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Rok 2014 bol volebným rokom. Absolvovali sme dvojkolové voľby prezidenta, voľby do 

európskeho parlamentu a na záver roka to boli voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

 

 

Samospráva 

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2014, vo volebnom období 2010-2014 

v poradí 30-té, sa konalo 21. januára 2014. Poslanci schválili spracovanie dokladov na 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného 

programu na stavbu „Obnova kúrie Michalská 49 Markušovce, tzv. „Ošustovec“ a zároveň 

súhlasilo u umiestnením stavby „Malá vodná elektráreň Markušovce I.“ vypracovanej 

v novembri 2013 spracovateľom Projekt Consulta, s.r.o. Zvolen. 

Starosta poslancov informoval o stave hospodárenia obce. Uviedol, že k 31.12.2013 bude mať 

obec na účte cca 700 tis. EUR, pred troma rokmi bola obec v mínuse. Vychádzajúc zo 

súčasnej výšky finančných prostriedkov obec môže zrealizovať väčšie akcie. Poznamenal, že 

dobre hospodári Základná škola s materskou školou a tiež môže zrealizovať väčšiu investičnú 

akciu. 

 

Starosta oboznámil poslancov, že obec podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo  

veci spadnutej strechy na kultúrnej pamiatke „Bocian“ a zároveň informoval, že obec využije 

možnosť a požiada Ministerstvo financií SR o finančné prostriedky na riešenie havarijnej 

situácie. Pri takto získaných finančných prostriedkoch spoluúčasť obce je 10%. 

13.2.2014 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom uznesením č. 195/2014 

zriadilo príspevkovú organizáciu Obce Markušovce s názvom „Kultúrne centrum 

Markušovce“, so sídlom Michalská 49, 053 21 Markušovce a do funkcie riaditeľky menovalo 

Evu Pavlíkovú, bytom Teplička 283. Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo prevod 

dlhodobého hmotného majetku (budova súp. č. 32 a pozemky) a prevode drobného majetku 

(regály na knihy a knižný fond – 6655 ks kníh v hodnote 11.463,58 €). 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 32. Zasadnutí 13.3.2014 vzalo na vedomie vzdanie sa 

poslaneckého mandátu Michala Gurčíka k 28.2.2014. Na uprázdnený mandát nastúpil Ing. 

Lukáš Haragoš, nakoľko Magdaléna Tekáčová sa poslaneckého mandátu vzdala. 

27.3.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo: 

- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za účelom realizácie 

projektu "Obnova kúrie Michalská 49 Markušovce", ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 

- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 

výške 38 150,78 EUR. 

V ďalšom starosta informoval, že na ulici Jareček bolo zlikvidované smetisko. Bolo 

vyvezených 70 áut odpadu s celkovým nákladom cca 10 000,. €. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 26.6.2014 schválilo: 

1. Záverečný účet Obce Markušovce, ktorý tvorí prílohu uznesenia a celoročné hospodárenie 

bez výhrad.  

2. použitie prebytku, zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vo výške 255 946,97 EUR, na tvorbu rezervného 

fondu. 

21.10.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Markušovce na rok 2015 

a) bežné príjmy obce vo výške 2 395 662 EUR a bežné výdavky vo výške 751 872 EUR 

b) kapitálové výdavky obce vo výške 314 500 EUR 

c) finančné operácie príjmové obce vo výške 86 128 EUR a výdavkové vo výške 36 792 EUR 

a rozpočet ZŠ s MŠ v Markušovciach na rok 2015 vo výške 1 382 987 EUR, z toho 

a) výdavky na prenesené kompetencie – normatívne, materské školy, nenormatívne finančné  

prostriedky vo výške 1 027 151 EUR 

b) výdavky na originálne kompetencie vo výške 163 616 EUR 

c) výdavky z uhradených poplatkov a príspevkov v ZŠ s MŠ Markušovce vo výške 12 150 

EUR 

d) výdavky na projekty Európsky fond vo výške 1 360 EUR 

e) výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností a stravovacích návykov 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ÚPSVaR vo výške 178 710 EUR 

Starosta obce poslancov informoval o hospodárení obce v VI. volebnom období. Oboznámil 

ich so stavom a vývojom finančných prostriedkov na účtoch obce, so stavom záväzkov a o 

zaradenom majetku.  

