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SITUÁCIA VO SVETE 

 

Utečenci a teroristické útoky 

 

Najdiskutovanejšou, najvážnejšou a najčastejšie spomínanou témou v roku 2015 

nielen na Slovensku, ale na celom európskom kontinente, boli imigranti a utečenecká kríza. 

Počas uplynulých 12 mesiacov svoje domovy v Sýrii, Iraku a v ďalších bojom zmietaných 

krajinách na východe opustili milióny mužov, žien a detí vydávajúc sa na nebezpečnú cestu za 

lepším životom a za bezpečím.  

Ukázalo sa, že mnohí, hlavne mladí muži, využili možnosť odísť do vyspelých krajín 

za celkom iným cieľom, za vidinou ľahko zarobiť peniaze a žiaľ, našli sa medzi nimi i takí, 

ktorí spolupracovali s teroristickými organizáciami. Faktom však je, že do Európy ich 

pricestovalo viac ako milión a postoje krajín a ľudí v nich sa veľmi líšili. Spočiatku im 

podávali pomocnú ruku, no ako stúpali ich počty, stúpali aj negatívne reakcie a strach 

Európanov z invázie islamských utečencov, strach z konfliktov, ktoré vyvolávali, z toho aký 

vplyv na život v Európe bude táto invázia mať, koľko ich ešte pricestuje, ako si s nimi krajiny 

poradia.  

Útoky teroristov v mnohých turistických centrách, vo Francúzsku, hlavne na rušných 

miestach s cieľom zasiahnuť čo najviac obetí, taktiež naháňali strach a zvyšovali napätie.  

O teroristických útokoch sme prvýkrát počuli v januári 2015, keď islamisti vyvraždili 

redakciu satirického týždenníka Charlie Hebdo v Paríži. Je to francúzsky satirický týždenník, 

ktorý prináša karikatúry, správy, polemiky a vtipy. Satirický magazín čelil zo 

strany islamistov vyhrážkam za kontroverzné karikatúry proroka Mohameda. Teroristický 

útok sa odohral dňa 7. januára 2015, kedy dvaja maskovaní muži vyzbrojení automatickými 

zbraňami, brokovnicou a RPG granátometom zaútočili na redakciu Charlie Hebdo. Pri 

masakri zahynulo 12 ľudí a 11 bolo zranených.  

V marci islamskí militanti z Al-Šaháb pozabíjali 148 ľudí v nákupnom stredisku 

v Nairobi v Keni.  

26. júna zaútočili teroristi opäť vo Francúzsku, kde sa v továrni pri meste Saint-

Quentin-Fallavier našlo bezhlavé telo jedného zo zamestnancov podniku a v jeho blízkosti 

dve zástavy s nápismi v arabčine. Hlavu obete objavili niekoľko desiatok metrov od tela, na 

plote okolo areálu továrne. V ten istý deň sa odohral aj masaker v tuniskom letovisku, kde 

zabili 40 dovolenkárov zo zahraničia, a ďalších 27 životov si vyžiadal samovražedný 

bombový útok na šiitskú mešitu v Kuvajte.  

Teroristické útoky pokračovali v piatok 13. novembra, keď sa v Paríži odohrala séria 

atentátov. Skupina džihádistov udrela na piatich miestach, dovedna zabili 130 ľudí. Najviac 

ich zahynulo v divadle Bataclan (až 89 zavraždených). Radikáli sa pomstili za účasť 

Francúzska na boji proti teroristickej organizácii Islamský štát.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Karikat%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polemika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vtip
https://sk.wikipedia.org/wiki/Islam
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mohamed
https://sk.wikipedia.org/wiki/7._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/2015


V decembri 2015 zasiahol terorizmus aj USA, keď americký moslim Syed Rizwan 

Farook a jeho pakistanská manželka Tashfeen Maliková zastrelili na vianočnom večierku 

v domove sociálnych služieb v kalifornskom San Bernardine 14 ľudí. Išlo o najkrvavejší 

teroristický čin džihádistov v USA od pamätného 11. septembra 2011. 

 

Kríza na Ukrajine 

 

Ukrajina sa už v novembri 2013 stáva dejiskom masívnych protestov na podporu 

integrácie krajiny do európskych štruktúr, ktorú vláda napriek trom rokom príprav 

pozastavila. Niekdajší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč ušiel z Kyjeva 21. februára 

2014.  

