Kronika
obce Margecany
2021

Kronikár obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením OZ č. 23/2017/B-8 zo dňa 09. 05. 2017 za kronikárku obce Zdenu
Uličnú s účinnosťou od 09. 05. 2017.

Obec Margecany
Prvá písomná zmienka o obci Margecany je z roku 1235. Obec Margecany leží na sútoku riek Hornád a Hnilec na
ľavom brehu vodnej nádrže Ružín, na dne ktorej kedysi stáli staré Margecany a Rolová Huta. Obec má dve miestne
časti Margecany a Rolovú Hutu. Obec je dôležitým železničným uzlom (trať Košice – Bratislava a Margecany –
Zvolen – stredoslovenská magistrála).
Obec Margecany spravuje obecný úrad na čele so starostom obce (Ing. Igor Petrik), zamestnáva 12
administratívnych pracovníkov a 11 pracovníkov technického úseku. Počas roka zamestnáva formou malých
obecných služieb prostredníctvom aktivačných prác občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi. V priebehu roka
(marec) odišla do dôchodku pracovníčka stavebného úradu Ing. Anna Palkovová.

Personálne obsadenie úradu:
Starosta obce: Ing. Igor Petrik
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Vedúca úradu: Ing. Oľga Machilová

Hlavný kontrolór: Ing. Imrich Keruľ
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Rozvoj obce a riadenie projektov:
Ing. Jozef Magda,

Mgr. Pavol Stano
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Ekonomický úsek: Jarmila Kaľavská

Dane a poplatky: Mgr. Gabriela Staržecová
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Stavebný úrad: Ing. Martin Jakubišin,

Vladimír Uličný
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Miestne hospodárstvo: Pavol Hricko (foto) a Martin Kaľavský

Školský úrad a knižnica: PhDr. Janka Maťašovská
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Matrika a podateľňa: Iveta Žoldáková
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Zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov (9) – obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach rozhodovalo aj
v tomto roku o základných otázkach života obce. Zasadalo sedem krát. Najdôležitejšie body, o ktorých sa v roku
2021 rozhodovalo:
Rozpočet obce na rok 2021 – 2023
Vyhodnotenie pripomienok občanov k územnému plánu obce Margecany, zmeny a doplnky k územnému plánu
• Zmeny a doplnky územného plánu č. 3
• Elektronický systém monitorovania zberu odpadov (Začipovaním smetných nádob a zavedením
elektronického systému monitorovania zberu odpadov bude obec sledovať počet vyvezených smetných nádob
z domácností a nastaví adresný princíp platenia poplatku za komunálny odpad)
• Odkúpenie pozemkov – lokalita Pod Hôrou
• Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemok cintorín -v rámci výstavby
vodnej nádrže Ružín bol vytvorený nový, súčasný cintorín avšak pozemky až do roku 2021 boli vo
vlastníctve štátu. Po dlhých rokoch vybavovania sa pozemky v roku 2021 delimitáciou dostali do
vlastníctva obce.
V prístavbe kultúrneho domu sa celoročne usporadúvajú zasadnutia ZMOS – u, Združenie miest a obcí Hnileckej
doliny a iných inštitúcií samosprávy, školenia záchrannej služby.
O dobrej práci pracovníkov OcÚ svedčí aj ocenenie obce:
Na slávnostnom galavečeri konaného 30. 09. 2021 pri príležitosti 31. snemu ZMOS – u Slovenska bola naša obec
ocenená za svoju doterajšiu aktivitu a príklad dobrej praxe v oblasti udržateľného rozvoja samosprávy a ochrany
životného prostredia (green). Starosta obce si prevzal ocenenie a symbolický šek v hodnote 1 000 Eur od zástupcu
VÚB, ktorá je partnerom ZMOS – u. Margecany sa stali komunálnym lídrom v oblasti GREEN.

10

Oceňované boli jednotlivé príklady dobrej praxe v troch oblastiach – oblasť inovatívneho prístupu samospráv
(smart), princíp udržateľného rozvoja samosprávy a ochrana životného prostredia (green) a oblasť komunitného
života (community).
V databáze ZMOS – u sa aktuálne nachádza asi 1 000 aktivít a projektov dobrej praxe. Samosprávami už
zrealizované projekty a aktivity prešli dvoma hodnoteniami. Tieto projekty pred zverejnením hodnotili
hodnotitelia – starostovia a primátori v samostatne hodnotiacich kolách. ZMOS už od roku 2018 realizuje
národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy a v rámci neho aktivitu „Kroky k úspechu“
s príkladmi dobrej praxe ako inšpiráciu pre ostatné samosprávy.

11

JANUÁR
Príchod nového roka 2021
Oslavy príchodu nového roka sa pre zlú epidemiologickú situácia coronavírusu nekonali. Po polnoci sa iba kde –
tu ozývali výbuchy zábavnej pyrotechniky, či priania všetkého dobrého. Starosta obce Ing. I. Petrik však ani
v tejto ťažkej situácii nezabudol na občanov obce a prostredníctvom miestneho rozhlasu sa im takto prihovoril:
„Želám Vám krásne novoročné popoludnie, milí spoluobčania.
Keď sme sa pred niekoľkými hodinami rozlúčili s rokom 2020, zrejme si každý z nás povzdychol, že je konečne za
nami.
Asi sme všetci radi, že sa už ten najzvláštnejší rok, aký si pamätáme, skončil.
Skutočne bolo v uplynulom roku všetko inak, ako sme si pôvodne predstavovali a plánovali. Pandémia
koronavírusu zmenila a ovplyvnila naše osobné životy a aj život a fungovanie našej obce.
Takto pred rokom sme sa chystali na ekonomicky úspešné obdobie, pripravovali sme oslavy viacerých jubileí a tešili
sme sa na dvanásť vydarených mesiacov.
Potom ale prišiel marec a Covid-19, ktorý všetko zmenil.
Našťastie, ale môžem s radosťou skonštatovať, že nezmenil nás.
Že nezmenil našu ľudskosť a spolupatričnosť, ba dokonca ju vyzdvihol a zdôraznil.
Zomkli sme sa a pomáhali sme si navzájom.
Ochotné ruky žien šili rúška pre seniorov a ďalších spoluobčanov, dobrovoľní hasiči skoro celý rok dezinfikovali
detské ihrisko, autobusové zastávky a iné verejné priestranstvá, navzájom sme si zabezpečovali nákupy a podržali
sme sa v ťažších chvíľach.
Tento pocit hreje ešte viac, než ekonomické úspechy a veľmi si želám, aby v nás zostal aj naďalej, bez ohľadu na
pandémiu.
Aby sme aj v časoch, kedy sa nám bude možno o čosi lepšie dariť nezabúdali byť k sebe navzájom láskaví
a nápomocní.
Pri bilancovaní skončeného roka musím tiež s radosťou povedať, že popri všetkých nečakaných problémoch, ktoré
priniesol, sme naďalej pracovali na našich projektoch.
Bolo to náročnejšie, než inokedy, no výsledky o to viac tešia.
Teším sa, že sa nám spoločne s našou rímskokatolíckou farnosťou podarilo zaviesť do kostola nové vykurovanie,
že máme nový most ponad Bystrý potok, že sme zrealizovali výstavbu časti kanalizácie nového stavebného obvodu
Pod Hôrou a dofinalizovali vnútorné priestory hasičskej zbrojnice, že sme zrekonštruovali vodojem v Rolovej
Hute a opravili interiér budovy telovýchovnej jednoty.
Nový elektromobil nám pomohol pri rozvoze stravy pre seniorov a chvíle doma si môžete spestriť aj novými knihami
z bohatšieho knižného fondu našej obecnej knižnice.
Teraz sa však už s veľkými očakávaniami, ale isto aj nemalými obavami, dívame na nový rok, ktorý máme pred
sebou.
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Boj s nákazou Covid-19 stále pokračuje, no verme, že sa odborníkom podarí jej šírenie zastaviť a naše životy sa
vrátia do normálu.
Že sa budeme môcť naplno venovať novým projektom, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.
Na tento rok chystáme dostavbu podkrovia základnej školy, kde vzniknú odborné učebne, výstavbu ciest na most
cez Bystrý potok, zriadenie oddychovej zóny pri 13-bytovej jednotke či výstavbu lávky cez Ružín a aj tento rok
budeme pokračovať v projekčných prácach v lokalite Pod Hôrou tak, aby sme sa mohli uchádzať o ďalšie dotácie.
Verím, že si konečne užijeme aj dostatok kultúrnych vystúpení a zábavy, ktoré sú súčasťou našich tradičných
podujatí ako sú dni obce alebo Margecianske fajnoty.
Áno, opäť máme plno plánov, no hlavne mám ja, asi rovnako ako vy, jedno veľké želanie. Nech sme všetci zdraví.
Nech sa nemusíme strachovať o svojich najbližších a nech nás obchádza nielen covid, ale aj všetky choroby.
Opatrujte sa a dávajte si na seba pozor.
Nech je rok 2021 pre všetkých rokom zdravia, šťastia, lásky a úspechov.“
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FEBRUÁR
15. 02. - 31. 03. 2021 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo už v stredoveku, preto ho možno považovať za najstarší druh
štatistiky. S vývojom spoločnosti sa menil aj cieľ, účel, rozsah, či metódy spracovania a vyhodnotenia výsledkov,
ale cenzy (súpisy majetku a osôb) zostali cenným prameňom údajov o obyvateľstve na danom území a jeho vývoji
v okamihu sčítania.
Súpisy v Uhorsku sa začali v roku 1784 a opakovali sa v dvojročných intervaloch. Sčítanie ľudí v roku 1857 je
považované za prechod medzi feudálnym a moderným sčítaním Po prvý raz sa uskutočnilo sčítanie k jednému
dátumu k 31. 10. 1857. Prvé moderné sčítanie prebehlo v roku 1869 a považuje sa za začiatok nového obdobia
cenzov na našom území. Zákon z 29. 03. 1869 určoval, že sčítanie sa bude konať vždy k 31. 12. v rokoch
končiacich sa na nulu. Uskutočňovať sa bude podľa zásad, ktoré stanovili medzinárodné štatistické kongresy (prvý
bol bruselský v roku 1853). Prvé sčítanie obyvateľov ČSR sa konalo pred sto rokmi 15. 02. 1921. Keďže po vojne
došlo k zmenám a štruktúre obyvateľstva, vykonal sa stručný súpis obyvateľov k 04. 10. 1946 na Slovensku
a k 22. 05. 1947 v Čechách. Malo spresniť informácie o obyvateľstve a pracovných silách. K 01. 03. 1950 sa
sčítanie obyvateľov, domov a bytov spojilo aj so súpisom živnostenských a poľnohospodárskych podnikov.
V roku 1961 prvého marca začína nová etapa československých populačných cenzov. Ďalšie sčítanie sa uskutočnilo
k 01. 12. 1970 a 01. 11 .1980. V roku 1991 bolo posledné sčítanie československé. Pri jeho realizácii a publikovaní
bola použitá moderná výpočtová technika. Zisťuje sa aj náboženské vyznanie a taktiež zisťovanie národností
(prvýkrát aj rómska národnosť).
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutočnilo vo všetkých členských štátoch
Európskej únie naraz pri použití rovnakých alebo porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Bolo zároveň
súčasťou celosvetového programu pod záštitou OSN.
Obyvatelia Slovenska, ale aj ľudia žijúci na našom území sa v roku 2021 môžu prvýkrát v histórii sčítať
elektronicky.
Sčítanie je rozsiahle a náročné štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete. Tohtoročné sčítanie je
súčasťou celosvetového programu uskutočňovaného pod záštitou EÚ a Organizácie spojených národov.
Predstavuje jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, demografických, sociálnych,
ekonomických, kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach, o bývaní.
Rozhodujúcim časom sčítania je polnoc z 31. 12. 2020 na 01. 01. 2021. Sčítanie je rozdelené na dve etapy:
1. sčítanie domov a bytov v čase od 01. 06. 2020 do 12. 02. 2021, ktoré vykonávali obce v spolupráci so
Štatistickým úradom SR a
2. sčítanie obyvateľov v čase od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 a v čase od 01. 05. 2021 do 13. 06. 2021 prebehlo
asistované sčítanie prostredníctvom stacionárnych asistentov na obecnom úrade alebo pomocou mobilných
asistentov v teréne.
Povinnosť sčítať sa má každý obyvateľ Slovenska s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom. Za
nesplnenie povinnosti je pokuta od 25 do 250 Eur.
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Sčítací formulár bol zverejnený na stránke štatistického úradu www.scitanie.sk a obsahoval 14 otázok. Prvé údaje
budú známe v roku 2022 a komplexné údaje pre národnú a medzinárodnú úroveň budú publikované najneskôr do
začiatku roka 2024.
K 31. 03. 2021 sa sčítalo 86% (4 844 000) obyvateľov Slovenska.
V našej obci sa sčítalo 95,2% (1815) obyvateľov. Nesčítalo sa 73 obyvateľov z celkového počtu 1888 obyvateľov.
Od 01. 05. 2021 prebehlo asistované sčítanie obyvateľov.

15

APRÍL
24. 04. a 04. 05. 2021 Brigáda
Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali dňa 24. apríla obec Margecany, Slovenský zväz členov rybárskej stráže,
Občianske združenie Ružínska priehrada dobrovoľnú brigádu na brehoch Ružínskej priehrady, ktoré sú znečistené
naplaveným odpadom. Zraz bol na Počkaji – časť obce pri parkovisku Počkaj Beach. Vrecia na odpad zabezpečila
obec Margecany a rukavice Autoservis SZ. Zbieralo sa od Počkaja po Rolovú Hutu (vyzbieralo sa 100 vriec
odpadu) ako aj pri prvom parkovisku pri kostole v Margecanoch (vyzbieralo sa 32 vriec plastového odpadu a 2
vrecia skla).
Dobrovoľníci pracovali v ťažkom teréne. No námaha stála zato. Veď aspoň čiastočne zušľachtili brehy Ružína.
Každý, kto sa brigády zúčastnil, dostal malú odmenu od Občianskeho združenia Ružínska priehrada – voľnú
vstupenku do Leteckého múzea v Košiciach.
4. mája sa konala ďalšia brigáda, ktorej sa zúčastnilo 140 dobrovoľníkov a vyzbieralo sa 800 vriec odpadu a 8.
mája sa vyzbieralo 170 vriec odpadu.
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MÁJ
08. 05. 2021 Deň víťazstva nad fašizmom
V našej obci si pripomíname dôležité udalosti z histórie nášho národa. Keďže epidemiologická situácia nedovolila
pripraviť spomienkovú slávnosť pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pri pamätníku padlých, pracovníčka
obecného úradu pripravila pripomienku týchto udalostí prostredníctvom miestneho rozhlasu.