Uviedol, že v roku 2010 bol stav finančných prostriedkov 129 141,08 EUR, v roku 2011 

185.690,55 EUR, v roku 2012 388.632,14 EUR, v roku 2013 686.141,39 EUR a k 25.11.2014 

936.739,59 EUR.  

Záväzky k 31.12.2010 boli vo výške 114.301,07 EUR, k 31.12.2011 16.468,46 EUR, k 

31.12.2012 14.060,48 EUR, k 31.12.2013 16.796,94 EUR a k 25.11.2014 2.067,72 EUR. 

V období od 1.1.2011 do 25.11.2014 bol zaradený Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 

135.6964,69 EUR a Drobný majetok v hodnote 22.645,95 EUR. 

Starosta poslancom dal do pozornosti aj hodnotenie finančného zdravia obce Markušovce 

podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) podľa ktorého obec zlepšila 

svoje finančné zdravie z nedostatočného (za obdobie 2006-2009) na výborné (za obdobie 

2010-2013). 
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15. marec 2014 voľby prezidenta Slovenskej republiky 

Volieb sa v Obci Markušovce zúčastnilo 658 voličov, z celkového počtu 2481 voličov 

zapísaných vo voličských zoznamoch, čo predstavuje 26,52 % účasť vo voľbách. Účasť podľa 

jednotlivých okrskov bola nasledovná: okrsok č. 1 ( Brunské, Bystrá, Hornádska, 

Komenského, Michalská, Odorínska cesta, Podhradová, SNP, Sv.J.Nepomuckého or.č. 1-49, 

Školská) 336 voličov (z 850 zapísaných v zozname), okrsok č. 2 (Banícka, Brezová, Krátka, 

Matejovská cesta, Pod stožkami, Pod horou, Poľná, Slovenská, Sv.J.Nepomuckého or.č. 50-

125, Za tehelňou, Železničná) 186 voličov (zo 763 zapísaných v zozname) a okrsok č. 3 

(Jareček) 136 voličov (z 868 zapísaných v zozname). Príloha 

Poradie kandidátov podľa odovzdaných platných hlasov 

 
 Kandidát 

Počet platných hlasov 

Spolu okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3 

1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 85 65 74 224 

2. Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD. 103 52 1 156 

3. Kiska Andrej, Ing. 57 28 10 95 

4. Kňažko Milan 35 17 0 52 

5. Hrušovský Pavol, JUDr. 35 15 1 51 

6. Mezenská Helena, Mgr. 6 5 8 19 

7. Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICs 5 0 5 10 

8. Čarnogurský Ján, JUDr. 4 0 2 6 

9. Bárdos Gyula 0 0 5 5 

10. Melník Milan, prof. RNDr.., DrSc. 2 2 1 5 

11. Behýl Jozef, Mgr. 0 2 2 4 

12. Jurišta Ján, PhDr. 0 0 4 4 

13. Martinčko Stanislav 0 0 2 2 

14. Šimko Jozef, JUDr. 0 0 1 1 

 

29.3.2014 sa konalo druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky s nasledovným 

výsledkom: 

Volieb sa zúčastnilo 864 voličov zapísaných vo voličských zoznamoch, z celkového počtu 

2468.  

Kandidátom na prezidenta bolo odovzdaných celkom 838 platných hlasov.  

 Víťazom volieb prezidenta sa v Obci Markušovce stal  Robert Fico, doc. JUDr., CSc., 

 ktorý získal 454 platných hlasov. 

Účasť voličov bola 35,01 %. Príloha 

V prezidentských voľbách 2014 bol na Slovensku za prezidenta zvolený Ing.  Andrej 

Kiska, ktorý získal 59,4 % . 

Vo voľbách ho podporilo 1307065 voličov. 
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Poradie kandidátov v Obci Markušovce podľa odovzdaných platných 
hlasov 

 

 
v druhom kole voľby prezidenta SR 29.3.2014 

 

      

Por.č. Kandidát 

Počet platných hlasov 

Spolu okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3 

1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 145 128 181 454 

2. Kiska Andrej, Ing. 234 103 47 384 
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24.5.2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu  
V Obci Markušovce sa volieb v troch volebných okrskoch zúčastnilo 150 voličov, 

 z celkového počtu 2488 voličov zapísaných v zozname voličov. Účasť vo voľbách 

predstavovala 6,02 %.   65 74 224 
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    Voľby do orgánov samosprávy obcí 

15. november 2014 – vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zvíťazil 28-ročný rómsky  

kandidát  Marek Virág – úspešný podnikateľ v stavebníctve.  