Referendum o pričlenení Krymu k Rusku sa konalo 16. marca 2014, v ktorom sa 

obyvatelia väčšinou vyjadrili za pričlenenie súhlasne. Západ však považuje toto referendum 

za porušenie medzinárodných práv. Boje medzi proruskými separatistami a Ukrajincami 

pokračujú, aj napriek prímeriu, ktoré uzavreli v septembri 2014.  

V noci z 11. na 12. februára 2015 sa lídri Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Francúzska na 

rokovaniach v bieloruskom Minsku dohodli na prímerí a stiahnutí ťažkých zbraní na východe 

Ukrajiny. Ani táto dohoda o prímerí však nevydržala. Na niektorých miestach sa ani bojovať 

neprestalo. Situácia pripomína kyvadlo. Raz je konflikt živý, potom zase zamrzne. Ani 

septembrové nové kolo prímeria nemalo dlhé trvanie.  

Od začiatku bojov v marci 2014 zahynulo na východe Ukrajiny takmer 

sedemtisíc ľudí. 

 

SITUÁCIA NA SLOVENSKU 

 

Letecké nešťastia 

 

17. júla sa v Slovenskom raji zrútil záchranársky vrtuľník, ktorý sa ponáhľal 

zachraňovať zraneného desaťročného chlapca. V jeho troskách zahynula celá štvorčlenná 

posádka. Podľa vyšetrovateľov sa pod tragédiu podpísal západ slnka a tmavá dolina, ale aj 

neoznačené elektrické vedenie nad Prielomom Hornádu. Len niekoľko týždňov na to 

zasiahla Slovensko ďalšia letecká tragédia. Dva stroje Let-410 Turbolet sa pri pokuse 

o rekordný skupinový zoskok vo vzduchu zrazili. Zrážku pri obci Červený Kameň neprežili 

štyria piloti a traja parašutisti. 

 

Šport 

 

Veľkú radosť Slovákom robili športovci. Cyklista Peter Sagan spôsobil 

„Saganomániu“, svojou húževnatosťou a bezprostrednosťou si získal tisícky obdivovateľov. 

Vynikajúce úspechy získaval nielen doma na Slovensku, ale hlavne na mnohých podujatiach 

vo svete. Už po štvrtýkrát sa mu podarilo získať zelený dres na prestížnych pretekoch Tour de 

France a tiež titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom v USA. Sagan sa stal 

športovcom Slovenska v roku 2015.  

 



Počasie 

 

Priemerná globálna teplota celej Zeme bola v roku 2015 najvyššia v histórii 

meteorologických záznamov. Až 15 zo 16 najteplejších rokov od začiatku meraní bolo v 21. 

storočí, pričom obdobie rokov 2011 až 2015 bolo najteplejším päťročným obdobím od 

začiatku meraní. Priemerná globálna teplota zemského povrchu bola v roku 2015 po prvýkrát 

o jeden stupeň vyššia ako v predindustriálnom období.  

 

Na Slovensku bol minulý rok o niečo menej teplý ako rekordne teplý rok 2014. V roku 

2015 na Slovensku na seba upozornili letné vlny horúčav kombinované s nedostatkom zrážok, 

čo spôsobilo citeľné sucho. Dôsledky sa prejavili na rekordnom počte dní, keď maximálna 

denná teplota vzduchu dosiahla 35 stupňov Celzia a viac. Ani jeden mesiac roku 2015 nebol 

na Slovensku teplotne pod normálom. Najteplejšie obdobie bolo od konca prvej augustovej 

dekády do jeho polovice.  

 

MARKUŠOVCE 

 

ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA 

 

Na začiatku roka 2015 mala naša obec: 4317 obyvateľov, z toho muži: 2155, ženy: 2162  

Počet narodených detí: 104 

Počet zomrelých občanov: 29 

Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt: 52 

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu: 36 

Počet sobášov: 28 

 

ŠKOLSTVO V OBCI 

 

V obci Markušovce je vzdelávanie žiakov zabezpečené Základnou školou s materskou 

školou a Špeciálnou základnou školou. 

 

Základná škola s materskou školou, Školská 16, 053 21  Markušovce 

Školu navštevuje približne 600 žiakov.  

