutia 

riaditeľa školy plnili povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Riaditeľom školy bol 

Mgr. Štefan Šiška a záastupca riaditeľa Mgr. Anna Mahútová. Vyučovací proces 

zabezpečovalo 17,04 pedagogických zamestnancov v 15 triedach. Výchovno-vzdelávací 

proces sa realizoval v dvoch budovách na Michalskej 39 – 4 učebne a Michalskej 55 – 11 

učební. Žiaci v priemere na jedného žiaka vymeškali 128,74 hodín. 

 

 

 

 

 

Výstavba a zmeny charakteru obce 

  

Posledné zvyšky Mlyna v Markušovciach pri vstupe do obce od Spišskej Novej Vsi boli 

odstránené na základe právoplatného  Rozhodnutia o povolení odstránenia stavby 

„Hospodárska budova“ vydaného Stavebným úradom  v Markušovciach , zo dňa  28.5.2010. 

Kolaudačným rozhodnutím zo dňa 3.4.2013 bolo povolené užívanie stavby rodinného domu, 

na mieste, kde pôvodne stál mlyn (existencia ktorého sa uvádza už v listine z roku 1352). 

Zdroj: HISTÓRIA MARKUŠOVIEC PRE BUDÚCNOSŤ OBCE A Z Á S A D Y 

OCHRANY PAMIATKOVEJ ZÓNY, Krajský pamiatkový úrad Košice, prac. Spišská Nová 

Ves) 

 

V júni 2013 bol knižný fond obecnej knižnice presťahovaný do suterénnych priestorov 

základnej školy s materskou školou. Od augusta 1997, kedy bola inštalovaná  na prízemí 

budovy materskej školy, až do roku 2013 v nej ako neprofesionálni knihovníci pracovali 

Mária Pačnárová do roku 1998, Božena Sečková do roku 2010. Od roku 2011 dočasne 

zatvorená a v roku   2013  zrušená. 

 

V priestoroch zdravotného strediska na ulici Baníckej bola zriadená interná ambulancia s 

lekárkou MUDr. Gabrielou Uhrinovou, vždy v utorok od 7,30 do 14,30 hod. 

 

Nové klzisko 

V areáli miestneho parku, pri futbalovom ihrisku pod železničnou traťou, bolo dané do 

užívania prírodné klzisko v správe TJ Slovan Markušovce. Klzisko bolo vybudované na 

ploche 40 x 20 m aj s umelým osvetlením. Jeho plné využitie komplikovalo pomerne teplé 

počasie. 

 

Spadnutá strecha na Bocianovi 

Ďalšia kultúrna pamiatka v obci, z konca 18. storočia - kaštieľ „Bocian“ sa stal obeťou 

miestnych občanov, ktorí rozkrádali drevené časti opustenej budovy a tým spôsobili, že na nej 

10.12.2013 v podvečer spadla časť strechy. Bývalý kaštieľ, ktorý obývali Mariássyovci, 

odkúpila samospráva v roku 2006  od živnostníkov. 

V Markušovciach je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) evidovaných 16 

nehnuteľných národných pamiatok (21pamiatkových objektov).  

Zdroj: Krajský pamiatkový úrad Košice - Zásady ochrany pamiatkového územia Príloha: 

Zoznam kultúrnych pamiatok v Obci Markušovce. 

 

V roku 2013 boli v obci skolaudované nové rodinné domy. Na ulici Pod horou súp. č. 683/7A 

– Albín Kroščen, ulica Michalská (bývalý mlyn) súp. č. 684/4 – Marcel Bobrík a Ing. Eva, 
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rod. Cvengrošová, ulica Poľná súp. č. 686/11A – František Plačko a manž. Lucia, rod. 

Hudáková. 

 

Dezolátna cesta v Markušovciach sa ani tohto roku nedočkala opravy. Košický samosprávny 

kraj, pod správu ktorého štátna cesta cez Markušovce patrí, nedostal európske  finančné 

prostriedky na opravu cesty cez Regionálny operačný program. A tak dedina s renesančným 

kaštieľom a barokovým letohrádkom Dardanely prišla o mnohých návštevníkov, ktorých 

odradila práve prístupová cesta plná záplat a dier. 

 

V uvedenom roku bola urobená nová fasáda na dome smútku a vydláždený spojovací chodník 

na SNP. 
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C i r k e v n ý  ž i v o t  

  Netradičná situácia nastala vo Vatikáne, keď Svätý Otec Benedikt XVI. oznámil svoju 

rezignáciu. 

  Nový pápež František – bývalý argentínsky kardinál Jorge Mario Beroglio zasadol sa 

svoju stoličku 13. marca 2013. Svoje meno prijal podľa svätca Františka z Assisi. 

Svätý Otec je zástancom skromného a jednoduchého spôsobu života.  

  O tom, že v Markušovciach žijú šikovní mladí ľudia svedčila aj hraná krížová  cesta, 

ktorú pripravila skupina mládežníkov, ktorí sa v piatky pravidelne stretávajú 

v spoločenskej miesto na fare. Krížová cesta v takejto podobe bola obohatením 

a prispela k plnšiemu prežívaniu nadchádzajúcej Veľkej noci. 

  V apríli 2013 bol realizovaný grantový projekt výstavby oddychovej zóny pre 

mladých  na farskom dvore – altánok. 

  12. mája pristúpilo v Markušovciach 17 detí k sviatosti prvého svätého prijímania. 

  Počas letných prázdnin sa v Obci Ždiar v dňoch 15. - 21. júla  konal veľký tábor detí 

od 8 do 15 rokov, ktorý mal medzi účastníkmi veľký úspech. 