    Marek Virág sa narodil 20. novembra 1985 v Levoči, rodičom Fabiánovi Virágovi, nar. 

4.11.1964 a Dane Virágovej, rod. Tomkovej, nar. 16.11.1967. Má šiestich súrodencov a spolu 

s Ingridou Pechovou, nar. 14.4.1991 vychovávajú  jedného syna Mareka, nar. 9.5.2013. Žijú 

v rodinnom dome v Markušovciach, na Michalskej ulici č. 12. 

Jednotliví kandidáti na post starostu Obce Markušovce, získali vo voľbách nasledovný počet 

hlasov: 

Michal Čuchran, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 339 

hlasov, 2. Róbert Gyenes, Ing., Strana demokratického Slovenska, MOST-HÍD – 45 hlasov, 3. 

Gregor Mikolaj, MVDr., SIEŤ – 153 hlasov, 4. Ján Pecha, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ – 

170 hlasov, 5. Vladimír Pecha, Strana rómskej koalície – SRK – 40 hlasov, 6. Radovan 

Rimbala Ing., nezávislý kandidát – 159 hlasov, 7. Ján Šofranko, Ing., SMER – Sociálna 

demokracia, Rómska iniciatíva Slovenska – 86 hlasov, 8. Marek Virág, Strana Rómskej únie 

na Slovensku – 389 hlasov. Jednotliví kandidát, ktorí boli vo voľbách zvolení za poslancov 

obecného zastupiteľstva získali nasledovný počet hlasov: 

1.Lukáš Klučár, Mgr., nezávislý kandidát – 532 hlasov; 2. Alžbeta Franková, nezávislá 

kandidátka – 531 hlasov; 3.Tomáš Klučár, nezávislý kandidát – 441 hlasov; 4. Radovan 

Rimbala, Ing., nezávislý kandidát – 435 hlasov; 5.Peter Fulla, Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – DS – 422 hlasov; 6.Miriama Farkalinová, Mgr. – Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – DS – 421 hlasov; 7. Jozef Palkovič, Mgr., Sieť – 411 – hlasov; 8.Vladimír 

Macej, nezávislý kandidát – 399 hlasov; 9. Gregor Mikolaj, MVDr., Sieť – 395 hlasov; 

10.Klára Čechová, SMER – sociálna demokracia – 329 hlasov; 11. Františka Šteinerová, Ing., 

nezávislá kandidátka – 295 hlasov. 

Kandidáti – náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva získali 

nasledovný počet hlasov: 

1.Viera Holečková, Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS – 293 hlasov; 2. Roman 

Hatala, SMER – sociálna demokracia – 239 hlasov; 3. Ľudmila Kozáková, Ing., SMER – 

sociálna demokracia – 218 hlasov; 4. Ján Horváth, Kresťanská ľudová strana – 184 hlasov; 5. 

Josef Kozák, Právo a spravodlivosť – 175 hlasov; 6. Ivan Soták, SMER – sociálna 

demokracia – 174 hlasov; 7.Štefan Krčmár, SMER – sociálna demokracia – 164 hlasov; 

8.Šofranko Ján, Ing., SMER – sociálna demokracia – 155 hlasov; 9. Martina Turzáková, Mgr., 

Strana demokratického Slovenska – 149 hlasov; 10. Slavomír Ondrejčík, Právo 

a spravodlivosť – 131 hlasov; 11.Zdenko Horváth, Rómska iniciatíva Slovenska – 122 hlasov; 

12.Štefan Kroščen, Strana Rómskej únie na Slovensku – 92 hlasov;13.Rudolf Horváth, 

Rómska iniciatíva Slovenska – 90 hlasov; 14. Vladimír Žiga, Strana Rómskej únie na 

Slovensku – 83 hlasov; 15. Rudolf Kroščen, Právo a spravodlivosť – 82 hlasov; 16.Alojz 

Klempár, Kresťanská ľudová strana – 81 hlasov; 17.Miroslav Imrich, Právo a spravodlivosť – 

75 hlasov; 18.Štefan Žiga, Strana Rómskej únie na Slovensku – 75 hlasov; 19.Ondrej Kaleja, 

Právo a spravodlivosť – 74 hlasov; 20.Ján Girga, Právo a spravodlivosť – 70 hlasov; 21. Anna 