Zamestnanci ZŠ: 

Riaditeľka 

Ing. Iveta Dutková 

Zástupkyňa pre prvý stupeň: 

Mgr. Elena Zekuciová 

Zástupkyňa pre druhý stupeň: 

Mgr. Jana Lapšanská 

51 učiteľov  

1 vychovávateľka v ŠKD  

4 asistentky učiteľa 

3 pomocné vychovávateľky 

7 zamestnancov na technicko-hospodárskom úseku 



7 pracovníčok v školskej jedálni 

 

Zamestnanci MŠ: 

Zástupkyňa materskej školy 

Bc. Anna Repková 

2 učiteľky 

1 upratovačka 

 

Špeciálna základná škola Markušovce, Michalská 55/77, 053 21  Markušovce 

Školu navštevuje približne 130 žiakov.  

Zamestnanci ŠZŠ: 

Riaditeľka 

Mgr. Ľubica Tökölyová 

Zástupkyňa riaditeľky 

Mgr. Anna Mahútová 

13 učiteľov  

1 asistentka učiteľa 

4 zamestnanci na technicko-hospodárskom úseku 

 

ZDRAVOTNÍCTVO 

 

Obvodné zdravotné stredisko:  

MUDr. Beáta Hrebenárová – všeobecná lekárka 

MUDr. Marián Dobranský – zubný lekár 

MUDr. Iveta Slivková – detská lekárka 

Lekáreň Átrium – PharmDr. Marcela Toporcerová 

Interná ambulancia? 

 

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA A KLUBY  

 

Na území obce pôsobí viacero organizácií: 

Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce 

Futbalový klub Slovan Markušovce 

Folklórny súbor Markušovčan 

Miestna organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Markušovciach 

Klub dôchodcov  

e-Rko 

 

OBECNÁ SAMOSPRÁVA 

 

Svoje prvé volebné obdobie vo funkcii starostu obce Markušovce začínal nový 

starosta Marek Virág. 

V roku 2015 zasadali poslanci obecného zastupiteľstva v staronovom zložení:  



Klára Čechová, Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Peter Fulla, Mgr. Lukáš 

Klučár, Tomáš Klučár, Vladimír Macej, MVDr. Gregor Mikolaj, Mgr. Jozef Palkovič, Ing. 

Radovan Rimbala, Ing. Františka Šteinerová.  

Zástupcom starostu z radu poslancov sa stal Mgr. Lukáš Klučár 

 

Poslanci pracovali v týchto komisiách: 

 

Klára Čechová  

Pracuje v komisii: 

- pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- pre školstvo, kultúru a šport 

 

Mgr. Miriama Farkalinová 

Pracuje v komisii: 

- pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy 

 

Alžbeta Franková  

Pracuje v komisii: 

- pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy 

- pre školstvo, kultúru a šport 

  

Peter Fulla  

Pracuje v komisii: 

- verejného poriadku, pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného 

prostredia 

  

Mgr. Lukáš Klučár  

Pracuje v komisii: 

- verejného poriadku, pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného 

prostredia 

- pre školstvo, kultúru a šport 

  

Tomáš Klučár  

Pracuje v komisii: 

- verejného poriadku, pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného 

prostredia 

- pre školstvo, kultúru a šport 

  

Vladimír Macej  

Pracuje v komisii: 

- pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- pre školstvo, kultúru a šport 

  

MVDr. Gregor Mikolaj  



Pracuje v komisii: 

- pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- verejného poriadku, pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného 

prostredia 

- pre školstvo, kultúru a šport 

  

Mgr. Jozef Palkovič 

Pracuje v komisii: 

- pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy 

- pre školstvo, kultúru a šport 

  

Ing. Radovan Rimbala 

Pracuje v komisii: 

- pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy 

- verejného poriadku, pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného 

prostredia 

- pre školstvo, kultúru a šport 

  

Ing. Františka Šteinerová 

Pracuje v komisii: 

- pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy 

 

Celkovo sa OZ v roku 2015 zišlo 13 krát:  

 

12. 02. 2015 

21. 04. 2015 

06. 05. 2015 

19. 05. 2015 

04. 06. 2015 

29. 06. 2015 

14. 07. 2015 

30. 07. 2015 

17. 09. 2015 

22. 10. 2015 

19. 11. 2015 

22. 12. 2015  

29. 12. 2015  

 

Hlavný kontrolór obce 

 

Funkciu hlavného kontrolóra vo svojom funkčnom období v roku 2015 zastával Mgr. 

Peter Haragoš, avšak k 31. 10. 2015 odstúpil z funkcie hlavného kontrolóra. 

