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Oslava evanjelickej
mládeže
na dvore
starej školy

Na školskom výlete pred železničnu stanicou v Košických
Hámroch

hovníckou funkciou V. Ďurkoviča. Koncom roku 1936
dosiahla 119 zväzkov.34 O rozvoj miestnej kultúry
a osvety sa mala starať kultúrno-osvetová komisia,
ktorú zvolilo obecné zastupiteľstvo 1. decembra 1939
v zložení: Vladimír Ďurkovič, Magda Etela Gočálová,
Ondrej Grega, Štefan Ferko, Jozef Ledvák a Tomáš
Klein. Komisia sa zaslúžila o organizovanie verejných
osláv a ochotníckeho divadla.35
Roky druhej svetovej vojny

Starý školský dvor.
Žiaci z Evanjelickej
ľudovej školy hrali
aj divadelné
predstavenia pod
vedením riaditeľa
školy Vladimíra
Ďurkoviča a jeho
manželky
(šk. rok 1933/34)

Na Evanjelickej ľudovej škole od 1. apríla 1911
pôsobil Vladimír Ďurkovič (7. 8. 1889 Jakubovany –
27. 10. 1946), všestranne agilný učiteľ, dlhoročný
člen obecného zastupiteľstva, účtovník a zapisovateľ Potravného družstva, kantor evanjelického
zboru, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru, počas vojny veliteľ Civilnej protileteckej ochrany,
aktívny rybár, knihovník a organizátor ochotníckeho divadla. Veľký Folkmar bol jeho jedinou celoživotnou učiteľskou stanicou. Bol exkluzívnym prototypom zaslúžilého dedinského učiteľa, ktorý výdatne pomáhal obci a občanom, vychoval viacero
generácií. V jeho triede sa učilo striedavo 30 – 40
žiakov.33
Spolupráca oboch škôl sa postupne prehlbovala,
najmä v tridsiatych rokoch poriadali spoločné oslavy
štátnych sviatkov a kultúrne podujatia. Na základe
tzv. knižničného zákona obec bola povinná podporovať
miestnu knižnicu a povinne prispievať na jej rozvoj.
Zastupiteľstvo zvolilo knižničnú radu a poverilo kni-