Mangerová, SMER – sociálna demokracia – 69 hlasov;  22. Marián Pecha, Slovenská 

demokratická a kresťanská únia – DS – 65 hlasov; 23.Jaroslav Klempár, Kresťanská ľudová 
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strana- 64 hlasov; 24.Ján Tomko, Strana Rómskej únie na Slovensku – 59 hlasov; 25.Ján 

Pecha, Právo a spravodlivosť – 58 hlasov;26.Lucia Pompová, Rómska iniciatíva Slovenska – 

53 hlasov; 27. Zdenek Polhoš, Strana rómskej koalície – SRK – 43 hlasov; 28.Štefan Pecha, 

Rómska iniciatíva Slovenska – 42 hlasov; 29. ŠtefanPecha, Rómska iniciatíva Slovenska – 42 

hlasov; 30.Vladimír Pecha, Kresťanská ľudová strana – 42 hlasov; 31.Stanislav Pecha, 

Rómska iniciatíva Slovenska – 41 hlasov; 32.Milan Pešta, Strana rómskej koalície – SRK – 

38 hlasov; 33.Cyril Tomko, Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS – 38 hlasov; 

34.Ladislav Žiga, Rómska iniciatíva Slovenska – 38 hlasov; 35.Milan Pešta, Rómska 

iniciatíva Slovenska – 36 hlasov; 36. Jozef Pecha, Rómska iniciatíva Slovenska – 31 hlasov; 

37.Zdenko Žiga, Rómska iniciatíva Slovenska – 27 hlasov; 38. Ambróz Pecha, Strana 

rómskej koalície – SRK – 24 hlasov; 39. Dezider Pecha, Rómska iniciatíva Slovenska – 15 

hlasov.  

Celkovo sa volieb zúčastnilo 1474 voličov, z celkového počtu 2533 voličov zapísaných vo 

voličskom zozname. Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1344 

platných hlasovacích lístkov a pre voľby starostu obce bolo odovzdaných 1381 platných 

hlasovacích lístkov. Účasť vo voľbách bola 58,19 %.  
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Štatistika za rok 2014 

K 31.12.2014 bolo v Obci Markušovce na trvalý pobyt prihlásených 4226 obyvateľov. 

Z toho 2111 mužov a 2115 žien. V uvedenom roku sa narodilo 120 detí (58 chlapcov a 62 

žien). Do obce sa v priebehu roka prisťahovalo 48 obyvateľov (23 mužov, 25 žien) 

a odsťahovalo sa spolu 44 občanov (19 mužov a 25 žien). V priebehu roka 2014 sme sa 

navždy rozlúčili s 15-timi  občanmi (zomrelo 7 mužov a 8 žien): Magda Farkalinová, nar. 

15.8.1845, SNP 454/34; Kristián Pecha, nar. 17.2.2014, Jareček 105/57; Gejza Pecha, nar. 

7.6.1955, Za tehelňou 201/5; Magdaléna Dudjaková, nar. 8.9.1939, Sv.J.Nepomuckého 

126/17;  Helena Mrovčáková, nar. 19.10.1922, Michalská 311/18; Michal Mrovčák, 

nar.16.1.1938, Sv.J.Nepomuckého 264/28; Veronika Melušová, nar. 8.3.1930, Slovenská 

456/27; Terézia Trnovská, nar. 27.12.1932, Michalská 381/1; Jozef Farkalin, nar. 3.11.1931, 

Banícka 225/9; Štefan Kroščen, nar. 21.7.1963, Jareček 80/20; Alena Pechová, nar. 6.6.2014, 

Jareček 100/51; Ján Bučak, nar. 13.11.1943, Školská 647/17C; Mária Čuchranová, nar. 

24.1.1931, Sv.J.Nepomuckého 132/25; Jozefína Bondirová, nar. 20.7.1979, 

Sv.J.Nepomuckého 127/19; Ondrej Pecha, nar. 11.3.1951, Jareček 317/33. 

 

 

 

 

Markušovce opäť sužovala voda. 16. mája 2014 23,30 hod. starosta Obce Markušovce 

vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity. Nebezpečenstvo v podobe veľkej vody prišlo 

z Levočského potoka, kde hrozilo jeho vybreženie. 16.5.2014 – piatok ráno sa voda vyliala na 

cestu Pod horou. Koryto Hornádu sa vybrežilo na lúke pri p. Gurčíkovi na ulici 

Sv.J.Nepomuckého. Hladiny vodných tokov v piatok v ranných hodinách stále stúpali. 

 

 

Letohrádok Dardanely v rekonštrukcii. 