08. 05. 2021 Deň matiek a rodiny
Nedá sa zabudnúť ani v tak ťažkej dobe ako je pandémia koronavírusu na mamy, tety, babky a celú rodinu. Pri
príležitosti dňa rodiny pracovníčka obecného úradu pripravila krátku reláciu v miestnom rozhlase.

22. 05. 2021 Rusadle
Opatrenia ohľadom pandémie COVID – 19 opäť nedovolili pripomenúť si Rusadle tradičným podujatím –
opekačkou pri obecnom úrade. Členovia Jadlovca stavaním májov aspoň takto pripomenuli svojim členkám tento
sviatok. Jeden vyzdobený postavili aj pred obecným úradom.
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JÚN
25. 06. 2021 Jadlovček – 40. výročie vzniku detskej folklórnej skupiny
Žijeme zvláštnu dobu a snažíme sa jej všemožne prispôsobiť. Niektoré veci sa nedajú robiť rovnako ako kedysi
a tomu musela byť prispôsobená aj organizácia 40-teho výročia založenie DFS Jadlovček. Oslava však bola aj
napriek tomu dôstojná a veľmi príjemná.
Začala sa dňa 25.6.2021 vystúpením súčasných členov súboru. Na program boli pozvaní hostia ako aj široká
verejnosť. Jeho súčasťou boli aj videoprojekcie z významných vystúpení Jadlovčeka (ako celoslovenské súťaže,
folklórne festivaly, zahraničné zájazdy, televízne vystúpenia a iné). Tie boli veľmi milým spestrením hlavne pre
bývalých členov, ktorí sa na nich našli a zaspomínali si tak na svoje detstvo na javisku.
Dôležitou súčasťou oslavy tohto výročia bola výstava fotografií zo „života“ Jadlovčeka. Jej otvorenie nasledovalo
po skončení slávnostného programu v kultúrnom dome v Margecanoch. Verejnosti bola sprístupnená až do
2.7.2021. V tom čase ju navštívili desiatky ľudí. Nie len bývalí a súčasní členovia ale aj mnohí obyvatelia
Margecian a blízkeho okolia, ktorí boli s fungovaním súboru spätí počas dlhých rokov jeho aktívneho fungovania.
Na vyše 630 fotografiách si mohli návštevníci pripomenúť roky minulé, dôležité udalosti v živote súboru,
významné úspechy aj zahraničné zájazdy. Bývali a súčasní členovia si mohli opäť pripomenúť tie emócie, ktoré
prežívali, keď boli súčasťou tohto kolektívu.
V záhrade Baru pod bránou sa potom konalo stretnutie bývalých členov Jadlovčeka. Vzhľadom k aktuálnej
situácii sa nás zišlo 78, čo bolo samozrejme menej ako počas predchádzajúcich výročí, ale aj tak vďaka za každého
kto prišiel, aby si zaspomínal, porozprával sa s bývalými kamarátmi, s vedením. Mnohí si pri ľudovej hudbe
oprášili repertoár nie len margecianskych ľudových piesní, s radosťou si zaspievali aj zatancovali. Pri
videoprojekcii na veľkom plátne sa dookola premietali spomienkové videá a fotografie. Takto sme všetci spolu dlho
do noci spomínali na krásne chvíle svojho detstva a mladosti prežité v tomto detskom súbore
Zostáva nám veriť, že 50te výročie súboru bude opäť veľkolepé ako sme pri Jadlovčeku všetci zvyknutí ☺.
Zo spomienok bývalej členky Dáši Foglarovej

27. 06. 2021 Veniec krásy rokmi uvitý
Festival dedinskej kultúry bol financovaný zo zdrojov Ministerstva kultúry z fondu na podporu umenia.
Podujatie pripravili a po finančnej stránke podporili Východoslovenské združenie, Občianske združenie
Margecianske fajnoty a Obec Margecany.
Podujatie bolo venované spomienke na p. Melániu Nemcovú – významnej to predstaviteľke folklórneho hnutia.
Známa bola hlavne v oblasti výskumníctva, zberateľstva, publicistiky, návrhárstva (ľudové kroje), choreografie,
scenáristky a réžie. Melánka, ako ju folklóristi volali, bola spoluzakladateľkou Medzinárodného folklórneho
festivalu v Košiciach a autorkou jedného z najkrajších a najnavštevovanejších programov festivalu – „Veniec
krásy vekmi uvitý“. Jej neodmysliteľnými spolupracovníkmi boli 3 BA – Bazovská Zora, Bakšay Jožko, Bačinský
Laco. Žiaľ, Zorka, Jožko a Melanka už nie sú medzi nami, ale pokračovateľom tohto festivalu sa stal Ing.
Ladislav Bačinský. Režisérom tohtoročného festivalu pod názvom „Z leta do jesene“ bol práve on. Prezentovali sa
v ňom folklórne súbory, ktoré sú nositeľmi ľudových tradícií.
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Program začali deti z DFS Jadlovček z Margecian, ktorému všetci prítomní zablahoželali k ich jubileu 40 rokov
od založenia. Kľuknavčanka z Kľuknavy predviedla spomienku na Dožinky, Jadlovec z Margecian Verbunk –
odobierku mládencov na vojnu, Foľkmárčanka z Veľkého Folkmára – obrázok nakladania kapusty a Magurák folklórny súbor seniorov z Kežmarku – zvyky a zábava na GALA – ukončenie bačovskej sezóny. Celým
programom sprevádzala Betka Gajdošová Keruľová. Keďže epidemiologické opatrenia neumožnili naplniť
hľadisko (iba 50%), celý program bol vysielaný ONLINE prostredníctvom YOTUBE kanálu obce Margecany. Tak
si po dlhej dobe mohli diváci konečne vychutnať atmosféru v kultúrnom dome a aj preto nešetrili potleskom pre
účinkujúcich.
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JÚL
16. – 17. 07. 2021 Dni obce Margecany
Tohtoročné Dni obce sa konali v trochu okresanej podobe, pretože to vyžadovali protiepidemiologické opatrenia.
Piatok 16. 07. sa niesol v slávnostnej atmosfére. Hlavným bodom bolo otvorenie lávky pre peších cez Ružínsku
priehradu. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj účastníci zasadnutia miest a obcí Slovenska, štátny tajomník
Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič, poslanec NR SR Jaroslav Karahut,
podpredseda KSK Daniel Rusnák, predseda Okresného úradu v Gelnici Peter Balog, ZMOS – Branislav Tréger.
Prítomným sa prihovoril starosta a štátny tajomník Dušan Velič. Potom slávnostne odomkli a oficiálne lávku
sprístupnili verejnosti starosta a pozvaní hostia. Kým na ňu však vstúpili, posvätil ju miestny pán farár.
Program pokračoval vystúpením hudobnej skupiny POLEMIC a ROBI M pred obecným úradom.
Druhý deň v sobotu sa niesol v duchu – konečne sa zabavíme. O 13:00 boli pred OcÚ pripravené pre deti rôzne
atrakcie – skákací hrad, šľapacie káry, stánok maľovanie na tvár, Letná škola M. Keruľa a interaktívny zábavný
program – klauniáda s Divadlom Etudy.
Súčasťou programu bolo aj ocenenie dobrovoľných darcov krvi. Bronzové a strieborné plakety odovzdala Mgr.
Kipikašová
Ocenení boli:
Bronzovou plaketou Prof. MUDr. Jana Jánskeho - Štefan Hudák, Ing. Marek Lukáč, Ing. Milan Jurtinus.
Striebornou plaketou Prof. MUDr. Jana Jánskeho – Ing. Lukáš Gajdoš, Ing. Jaroslav Vaščura.
Starosta obce sa poďakoval všetkým, ktorí nejakým spôsobom pomohli v čase pandémie COVID 19. Ocenil šičky,
ktoré šili ochranné rúška – Mgr. Miroslava Margitanová, Mária Papcunová, Mária Kaľavská, Anna Pitoňáková,
Anna Hudáková, Marcela Gajdošová, Mgr. Lenka Janusová, Mária Pavúková, Elena Bátorová, Eva Husárová,
Ing. Jaroslava Petriková, Mgr. Helena Lukáčová, Ing. Paulína Nalevanková, Františka Smetanová.
Poďakoval členom DHZ, ktorí pomáhali s dezinfekciou v obci ako aj počas testovania obyvateľstva – Jozef
Salamon, Radovan Verba, Peter Vaško, Jozef Blaho, Radovan Grega, Marcel Kišš, Ľubomír Buchlák, Martina
Hromotová, Anna Hicárová.
Osobitnú cenu starostu ako poďakovanie za pripravované občerstvenie pre testovacie tímy odovzdal p. Marcele
Gajdošovej.
V programe pokračovala tanečná škola pre odvážnych. Prítomných divákov zabavila populárna skupina Ščamba
so svojimi vtipnými, dobre známymi piesňami.
V dopoludňajších hodinách sa konal futbalový turnaj o pohár starostu obce. Na javisku osobne odovzdal víťazom
pohár starosta Igor Petrik – 1. miesto LORDI, 2. GOČALOVÁ a 3. miesto OUTSIDERI.
Po vyhodnotení futbalu si svoje sily zmerali dvojice v rezaní dreva.
Na obecných podujatiach nemôže chýbať ani ženská country skupina Márgit. Mnohí diváci sa nevedeli dočkať
vystúpenia skupiny VIDIEK. Dočkali sa v podvečer. Vo večerných hodinách účastníkov tohto podujatia zabávala
skupina Burkuš.
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Po dlhom období, keď sa ľudia nemohli stretávať na podobných podujatiach, to bola výborná príležitosť stretnúť
sa so známymi, kamarátmi. Ešte aj počasie prialo, bolo slnečno a teplo, ideálne na takéto stretnutia.

23. 07. 2021 Návšteva štátneho tajomníka
V piatok 23. 7. 2021 sa na obecnom úrade konalo rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a
výstavby SR Ing. Jaroslavom Kmeťom. Témami rokovania boli najmä zabezpečenie súčinnosti ŽSR pri
majetkovom usporiadaní pozemkov pre účely verejnoprospešných stavieb na území obce, rozvoj cyklistických
chodníkov a možnosti výstavby štátnych nájomných bytov v Margecanoch.
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AUGUST
21. 08. 2021 Margecianske Fajnoty 2021 /Maľučke Margecianske fajnoty
v Košicoch
Občianske združenie Margecianske Fajnoty v spolupráci s FSk Jadlovec a Terrou Incognita naplánovali na rok
2021 nielen billboardovú a letákovú kampaň, ale aj živú pozvánku vo viacerých mestách v okolí Margecian,
v Prešove a Košiciach. Pandemická situácia postupne skresávala možnosti zorganizovania hlavných októbrových
fajnot, avšak termín v Košiciach bol ešte vyhovujúci, hoci už v období so značnými opatreniami. Berúc do úvahy
dané podmienky, rozhodli sa organizátori pripraviť plánovanú živú pozvánku na podujatie v Košiciach pred
Auparkom za čo najlepšiu a najväčšiu akciu. Podujatie s názvom Maľučké Margecianske fajnoty v Košicoch sa
konalo počas jedného dňa, 22.8.2021. Priestor v átriu pred budovou Auparku bol počas celého dňa organizátormi
uzavretý, platil režim vstupu iba očkovaným, testovaným alebo po prekonaní Covidu – 19. Základnou časťou
podujatia bola margecianska kuchyňa, kde ženy z Jadlovca vypekali gruľovníky počas celého trvania podujatia.
Pre návštevníkov bola pripravená výstava krojov z Kojšova, fotografie z minulých ročníkov premietané na
obrazovkách, cukrová vata, prehliadka elektromobilov a pre deti šľapacie autá. Hudobný program bol nabitý
lokálnymi skupinami – Funny Fellows, ĽH Hvizdošovci, duo Monika a Peter ako aj spevák Gabi. Podujatie
moderovala členka FSk Jadlovec, Betka Gajdošová Keruľová. Zhoršená situácia priniesla zrušenie hlavného
podujatia v Margecanoch plánovaného na 15. až 17.10.2021.

27. 08. 2021 SNP
V piatok v podvečer sa obyvatelia zišli v parku padlých pri pamätníku, kde si pripomenuli 77. výročie SNP.
Prítomným sa prihovorila zástupkyňa starostu obce Ing. Eva Novotová. Čestnú stráž držali členovia miestneho
DHZ a Krtkovia. Zaspievala spevácka skupina Borievka. Po oficiálnej časti nasledoval lampiónový sprievod
ulicami obce s návratom do parku, kde starosta obce zapálil povstaleckú vatru.
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SEPTEMBER
16. 09. 2021 Medzinárodné 5 – etapové preteky okolo Slovenska
Medzinárodné 5 – etapové preteky okolo Slovenska mali trasu aj cez našu obec. Na Partizánskej ulici oproti
obchodu Mapox bola rýchlostná prémia. Cyklistov prišlo povzbudiť niekoľko desiatok fanúšikov, veď príležitosť
vidieť trojnásobného majstra sveta, slovenského turminátora Petra Sagana, nie je často. Pred peletónom išli autá,
z ktorých rozdávali reklamné predmety. Z nich mali najväčšiu radosť deti. Cyklistov vítal aj starosta obce
a primátor mesta Košice Jaroslav Poláček. Vyjadrili prianie, aby sa preteky konali o rok zase a prechádzali opäť
našou obcou.
Na FACEBOOK – u bola vyhlásená súťaž o tričko za fandenie. Zapojila sa do nej aj naša obec prostredníctvom
transparentu od Veroniky Müllerová s dcérou Adelkou a tričko vyhrala.