V roku 1938 ČSR sa pripravovala na jubilejné
oslavy 20. výročia svojho vzniku. Namiesto slávnostných podujatí prevažovalo hľadanie východísk z hlbokej politickej krízy vyvolanej agresiou susedného
Nemecka. Existencia republiky bola ohrozená. Tunajší obyvatelia disciplinovane plnili opatrenia na
jej obranu. Obecné zastupiteľstvo plnilo príkazy na
zvýšenie civilnej a protileteckej ochrany, na mobilizáciu 27. mája a potom znovu 23. septembra 1938
nastúpili tunajší záložníci disciplinovane a včas a pre
potreby armády boli odovzdané evidenčné kone
a záprahy.36
Veľmocenským nátlakom museli vládnuce
kruhy akceptovať Mníchovskú dohodu a Viedenskú
arbitráž. Územné i ekonomické oklieštenie republiky a jej zaradenie do záujmovej sféry fašistického
Nemecka sprevádzali hlboké zásahy do vnútorného
usporiadania i politického systému. Aktivizovali sa
najmä krajne pravicové sily ochotné spolupracovať
s Nemeckom. Politickej moci na Slovensku sa chopila HSĽS, ktorá po vyhlásení autonómie 6. októbra
1938 preberala rozhodujúce pozície pri formovaní
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a postupnom upevňovaní autoritatívneho režimu,
ktorý po vyhlásení Slovenského štátu 14. marca
1939 nadobúdal črty totalitného systému. Boli zakázané ľavicové strany a ostatné sa vliali do HSĽS.
Traja zástupcovia zakázaných strán boli vylúčení
z obecného zastupiteľstva a nahradení stúpencami
nového režimu.37
Vzhľadom na vtedajšiu politickú štruktúru obce
štátno-politické zmeny boli väčšinou obyvateľstva
pozitívne akceptované. Už 10. októbra 1938 vznikla
Hlinkova garda. Iniciatívu mali funkcionári HSĽS,
železničiari a mladí záložní vojaci. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov z parádnych uniforiem si zakúpili iba 20 gardistických čiapok. Vytvoril sa aj Slovenský národný výbor, jeho predsedom bol Juraj Papcun, ktorý mal zjednocovať politické sily, ale bol čoskoro rozpustený. Úspešne dopadli prvé voľby do krajinského snemu 18. decembra 1938. Väčšina zúčastnených voličov vyslovila
súhlas s predloženou jednotnou kandidátkou.38
Vyhlásenie Slovenského štátu (podľa ústavy
z 21. júla 1939 Slovenskej republiky) občania a mládež privítali spevom a večerným sprievodom obcou.
Rozhodujúcu úlohu v politickom živote zohrával starosta obce Ján Grega, po ňom vládny komisár Tomáš
Klein, miestny veliteľ Hlinkovej gardy a predseda
miestnej organizácie HSĽS. V roku 1940 mala tunajšia MO HSĽS 128 členov. Zo záujmových organizácii naďalej existoval Dobrovoľný hasičský zbor,
medzi mládežou sa usilovala zakotviť režimom
preferovaná Hlinkova mládež, ale popri nej existovali aj náboženské združenia.
Začiatok druhej svetovej vojny pocítilo aj tunajšie obyvateľstvo. Na mimoriadne vojenské cvičenie
museli narukovať záložníci a boli odvedené evidenčné kone. Členovia HG nastupovali do strážnych služieb na železničných tratiach, na križovatkách a mostoch. Dôsledky vojnových pomerov
sa nepriaznivo odzrkadľovali predovšetkým v zásobovacích poruchách. Od roku 1940 chýbala v obchodoch masť, slanina, cukor, ryža, mydlo a podrážky. Nedostatky sa vyskytli pri likvidácii vyživovacích prídavkov a v oneskorenej výplate zárobkov
v Nemecku. Po útoku fašistického Nemecka proti
Sovietskemu zväzu, ktorého sa zúčastnila aj slovenská armáda, pomery sa zhoršovali. Stále častejšie prichádzali ďalšie povolávacie rozkazy záložníkom, aby nastúpili na mimoriadne vojenské
cvičenie, niektorých nasadili na východný front,
odkiaľ čoskoro prichádzali správy o mŕtvych,
ranených a nezvestných (medzi nimi boli aj obete
zo susedných obcí).
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Župný úrad v Ružomberku v októbri 1942 rozpustil zvolené obecné zastupiteľstvo a 26. novembra 1942 menoval Tomáša Kleina vládnym komisárom s poradným zborom: Ján Grega, Imrich Mráz,
Ján Petrov, Štefan Ferko, Vladimír Ďurkovič, Juraj
Hudák a Juraj Varga.39 V roku 1943 nový zákon
o obecnom zriadení obnovil funkciu starostu a obecných výborov. Okresný úrad 17. apríla 1944 menoval
Tomáša Kleina starostom obce, piatich členov obecného výboru (Ján Grega, Imrich Mráz, Juraj Varga,
František Kollár a Štefan Ferko) a piatich náhradníkov.40
Vojnová ekonomická konjunktúra akcelerovala
vyššiu zamestnanosť, prosperitu poľnohospodárstva
a zvýšený dopyt po dreve. Postupne sa prejavovala
štátna regulácia a usmerňovanie vojnovej ekonomiky. Medzi roľníkmi sa stávala nepopulárnou
sprísnená kontrola úrody obilia poverenými mlatobnými komisármi a povinný odpredaj produkcie štátnym monopolom za úradne stanovené maximálne
ceny. Podľa rozlohy ornej pôdy sa predpisovali po-