Rekonštrukcia sa realizuje z európskych fondov v rámci Regionálneho operačného programu 

– Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu. Výška nenávratného finančného príspevku je 

1 274 995 eur. Rozsiahle rekonštrukčné práce (vybudovanie výťahu pre imobilných, 

komplexná obnova susedného objektu – domčeka, ktorý bude slúžiť na ubytovanie 

účinkujúcich na rozličných kultúrnych podujatiach organizovaných v Markušovciach a pod.) 

by mali byť ukončené v druhej polovici roku 2015. 

 

Z dôvodu rekonštrukčných prác v letohrádku, ktorý slúžil aj ako koncertná miestnosť sa 

tohtoročný vianočný koncert 14.12. konal v kaštieli v Markušovciach, za účasti účinkujúcich 
Alžbeta Klasová – saxofón, Júlia Grejtáková – klavír, Viktória Norko Marková – soprán, Zuzana  

 Čurmová – soprán, Titusz Tóbisz – tenor, Martin Kovács - barytón 
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Nové skolaudované domy 

Milan Horváth a manž. Božena, rod. Ščuková – Jareček 687/64 

Ladislav Klempár – Za tehelňou 688/16 

Ľubomír Bendík a manž. Zuzana, rod. Sedlačková – Komenského 689/34 

Roman Hatala a manž. Dana, rod. Mrovčáková – Komenského 690/35 

Anton Kapusta a Alena Sedlačková – Poľná 691/21 

Marián Farkalin a Mgr. Miriama, rod. Babiková – Michalská 14/33 

Ladislav Lesňák a manž. Alena, rod. Svetkovská – Slovenská 695/38 

 

V roku 2014 sa uskutočnila dlho očakávaná oprava štátnej cesty cez Obec Markušovce, ktorú 

zabezpečoval Košický samosprávny kraj. Markušovčania sa tak dočkali novej cesty bez dier, ale zato 

s hlboko zatopenými poklopmi  na kanáloch, ktoré sú pre vodičov nie  nezanedbateľným problémom. 

Budova kultúrneho domu bola zrekonštruovaná z vlastných prostriedkov obce. Nová strecha, fasáda aj 

opravy vo vnútri budovy jej dali nový vzhľad a po odovzdaní budú slúžiť verejnosti. 

Pre potreby obce bolo zakúpené  nové nákladné  multifunkčné vozidlo FUSO. 
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Cirkevný život 

- 6. januára sa vo farskom kostole konala jasličková pobožnosť, ktorú pripravili nielen 

deti z eRka.  

- 26. januára 2014 prebehla vo farnosti Markušovce voľba členov Hospodárskej rady. 

V Markušovciach boli zvolení Jozef Sukeník, Peter Lazor, František Kalafut a Michal 

Franko st.. Menovaní boli Mária Grečková z ul. Sv.J.Nepomuckého, Tomáš Adamec 

a Alžbeta Franková.  

- Po 66. rokoch sa v našej farnosti konali ľudové misie alebo aj inak nazývané „farské“. 

Misie sú akoby duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nezanedbateľný je aj ich 

evanjelizačný aspekt, čiže o ponúknutie krásy kresťanskej viery všetkým. V týždni od 

23. februára 2014 do 2. marca 2014 sa konali ľudové misie, ktoré viedli verbisti P. Ján 

Kušnír, P. John Ambattu a P. Jozef Strečka zo Spoločnosti Božieho Slova.  

- Misie v Markušovciach začali sv. omšami v nedeľu 23.2.2014 vo farskom kostole i vo 

filiálkach. Vo farskom kostole slúžil sv. omše P. John Ambattu, ktorý pochádzal 

z Južnej Indie. Popoludní o 15,00 hod. sa uskutočnila prednáška pre ženy „Poslanie 

ženy v rodine, so svete a v Cirkvi“.  

- 24.2.2014 – pondelok začínala sv. omša video prezentáciou o pokúšaní Ježiša Krista 

na púšti so sprievodným slovom P. Kušníra. Hlavnú tému „Hriech človeka jeho spása 

v Ježišovi Kristovi v kázni predniesol P. Strečka, ktorý pochádza z okolia Zlatých 

Moraviec. Po sv. omši v kajúcnej pobožnosti mohol každý prítomní prosiť za seba 

alebo za svojich blížnych, pristúpiť k Ježišovi vo vystavenej sviatosti oltárnej, 

symbolicky priložiť zrnko tymiánu do kadidla a potom zotrvať sám so sebou v tichej 

adorácii. 