19. 09. 2021 10. ročník INLINE HODINOVKY
Tohtoročná ONLINE HODINOVKA bola súčasťou Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorého témou je
„Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Táto téma mala vzdať hold problémom, ktoré Európa aj celý svet
pociťovali počas pandémie COVID – 19.
ETM má štyri ústredné témy – duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na CORONA vírus. Nad
tohtoročným ročníkom prevzal záštitu Ján Budaj, minister životného prostredia SR. Aj naša obec sa do tejto
aktivity zapojila. Účastníci sa stretli za slnečného počasia v časti obce Počkaj. Zišlo sa ich viac ako 100. Trasu do
Rolohovej Huty absolvovali pešo, na korčuliach, kolobežke, či bicykli. Každý účastník dostal reklamný predmet
(mini lekárnička, šiltovka, batoh, tričko, farbičky). Zábavy chtiví si mohli posedieť pri živej hudbe skupiny KIN
v Karene v Rolovej Hute. Tu pracovníčky úradu pripravili pre malých rôzne súťaže. Tých najúspešnejších ocenil
starosta obce drobnými cenami.
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24. 09. 2021 Štafetový beh THE RUN
THE RUN Slovakia je štafetový beh, kde bežci prekonávajú samého seba v jedinečnej športovej atmosfére. Ten
tohtoročný mal štart na Hlavnej ulici v Košiciach a pokračoval nádhernými scenériami popri hradoch, cez dediny,
mestá, kopcami a dolinami nášho krásneho Slovenska až do Bratislavy. Bežcov čakalo viac ako 500 km. Cieľ bol
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Zúčastnilo sa ho viac ako 60 tímov z celého Slovenska. Trasa viedla
aj cez kataster našej obce popri Ružínskej priehrade cez Margeciansky tunel, Margecany do Kluknavy. Jedna
z odovzdávok štafety bola v časti obce Počkaj. Zišlo sa tu množstvo fanúšikov aj zvedavcov z celého okolia, aby
podporili rekreačných bežcov tohto behu.
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OKTÓBER
24. 10. 2021 Otvorenie oddychovej zóny na Školskej ulici
V októbrovú nedeľu za príjemného jesenného slnečného počasia sa zišli obyvatelia na slávnostnom otvorení
oddychovej zóny pri 13 – bytovkovej jednotke na Školskej ulici. Regenerácia vnútorného bloku bola zrealizovaná
v rámci eurofondového projektu v hodnote 170 000 Eur.
Z neupravenej školskej záhrady vzniklo detské ihrisko s množstvom športových prvkov (preliezky, hojdačky,
šmýkačky, pieskovisko a iné), multifunkčné ihrisko (futbal, tenis), veľký drevený altánok s ohniskom, lavičky,
chodníky s osvetlením.
Otvorenia sa zúčastnili dospelí aj deti, ktoré svoje kráľovstvo patrične otestovali. Ihrisko zas otestovali vo
vzájomnom futbalovom zápase seniori – žiaci. Zvíťazili seniori tesným výsledkom 8:7. Starosta obce odmenil obe
družstvá. Do nálady hrala ĽH Gajdošovci. Po zápase nasledovalo slávnostné otvorenie, ktorého sa zúčastnil
a pásku prestrihol starosta a predseda KSK Rastislav Trnka. Potom miestny pán farár posvätil tento objekt. Aj
tento projekt prispeje k lepšiemu aktívnejšiemu životu občanom obce.
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NOVEMBER
28. 11. 2021 Adventný večer
Adventný veniec je kresťanskou vianočnou dekoráciou. Vytvára sa zo stále zelených vetvičiek v tvare kruhu.
Zdobený je štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú každú adventnú nedeľu. Podobne ako adventný kalendár
odpočítava symbolicky čas do Vianoc.
Náš tohtoročný pred obecným úradom posvätil miestny pán farár v prvú adventnú nedeľu, kedy začal adventný
predvianočný čas.
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DECEMBER
05. 12. 2021 Mikuláš
Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Čože to deduško v tom košíčku máš? Pre našu Aničku medovú paničku, pre
nášho Janíčka prútená palička...
Aj takto zvykli deti Mikulášovi spievať pri kultúrnom dome. Na ani tohto roku to epidemiologická situácia
nedovolila. Lenže naši hasiči deti o príchod Mikuláša neukrátili a so svojím hasičským autom drobné darčeky
deťom rozviezli po celej dedine. Deti sa ich nevedeli pred svojimi domami dočkať. Určite žiariace detské očká tých
najmenších im boli tou najväčšou odmenou za ich námahu. Slávnostnú mikulášsku atmosféru umocnilo aj počasie,
keďže napadol sneh.
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COVID – 19
Nový rok 2021 sa pre obyvateľov Slovenska vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu začal sprísnenými
opatreniami. Naďalej platí zákaz vychádzania, ostávajú zatvorené (okrem potravín, drogérie a lekární) obchody,
školy, škôlky, športoviská, lyžiarske strediská, kiná, divadlá, gastro prevádzky, hotely. Od 27. 12. 2020 sa začalo
očkovanie. Keďže pribúda pozitívnych prípadov aj úmrtí na COVID – 19, najzasiahnutejšie okresy a mestá testujú
svojich obyvateľov (Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Hlohovec, Nové Zámky, Košice). Počet úmrtí na SR prekročil
3 000. Slovensko sa okolo 13. januára radí medzi najviac zasiahnuté krajiny, priemerne 91 denných úmrtí (radí sa
medzi 3 najhoršie štáty). V rámci epidemiologických opatrní a prísnemu lockdownu sa po zimných prázdninách
neotvorili ani školy. Deti sa učia z domu dištančnou formou. Otvorené sú škôlky a školské kluby pre deti rodičov,
ktorí pracujú v prvej línií alebo nemajú možnosť pracovať z domu. Pre vysoký počet infikovaných sa od 18. 01 do
26. 01. koná skríningové testovanie obyvateľstva. Po 28. 01. je možné sa pohybovať mimo domu iba s negatívnym
testom, okrem výnimiek (seniori nad 65 rokov, tí ktorí prekonali ochorenie v posledných troch mesiacoch, autisti,
onko pacienti). Po testovaní sa Slovensko delí na 36 lepších a 37 horších okresov, v ktorých sa koná 30. 01. ďalšie
testovanie. Zároveň s podľa plánu očkujú obyvatelia. keďže očkovacie vakcíny od firiem Biontech Moderna
neprichádzajú podľa plánu, podmienky sa menia a tým aj počet očkovaných. Na celom Slovensku opäť v dňoch 05.
– 07. 02. prebieha testovanie. Vláda na svojom zasadaní 05. 02. prijala predĺženie núdzového stavu o 40 dní od
8. februára a zároveň prijala nové protipandemické opatrenia. Núdzový stav sa predlžuje aj kvôli vysokému počtu
hospitalizovaných, ktorý neklesá pod 3 300, z nich na JIS – ke leží cca 270 a umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje
290 ľudí. Úmrtí denne pribúda niekoľko desiatok – prekračuje sa hranica 100. Od 08. 02. začína platiť tzv.
COVID AUTOMAT a zákaz vychádzania. V niektorých okresoch, ktoré sú v bordovej farbe sa môžu otvárať
školy pre žiakov 1. stupňa, materské školy a končiace ročníky stredných škôl. Aj napriek tomu v niektorých mestách
školy neotvárajú kvôli vysokému výskytu britskej mutácie vírusu, ktorá je vysoko nákazlivá. Podmienkou návratu
do škôl je negatívny test pre zákonného zástupcu detí do 15 rokov.
V tomto období sa Slovensko zaraďuje na 1. miesto na svete v štatistike úmrtí na milión obyvateľov a v počte
hospitalizovaných. V nemocniciach pribúdajú pozitívni pacienti a zvyšuje sa počet napojených na umelú pľúcnu
ventiláciu. Pre túto vážnu situáciu prichádzajú na pomoc na COVID oddelenia rumunskí zdravotníci (14 – 5
lekárov a 9 sestier), pomoc prisľúbilo Poľsko aj Nemecko, kde je situácia stabilnejšia. Začiatkom marca prevážajú
niekoľko pacientov do nemocníc v pohraničí s Poľskom a do Nemecka. Maďarsko zase poslalo 10 pľúcnych
ventilátorov. Slovensku v boji s pandémiu prišli pomôcť 3 lekári a 5 sestier z Dánska a dvaja lekári a 1 sestra
z Belgicka. Budú pracovať v nemocnici v Banskej Bystrici, ktorá môže rozšíriť počet lôžok na COVID oddelení.
Situácia je zlá, denne pribúda priemerne 100 úmrtí. Slovensko sa farbí podľa covid semafora viac do čierna – 35
čiernych (4. stupeň varovania) okresov, 38 bordových (3. stupeň) a 3 červené (2. stupeň varovania). Od 15. marca
je povinné nosiť respirátor FFP2 vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti. V januári (29. 01.) spustilo
Ministerstvo zdravotníctva kampaň na podporu očkovania. Postupne sa začína očkovať od najstarších ročníkov.
Záujemcovia sa registrujú prostredníctvom internetu v čakárni NCZI a následne je im zaslaná potvrdzujúca SMS
s miestom určenia vakcinácie a čase. Na Slovensku sa očkuje od 26. decembra 2020 PFIZER/BIONTECH,
ASTRA ZENECA (od mája 2021 pozastavená pre vedľajšie účinky) a MODERNA. Týmito dvojdávkovými
vakcínami sa do konca júna zaočkovalo prvou dávkou asi 2 milióny a druhou dávkou 1,5 milióna osôb. Očkovalo
sa aj jednodávkovou vakcínou JANSEN. Všetky boli schválené európskou liekovou agentúrou EMA. Vakcínou
SPUTNIK sa očkovalo od júna do augusta.
Na podporu očkovania vyhlásil minister financií Igor Matovič výhernú lotériu pod názvom BYŤ ZDRAVÝ JE
VÝHRA od 15. augusta do 30. októbra o finančnú odmenu pre zaočkovaných. V priamom prenose sa žrebovalo 5
výhercov o 100 000 Eur každý víkend počas 12 týždňov a počas týždňa sa losovali výhercovia menších súm od
100 po 10 000 Eur. Lotéria výrazne nepomohla zvýšiť počet zaočkovaných.
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Počas roka bola poskytovaná finančná pomoc podnikateľom v rámci programu „Prvej pomoci“, občanom v núdzi
prostredníctvom Fondu vzájomnej pomoci. Zamestnancom bola poskytnutá tzv. „pandemickú práce neschopnosť“
(PN) a rodičom detí OČR (ošetrenie člena rodiny) do 01. 12. 2021.
Na konci roka bol schválený príspevok seniorom od 60 rokov, ktorí sa dali zaočkovať do 31. decembra 2021, alebo
sa prihlásili na očkovanie a zrealizujú ho do 31. 01. 2022, vo výške 100 Eur za každú dávkou očkovania,
maximálna výška príspevku tak bola 300 Eur (3 dávky vakcíny).
Slovensko bolo v prvej vlne pandémie na čele štátov v jej zvládaní, no po 2. vlne kleslo na úplné dno.
Vývoj pandémie sa zlepšoval až do júla, kedy začala nastupovať 3. vlna. Potvrdil sa výskyt nového variantu
DELTA (23. 06.), ktorý sa prejavoval ťažším priebehom ochorenia aj u mladších vekových kategórií. V septembri
sa situácia výrazne začína zhoršovať. Pribúda hospitalizovaných. Väčšina z nich ako aj pozitívne testovaných sú
nezaočkovaní (asi 84%). Odborníci vyzývajú občanov na očkovanie. Hovorí sa už aj o tretej posilňujúcej dávke
očkovania. V novembri denne pribúda cez 5 000 nových pozitívnych prípadov. Táto vlna prekonáva všetky odhady
a aj vrchol 2. vlny. Situácia je vážna a vláda 25. novembra vyhlasuje núdzový stav. Pozastavuje sa COVIID
automat, podľa ktorého sa spoločnosť riadila. Ten určoval sadu opatrení na základe regionálneho
epidemiologického rizika.
Situácia ohľadom koronavírusu je zlá na celom svete. Objavujú sa nové varianty vírusu, ktoré sa rýchlo šíria.
V decembri začína dominovať variant OMICRON, ktorí je ešte infekčnejší ale s miernejším priebehom choroby.
Prvé prípady sa u nás objavili 10. 12. 2021.
Epidémia spôsobila globálne spoločenské, ekonomické narušenie života. Spôsobila odloženie alebo zrušenie väčšiny
kultúrnych, spoločenských, športových, politických či náboženských podujatí. Väčšina vzdelávacích inštitúcií sa
zavrela, prešla na online vyučovanie. Na sociálnych sieťach a v masmédiách sa šírili dezinformácie a hoaxy
o pandémii, čo nepomohlo v boji proti šíriacej sa epidémii.