Tretiaci v školskom roku 1943 - 1944:
Horný rad zľava: Mária Hudáková, vyd. Dubecká, bez mena,
Zuzana Kandríková, vyd. Kleinová, Mária Papcunová,
vyd. Kleinová, Alžbeta Kleinová, vyd. Palková, Helena
Kleinová, vyd. Rapošová, Mária Gaľová, vyd. Belková.
Stredný rad: Zuzana Adamišinová, vyd. Mackovjaková,
bez mena, Anna Petríková, vyd. Bencková, Zuzana Štofanová,
vyd. Petríková, Katarína Papcunová, vyd. Terpáková, Alžbeta
Papcunová, vyd. Chovanová, Zuzana Kollárová, vyd.Dubecká,
Alžbeta Kleinová (Papcunová Močidla), Helena Petrová,
vyd. Adamišinová, Mária Batorová, Mária Petríková
(z Doliny, sestra Bednárikovej).
Dolný rad: Ondrej Petrík (Kandratoho), Tomáš Klein
(Michalko), učitelia bez mena, Peter Petkáč, Imrich Petrov
(od Petry).Na zemi: Jozef Hojstrič, Jozef Jarošík (z Doliny),
Václav Mráz (Paľerov), Jozef Kollár (od Predeša).
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vinné dodávky bravčového a hovädzieho mäsa. Preferovali sa chlebové obilniny a zemiaky. V roku
1939 boli úradne zakázané úhory, ktoré boli v tunajšom chotári pomerne rozšírené. Doznieval tradičný
trojpoľný systém, nahradil ho striedavý systém
obrábania pôdy.
Od 1. septembra 1941 vstúpili do platnosti odberné knižky na múku a chlieb. Väčšina robotníckych domácností bola odkázaná na riadenú distribúciu základných chlebových článkov. Len malý počet
rodín patril k samozásobiteľom. Ceny životných
potrieb sa zvyšovali. Zreteľnejšie sa pociťovali nedostatky najmä priemyselných výrobkov. Rodinné
nákupné knižky sa postupne zaviedli na ďalšie
druhy tovarov, hlavne na cukor a mäso. Zásobovanie
sa čiastočne stabilizovalo. Za nedostatkové artikly
sa naďalej považovali obuv, odev, textil, mydlo,
podrážky, benzín, petrolej, železo a uhlie pre miestnych kováčov a pod. Popri riadenej distribúcii rozvíjal sa tieňový „čierny obchod“, na ktorom ceny každodenných potrieb neustále rástli. Zámožnejší roľníci z toho profitovali, obyvateľstvo odkázané na nepravidelné a nízke prídely nakupovalo za premrštené ceny potravinové články, predovšetkým mlieko,
maslo, vajcia, kurčatá a slaninu.
Predstavitelia obce pravidelne žiadali Lesné
oddelenie Okresného úradu v Gelnici, aby povolil
mimoriadnu ťažbu v obecných lesoch. Vzhľadom na
zvýšené etáty lesnej ťažby a intenzívnejšiu produkciu okolitých píl rozširovali sa rady povozníkov
a lesných robotníkov, zvyšovali sa príjmy obce. Ožili
aj miestne kameňolomy, najrozsiahlejšou stavbou
bola rekonštrukcia vicinálnej cesty Veľký Folkmar –
Kojšov nákladom 400 000 Ks. Na základe vládneho
nariadenia od 15. decembra 1941 boli odovzdané
hnuteľnosti a nehnuteľnosti oboch miestnych škôl
do opatery obce. Ich rozpočty sa stali súčasťou
obecného rozpočtu. Prislúchali pod správu školského inšpektora v Spišskej Novej Vsi.
Nedošlo k výraznejšiemu rozšíreniu remesiel
a živností, niektoré živnosti zanikli, alebo majitelia
sa zriekli koncesie. Pribudol jeden hostinec, od roku 1942 miestna píla a v roku 1944 obchod Jozefa
Ledváka s miešaným tovarom a predajom alkoholu
vo fľašiach.41
Remeslá a živnosti v roku 1942:
Potravné družstvo, obchod s koloniálnym a miešaným tovarom a hostinec; Andrej Grega, kramár;
Michal Klein, hostinec; Anna Hoyerová, mlyn; Jozef
Jarošík, tesár.
Na prelome rokov 1942 – 1943 iniciatíva na
frontoch prechádzala do rúk protihitlerovskej koalície, obrat vo vojne rozhodujúcou mierou pôsobil na
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zmeny verejnej mienky a politických postojov. Ľudia
čoraz viacej kalkulovali s porážkou Nemecka a jeho
satelitov. Vo februári 1944 okresný náčelník z Gelnice v pravidelnom hlásení výstižne charakterizoval
situáciu: „Veľká väčšina obyvateľstva a mnohí Nemci
zaujímajú beznádejné stanovisko k víťazstvu Nemcov
a mnohí exponenti – spočiatku oduševnení – teraz hľadia sa utiahnuť z verejného života, alebo jednoducho
robia opačne, zle kritizujú to, čo predtým chválili“.42
Vládnuci režim sa dostával do krízy, narastali rezistentné tendencie, rozširovali sa ilegálne letáky,
ktoré ostro kritizovali ľudácky režim a vyzývali
k odboju. Niektorí robotníci nadviazali kontakty
s ilegálnou komunistickou bunkou v Margecanoch,
ktorú viedol Štefan Kalináč, ďalší občania mali sporadické styky so skupinou občianskeho odboja pod
vedením býv. legionára Antona Stacha a učiteľa
Daniela Koreňa z Gelnice. Vojnovú atmosféru evokovali častejšie prelety spojeneckých lietadiel a vojenské transporty po hlavnej trati. Mužov stíhali
ďalšie odvody a povolávacie rozkazy do armády.
V lete 1944 sa situácia vyostrovala, odbojové
skupiny sa pripravovali na ozbrojené povstanie,
šírili sa chýry o prvých akciách partizánskych
skupín na východnom Slovensku. Veľký rozruch na
celom okolí vyvolal partizánsky prepad železničnej
stanice v Margecanoch v noci z 25. na 26. augusta
1944. Partizáni odzbrojili vojenský strážny oddiel
pod velením Vojtecha Pepicha, zaútočili na nemecký
vojenský transport, oslobodili skupinu sovietskych
zajatcov, zabili päť nemeckých vojakov, poškodili
rušne, železničné vozne, výhybky a staničné budovy.43
V okolitých lesoch v oblasti Kojšovskej holi koncom augusta 1944 sa objavili prví partizáni. Organizátorská partizánska skupina Stalin pod velením
A. A. Martynova z oblasti Matiašky sa presunula
smerom na Trebejov a Opátku. Hlavný stan si vybudovala na Zalome. Na jej základňu bol v dňoch 13.15. septembra 1944 vysadený oddiel parašutistov
pod velením A. M. Sadilenka. Oddiel sa rýchlo rozrástol na partizánsku brigádu N. S. Chruščova.
Z partizánskej základne na Kojšovskej holi podnikali partizánske skupiny Kvitinského, Sadilenku
a Martynova rozsiahle akcie najmä na trati Košice
– Spišská Nová Ves a proti nemeckým trestným oddielom. Poškodili mosty v Jaklovciach a v Rolovej
Huti. Niektoré skupiny sa presúvali na západ, ale až
do oslobodenia táto oblasť predstavovala významnú
partizánsku základňu, ktorá sa vyznačovala mimoriadnou aktivitou. Partizáni v nočných hodinách
navštevovali obec a zbierali potraviny. V denníku
Pravda už koncom februára 1945 sa oceňovala pomoc občanov partizánom: „Obyvateľstvo obce bez výnimky podporovalo partizánov, vychádzalo im vo všet-