- 25.2.2014 – utorok – večerná sv. omša bola zameraná na odpustenie – potreba 

zmierenia sa s Bohom a človekom. Po sv. omši prednáška P. Kušníra „Poslanie muž 

v rodine, vo svete a v Cirkvi“. 

- 26.2.2014 – streda – sv. omša s obnovou krstných sľubov. Kázeň s témou Cirkev, 

Viera – Cirkev jednotná, katolícka, apoštolská. Po sv. omši bola beseda s misionármi. 

- 27.2.2014 – štvrtok – sv. omša s témou „Eucharistia“ a požehnanie chleba, ktorý si 

prítomní odniesli domov. 

- 28.2.2014 – piatok – „Zmysel utrpenia pre náš život“. Pri sv. omši misionári 

vysluhovali sviatosť pomazania chorých. 

- 1.3.2014 – sobota 

- Ráno bola detská sv. omša. 

- Vyvrcholením misii vo farnosti bola sv. omša spojená s obnovou manželských sľubov. 

Bol to neopakovateľný zážitok z ľudových misií pre manželské páry. V kázni boli 

vyzdvihnuté dôležité veci potrebné pre dobre fungujúce manželstvá – vernosť, 
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veľkodušnosť, vďačnosť a potom komunikácia, kooperácia a Kristus. Rovnako bola 

daný dôraz na kresťanské manželstvo, v ktorom vystupuje – muž, žena a Boh. 

- Brat Jozef Sukeník zo spoločnosti menších bratov františkánov, rodák z Markušoviec, 

bol 25. marca 2014 v Bazilike svätých apoštolov v Ríme vysvätený na diakona. 

2. októbra 2014 sa vo farskom kostola v Markušovciach konala výnimočná udalosť, ktorú 

tento chrám ani obyvatelia Markušoviec nezažili – kňazská vysviacka v „rodnom“ 

kostole. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Štefana Sečku bol 

vysvätený za kňaza br. Jozef Sukeník, OFM Conv.  

5. októbra 2014 slávil vo farskom kostole v Markušovciach svoju primičnú svätú omšu. 

Novokňaz Jozef Sukenik sa narodil 12. októbra 1985 v Levoči, rodičom Jozefovi, nar. 

21.4.1956 a Anne, rod. Hamrákovej, nar. 15.3.1960. Má troch súrodencov. Gymnaziálne 

štúdia absolvoval na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Po maturite nastúpil do 

kňazského sminára v Spišskej Kapitule. Po štyroch rokoch v seminári sa rozhodol vstúpiť 

do rádu minoritov v Bratislave. Svoju rehoľnú formáciu začal v poľských kláštoroch 

v Glogówku a v Kalwarii Paclawskiej. Po ukončení magisterského štúdia pokračoval 

v postgraduálnom štúdiu v Ríme. Jeho prvým pôsobiskom po kňazskej vysviacke sa stala 

bratislavská farnosť v mestskej časti Karlová Ves.  
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Školstvo 

Základnú školu v školskom roku 2013/2014 navštevovalo 670 žiakov pod vedením riaditeľky 

Ing. Ivety Dutkovej a dvoch zástupkyň riaditeľa Ing. Viery Kobydovej a Mgr. Eleny 

Zekuciovej, rod. Čuchranovej. Výchovný proces zabezpečovalo 47 učiteľov, 1 vychovávateľ 

a 5 asistentov učiteľa. Žiaci boli rozdelení do 39 tried. V 16. triedach bolo dvojzmenné 

vyučovanie. 0. ročník – 6 tried, 1. ročník – 5 tried, 2.-5. ročník – po 4 triedy, 6. ročník – 2 

triedy, 7. ročník – 4 triedy, 8. ročník – 2 triedy, 9. ročník – 4 triedy. K 30.6.2014 ukončilo 

povinnú školskú dochádzku 75 žiakov. Z toho v 5. a 6. ročníku po 1 žiakovi, v 7. ročníku 3 

žiaci, v 8. ročníku 14 žiaci a v 9. ročníku 56 žiakov. Žiaci v uvedenom školskom roku 

zameškali spolu 78798 hodín – priemer na žiaka 126,48. Z toho neospravedlnených hodín 

bolo 8075 – priemer na žiaka 12,96 hodiny. Zdroj: Záverečná správa 

 

Špeciálna základná škola  

V špeciálnej základnej škole v Markušovciach sa aj v šk. roku 2013/2014 vyučovalo pod 

vedením riaditeľa školy Mgr. Štefana Šišku a zástupkyne Mgr. Anny Mahútovej. Školu 

navštevovalo 141 žiakov. Vyučovací proces zabezpečovalo 18 pedagogických pracovníkov. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval v 2 budovách:.  