BOJ SLOVENSKA PROTI KORONAVÍRUSU
Január
01. 01. – platí zákaz vychádzania (ktorý trval do 24. 01.), zrušenie tzv. bublín (zákaz stretávania sa s blízkymi)
02. 01. – zverejnenie registračné formulára na očkovanie pre zdravotníkov
04. 01. – potvrdený nový variant vírusu v Michalovciach
18. – 25. 01. – na Slovensku sa pri skríningovom testovaní vykonalo 2 588 578 antigénových testov, z ktorých
30 566 bolo pozitívnych
20. 01. – registrácia na očkovanie pre ľudí nad 85 rokov
26. 01. - registrácia na očkovanie pre ľudí nad 75 rokov
27. 01. – nové pravidlá, zákaz vychádzania, do práce je potrebný negatívny test ako aj na pobyt v prírode
30. 01. – začiatok kampane za očkovanie proti COVID – 19 pod názvom „VAKCÍNA JE SLOBODA“

Február
05. 02. – predĺženie núdzového stavu od 08. februára na 40 dní
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08. 02. – otvorenie MŠ a 1. stupňa ZŠ a končiacich ročníkov SŠ a UŠ
13. 02. – očkovanie pre 40 000 učiteľov
15. 02. – celé Slovensko je v čiernej farbe
28. 02. – nové opatrenia na zníženie mobility platné do 01. – 21. marca, zrušenie výnimky vychádzky do prírody
mimo okres

Marec
01. 03. – začiatok očkovania vakcínou ASTRA ZENECA
- na Košické letisko doviezli vakcínu Sputnik V z Ruska
17. 03. – predĺženie núdzového stavu o 40 dní

Apríl
19. 04. – otvorili sa všetky obchody a služby (1 osoba na 15 m²)
- umožnil sa pohyb v prírode mimo okresu s testom
- boli povolené bohoslužby, návšteva ZOO, botanických záhrad, múzeí, knižníc, hotelov a penziónov bez
reštaurácií
26. 04. – otvorenie vonkajších terás (podmienkou je negatívny test)

Máj
06. 05. – prebieha registrácia očkovania nad 50 rokov
08. 05. - prebieha registrácia očkovania nad 45 rokov
12. 05. - prebieha registrácia očkovania na vakcínu PFIZER a MODERNA od 35 rokov
14. 05. – skončil sa núdzový stav

Jún
začína sa očkovanie Sputnikom V
23. 06. – prebieha registrácia na očkovanie u všeobecných lekárov

Júl
19. 07. – všetky okresy v stupni monitoringu
25. 07. – schválený digitálny COVID preukaz

August
10. 08. – schválený nový COVID automat – má 5 farieb – zohľadňuje mieru zaočkovanosti rizikových
skupín v okrese (zelená – monitoring, oranžová – ostražitosť, červená – 1. stupeň ohrozenia,
bordová – 2. stupeň ohrozenia, čierna – 3. stupeň ohrozenia)

41

September
22. 09. – z 10 898 vykonaných RT - PCR testov za deň bolo 1 180 pozitívnych prípadov, od apríla je to
prvýkrát viac ako 1 000 prípadov
30. 09. – epidemiologická situácia sa zhoršuje, nastupuje v plnej miere do tretej vlny

Október
04. 10. – v 2. stupni ohrozenia (bordová farba) je už 13 okresov, červenej 39, oranžovej 27, v zelenej
už len jeden okres
13. 10. – možnosť registrácie na tretiu dávku ľuďom so zníženou imunitou
26. 10. – na tretiu dávku sa môžu registrovať ľudia od 55 rokov po uplynutí pol roka od podania
druhej dávky
31. 10. – na Slovensku dostalo prvú dávku vakcíny proti COVID – 19 vyše dva a pol milióna obyvateľov,
2. dávku viac ako 2,3 milióna a 3. dávku 50 000 osôb

November
03. 11. - pribudlo 6 713 prípadov a prekonal maximum z druhej vlny
12. 11. – zamestnanci sa pri vstupe do zamestnania musia preukázať COVID PASOM, potvrdení,
o prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom. Vyžaduje sa to aj v prevádzkach či na
hromadných podujatiach
15. 11. – 52 okresov v čiernej farbe, 19 v bordovej, 8 v červenej
16. 11. – obmedzenie tzv. bielej medicíny (plánované zákroky) kvôli vážnej situácii v nemocniciach
18. 11. – lockdown pre nezaočkovaných – vstup na pracovisko s podmienkou 2 x do týždňa testovaný,
nesmú navštevovať hromadné podujatia
22. 11. – nové lieky pre pozitívnych pacientov – monoklonálne protilátky boli podané 3 000 pacientom
v 40 nemocniciach
24. 11. – schválený núdzový stav, epidemiologická situácia na Slovensku bola vyhodnotená ako kritická,
dosiahla úroveň humanitárnej krízy

December
01. 12. – povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa vrátili z krajín s vysokým výskytom OMICRON-u
03. 12. – zo 42 403 RT – PCR testov potvrdených 15 278 pozitívnych prípadov, 90 úmrtí
06. 12. – v celom Bratislavskom kraji sú zatvorené stredné školy a 2. stupeň ZŠ
- lockdown je predĺžený do 16. 12.
10. 12. – u troch osôb bol potvrdený OMICRON variant
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13. 12. – 2. stupeň ZŠ a stredné školy na celom Slovensku prešli na dištančné vyučovanie
- platí zákaz vychádzania a núdzový stav
- otvorenie obchodov a kostolov v režime OP
- podanie posilňujúcej dávky vakcíny je možné už po troch mesiacoch
17. 12. – zákaz vychádzania v čase od 20:00 hod do 05:00 hod okrem výnimiek
18. 12. - začínajú predčasné vianočné prázdniny pre všetky školy
31. 12. – núdzový stav pretrváva
K 31. 12. 2021 bolo plne zaočkovaných (dvomi dávkami) 2 597 591 osôb, prvou dávkou bolo zaočkovaných
2 743 238 osôb a troma dávkami 985 946 osôb. Úmrtí bolo 16 962.

COVID – 19 a Margecany
V januári bol obecný úrad otvorený v obmedzenom režime. Pracovníci od 01. 01. – 08. 01. čerpajú dovolenku. Od
11. januára pracujú za prísnych hygienických podmienok (11. 01. – 15. 01. dopoludnie od 6:00 – 12:30 hod a od
13:00 – 19:00 hod), od 18. 01. pracujú každý sám v kancelárii. Všetky priestory sa pravidelne dezinfikujú.
V januári zomiera jeden občan (vo veku 68 rokov) na koronavírus.
Počas víkendu 23. 01. – 24. 01. sa v obci konalo celoplošné skríningové testovanie antigénovými testami na
COVID-19. Zúčastnilo sa ho 924 obyvateľov, z toho bolo 5 ľudí pozitívnych, čo predstavuje 0,54%. Keďže
pozitívnych pribúdalo a Slovensko sa rozdelilo na lepšie a horšie okresy, naša obec pripravila testovacie miesto pre
tých, ktorí to potrebovali z rôznych dôvodov. Skríningu sa 05. 01. zúčastnilo 409 obyvateľov z toho 264
obyvateľov z našej obce. Pozitívny test malo 5 ľudí, z toho jeden náš obyvateľ (zomrel ďalší náš občan vo veku 76
rokov). Cez víkend 06. – 07. 02. sa opäť konalo testovanie. Otestovaných bolo v sobotu 585 ľudí (1 pozitívny)
a v nedeľu 310 (3 pozitívni).
Testovacie tímy:
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Ďalšie testovania sa uskutočnili:
13. 02. – 769 (4 pozitívni)
20. 02. – 1 118 (6 pozitívnych) – vrátane obyvateľov okolitých obcí
27. 02. - 886 (0 pozitívnych)
06. 03. – 932 (6 pozitívnych z toho 4 obyvatelia našej obce)
- seniorom nad 62 rokov a zdravotne ťažko postihnutým boli zdarma doručované respirátory
13. 03. – 949 (5 pozitívnych z toho 2 obyvatelia našej obce)
20. 03. – 908 (5 pozitívnych z toho 1 náš obyvateľ)
27. 03. – 911 (1 pozitívny)
03. 04. - 952 (1 pozitívny)
10. 04. – 967 (0 pozitívnych)
17. 04. – 954 (0 pozitívnych)
24. 04 – 856 (0 pozitívnych)
01. 05. – 568 (0 pozitívnych)
08. 05. – 304 (0 pozitívnych)
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15. 05. – 315 (0 pozitívnych)
22. 05. – 177 (0 pozitívnych)
29. 05. – 221 (0 pozitívnych)
12. 05. – mobilný tím KSK uskutočnil očkovanie proti COVID-19. Zaočkovať sa prišlo 258 občanov našej a aj
okolitých obcí. Stali sme sa tak prvou obcou v rámci KSK, ktorá umožnila obyvateľom dostať vakcínu v mieste ich
bydliska. Táto vakcinácia prebehla z iniciatívy starostu obce Ing. Petrika, ktorého od tohto neodradili ani
počiatočné problémy pri zabezpečovaní mobilnej jednotky.
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09. 06. – vykonala mobilná jednotka druhú dávku vakcinácie pre všetkých, ktorí sa zaočkovali v Margecanoch
prvou dávkou v máji.
Počas týchto mesiacov sa situácia ohľadom pandémie upokojila. Zorganizovalo sa niekoľko akcií za aktuálnych
hygienických podmienok. Ľudia sa opäť stretali, organizácie uskutočnili výročné schôdze. Prišla jeseň a situácia
sa začala zhoršovať aj v našej obci. začali pribúdať pozitívni aj obete, no zároveň sa obyvatelia očkovali.
V septembri sme mali 48% - nú zaočkovanosť prvou dávkou vakcíny a 51% druhou dávkou vakcíny proti COVID19. Aj napriek prísnym opatreniam a očkovaniu začala nastupovať 3. vlna pandémie. A opäť bolo počuť, že ten
i tamten sused sa nakazil, či celá rodina je v karanténe. Bohužiaľ, aj niekoľko spoluobčanov podľahlo tomuto
vírusu. V decembri bol obecný úrad otvorený pre stránky len prostredníctvom podateľne.
12. 11. prišla do obce mobilná očkovacia jednotka KSK. Obyvatelia sa mohli zaočkovať prvou, druhou aj treťou
dávkou vakcíny. Túto možnosť využilo 117 občanov.

Mobilná očkovacia jednotka KSK opäť navštívila našu obec 10. 12. Prvou, druhou, či treťou dávkou sa dalo
zaočkovať 280 obyvateľov našej obce ale možnosť využili aj občania z okolia.
29. 12. sa zaočkovalo 180 obyvateľov.
Vzhľadom k zložitej pandemickej situácii a následným opatreniam sa ani tento rok neuskutočnila rozlúčka so
starým rokom a vítanie nového. Mnohí z obyvateľov sa presvedčili, že v tejto hektickej a ťažkej dobe najviac záleží
na zdraví. Potom príde ostatné. Treba tiež veľa síl a optimizmu pri zdolávaní tejto pandemickej doby.
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Obyvateľstvo
Margecany mali k 31. 12. 2021 1867 obyvateľov, z toho:
940 žien
927 mužov
63 detí do šesť rokov
133 detí od šesť do štrnásť rokov
44 pätnásť až osemnásť ročných
1 094 od 19 do 60 rokov
533 občanov nad 60 rokov

K 01. 01. 2021 žilo v obci 10 obyvateľov nad 90 rokov. Konca roka sa dožilo 8 z nich:
Najstaršie obyvateľky:

Najstarší obyvatelia:

Anna Králiková

99 rokov

Ján Jakubišin

Mária Cifrová

97

Juraj Dubecký 92

Mária Kaľavská

95

Jozef Grega

92

Mária Rozmanová

92

Ervín Hladt

90

95 rokov

V tomto roku sa narodilo 18 detí, zomrelo 30 obyvateľov a sobáš uzavrelo 7 párov.
Do obce sa do konca roka prisťahovalo 18 obyvateľov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 20.
V obci je registrovaných 421 domov a 27 bytových jednotiek s 237 bytmi, z toho 190 súkromných bytov, 44
obecných a 3 železničné byty.
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Investičné akcie
Fond na podporu umenia – 2 000 Eur – Projekt „Čítanie sú dvere do sveta činov“ – cieľom je rozšíriť knižničný
fond pre návštevníkov knižnice. Zakúpilo sa 165 kníh.
Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný EÚ – 170 919,72 Eur a 8 995,78 Eur z vlastných
zdrojov – Regenerácia vnútrobloku v období od marca do novembra 2021.
Cieľom je zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Projekt nadväzuje na predošlé
aktivity obe – výstavba deviatich obecných bytov v roku 2012, 13 obecných bytov v roku 2015 v časti bývalej
materskej školy, ktorej prevádzka bola zlúčená v roku 2010 so základnou školou. Časť prízemia budovy je
využívaná ako klubovňa pre JDS a SZZP a druhú časť využíva denný stacionár Deduško. Vnútroblok nebol
dosiaľ upravovaný a tak po realizácii projektu sa zlepší kvalita a estetika tohto prostredia. Pribudne tu zeleň,
lavičky, detské ihrisko, drevený altánok, multifunkčné ihrisko.
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Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – 200 000 Eur a 14 565,08 Eur z vlastných zdrojov
– program PODPORA najmenej rozvinutých okresov – projekt „Lávka pre cyklistov a peších cez Ružín“
realizovaná v období november 2020 až jún 2021.
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Účel projektu – podpora rozvoja cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti regiónu v okrese Gelnica. Lávka bude
slúžiť širokej verejnosti a napĺňať tieto ciele:
-

zvýši sa návštevnosť turistických a rekreačných oblastí v obci Margecany a Jaklovce
bezpečný prechod peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín
prepojenie turistických lokalít na protiľahlých brehoch Ružína
vytvorí prepojenie z Margecian - cyklo chodník „stará grófska cesta“ Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov
podpora prírodného potenciálu územia pre rozvoj cestovného ruchu a návšteva turisticky atraktívnych
cieľov – bývalý železničný tunel zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako technická
pamiatka, Vodná nádrž Ružín, Počkaj beach, Husia pláž, Čierna hora, Sivec, Ružínska cesta
Svetlonožkových rozprávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – 163 747,89 Eur a podpora z EÚ vo výške 146 511,27 Eur
na rozšírenie kapacity základnej školy - vytvorenie odborných učební , realizácia v období od 24. 01. 2021 do 31.
10. 2021
Boli zriadené tri odborné učebne – jazyková, IKT (informatika), školská knižnica vrátane priestorov pre ďalší
rozvoj žiakov
Európsky sociálny fond – 469 959, 59 Eur – Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutých okresov –
partneri mesto Gelnica, obec Margecany a Prakovce.
Partneri sa budú podieľať na skvalitnení systémov a optimalizácie procesov verejnej správy. Vytvorí sa 5
pracovných miest 3 – Gelnica, 1 – Margecany, 1 – Prakovce. Zamestnanci budú vykonávať analytické,
manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení pre oblasť regionálneho miestneho
územného rozvoja. Zabezpečia strategickú dokumentáciu na úrovni okresu – Stratégiu cestovného ruchu v okrese
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Gelnica, komplexná stratégia rómskej problematiky v okrese, environmentálne stratégie ako aj spracovanie nových,
či aktualizáciu existujúcej koncepcie dokumentov.
Finančná podpora z Úradu vlády Slovenskej republiky – 4 300 Eur – rekonštrukcia súsošia partizán a partizánka
od akademického sochára Vojtecha Löflera na Pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne

Pred rekonštrukciou
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Po rekonštrukcii
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1. Stavebná sporiteľňa a. s. - 3 000 Eur - revitalizácia pozemku pri bytovom dome v Olši na detské ihrisko
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Miestna akčná skupina MAS Hnilec – 20 000 Eur – komplexná rekonštrukcia autobusovej zastávky a priľahlého
chodníka na Partizánskej ulici pri Pamätníku padlých
PRED

PO
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Krajský samosprávny kraj – 6 000 Eur – projekt „Rozvoj rekreačno – športovej oblasti Margecany – Kozinec“ –
práce realizoval technický úsek, v rámci projektu bolo zrealizovaných 700 metrov ciest v oblasti Kozinca
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Fond na podporu umenia (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) – 1 100 Eur – projekt „Knihy sú nemí
učitelia“ – nákup odbornej a náučnej literatúry
Ministerstvo hospodárstva SR – 4 744 Eur – dotácia na výstavbu stanice pre elektromobily s úpravou dvoch
parkovacích miest za kultúrnym domom s realizáciou v roku 2022
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 15 600 Eur – dotácia poskytnutá na opatrovateľskú službu pre
občanov obce, ktorá začne svoju činnosť od 01. 01. 2022. Tento projekt sa zrealizuje z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“.
Obec z vlastných zdrojov zrealizovala aj tieto investície:
-

dokončenie fasády na hasičskej zbrojnici
nový kryt chodníka na ulici Obchodná – od zdravotného strediska po križovatku s Partizánskou ulicou

Pred
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Po

-

nový kryt chodníka na Školskej ulici do deväť bytovej jednotky po vchod k fitparku
pokračovalo sa vo výkupe pozemkov a v príprave inžinierskych sietí pre nový stavebný obvod Pod
Hôrou.
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Základná škola s materskou školou
Život v škole sa aj napriek pretrvávajúcej zlej situácii spojenej s pandémiou koronavírusu nezastavil.
Žiaci sa po vianočných prázdninách do školy nevrátili. Vyučovanie pokračovalo dištančnou formou (v 5. až 9.
ročníku už od 26. 10. 2020). Vyučovanie v 1. – 4. ročníku prešlo na prezenčnú formu 8. februára. Ostatné ročníky
pokračovali v dištančnej forme („Škola z domu“). Vo februári (22. 02. – 25. 02.), počas jarných prázdnin škola
otvorila brány pre všetkých, ktorí si chceli doplniť svoje vedomosti v jarnej škole. Všetci žiaci sa vrátili do školských
lavíc 19. apríla 2021. Žiaci boli aktívni aj počas dištančného vyučovania. vyučujúci ich pripravovali a zapájali do
rôznych súťaží a školu úspešne mnohí reprezentovali na okresných, krajských kolách i na celoslovenskej úrovni
(matematická olympiáda, pytagoriáda, biblická olympiáda, streľba zo vzduchových zbraní, olympiáda
z anglického jazyka, oblastná literárna tvorba Škultétyho rečňovanky).
V apríli sa konal zápis do 1. ročníka základnej školy. Zapísalo sa 30 detí. V školskom roku 2021/2022
navštevovalo materskú školu 67 detí, o ktoré sa stará 6 kvalifikovaných učiteliek. ZŠ navštevovalo 209 žiakov
v 12 triedach v ročníkoch 1 až 9. V škole je zamestnaných 17 kvalifikovaných učiteľov a 3 vychovávateľky.
V školskom klube sú 4 oddelenia, ktoré navštevuje 89 detí. V centre voľného času pri ZŠ pracuje 153 žiakov v 14
záujmových útvaroch. V školskej jedálni pracuje vedúca a 5 kuchárok. Škola zamestnáva ekonómku, školníka a 5
upratovačiek.
Žiaci sa pod vedením pedagógov zúčastňovali rôznych súťaží a podujatí ako to dovolila epidemiologická situácia.
V októbri žiaci štvrtého ročníka absolvovali týždennú školu v prírode v Krpáčove.
Koronavírus šíriaci sa svetom neobišiel ani ZŠ. Mnohí žiaci aj zamestnanci mu podľahli a museli ísť do karantény.
No aj napriek tomu vďaka prísnemu dodržiavaniu hygienických opatrení sa podarilo vyučovací proces udržať
v prezenčnej forme pre všetkých žiakov až do 6. decembra. Týmto dňom Regionálny ústav verejného zdravotníctva
v Spišskej Novej Vsi zatvoril vzhľadom k zlej epidemiologickej situácii v okrese Gelnica druhý stupeň ZŠ. Žiaci
prešli znova na dištančnú formu vyučovania „Škola z domu“. Žiaci prvého stupňa pokračovali vo vyučovaní do
17. decembra, kedy predčasne začali prázdniny pre všetkých žiakov na Slovensku do 10. januára 2022. Rôzne
školské aktivity pre žiakov pomáhajú organizovať aj členovia Rady školy a rodičovského združenia. Všetky
úspechy a aktivity žiakov škola pravidelne zverejňuje na svojej webovej stránke www.zsmargecany.edupage.org.

Knižnica
Miestna knižnica je otvorená 2x týždenne (pondelok a streda). V priebehu roka evidovala cca 90 čitateľov. Knižný
fond tvoria náučná literatúra, beletria, knihy pre deti a mládež, knihy s poéziou. Aby bola knižnica pre čitateľov
zaujímavá a knižný fond sa obnovoval a rozširoval o nové tituly, pracovníčka PhDr. Janka Maťašovská ju zapája
do rôznych projektov. Aj tohto roku tomu bolo tak.
Na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu
umenia rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia finančne podporil našu žiadosť „Knihy sú nemí
učitelia“ sumou vo výške 1 100,00 € EUR.
Týmto projektom sa rozšíri a obnovil knižničný fond v obecnej knižnici v Margecanoch s ohľadom na aktuálne
požiadavky používateľov.

Kino
Miestne kino v tomto roku nebolo v prevádzke.
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Zbor pre občianske záležitosti
V tomto roku, kedy platili protipandemické opatrenia, členovia ZPOZ -u pripravili uvítanie pre 18
novonarodených občiankov našej obce v roku 2020 až 2021.

Farnosť
Cirkevný rok 2021 sa vo farnosti niesol aktuálnymi pandemickými opatreniami nariadených vládou SR. Vo
farnosti prebehol bez akýchkoľvek akcií a bohoslužby sa konali len v rámci stanovených nariadení na obmedzené
množstvo počtu veriacich v kostole.
Rímskokatolícky kostol v Margecanoch je zasvätený sv. Margite Antiochijskej, ktorej sviatok si farníci
pripomenuli 13. júla. Pri tejto príležitosti sa vo farskom kostole v nedeľu 18. júla o 10.30 hod. konala odpustová
slávnosť. Slávnostnú liturgiu odslúžil správca farnosti ThLic. Stanislav Cifra.
V nedeľu 5. septembra. 2021 sa v našom kostole sv. Margity Antiochijskej uskutočnila slávnosť prvého svätého
prijímania, ktorú prijalo 24 detí.
Dňa 18. októbra 2021 sa deti našej farnosti stali aktérmi v medzinárodnom dianí a prispeli ,,kvapkou modlitby“
k riešeniu nepokojov a konfliktov vo svete. O 16:30 hod. sa deti spolu s duchovným otcom Stanislavom a veriacimi
zapojili do medzinárodnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej prosili o pokoj a jednotu vo
svete.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
Členovia miestnej DHZ po celý rok pomáhali pri dezinfekcii verejných priestorov v obci (chlórom a savom), aby
pomohli chrániť občanov počas pandémie. Za túto činnosť ich starosta obce ocenil na „Dňoch obce Margecany“.
Okrem tejto činnosti pomáhali aj pri iných aktivitách (oslavy SNP, Dni obce). Členovia DHZ pomohli občanom
napr. pri prebíjaní odpadu, v apríli prebíjali potrubie v Rolovej Hute, či čistili miestnu komunikáciu pri fare
(Školská a Hornádska ulica), ktoré boli znečistené pri stavebných prácach na multifunkčnom ihrisku. V marci
vyťahovali vodu z tunela na Kozinci. V máji sa zapojili do regionálnej akcie čistenie brehov Ružína. V júni
členovia dopĺňali vodu do vodojemu v Rolovej Hute. Taktiež zabezpečili vodu do karavánu účastníkom turistickej
magistrály Cesta hrdinov SNP. V septembri vykonali čistenie a dezinfekciu studne v Bystrom..
Najmilšou akciou členov DHZ bol Mikuláš, ktorý pripravili v spolupráci s obcou. Darčeky rozviezli deťom
hasičským autom po celej obci.
Členovia sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích kurzov (napr. Kurz prvej pomoci). Počas roka vykonali 50
výjazdov.

Mladý hasič KRTKO – krúžok pri DHZ Margecany
Aj napriek obmedzeniu v činnosti z epidemiologického dôvodu s KRTKA - mi zrealizovali okrem pravidelných
štvrtkových tréningov aj deväť verejných vystúpení, ako v našej obci, tak aj mimo nej. S programom 4 x účinkovali
v Košiciach.
Dňa 5. júna na pozvanie starostu mestskej časti Košice sever, p. Ing. Františka Ténaia MBA, pri príležitosti osláv
MDD vystúpili v parku Anička v Košiciach, MČ Ťahanovce.
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Dňa 10. júla po oslovení majiteľmi Detského areálu Anička, opäť cestovali do Košíc, kde pre všetkých účastníkov
tohto areálu pripravili Hasičský deň s KRTKO - m.

Pri príležitosti otvorení lávky cez Ružín v Margecanoch dňa 16. júla nasimulovali „prvú nehodu“ na
novootvorenej lávke a poskytli prvú pomoc zranenému cyklistovi.
Nasledujúci deň, 17. júla cestovali a zabávali obecenstvo v Košiciach v Športovo - zábavnom areáli na Alejovej
ulici.
Poslednou akciou v Košiciach bolo dňa 13. augusta odhaľovanie Welcome pointu pri príležitosti 161. výročia
príchodu prvého vlaku do Košíc, ktoré sa konalo v priestoroch Železničnej stanice Košice.
Poukázať na problémy so zle zaparkovanými vozidlami a problematický prejazd záchranných zložiek
Integrovaného záchranného systému sa rozhodli košickí hasiči. Ako prví na Slovensku rozbehli projekt 3 metre k
životu. Neagresívnou formou plánujú zacieliť na vodičov, aby pri odstavení vozidla mysleli na to, že cesta má byť
trvalo voľná v šírke 3 metre. Na túto výzvu reagovali Krtko - via, vedúca zabezpečila letáčiky, všetkým vysvetlila
prečo je takáto akcia potrebná. KRKTO - via za pomoci svojej výbavy (zastavovacie terčíky a vo
svojich uniformách) dňa 25. augusta vyrazili s letákmi do ulíc Margecian. Letáčiky rozdávali odstaveným
vozidlám za stierače a pod dozorom vedúcich sa postavili s terčíkom do cesty a zastavovali autá. Šoféri boli
spočiatku prekvapení, ale po vysvetlení deťmi a odovzdaní informačných letáčikov vodiči s radosťou a uznaním
ďakovali.
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Dňa 27. augusta sa vzorne ustrojení zúčastnili osláv SNP v parku hrdinov v našej obci Margecany.
Dňa 28. augusta zorganizovali vedúci krúžku spoločne s rodičmi KRTKO - v oslavu. Každý člen bol odmenený
pamätnou medailou, diplomom a vecnými cenami. Nechýbalo detské šampanské, torta, dobré jedlo, grilovačka, hry,
súťaže a zábava.
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Od kolegov z DHZ Gelnica prijali pozvanie na ich oslavy pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ Gelnica.
A tak 4. septembra boli zaradení do slávnostného pochodu mestom, medzi dospelých hasičov. Na námestí okrem
hasičov z HaZZ Gelnica, ktorí rozstrihali osobné auto ako termiti, mali možnosť predviesť svoje hasičské umenie.
Odmenou bolo pozvanie do areálu Amfiteátra na pohostenie, kde KRTKO - via dostali sladkosti, vecné darčeky a
pohár.

Dňa 4. decembra pripravili vedúci krúžku Mikuláša. Už po druhý krát z dôvodu pandémie iba pre svojich členov.
Vystrojení a nabalení darčekmi pre deti vyrazili do Klenova, Jakloviec, Kojšova, Gelnice a Margecian.
V tomto roku oslávili 5. výročie vzniku krúžku - Mladý hasič KRTKO – Margecany.
Krúžok Mladých hasičov KRTKO - v z Margecian bol podnetom pre DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana),
ktorá vydala v roku 2021 “Pravidlá pre prípravku mladých hasičov od 3 do 8 rokov“ . Súťaží sa do tohto času
mohli zúčastňovať iba mladí hasiči od veku 8 rokov.
Na svoju činnosť využívajú priestory takmer zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice v Margecanoch a priľahlý park
na tréningy a cvičenia.
Finančné prostriedky na svoju činnosť zabezpečovali pomocou príspevkov od vedúcich krúžku, rodičov detí členov a sponzorov.
Ku koncu roka 2021 má krúžok Mladý hasič KRTKO - Margecany 17 členov vo veku od 3 – 9 rokov, z toho 7
chlapcov a 10 dievčat.