Na svojom 12. zasadnutí obecné zastupiteľstvo dňa 19.11.2015 vyhlásilo konanie 

volieb hlavného kontrolóra s nástupom do funkcie od 1.1.2016. 



Dňa 29.12.2015, na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva, prebehla voľba hlavného 

kontrolóra obce. Kandidátmi na post hlavného kontrolóra boli Ing. Františka Šteinerová, 

poslankyňa obecného zastupiteľstva a Ing. Ján Šofranko, bývalý starosta Obce Markušovce. 

Poslanci tajným hlasovaním vybrali spomedzi týchto dvoch kandidátov Ing. Františku 

Šteinerovú. Tá sa na 6 rokov svojho funkčného obdobia, s nástupom od 1.1.2016, so 

40% pracovným úväzkom, stala hlavnou kontrolórkou Obce Markušovce. 

 

Zamestnanci obecného úradu 

 

Začiatkom roka 2015 sa dostal do platnosti nový organizačný poriadok Obecného 

úradu v Markušovciach. Organizačná štruktúra zamestnancov nadobudla túto podobu: 

 

Radoslav Ščuka   - Sekretariát  

Ing. Martina Ovčiariková  - Účtovníctvo, rozpočtovníctvo  

Eva Pavlíková   - Evidencia majetku, nebytové priestory, fakturácia 

Ján Jagáč    - Správa cintorína, údržba majetku obce 

Anna Galková - Aktivačné práce, menšie obecné služby, vymáhanie 

nedoplatkov 

Ing. Klára Rimbalová  - Stavebný úrad 

Mgr. Beáta Hamráková  - Sociálna agenda, školstvo, bytové hospodárstvo 

Božena Sečková  - Pokladňa, podateľňa, osvedčovanie podpisov a listín, poplatok 

TKO 

Ing. Lýdia Kapustová  - Personalistika a mzdy, daň z nehnuteľnosti, daň za psa 

Katarína Šteinerová   - Evidencia obyvateľstva, matrika 

Andrea Combová   - Upratovanie 

Dušan Krčmár   - Koordinátor aktivačnej činnosti, ČOV, údržba obce 

Michal Gurčík   - Vodič, údržbár 

Stanislav Šteiner   - Vodič, údržbár 

 

V júli 2015 ukončila pracovný pomer s Obcou Markušovce účtovníčka, Ing. Martina 

Ovčiariková. Namiesto nej bola prijatá Ing. Ingrid Pencáková. Tá však pracovala na Obecnom 

úrade v Markušovciach len do októbra 2015. V novembri nastúpila do pracovného pomeru na 

túto pozíciu Mgr. Margita Bednáriková. 

 

DIANIE V OBCI 

 

Nový starosta obce, Marek Virág, na sklonku minulého roku prevzal funkciu a začal sa 

oboznamovať so svojou agendou. Musel nadviazať na prácu svojich predchodcov, dokončiť 

to, čo začali a zároveň pripraviť realizáciu nových projektov. Čakala ho neľahká úloha, no 

veril, že v spolupráci s poslaneckým zborom a so zamestnancami obecného úradu sa veci 

pohnú vpred a Markušovce budú zas o niečo lepším miestom pre život. 

Od svojho nástupu na post starostu sa zapájal do grantových výziev, prostredníctvom 

ktorých sa dali získať finančné prostriedky z eurofondov.  



Na svojom 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva, konanom dňa 12. 2. 2015, poslanci 

schválili zapojenie sa do projektu Obnova kúrie na Michalskej ulici č. 49, tzv. „Ošustovca“, 

žiadosť o dotáciu na výstavbu MŠ a Komunitného centra v osade Jareček, žiadosť o dotáciu 

na zmeny a doplnky Územného plánu pre obec Markušovce a žiadosť na dotáciu na 

aktualizáciu PHSR obce Markušovce. Dňa 21.4.2015, na svojom 3. zasadnutí, obecné 

zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska v časti Jareček.  

Ako vidieť, starosta sa zapájal do rôznych výziev ministerstiev. Akákoľvek finančná 

pomoc by obci prišla vhod. Problémov obce, ktoré bolo potrebné riešiť, bolo veľa. Žiaľ, 

množstvo žiadostí o finančné prostriedky poskytované eurofondmi sa nestretne s úspechom.  