V budove na Michalskej 39 boli umiestnené 4 triedy, školská dielňa, školská kuchynka a 

počítačová učebňa.  

V budove na Michalskej 55 bolo umiestnených 11 tried, ekonomický úsek a riaditeľstvo 

školy.  

Vyučovanie bolo realizované v jednozmennom režime. 

 

 

 

 

delených pokarhaní riaditeľom školy : 0 pochvál riaditeľom školy : 1  

 

 

Zdroj: Záverečná správa 
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Slovan FO Markušovce 

V jarnej časti ročníka 2013/2014 bolo hlavným cieľom zachrániť „A“ mužstvo dospelých v 7. 

lige. Čo sa aj podarilo a v konečnej tabuľke sme sa umiestnili na 10. mieste zo 14-tich 

mužstiev. Družstvo dorastencov sa v konečnej tabuľke umiestnilo na 6. mieste z 10-tich 

mužstiev a družstvo žiakov skončilo na 7. mieste z 12. mužstiev. 

V máji 2014 bol futbalový oddiel Markušovce rozšírený o družstvo prípravky. Družstvo 

prípravky je zmiešaným družstvom chlapcov a dievčat. Týmto deťom sa venoval Bc. Jozef 

Pavlovský. 

Nový ročník 2014/2015 prešiel reorganizáciou, t.j. prechod zo 7. ligy do 6. ligy SOFZ 

(Spišského oblastného futbalového zväzu). 

Dňa 13.7.2014 sa konala členská schôdza, na ktorej bolo zvolené nové vedenie klubu Slovan 

FO Markušovce v tomto zložení: predseda – Marián Farkalin, klubový manažér – Stanislav 

Šteiner, štatutár – Jozef Kováč, štatutár – Radoslav Frankovič. 

V jesennej časti futbalových súťaží sa mužstvo dospelých umiestnilo na 9. mieste zo 14-tich 

mužstiev. Mužstvo dorastencov na peknom 4. mieste zo 17-tich mužstiev a mužstvo žiakov sa 

umiestnilo na 6. mieste z 13-tich mužstiev. 
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Dobrovoľný hasičský zbor  

V oblasti výcviku družstiev v tomto roku pracovali len 2 družstvá (muži a ženy). 1. kolom 

Spišskej hasičskej ligy (SHL) sa po druhýkrát stal Madaras Cup, ktorý aj v tomto roku 

organizoval náš hasičský zbor. V kategórii mužov vyhrala Spišská Sobota s časom 15,17 s, 

druhá bola Štôla s časom 15,65 s a tretí boli muži zo Spišskej Starej Vsi s časom 15,97 s. 

Družstvo našich mužov s časom 16,29 s obsadilo 5. miesto. V ženskej kategórii vyhral DHZ 

Spišský Štvrtok s časom 21,74 s, dievčatá zo Spišskej Soboty boli druhé s časom 27,26. Naše 

dievčatá skončili na 3. mieste s časom 30,37 s. Druhé kolo hasičskej ligy sa konalo 7. júna 

v Spišských Vlachoch, kde sa konala pohárová súťaž O pohár primátora mesta Spišské 

Vlachy, ktorú vyhrali ženy s časom 22,68 s. Muži boli 4. s časom 18,34 s. 8. Júna sa konala 

Obvodová súťaž v Iliašovciach – preteky pripravenosti. Súťažili 3 okrsky. Naše družstvo 

mužov sa umiestnilo na 2. mieste so súčtom časov 96,09 s za družstvom z Danišoviec 

s výsledným časom 95,40 s. Aj v celkovom hodnotení všetkých troch okrskov boli naši muži 

na 2. mieste, čo potvrdilo dlhodobú dominanciu nášho okrsku v rámci územia SNV a GL. 