Súkromná základná umelecká škola
Ani nový rok 2021 nezačal pre školu veľmi pozitívne. Žiaci školy sa naďalej vyučovali dištančne. Od 08. 02. 2021
sa aspoň žiaci individuálneho vzdelávania vo veku 1. stupňa ZŠ mohli vrátiť do školy, vyučovať sa prezenčne a
stretnúť sa tak so svojimi učiteľmi hry na hudobný nástroj osobne (okrem hry na dychové nástroje). Všetci ostatní
sa podľa upraveného rozvrhu naďalej pravidelne stretávali so svojimi učiteľmi cez obrazovky notebookov, tabletov,
či mobilných telefónov, aby aspoň malými krôčikmi napredovali v rozvíjaní svojho talentu v hudobnom, tanečnom
aj výtvarnom odbore. Napriek celej tejto situácii sa aspoň výtvarníci mohli zapojiť do niekoľkých súťaží, v ktorých
získali pekné ocenenia.
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V okresnej výtvarnej súťaži Gelnická dúha boli ocenené tieto žiačky: Adelka Bérešová, Antónia Bérešová a Terézia
Mišendová.
V celoslovenskej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2020 – Poprad získal 1. miesto Martin Leško.
V okresnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí získala 1. miesto Tatiana Lihániová a čestné uznanie získal Jakub
Zahornacký
V 1. ročníku celoslovenskej on-line výtvarnej súťaže Modrý svet očami umenia – Bardejov získali 7 žiaci pod
vedením pani učiteľky M. Vilhanovej cenu za kolekciu prác.
Až od 26. 04. 2021 sa mohli začať prezenčne vyučovať aspoň žiaci hudobného odboru. Prezenčná výučba sa začala
až 17. 05. 2021, keď sa do školy mohli vrátiť a vyučovať sa aj tanečníci, výtvarníci a flautistky.
16. 05. 2021 sa už tanečníci z Jadlovčeka predstavili v televízii online Turbo TV v rámci Kaufland detského
festivalu Na vandrovke po Slovensku spolu s duom Paci pac a herečkou Veronikou Hatala na Spišskom hrade.
22. 05. 2021 sa tanečná skupina pod vedením p. uč. Beáty Baluchovej zúčastnila tanečnej súťaže vo výrazových
tancoch Live stream showtime dance, kde si so svojimi choreografiami vybojovali vynikajúce umiestnenia: dve
druhé a jedno tretie miesto. 18. 06. 2021 na súťaži Welcome back showtime dance 2021 v Leviciach boli opäť
veľmi úspešní a získali jedno prvé, dve druhé a jedno tretie miesto.
Dňa 21. 06. 2021 sa uskutočnil takmer dvojhodinový Záverečný koncert žiakov, absolventov a súborov školy
spojený so slávnostným vyradením absolventov. V jeho závere bola otvorená výstava prác žiakov a absolventov
výtvarného odboru, ktorá bola verejnosti sprístupnená do 24. 06. 2021.
V spolupráci s Margecianskym folklórnym občianskym združením ukončili projekt 40 rokov DFS Jadlovček
z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám, ktorého naplánované podujatia sa museli o rok
odložiť. 25. 06. 2021 sa uskutočnil Slávnostný program, na ktorom so svojim programom vystúpili súčasní členovia
Jadlovčeka. Na plátne boli premietnuté aj ukážky významných vystúpení z histórie súboru. Ako napríklad
účinkovanie v programe na festivale vo Východnej v rokoch 1988 a 2003. Kolesá z vystúpenia v programe pre
Maticu slovenskú v Martine v roku 1994. Ukážky scénických pásem z rokov 2009 a 2011, ale aj videá
z účinkovania súboru vo folklórnej šou Zem spieva 2018. V závere programu otvorili ďalšie podujatie projektu.
V novej sále kultúrneho domu a vo vonkajších priestoroch bola inštalovaná výstava 630 fotografií z histórie DFS
Jadlovček, ktorá bola sprístupnená verejnosti do 02. 07. 2021. Posledným podujatím spomínaného projektu boli
Návraty do detstva - stretnutie všetkých generácií bývalých členov Jadlovčeka. V príjemnej atmosfére plnej
spomienok na mnohé nezabudnuteľné zážitky z nácvikov, vystúpení a zájazdov súboru prelínajúcej sa so spevom
pri ľudovej hudbe strávilo večer viac ako 70 zúčastnených.
Vysvedčenia žiakom boli odovzdané, ale školský rok sa pre školu skončil len symbolicky. 53 detí nie len našej školy,
ktoré sa prihlásili na ich Prvú letnú školu umenia, si v dňoch 01. 07. – 09. 07. 2021 vyskúšalo hru na ľubovoľné
hudobné nástroje, kreslilo zaujímavými výtvarnými technikami, alebo tancovalo.
07. 08. 2021 sa v krásnom prostredí prírodného amfiteátra v Kokave nad Rimavicou konal
30. ročník
Festivalu ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov Koliesko 2021. V programe DFS Jadlovček predstavil
choreografiami Margecianske tance, Kolesá a Monika Lešková s Tomášom Papcunom zatancovali margeciansku
krutu.
2. septembra sa opäť otvorili aj brány umeleckej školy.
V novom školskom roku 2021/2022 prijali 54 nových nádejných talentov.
Spolu začali vyučovať 227 žiakov. 93 v hudobnom, 111 v tanečnom a 23 vo výtvarnom odbore.
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Dňa 22. 10. 2021 uskutočnili Malý jesenný koncert žiakov a súborov hudobného a tanečného odboru spojenú
s výstavou prác žiakov výtvarného odboru pre priaznivcov pre rodičov žiakov. Predstaviť sa na pódiu pred
obecenstvom bolo veľkou vzácnosťou.
Výtvarníci sa zúčastnili 6. ročníka okresnej výtvarnej súťaže Gelnická dúha, kde získali veľmi pekné ocenenia.
Cenu primátora mesta Gelnica, ktorý má hlavnú záštitu nad touto súťažou, získala Natália Mackovjaková.
Ocenení boli aj Adelka Bérešová, Patrik Gula a Jakub Zahornacký. Primátor mesta Gelnica, pán Ing. Dušan
Tomaško, MBA prišiel odovzdať oceneným žiakom diplomy a ceny osobne.
Situácia sa opäť zhoršovala, čo malo za následok postupné obmedzovanie prezenčnej výučby. Od 2. novembra
2021 na základe nariadenia vlády začali v skupinových odboroch (tanečný, výtvarný a v predmete hudobná
náuka) vyučovať prezenčne s obmedzením 5+1. Od 15. 11. 2021 v skupinových odboroch (tanečný, výtvarný a
v predmete hudobná náuka dištančne v kombinácii s individuálnymi konzultáciami. Od 29. 11. 2021 došlo opäť k
úplnému zatvoreniu základných umeleckých škôl a prechodu na dištančnú výučbu. Kombináciou javiskových
a domácich videí, spolu s prácami výtvarníkov sa podarilo prostredníctvom online koncertu vytvoriť v domovoch
príjemnú vianočnú atmosféru. Diváci si ho mohli vychutnať z pohodlia svojich domácností počas celého
sviatočného obdobia. Vianočný koncert bol zverejnený na stránke našej školy /szusmargecany.sk/ od 23. 12. 2021.

Jadlovec
Na začiatku roka mala folklórna skupina Jadlovec smelé plány. V roku 2021 uplynulo 45 rokov od založenia
skupiny a rovnako 10 rokov od založenia Ľudovej hudby Gajdošovci. Fašiangy ako aj Veľkú Noc prežívali
členovia skupiny už po druhý krát doma, bez tradičného oblievania. Čas, počas ktorého sa nemohol Jadlovec
stretávať, využívali členovia na domáce tanečné a spevácke tréningy a muzikanti zas na zber starých
margecianskych piesní.
27. júna sa FSk Jadlovec zúčastnila na podujatí Veniec krásy vekmi uvitý na domácom javisku, ktorý pomáhala
organizovať. Spolu s folklórnymi skupinami z Kluknavy, Veľkého Folkmára, Kežmarku a domácim Jadlovčekom
vytvorili krásny program. Prispeli doň scénkou „Z chlapca vojak“. 13. augusta bol Jadlovec pozvaný na 161.
výročie košickej železničnej stanice, kde vystúpili ženy a dievčatá za doprovodu primáša Ľudovej hudby
Gajdošovci, Lukáša Gajdoša. Počas mesiaca august svoju pozornosť venovali členovia Jadlovca prípravám
Maľučkych Margecianskych Fajnot pred košickým Auparkom, ktoré boli naplánované ako pozvánka pre
Košičanov, aby prišli do Margecian v októbri. Pandemická situácia sa nevyvinula pozitívne a Margecianske
Fajnoty v Margecanoch boli napokon zrušené. Maľučke margecianske fajnoty s bohatým hudobným programom
boli napokon usporiadané 22. 8. v areáli námestia pred košickým Auparkom za prísnych hygienických opatrení.
Záver mesiaca trávili margecianski folklóristi tréningami. V spolupráci s ochotníckym divadlom Jozefa Gregora
Tajovského v Jaklovciach sa podieľali na príprave muzikálu Ženský zákon pri príležitosti 100. výročia divadla.
Jadlovec mal okrem vedľajších postáv tanečníkov zastúpenie aj v radoch hercov. Medzi hlavnými postavami bola
okrem domácich Jaklovčanov aj členka Jadlovca ako Anička Javorová, Betka Gajdošová Keruľová. O hudobný
doprovod sa počas celého predstavenia starala Ľudová hudba Gajdošovci. 4. septembra bolo na premiére
v Jaklovciach viac ako 150 divákov.
Na konci roka dal svojim členom Jadlovec prestávku v tréningoch z dôvodu opäť sa rozmáhajúceho Covidu – 19.
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Občianske združenie Margecianske fajnoty – 2021
Aj začiatkom roka 2021 bolo občianske združenie úspešné v organizácii Spojme hlavy a vybrané spomedzi 25
projektov na vzdelávací kurz s témou ,,ako sa zapájať do aktivačnej činnosti vo svojej obci a využívať na to rôzne
dotačné schémy na Slovensku“. Celý kurz zastrešovala Nadácia pre deti Slovenska s podporou Iceland
Liechtenstein Norway Active citizens fund. V rámci Projektu sa okrem odborného školenia podarilo vybaviť do
Parku Fajnot nové drevené vybavenie pre občanov z Margecian a širokého okolia. Pribudli lavičky, stoličky
a špeciálny stôl s hracou plochou na šach a dámu.
OZ Margecianske fajnoty vstúpilo do roku 2021 úspešne projektom ,,Hojdačka Pod Brankami“, ktorá bola
umiestnená v miestnej časti Branky v Margecanoch. Mesiace november a december venovali členovia OZ spolu
s dobrovoľníkmi a pracovníkmi obecného úradu projektu ,,Čisté brehy vodnej nádrže Ružín“. Projekt bol úspešný
a počas 3 mesiacov sa podarilo vyčistiť brehy Ružína od časti Počkaj po časť Rolova Huta. Aj tretí projekt bol
úspešný a s prispením KSK sa podarilo zakúpiť štyri prenosné WC toalety a štyri odpadkové koše, ktoré budú
slúžiť rybárom, návštevníkom a športom v okolí Ružína.

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS)
Tento rok bol poznačený pandémiou Covid – 19. Mnohí sa stretli s vírusom COVID - 19 či už priamo, alebo
v okruhu svojich blízkych. Celá táto situácia sa odzrkadlila aj na činnosti a len veľmi pomaly sa ju darilo
obnovovať v rámci pandemických opatrení.
Medzi významné podujatia patrili XVI. ročník OŠH, ktoré sa konali v Mníšku nad Hnilcom 28. 07. 2021.
Základnú organizáciu úspešne reprezentovalo 15 členov.
V auguste spevácka skupina Borievka zaspievala pri príležitosti 77. Výročia SNP pri pamätníku padlých.
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Gelnica pripravila dňa 24. septembra v Prakovciach 2. ročník
okresnej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov, kde JDS Margecany úspešne
reprezentovala PhDr. Silvia Očvárová.
Pri príležitosti slávnostného otvorenia areálu v rámci projektu ,,Regenerácia vnútrobloku Margecany“ 24. 10.
členovia odohrali „Úsmevný futbalový zápas“ so žiakmi ZŠ.
Ústredie JDS v Bratislave pri príležitosti 30. výročia založenia Jednoty dôchodcov na Slovensku, na návrh našej
organizácie udelilo ,,Pamätnú plaketu“ členke Marte Beľuškovej, za jej dlhoročnú aktívnu prácu v prospech
seniorov. Na výborovej schôdzi 27. októbra jej ocenenie bolo slávnostne odovzdané.
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ZO JDS Margecany bola poverená reprezentovať KO JDS na Celoslovenskej prehliadke ručných prác seniorov
2021. Organizáciu zastupovali Pitoňáková Anna, Hudáková Anna, Bucková Anna, Hudák Imrich. Výstava sa
konala v dňoch 1. -2 . októbra 2021 vo Výstavných sieňach Pistoriho paláca v Bratislave. Organizovalo ju
Ústredie JDS v spolupráci s Krajskou organizáciou JDS Bratislava a Staromestským centrom kultúry
a vzdelávania MÚ Bratislava I.

12. novembra sa zúčastnili okresnej prehliadky ručných prác ,,Zlaté ruky“.
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Organizácia združuje ľudí rôzneho veku so zdravotným obmedzením. V rámci svojich možností sú aktívni
a stretávajú sa na rôznych akciách, ktoré pre nich pripravuje výbor ZO. V tomto roku, kedy bol spoločenský život
obmedzený kvôli pandémii COVID – 19, pripravili pre členov výročnú členskú schôdzu.
Na nej si zvolili členovia nový výbor:
predsedníčka – Zdena Uličná, podpredseda – Marta Zvirinská, tajomník – Ľudmila Nalevanková, hospodár –
Mária Kovalčíková, členovia – Mgr. Mária Miklušová, Emília Majerníková, Jozefína Slivenská
revízna komisia v zložení: predsedníčka Ing. Oľga Papcunová, Mária Janusová, Magda Nováková
V jeseni si členovia vyšli na vychádzky do prírody a zúčastnili sa tiež okresnej športovej akcie.
V čase, keď boli uvoľnené pandemické opatrenia, využili členovia možnosť ísť na rekondičné pobyty do
Turčianskych Teplíc, Dudiniec. Nezabudli ani na svojich členov jubilantov a zaniesli im domov drobný darček a na
Vianoce všetkým nad 70 rokov pozdrav.
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Červený kríž
Organizácia počas roka 2021 nevykazovala žiadnu činnosť.