To bol aj prípad projektu Revitalizácia centrálnej zóny. Nakoľko Obec Markušovce 

nebola úspešná v získaní finančných prostriedkov na projekt ako celok, pristúpila 

k rozčleneniu tejto projektovej dokumentácie, na základe čoho boli stavby riešené jednotlivo. 

Spadajú sem projekty „Parkovisko a spevnené plochy“ a „Schody ku kostolu spolu 

s chodníkmi na Školskej ulici v Markušovciach“. V decembri 2015 bolo skolaudované 

parkovisko a spevnené plochy spolu s osadením autobusových zastávok. Rovnako v decembri 

2015 bolo oficiálne dané do užívania aj kolumbárium a chodník na cintoríne.  

 

Jedným z problémov obce je odpad. Starosta sa rozhodol riešiť nelegálne skládky 

a neporiadok v osade. Poslancom  obecného zastupiteľstva sa nepozdávala výška faktúr za 

vývoz odpadu z lokality Jareček a ostatných častí obce. Boli vyvezené stovky ton odpadu a vo 

vývoze bolo potrebné ešte pokračovať. Do problémových lokalít sa umiestnili veľkokapacitné 

kontajnery. Spočiatku to bolo pre obec veľmi nákladné. Neskôr sa nám podarilo získať na boj 

s týmto problémom finančnú pomoc z grantu. Finančné prostriedky sa obec pokúsi získať aj 

vymáhaním nedoplatkov za vývoz odpadu formou exekúcií alebo prostredníctvom inštitútu 

osobitného príjemcu. 

  

Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme, ktorý naša planéta oslavuje každoročne 22. 

apríla, sa v sobotu 25. apríla 2015 uskutočnila zaujímavá akcia. Dobrovoľníci z našej obce sa 

stretli, aby sa spolu so starostom podieľali na čistení turistického chodníka k Markušovskému 

skalnému hríbu od odpadkov a od neporiadku, ktorý sa tu hromadil niekoľko rokov. Cieľom 

tejto aktivity bolo vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť 

niečo pre svoje okolie. 

 

V sobotu 6. júna 2015 zas skupina mladých ľudí z obce s finančnou podporou nadácie 

Orange: Grantový program pre optimistov, uskutočnila brigádu na železničnej stanici 

v Markušovciach. Opravili dve zničené lavičky, vyčistili a upravili okolie železničnej 

zastávky a vysadili zeleň. Vidieť, že obyvateľom obce záleží na mieste, kde žijú. 

 

Markušovce sú skutočne krásne. Pýšia sa niekoľkými kultúrnymi pamiatkami. Nie 

všetky však mali toľko šťastia, aby sa našli finančné prostriedky na ich rekonštrukciu. Mnohé 

chátrajú a my sa len bezmocne prizeráme, ako nám dedičstvo našich predkov mizne pred 

očami. Mnohých Markušovčanov zarmútil pohľad, ktorý sa im naskytol po 6. januári 2015. 

V podvečer sviatku Troch kráľov totiž spadla ďalšia časť strechy z budovy, ktorá je 

v obci známa ako „Bocian“. Jedna časť strechy sa zrútila už v decembri roku 2013. 



Kedysi závodná jedáleň štátnych majetkov a miesto mnohých svadieb a rodinných 

osláv sa v priebehu rokov zmenilo na zdevastovanú, rozpadávajúcu sa, ba priam život 

ohrozujúcu budovu. Poveternostné vplyvy a postupné rozkrádanie drevených častí spôsobili, 

že sa strecha prepadla. V opustenej budove zasahovali spišskonovoveskí hasiči. Objekt 

zabezpečili, aby tam nevstupovali nepovolané osoby. Pamiatka bola ohradená páskou, ktorá 

upozorňovala na zákaz vstupu. Pre poškodenie konštrukcie strechy hrozilo nebezpečenstvo aj 

pre okoloidúcich.  

 

Letohrádok Dardanely je ďalšou kultúrnou pamiatkou Markušoviec, avšak tá sa 

našťastie zachovala v plnej kráse. Dokonca sa v blízkej budúcnosti začne s jej rekonštrukciou. 

Plánuje sa úprava nevyužitého suterénu, v ktorom by sa mala nachádzať reštaurácia, kaviareň 

a vináreň s kompletným zariadením. Na nadzemných podlažiach by mala prebehnúť 

modernizácia kúrenia, elektrickej inštalácie, výstavba výťahu a toalety pre imobilných, ako aj 

zriadenie schodiska zo suterénu do prízemia. Takisto sa počíta so zateplením stropu, výmenou 

netesných výplní otvorov a opravou fasády, vrátane štukovej výzdoby. Bývalý správcovský 

domček sa prevádzkovo prepojí s letohrádkom, pričom budú využité pivnice.  