Ženy skončili na poslednom 4. mieste. Obidva útoky mali neplatné a štafetu skončili s časom 

101,75 s. 14.6. sa naši hasiči zúčastnili súťaže v Arnutovciach. 4. kolo Spišskej hasičskej ligy 

sa konalo v Danišovciach. Muži súťaž vyhrali s časom 16,79 s, ženy boli na 3. mieste s časom 

22,03. Piate kolo sa konalo na našom futbalovom ihrisku v nedeľu 13. júla. Súťažilo celkom 

17 družstiev. V súťažiach sa  nám veľmi nedarilo a doma sme skončili v oboch kategóriách na 

posledných miestach. Jedinou nočnou súťažou v SHL ostala súťaž v Krompachoch 19.7. Tu 

naše družstvo žien s časom 22,59 vyhralo a muži sa umiestnili na 7. mieste s časom67,89 s. 

26.7. sa v Jamníku konalo 7. kolo SHL, ktoré absolvovalo iba družstvo mužov. V súťaží sa im 

nedarilo a skončili na poslednom 11. mieste. Poslednou súťažou SHL bola súťaž 

v Krompachoch, ktorá sa konala 2. augusta. Družstvo mužov tu obsadilo 5. miesto s časom 

17,46 s a ženy boli druhé, s časom 20,95 s.  

V škole sa mladým hasičom pravidelne venuje Mgr. Pavlína Dunčková a v roku 2014 

absolvovali celý rad súťaží. Mladí hasiči sa zúčastnili súťaže v Havířove (ČR), Pohár 

primátora mesta Spišská Nová Ves – 3. miesto dievčatá; Spišský hasičský deň – Hutnícka 

SNV – dievčatá 3. miesto, chlapci 6. miesto; Územné kolo hry Plameň – Hutnícka SNV – 

dievčatá 2. miesto, chlapci 5. miesto; Východoslovenská hasičská liga mladých hasičov – 

dievčatá 4. miesto, chlapci  5. Miesto; Spišské Podhradie – súťaž jednotlivcov; Spišské 

Vlachy – dievčatá 3.miesto, chlapci 5.miesto; Svit – O pohár prezidenta DPO SR – účasť 

chlapci aj dievčatá. 
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Počasie 

Úvod roka 2014 bol, rovnako ako celá zima, bez snehu. Najvyššie denné teploty sa počas 

januára priemerne pohybovali v nížinách od -1 do +4 °C a v hornatých oblastiach, najmä na 

severe Slovenska od -3 do +2 °C. Koncom januára na horách napadlo až do 40 cm snehu 

a sneh napadal aj v dolinách. Posledný januárový víkend sa v noci ochladilo na -9 °C. 

V prvých februárových dňoch boli teploty počas dňa nad nulou. To čo v noci nasnežilo sa cez 

deň roztopilo. 

Teplým a dažďom sprevádzaným počasím začal aj mesiac marec. Marec sa zapísal do 

tabuliek, ako rekordne najteplejší s priemerom 8,75°C. 

Počas prvého aprílového víkendu ešte prevládalo slnečné a teplé počasie. Zmena nastala 

počas druhého aprílového týždňa, kedy územím Slovenska postupne prechádzal studený front 

spojený s veľmi silným vetrom, intenzívnymi zrážkami a aj búrkami.  

Daždivé a poveternostne nestabilné počasie pokračovalo aj v máji. V polovici mesiaca sa 

niektoré východoslovenské regióny pasovali so záplavami a následkami silného vetra. 

Intenzívna zrážková činnosť zasiahla aj Markušovce. 

Jún pokračoval počasím ako na hojdačke. Chvíľu sa zdalo, že už bude teplo a na dlhšie 

prestane pršať. 

Zrážkovo nadnormálny a teplotne podnormálny bol aj prázdninový mesiac júl 2014. 

Zaujímavosťou bolo, že na celom území Slovenska sme v júli zaznamenali až 29 dní 

s búrkou. Len dva dni bolo Slovensko bez búrkovej činnosti. 

Premenlivé a daždivé počasie pokračovalo aj v auguste. Dokonca august 2014 bol o niečo 

chladnejší ako júl. Koncom augusta sa v niektorých domácnostiach aj kúrilo. 

Už v prvom septembrovom týždni nastúpilo jesenné počasie. 

Október bol v polovici extrémne teplý, ako koniec mesiaca opäť priniesol prehánky a chladné, 

jesenné počasie.  

November bol premenlivý s priemerne teplým počasím. Koniec novembra priniesol prvé 

mrazy, ale príroda aj v decembri ostávala bez trvalej snehovej pokrývky. Niekoľko dní pred 

Vianocami prišla prvá snehová nádielka, ale do Vianoc pomaly zmizla. Výraznejšie sneženie 

priniesol aj január 2015.  