Stolnotenisový klub ŠKST Topspin Margecany
Stolnotenisový klub sa v sezóne 2021 zúčastnil so svojimi družstvami súťaží a to:
II. liga krajská súťaž
mužstvo Margecian tvorili hráči: Emil Šiška, Marián Pacák, Ľudovít Tomaga, Stanislav Trojan, Tibor Vasiľ
IV. liga Spiš - Gemer
mužstvo Margecian tvorili hráči: Zahornacký Jozef, Hanko Ivan, Bobák Radovan, Kaľavský Šimon, Ján
Bendzák,
Súťaž po odohratí dvoch kôl bola z dôvodu protipandemických opatrení vlády SR prerušená a aj napriek snahe sa
ju nepodarilo dohrať. Riadiaci orgán súťaž ukončil a všetky doterajšie výsledky anuloval.
V mesiaci november 2021 sa dlhoročný člen a spoluzakladateľ stolnotenisového oddielu v Margecanoch a stále
aktívny hráč Ján Rychnavský z Partizánskej ulice dožil významného jubilea 80 rokov. V oddiele zanechal
nezmazateľnú stopu.

Každoročný Vianočný turnaj neregistrovaných hráčov sa napriek snahám o jeho usporiadanie, z dôvodu
protipandemických opatrení prijatých Vládou SR, nepodarilo uskutočniť.
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Obecný šachový klub
Z dôvodu protipandemických opatrení odohral OŠK Margecany v roku 2021 len štyri zápasy v 2. lige. Dve
dosiahnuté výhry zabezpečili priebežné umiestnenie na 4. mieste.
Hráčsku základňu tvorili: Norbert Zambor, Karol Kratochvíl, Viliam Regec, Martin Pacholský, Ivan Foglar,
Peter Korytko, Juraj Staržec, Jaroslav Miček, Milan Turzák, Karol Korfanta, Zdenek Fenďa, Peter Sabol,
Radovan Pacholský, Imrich Morávek a Gabriela Staržecová.

Športovo-strelecký klub a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ
Margecany
V priebehu zimného vzduchovkového obdobia sa nemohli realizovať „živé preteky“ a tak bystré hlavy začali
organizovať regionálne ON-LINE súťaže a preto ŠSK Martin dostal poverenie na zrealizovanie majstrovstiev
Slovenska, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2020 a stanovili dátum 08. – 09. 05. 2021. ŠSK Margecany mal
nominovaných športovcov na tieto majstrovstvá Slovenska.
Výsledky našich športových strelcov 08. – 09. 05. 2021 v Martine:
VzPu 40 Stoj – Dorastenky – Laura Kalická - 3. miesto
Družstvo výber KV – Košice – 2. miesto
VzPi 40 – seniori – Jozef Vargoško 9. miesto
Družstvo výber KV – Košice - 3. miesto
VzPi 60 – Muži – Marek Vašak – 21 miesto
27. 06. 2021 Brezno, Majstrovstvá Slovenska – mládež, vzduchové zbrane:
VzPu 40 stoj – dorastenky – Laura Kalická – 4. miesto
VzPu 40 ľah – dorastenky – Laura Kalická – 6. miesto
Družstvo výber KU – Košice – 3. miesto
11. – 12. 09. 2021 Pribelce, Majstrovstvá Slovenska, guľové zbrane
ŠPU 3 x 20 – Laura Kalická – 8. miesto
ŠPU 60 rán – Laura Kalická – 21. miesto
Družstvo výber KV – Košice – 2. miesto
Športoví strelci sa zúčastňovali na súťažiach extraligy a Ligy talentovanej mládeže zo vzduchových zbraní
a guľových zbraní.
Pri hodnotení činnosti ŠSK Margecany môžeme výsledky z majstrovstiev Slovenska našich športových strelcov
oceniť a pochváliť za dosiahnuté výsledky so ziskom troch bronzových a dvoch strieborných medailí.
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Obecný klub slovenských turistov (OKST)
Klub mal k 1. januáru 2021 112 členov.
Koncom júla sa už po 36. krát stretli vyznávači vodnej turistiky v Červenom Kláštore na splave Dunajca.
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FK Lokomotíva Margecany
Začiatkom roka k2021 prevzal trénovanie mužstva dospelých Ing. Stanislav Sokolský, ktorý trénoval aj mužstvo
dorastencov a spolu s p. Petrom Stanislavom mužstvo žiakov. Aj tento rok podobne ako predošlé roky 2020, 2019
súťaže, tréningy, poznačila pandémia COVID – 19, z tohto dôvodu súťažný ročník 2020 – 2021 bol ukončený
tromi zápasmi mužstva dospelých, ktoré sa neodohrali na jeseň 2020. V súťažnom ročníku 2021 – 2022 má náš
futbalový klub tri futbalové mužstvá, ktoré o majstrovské body súťažia v týchto kategóriách:
Dospelí VI. liga – v jesennej časti obsadili 3. miesto, keď z 13 zápasov 9 vyhrali a 4 prehrali. Získali 27 bodov,
aktívne skóre 31:15.
Mužstvo dorastencov v skupine U-19B v jesennej časti obsadilo 1. miesto, keď z 8 zápasov vyhrali všetkých 8
zápasov, získali 24 bodov, skóre 89:3.
Mužstvo žiakov v skupine U-15B v jesennej časti obsadilo 1. miesto, keď z 11 zápasov vyhrali 11 zápasov, ani
raz neremizovali a ani neprehrali. Získali 33 bodov, skóre 104:2.
Okrem majstrovských zápasov výbor futbalového klubu zorganizoval dňa 17. 07. 2021 XXVI. ročník turnaja
o Pohár starostu obce, ktorého sa zúčastnilo 5 futbalových mužstiev.

Denný stacionár Deduško
Celý rok 2021 bol poznačený pandémiou Covid-19. Aktivity boli veľmi striedme, nakoľko pretrvávali obavy z
nákazy medzi klientmi a aj samotní klienti boli pri predstave skupinových podujatiach napätí, nedôverčiví a plní
obáv z možnej nákazy, keďže sa nevedel predvídať vývoj pandémie. Taktiež vytváranie menších skupín klientov
(kde konzílium odborníkov určovalo možný počet ľudí v skupine), ktorých účelom bolo, v prípade preukázania
pozitivity v jednej zo skupín, aby ďalšia skupina mohla pokračovať v svojej činnosti, nebolo veľmi vhodné riešenie.
Táto deľba narušila sociálne vzťahy medzi skupinami a klientmi v nich.
Veľkou časťou činnosti bola terénna sociálna služba, kde klientom, ktorí momentálne neboli v zariadení, alebo pre
svoj zdravotný stav sa obávali zapájať do kolektívu, zabezpečovali veci dennej potreby u nich doma, boli s nimi
v telefonickom kontakte, išli s nimi na prechádzku, do obchodu...
Klienti, ktorí boli v zariadení aktívne prítomní, si vychutnávali možnosť spoločnosti rovesníkov, pocit, že mali
kam prísť, zmenu prostredia z domácnosti na verejný priestor. Vyrozprávali sa zo svojich obáv, trápení, boliestok.
Zamestnanci pomáhali v spolupráci s rodinnými príslušníkmi pri registrácii seniorov na očkovanie proti Covid 19, nakoľko sa mnohí z nich nevedia pracovať s internetom a vypĺňať elektronické prihlášky.
S aktívne prítomnými klientmi precvičovali jemnú motoriku, pohybové ústrojenstvo. Pozorovali ako sa mení areál
pri zariadení zo starej škôlkarskej záhrady na krásne ihrisko. S každým klientom oslávili sviatočné dni –
narodeniny a meniny.
Počas dní, kedy hlavne dámy neboli v zariadení, venovali sa v rámci možností domácnostiam a pri triedení
textilných doplnkov priniesli množstvo pracovného materiálu ako látky (závesy a vyradené šatstvo z vhodných
materiálov na ďalšiu tvorbu), vlny, gombíky... s týmto materiálom vytvorili pekné textilné dekorácie a hračky. Pre
detičky v materskej škôlke z recyklovaných materiálov vytvorili niekoľko podnetných a edukačných hračiek. Na
ich výrobe sa podieľali samozrejme klienti v rámci svojich možností a zručností.
Vytvorili si pre seba výstavu ručných prác a zberateľských záľub svojich klientov. Žienky sa pochválili výšivkami,
pleteninami, háčkovanými dekoráciami od prestieraní, cez obrusy až po obrazy. Páni zas predviedli svoje zbierky
mincí, zapaľovačov, rôznych nožíkov - bolo to pestré a bolo sa na čo pozerať.
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Vedomostný kvíz, kde mal každý klient 3 otázky bol tiež príjemnou zábavou pre celý kolektív.
Detičky z materskej školy počas Mesiaca úcty k straším prišli v jedno slnečné jesenné doobedie na nové ihrisko
a tam zaspievali a potešili seniorov svojou krátkou návštevou.
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Počasie
Počasie na Nový rok pripomínalo skôr skorú jar ako zimu. Tráva bola zelená, všade blato. Teplota cez deň bola
okolo 5 ˚C a ani v noci neklesla pod nulu. V záhradách sa objavovali krtince. Ochladenie prišlo 10. 01., kedy
teplota v noci klesla na - 7 ˚C , cez deň klesala tiež pod nulu. 13. januára nasnežilo a do ulíc vyšiel pluh. Ďalšia
snehová nádielka prišla 25. 01., kedy napadlo 15 cm snehu.
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Takýto ráz počasia pretrval aj začiatkom februára (01. 02. v noci - 13 ˚C). Postupne sa oteplilo a 07. 02. sa nad
Slovenskom stretli dva výrazné fronty od juhu teplý a severu Arktický. To prinieslo mrznúci dážď a silnú
poľadovicu, teploty boli aj v noci iba okolo 0 ˚C. Postupne sa ochladilo a teploty v noci klesli na -13 ˚C, cez deň
– 6 ˚C. Napadlo asi 15 cm nového snehu. Takýto ráz počasia trval do 18. 02., kedy prišlo oteplenie a teploty opäť
stúpali (v noci okolo nuly a cez deň + 6 ˚C). 21. 02. teplota cez deň vystúpila na +16 ˚C. Padali aj rekordy teplôt
v Tatrách. Na Skalnatom plese namerali +15 ˚C (22. 02.), čo je vôbec najvyššia nameraná teplota histórii merania
a na Lomnickom štíte + 5,1 ˚C. Na koniec februára to boli na túto ročnú dobu nezvyčajne vysoké teploty, lámali
sa rekordy. V Hurbanove namerali + 20,7 ˚C a Prievidzi 20 ˚C. Táto teplota prekonala absolútny teplotný rekord
všetkých zím. Zaznamenané teploty na našom území nemajú obdobu, sú až o 12 ˚C vyššie ako obvykle.
Počasie sa zmenilo až 6. marca, kedy fúkal studený vietor a ochladilo sa a v noci bolo pod bodom mrazu (08. 03.
– slabé sneženie, cez deň iba + 2 ˚C, 21. 03. - 8 ˚C). Tento ráz počasia trval až do 24. 03., kedy sa oteplilo (26. 03.
+ 16 ˚C), teploty stúpali (30. 04. + 20 ˚C).
Teplé letné počasie trvalo až do 2. apríla, kedy sa ochladilo. Veľká Noc (03. – 05. 04.) bola chladná a veľmi veterná,
teploty boli okolo 5 ˚C. 6. apríla nasnežilo. Dni a noci do 10. 04. boli veľmi chladné so snežením, snehovými
búrkami, mrazmi a silným vetrom a 14. 04. nasnežilo niekoľko centimetrov, cez deň bola teplota okolo + 3 ˚C.
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Aj zvyšok apríla bola zima a veterno, oteplenie prišlo až v posledný aprílový týždeň a na záver mesiaca prišlo
prudké oteplenie. Apríl nebol bláznivý ale šialený, najchladnejší za 24 rokov, teplotne podnormálny.
1. máj bol veľmi teplý až + 22 ˚C. Prvé májové dni boli teplé ale veľmi veterné, no noci chladné s občasnými mrazmi.
Prvá búrka prišla 5. mája. 10., 11., 12. bolo veľmi teplo 22 ˚C až 25 ˚C. Traja zamrznutí (12. – 14. 05.) priniesli
veľa dažďa a ochladenia. Celý mesiac máj bol teplotne podpriemerný.. Bolo daždivo, veterno a na toto ročné
obdobie chladno. V niektoré rána teploty klesali k bodu mrazu a cez deň dosahovali iba okolo 15 ˚C.
Jún začal teplým počasím. Okolo 15. 06. teploty stúpali na 20 ˚C až 25 ˚C. Aj v noci sa oteplilo nad 5 ˚C. 10. júna
sme mohli pozorovať čiastočné zatmenie slnka, ktoré sme mohli pozorovať asi jednu hodinu (12-13.00 hod.) Od 20
júna teploty stúpali na 30 ˚C. Veľmi teplo bolo 23.6. 33 ˚C, večer o 20.00 hod. bolo 28 ˚C, 24. 6. 34 ˚C o 20.00
hod. bolo 32 ˚C, v noci 20 ˚C, 25. 6. 33 ˚C – boli to tropické dni a noci (tropické deň viac ako 30 ˚C a tropická noc
20 ˚C a viac), mierne ochladenie prišlo 26. a 27 so slabým dažďom v noci. Záver mesiaca bol opäť tropický. Na
juhu Slovenska pri Komárne v týchto dňoch namerali 38 ˚C, čo je najvyššia teplota v histórii meraní. Celkovo bol
jún veľmi teplým a suchým mesiacom. Medardova kvapka nekvapkala.
Prázdninový júl začal oblačným počasím a vytúženým dažďom. No 03. 07. opäť teploty stúpajú a 08. 07.
prichádzajú tropické teploty (niektoré dni až 34 ˚C cez deň, v noci nad 20 ˚C). Vysoké teploty trvali s menšími
prestávkami celý mesiac. Občas prišli aj búrky (14. 07., 18. 07. búrka aj s krúpami). Júl sa tak zaradil medzi 7
najteplejších mesiacov v histórii meraní, 08. 07. v Mužli namerali až 39 ˚C, Lomnický štít 7,8 ˚C, nielen na
Slovensku ale celosvetovo (za 142 rokov najteplejší júl). Priemerné mesačné teploty cez deň aj v noci prekonávali
rekordy o 1 až 1,5 ˚C.
August začal miernym ochladením (na 23 ˚C). No potom teploty opäť stúpali a 15. 08. sme namerali 34 ˚C. Koncom
mesiaca prišlo ochladenie a množstvo zrážok. 29. 08. sme namerali iba 14 ˚C cez deň. Skok bol o 20 ˚C.
Tento charakter počasia pokračoval aj začiatkom septembra s menšími výkyvmi teplôt. Okolo 10. 09. sa oteplilo
na 23 – 25 ˚C až do 19. 09., kedy teploty klesli cez deň na 14 ˚C a v noci na 3 ˚C. Po niekoľkých dňoch opäť teploty
stúpli na 20 ˚C. Takýto ráz počasia trval do konca mesiaca. Bolo to krásne tzv. mariánske leto.
Príjemné teplé počasie s dennými teplotami v niektoré dni až do 20 ˚C pokračovalo do 07. 10. Ochladenie bolo
výrazné a prvý mráz tohtoročnej jesene prišiel 09. októbra (- 2 ˚C), cez deň teploty klesli na 6 ˚C. Po 14. 10. prišlo
oteplenie, ktoré trvalo do konca mesiaca (cez deň do 16 ˚C a v noci okolo 0 ˚C až - 2 ˚C). V noci býval slabý mráz,
rána väčšinou hmlisté, cez deň krásne slnečné počasie.
November začal slnečným počasím (12 ˚C). Celý mesiac bol nadpriemerne teplý s občasnými rannými hmlami. Denné
teploty stúpali na 6 až 9 ˚C, v noci bolo okolo nuly. Teplotný rekord padal na Slovensku 2. 11., kedy na juhu SR
namerali 16 ˚C. Prvý sneh s dažďom sa ukázal 28. 11. November sa rozlúčil netypickým teplým počasím.
December – teplé počasie pokračovalo ďalej. Mierne sa ochladilo 04. 12. v noci - 8 ˚C a cez deň 0 ˚C. Na Mikuláša
06. 12. napadlo niekoľko centimetrov snehu a prvýkrát vyšiel do ulíc aj pluh. Sneh ale pri teplom počasí hlavne
cez deň dlho nevydržal. 12. 12. nás potrápil silný vietor, teploty sa ale až do 21. 12. v noci držali tesne pod nulou
a cez deň stúpali až do + 6 ˚C. Ochladenie prišlo 22. 12., kedy teplota v noci klesla až na – 8 ˚C, cez deň mínus 1
˚C, takto to trvalo do 29. 12. Na vianočné sviatky nasnežilo (25. 12.) a sneh sa udržal do 30. 12., kedy sa oteplilo.
Na Silvestra mrholilo a v noci bolo iba 0 ˚C, cez deň + 4 ˚C.
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Margecany v médiách
SPIŠ KORZÁR 12. 04. 2021
„Normná stena na Hornáde má pomôcť s problémom odpadu“
V článku sa píše o probléme s odpadom v Ružínskej priehrade. Občianske združenie Ružínska priehrada hľadá
riešenia ako zabrániť znečisťovaniu priehrady, pretože súčasné zábrany toto znečistenie nezvládajú. Preto
pribudla na ústi rieky Hornád nová normná stena o dĺžke 125 m. Druhá bude umiestnená na sútoku Hnilca
a Hornádu. Osadené normné steny majú zabrániť, aby sa odpad z obydlí dostal po vodnom toku do priehrady. no
aj napriek týmto opatreniam treba začať riešiť príčinu znečistenia nie ich následok. Zachytené plasty
a naplaveniny sa použijú a spracujú cirkulárnou metódou na konkrétne účely.
23. 04. 2021 V tejto súvislosti v rámci projektu Za čisté Slovensko bez odpadov a plastov zástupcovia rezortov
životného prostredia, dopravy a práce navštívili Ružín a odštartovali ho. Ide o najrozsiahlejšiu aktivitu na zber
a recykláciu, ktorá spojila tieto rezorty. Minister životného prostredia Ján Budaj povedal, že čistý Ružín môže
priniesť do tejto oblasti rozvoj turizmu a veľa príležitostí na šport a rekreáciu. Ocenil účinnosť normnej steny ako
aj aktivity OZ Ružínska priehrada. Zástupcovia rezortov veria, že pilotná časť projektu pod názvom „Panenská
turistika na Ružíne“ bude pre ostatné Slovensko príkladom. Tento projekt sa stal pilotným v najväčšej
environmentálnej akcie zameranej na zber a recykláciu odpadov.
Pri príležitosti návštevy ministra životného prostredia Jána Budaja a tajomníčky Kataríny Brunckovej pri
normnej stene v Margecanoch im starosta obce I. Petrik odovzdal knihu Kronika obce Margecany a upomienkové
predmety.
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18. 04. 2021
„Ihrisko, altánok, záhradky. Margecany vytvoria vnútroblok“
Obec Margecany pracuje na regenerácii vnútrobloku na Školskej ulici, ktorá sa má ukončiť v polovici júla. Tento
vnútroblok nebol upravovaný. Bolo tam nefunkčné detské ihrisko bývalej materskej školy. Keďže v jeho blízkosti
bolo vybudovaných 22 bytov, v prízemí bývalej škôlky bol vybudovaný denný stacionár, presťahovala sa tu
klubovňa Jednoty dôchodcov aj klubovňa SZZP, bude slúžiť im aj všetkým obyvateľom.
Vybudujú sa tu nové chodníky, úžitková záhrada, detské ihrisko a multifunkčné ihrisko pre deti aj dospelých,
altánok, verejné osvetlenie.