 

Vyhľadávanou turistickou atrakciou a symbolom našej obce je ďalšia kultúrna 

pamiatka, ktorá sa zachovala v dobrom, udržiavanom stave - Kaštieľ v Markušovciach. 

V predposlednú júnovú nedeľu, 21.6.2015 čakala návštevníkov kaštieľa netradičná prehliadka 

s názvom „Dravé popoludnie s Ezopom“. 

Veľkým zážitkom pre prítomných sa stalo vystúpenie Školského divadelného klubu 

Markušovce. Mladí divadelníci sa predstavili pozoruhodným vystúpením s názvom Zrkadlá. 

Na pozadí Ezopových bájok nastavili zrkadlo životu súčasnej rodiny, v ktorej tradičnú 

komunikáciu nahradila moderná technika. 

Namiesto rozhovorov a spoločných vychádzok do prírody trávia deti i rodičia mnoho 

času vysedávaním pred televízormi, či pri počítačoch a mobiloch. Vystúpenie zaujalo najmä 

svojou jednoduchosťou, keďže jedinou kulisou bol obyčajný drevený rám, v ktorom sa 

zrkadlil náš každodenný život. Predstaveniu nechýbala dynamika, prirodzená hravosť, pohyb, 

nadhľad, ľahkosť a zrozumiteľnosť. Vyznačovalo sa silným posolstvom pre súčasnú rodinu i 

spoločnosť. Nie náhodou získali markušovskí divadelníci v Košiciach 3. miesto v krajskej 

prehliadke detskej dramatickej tvorivosti. 

Po zaujímavom spoznávaní tajomných zákutí Dolného kaštieľa a Ezopových bájkach s 

presahom do súčasnosti bol pripravený pre hostí ďalší zaujímavý program. Vo francúzskom 

parku za kaštieľom sa za nádherného počasia predstavili prítomným divákom sokoliari zo 

sokoliarne spod hradu. 

Zaujali najmä ukážkami letov veľkých dravcov. Počas nedeľňajšieho popoludnia 

zavítala do Markušoviec nečakaná návšteva zo Švédska. Zastavila sa tu grófka Heidi 

Máriássy, ktorá už roky podporuje tunajšie múzeum. Potešilo ju, že lektori sprevádzajú 

návštevníkov v pekných dobových šatách. 

 

Na svojom 13. zasadnutí dňa 22.12.2015 obecné zastupiteľstvo schválilo finančný 

príspevok vo výške 2000,- € a spoluprácu Obce Markušovce pri organizovaní série podujatí 



v areáli renesančného kaštieľa, počas celého roka 2016, pri príležitosti 500. výročia úmrtia 

Štefana Máriássyho.  

Cieľom týchto podujatí je priblížiť si osobnosť, život, význam a prínos Štefana 

Máriássyho, siahajúci až do dnešných čias. 

Spolupráca by sa týkala poskytnutia priestorov kultúrneho domu, ak si to akcia bude 

vyžadovať, prípadne pomoci pri vyčistení parku aktivačnými pracovníkmi, resp. inej pomoci 

pracovníkmi obce. 

 

Súťaž o pohár starostu obce 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce usporiadal Pohárovú súťaž hasičských 

družstiev, ktorá sa konala v nedeľu 2.8.2015 na futbalovom ihrisku v Markušovciach. 

Súťažilo sa v kategóriách ženy, muži a muži nad 35 rokov. Do súťaže sa prihlásili družstvá 

z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. 

 

Futbalový talent z Markušoviec - Dávid Filinský 

 

Dobré meno vo svete robí našej obci mladý, iba 16-ročný futbalový talent, Dávid 

Filinský. Je odchovancom FK Spišská Nová Ves. V tomto klube s futbalom začínal už vo 

veku štyroch rokov. V štrnástich rokoch dostal  ponuku od štyroch  klubov na Slovensku a 

rozhodol sa pre FK Senica, kde odohral dva roky za kategórie U 15, U 16 a U 17. Rok 2015 

bol Dávida zlomový. V Senici si ho totiž všimol taliansky agent, ktorý mu ponúkol skúšky do 

viacerých klubov v Taliansku. 25.augusta 2015 sa zúčastnil skúšky v talianskom klube Virtus 

Entella v meste Chiavari. V skúške obstál a 27. augusta 2015 podpísal prestup do klubu. Od 

septembra 2015 je náš rodák právoplatným hráčom tohto talianskeho futbalového tímu.  