  V dňoch od 13. do 15. augusta 2013 sa uskutočnil malý tábor pre deti od štyroch do 

ôsmich rokov. Animátori sa s deťmi stretávali každý deň na fare. Tábora sa spolu 

zúčastnilo sedemnásť detí. 

  Dňa 5. 10.  2013 v kostole Svätého Ducha v Levoči zložil do rúk otca kustóda Tomáša 

Lesňáka večné sľuby brat Jozef Sukeník, markušovský rodák.   

  V dňoch 26. a 28. decembra sa aj tohto roku sa v našej farnosti uskutočnilo vianočné 

požehnanie domov a rodín. Súčasne sa v týchto dňoch konal už 19. ročník Dobrej 

noviny. Koledovania sa zúčastnilo 20 detí a 6 animátorov. Deti navštívili 50 rodín 

a spolu vykoledovali 572,71 €.  
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Šport 

 

9. 3. 2013 sa konal v poradí tretí ročník basketbalového turnaja o putovný pohár starostu 

obce, ktorý sa uskutočnil v telocvični základnej školy. 

19. 5. 2013 sa na priestranstve pred obecným úradom staval symbolický máj. S kultúrnym  

programom vystúpil detský folklórny súbor pod vedením Dušana Krčmára. 

24. júna je v kalendári meno Ján a s ním sú v Markušovciach spojené Jánske ohne, tzv. 

sobotečky. Tie tohtoročné sa pre nepriazeň počasia rozhoreli nad dedinou na tradičnom mieste 

v nedeľu 23. júna. 

29. júna  na miestnom futbalovom ihrisku súťažilo 11 prihlásených volejbalových družstiev 

s nasledovným konečným umiestnením:  

1. KPN,  2. Nabudúce vyhráme, 3. Rafáči, 4. Gala, 5. Sedem statočných, 6. FC Mravce, 7. BD 

SNV, 8. Bar Nemo, 9. Kameni, 10. Šariš, 11. DHZ Markušovce. 

 V októbri 2013, v mesiaci úcty k starším, už po druhýkrát Komisia pre šport, kultúru a 

školstvo pri Obecnom úrade v Markušovciach pripravila pre  markušovských seniorov v 

Letohrádku Markušovce posedenie s kultúrnym programom v podaní  škôlkárov a žiakov 

Základnej školy s Materskou školou v Markušovciach.  

 Po minuloročnom prvom úspešnom podujatí sa aj počas tohtoročných vianočných sviatkov, 

dňa 29.12.2013, uskutočnil stolnotenisový turnaj v miestnej telocvični základnej školy.  

Víťazi v jednotlivých kategóriách: 
 Muži: 1. Milan Zumer, 2. Miroslav Bendik, 3. Ján Jagáč  

Ženy: 1. Ľudmila Kozáková, 2. Zuzana Findurová, 3. Alžbeta Franková  

Deti: 1. Dávid Filinský, 2. Dávid Pavlovský, 3. Jozef Pavlovský ml. 

 

FO Markušovce 

14.12.2013 na členskej schôdzi FO Markušovce sa funkcie štatutárneho zástupcu vzdal 

František Kalafut a Alfréd Hospudka. Následne boli zvolení noví členovia výkonného výboru 

FO Markušovce: Michal Kozák, Marián Farkalin, Stanislav Šteiner, Jozef Pavlovský 

a Magdaléna Kozáková. 

Za štatutárnych zástupcov boli zvolení: Michal Kozák, Stanislav Šteiner a Marián Farkalin. 

Novým ISSR managerom sa stal Stanislav Šteiner, ktorý bol poverný aj preberaním pošty. 

Pokladníkom FO sa stala Magdaléna Kozáková. 

Výsledky futbalových súťaží v sezóne 2013/2014 boli nasledovné: Dorastenci  - Slovan FO 

Markušovce 4. Miesto z desiatich družstiev; Dospelí – Slovan FO Markušovce 11. Miesto zo 

štrnástich družstiev a Žiaci – Slovan FO Markušovce 5. Miesto v tabuľke dvanástich 

družstiev. 
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Počasie 

Január sa vyznačoval bohatou nádielkou snehu a mínusovými teplotami do 16 stupňov pod 

bod mrazu. 

V noci zo 6. na 7. februára napadlo cca 50 cm nového snehu, čo spôsobilo veľké problémy na 

cestách a v dodávke elektriny. Totálne bol zničený miestny rozhlas. Na bývalej TVZ 

(Slovenská ulica) spadol strom na osobné auto, ktoré úplne zničil. 

21. marec a počasie sa správa ako by sme mali január. Takmer všetci sa nevieme dočkať 

príchodu pravej jari. Hoci vtáctvo signalizovalo jar ranným štebotom, teplota vzduchu 

hovorila čosi iné.  

10. apríla ranné mínusové teploty. 

Kým máj bol daždivý a studený od 17. júna nastúpili tropické horúčavy. 

V noci z 23. na 24. júla bola Slovensku zaznamenaná tropická noc, kedy teplota vzduchu 

neklesla pod 20° C. Leto bolo teplé a v závere suché. 

Na východnom Slovensku mrzlo už na začiatku septembra. 

Extrémy počasia vynahradila krásna a teplá jeseň.  

November bol síce daždivý, no s pomerne vysokými teplotami okolo 10°C. Martin ani 

v tomto roku neprišiel na bielom koni. Ochladenie priniesla až Katarína. Prvý sneh napadol na 

Mikuláša, no dlho nevydržal. Ani počas Vianoc a Silvestra sme sa mrazov a snehu nedočkali. 

 

 

 

 

 