Tlačová agentúra SR
03. 07. 2021
Tlačová beseda ZMOS – u v Margecanoch konaná 2. júla 2021. Predstavitelia ZMOS – u poukázali na zlý stav
a problémy v súvislosti s túlavými psami. Zároveň predstavili aj riešenia tejto problematiky, ktoré by mohli byť
východiskom z týchto problémov. Na tlačovej besede vystúpili s príspevkom starosta obce Čaňa Michal Rečko,
starosta obce Jesenské Gabriel Mihály, starosta obce Margecany Ing. Igor Petrik – predseda Združenia miest
a obcí Hnileckého regiónu (ZMOHR), ktorý vo svojich vystúpeniach poukázali na vynaloženie nemalých
finančných prostriedkov pri riešení problematiky túlavých psov na úkor iných aktivít pre občanov obce, čo
považujú voči ním za diskriminačné. Preto žiadajú štát, aby vnímal vážnosť situácie a vážnosť súčasného
právneho stavu.
Ukážku z tlačovej besedy uverejnila aj RTVS vo večernom spravodajstve.

Korzár
05. 05. 2021 a 16. 07. 2021
„Ružín pre peších a cyklistov v Margecanoch slávnostne otvorili“
Nová lávka pre peších a cyklistov spája brehy Ružínskej priehrady a má prispieť k rozvoju turizmu v regióne.
Lávka má nad vodou 60 m a dĺžku 110 metrov. Spája katastre obcí Margecany a Jaklovce. V budúcnosti má byť
súčasťou cyklotrasy od ružínskeho priehradného múru až na Kojšovskú hoľu. Lávku sprístupnili verejnosti 16.
júla v rámci Dní obce Margecany.

Spiš Korzár
16. 09. 2021
„Sagan k ich obývačkám tak blízko ešte nebol“
Cyklistickú hviezdu podporili aj Margecany. 5 dňové cyklistické preteky pokračovali po cestách Košického
a Prešovského kraja. Cyklisti mohli na trase získať 4 horské a 3 rýchlostné prémie. Jedna z nich sa nachádzala aj
v obci Margecany. Príležitosť vidieť favoritov naživo si na tomto mieste nenechali újsť desiatky, možno aj stovky
fanúšikov rôznych vekových kategórií. Medzi favoritmi boli aj legendárny slovenský cyklista Peter Sagan (BORA
HANSGROHE), trojnásobný majster sveta, či 4 – násobný víťaz TOUR de FRANCE Chris Froom (ISRAEL
START – UP NATION).
O rok by chceli preteky privítať zas, povedal starosta obce.
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Vedec roka 2020 Dr.h.c. Prof. Michal Cehlár, M.Sc., Ph.D
Centrum vedecko – technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz vedeckotechnických spoločností
vyhlásili už 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo
všetkých oblastí vedy a techniky – vedec roka SR 2020. Nad týmto podujatím mala záštitu prezidentka SR
Zuzana Čaputová. Cieľom bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť osobnosti vedeckého života, najlepšie
dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie sa
uskutočnilo 29. júna 2021 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za rok
2020 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:
Vedec roka – RNDr. Imrich Barák, DrSc. z Ústavu molekulárnej biológie SAV
Mladý vedecký pracovník – RNDr. Ing. Katarína Kaľavská PhD., Národný onkologický ústav
Inovátor roka – RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV
Technológ roka – Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Osobnosť medzinárodnej spolupráce - Dr.h.c. Prof. Michal Cehlar, M.Sc., Ph.D – Fakulta baníctva, ekológie
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. Ocenenie mu porota udelila za významný rozvoj
medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov, vedy a výskumu na fakulte.
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Profesor Michal Cehlár (nar. 14. 11. 1965) je úspešným rodákom z Margecian, kde prežil svoje detstvo a roky
dospievania a navštevoval Základnú deväťročnú školu v rokoch 1972 -1980 a následne Gymnázium v Gelnici
1980 -1984.
Nasledovali štúdia, prax, pôsobnosť, členstvá v rôznych vedeckých radách a združeniach:
1984 – 1988 Banícka fakulta VŠT Košice, odbor: lomové dobývanie ložísk nerastov;
1994 – 1995 Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, France, Feasibility study,
špecialista pre posudzovanie banských projektov;
1996 - Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, France, ministerský diplom;
1993 – 1998 Fakulta BERG TU v Košiciach, Philosophiae Doctor, PhD.;
1998 – 2001 habilitačný proces na Technickej univerzite v Košiciach, získaný titul docent;
2002 - Ministerstvo spravodlivosti SR, znalec - súdny znalec v odbore ťažba, odvetvie ťažba
uhlia, ťažba ropy, ťažba nerastov, oblasti oceňovania ložísk nerastov, feasibility štúdie;
2003 – 2005 Katedra inžinierskej pedagogiky, TU KE; kurz vysokoškolskej pedagogiky;
2001 – 2004 inauguračný proces na TU KE, titul profesor;
2003 – 2005 International Society for Engineering Education, The Title of INTERNATIONAL
ENGINEERING EDUCATOR, titul ING. PAED IGIP;
Kariéra:
1988 – 1989 VSŽ pre ťažbu v lomoch Včeláre a Malá Vieska, VSŽ Košice, Šaca - asistent
hlavného technológa;
1989 – 1991 Katedra dobývania ložísk a geotechniky, Fakulta BERG TU v Košiciach - asistent; 1991 – 2001
Katedra dobývania ložísk a geotechniky, Fakulta BERG TU v Košiciach - odborný
asistent;
2001 – 2002 Katedra podnikania a manažmentu, Fakulta BERG TU v Košiciach - odborný
asistent;
2000 – 2007 Fakulta BERG TU v Košiciach - prodekan pre vzdelávanie;
2005 – 2007 vedúci katedry;
2007 – 2015 zástupca riaditeľa ústavu;
2001 – 2004 docent;
2004 – 2015 profesor;
2015 - Fakulta BERG TU v Košiciach - dekan;
Publikačná a kreatívna činnosť: vedecké monografie vydané v domácich a zahraničných vydavateľstvách, kapitoly
vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách, vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách, odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách, skriptá a učebné texty, kapitoly vo
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vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách, vedecké práce v domácich a zahraničných
nekarentovaných časopisoch, vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách,
publikované príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, abstrakty príspevkov z domácich
a zahraničných konferencií, odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch, vedecké práce v domácich a
zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, postery zo zahraničných
konferencií, správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách, odborné práce v domácich nerecenzovaných
zborníkoch, dizertačné a habilitačné práce, výskumné štúdie a priebežné správy, práce zverejnené na internete;
Občianske a spoločenské aktivity: spoluzakladateľ Rotary klubu Košice Classic, celosvetová organizácia vedúcich
osobností z podnikateľských a odborných kruhov, ktoré poskytujú humanitárne služby a pomoc svojim
spoluobčanom, vo všetkých oblastiach presadzujú vysoké etické zásady a napomáhajú vytváraniu vzájomnej
dôvery a mieru na celom svete, sú ochotní investovať svoje vedomosti, skúsenosti a voľný čas, aby mohli užitočne
pomáhať tam, kde zlyháva alebo nevládze štát, región, mesto i obce - najmä v sociálnej, kultúrnej, humanitárnej,
charitatívnej i edukatívnej oblasti, pomáhajú rozvíjať rotariánstvo a medzinárodnú službu nielen na Slovenku a
v česko-slovenskom dištrikte, ale aj v zahraničí;
Členstvá: člen Vedeckej rady Fakulty BERG TU v Košiciach; Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach;
Vedeckej rady Akadémie Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši; Vedeckej
rady Leteckej fakulty TU v Košiciach; Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej
akadémie vied pre stavebníctvo, architektúru, baníctvo a geotechniku; technickej komisie TK 104 riadenie
priemyselných procesov, Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava; člen a školiteľ spoločnej odborovej
komisie pre doktorandské štúdium; člen a školiteľ odborovej komisie pre doktorandské štúdium; školiteľ v treťom
stupni vysokoškolského vzdelávania; člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác; komisie pre štátne
záverečné skúšky v inžinierskom štúdiu, Spoločnosti pre vŕtacie a trhacie práce, Slovenskej banskej spoločnosti,
SOMP - Spolok svetových banských profesorov, redakčnej rady časopisu Transactions of the Universities of
Košice, redakčnej rady časopisu Acta Avionica, redakčnej rady časopisu Manažment podnikania a vecí verejných,
Klub manažérov, Slovenská akadémia manažmentu, člen redakčnej rady časopisu Journal of Law Economics and
Management, časopisu Acta Technica Corviniensis Bulletin of Engineering, koordinačnej komisie pre slovenskú
energetickú bezpečnosť Ministerstva hospodárstva SR, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Vyššieho územného celku Košice;

90

Zápis do kroniky za rok 2021 bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch dňa
25.04.2022 a schválený uznesením OZ č. 29/2022/B-3.

..................................................
podpis kronikárky

......................................................
pečiatka obce
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podpis starostu obce
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