 

Referendum o ochrane rodiny 

 

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov rozhodnutím č. 320/2014 

Z.z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. 

Referendum o ochrane rodiny sa konalo v budove Obecného úradu v Markušovciach. Občania 

tak mali možnosť vyjadriť podporu hodnote rodiny. 

Hlasovalo sa ÁNO alebo NIE na 3 otázky: 1. Otázka: Súhlasíte s tým, aby sa 

manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie okrem zväzku medzi jedným mužom a 

jednou ženou? 2. Otázka: Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého 

pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 3. Otázka: 

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 

správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

 

Výsledky referenda 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 2522 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 432 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 432 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 429 



Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 3 

% účasti: 17,13 

 

Odpovede na referendové otázky 

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem 

zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?  

áno: 415   nie: 14 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 

osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 

áno: 415   nie: 13 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti 

sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom 

vyučovania? 

áno: 406   nie: 21 

 

Problém s pitnou vodou 

 

V mesiaci august začalo rapídne ubúdať vody v rezervoári, z ktorého je napojený 

vodovod v našej obci. Z dôvodu nadmerného sucha a nedostatku zrážok došlo k výraznému 

zníženiu výdatnosti vodného zdroja. Obec Markušovce zastúpená starostom obce žiadala 

občanov, aby šetrne nakladali s pitnou vodou a nepoužívali pitnú vodu na polievanie záhrad, 

umývanie motorových vozidiel, napúšťanie bazénov a ďalších spôsobov plytvania s pitnou 

vodou.  

Problém pretrvával aj v septembri, preto bolo nutné pristúpiť k odstávkam vody 

v čase, kedy občania vodu potrebovali v domácnostiach menej, aby sa voda stihla v rezervoári 

ako tak dopĺňať. Dodávku vody pracovníci obecného úradu obnovovali v čase od 6.00 do 9.00 

hod. a potom v čase od 16.00 do 21.00 hod., aby občania mohli používať vodu, ktorá sa 

medzičasom v rezervoári nahromadila.  

Popritom pracovníci obecného úradu hľadali dôvod nedostatku vody v rezervoári aj 

kontrolou vodovodných potrubí. Vedeli, že niekde musí byť porucha. Aj v minulosti už boli 

suchá, ale takýto problém s vodou ešte nebol. Našťastie sa nakoniec podarilo nájsť poruchu na 

vodovodnom potrubí na Odorínskej ceste. V posledný septembrový deň bola porucha 

odstránená a voda v rezervoári začala postupne stúpať. 

 

Posedenie pre jubilantov  

 

Obec Markušovce usporiadala v nedeľu 22.11.2015 v Kultúrnom dome 

v Markušovciach posedenie pre jubilantov. Pozvaní boli všetci obyvatelia Markušoviec nad 

65 rokov, ktorí v roku 2015 oslávili svoje životné jubileum. Posedenie bolo spojené 

s pohostením a kultúrnym programom, v ktorom sa jubilantom predstavili deti zo Základnej 

školy s materskou školou v Markušovciach. Neskôr sa o príjemnú atmosféru postaral 

Folklórny súbor Markušovčan. Bola to skutočne vydarená akcia. Spievalo sa, tancovalo, 

atmosféra pripomínala rodinnú oslavu. Spokojnosť a úsmev na tvárach jubilantov bola veľkou 

satisfakciou za úsilie, ktoré sme vynaložili pri príprave tohto stretnutia.   



 

Vianočný koncert 

 

Na sklonku roka sa v Kaštieli v Markušovciach uskutočnil vianočný koncert, 

usporiadaný Obcou Markušovce. Medzi pozvanými nechýbali poslanci obecného 

zastupiteľstva obce Markušovce, zamestnanci Obecného úradu v Markušovciach, dôležité 

osobnosti obce Markušovce a hostia z iných okolitých obcí. V príjemnom prostredí kaštieľa si 

hostia vypočuli nádherné piesne známej speváčky ľudových a kresťanských piesní, Hanky 

Servickej. Vianočné koledy v jej podaní navodili prekrásnu sviatočnú atmosféru blížiacich sa 

Vianoc.  

 