Živnostenský adresár Šariša, Zemplína a Spiša. Prešov: J. Brezinský, 1943, s. 167-178.
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kom v ústrety, poskytovalo informácie o pohyboch nemeckých jednotiek a často ich prechovávalo vo svojich
príbytkoch a poskytovalo im potrebnú stravu. Podobne to
bolo aj v Opátke. Vďaka spolupráci občianstva s partizánmi zostali obidve obce zachránené pred nemeckým
drancovaním, odvláčaním dobytka a potravinových
článkov, ktorých aj tak tam nebolo veľa. Tak sa stalo, že
cez Veľký Folkmar Nemci pri bezhlavom úteku len prebehli a do Opátky sa ani nedostali.“44
Nemecké vojenské a bezpečnostné orgány a jednotky domobrany spišských Nemcov (Heimatschutz)
podnikali viaceré retorzné akcie proti obyvateľom
slovenských dedín, predovšetkým proti občanom
Kojšova, Uhornej a Opátky. Vyšetrovali a uväznili aj
niektorých občanov Veľkého Folkmara. Naliehali na
okresného náčelníka Júliusa Borsiga, aby zastavil
prídely potravín do obcí Košické Hámre, Kojšov
a Veľký Folkmar, pretože potraviny sa vraj dostávajú do rúk partizánov.45 Už 10. septembra 1944 vojenská a skupina Heimatschutzu tankami a delostreleckou paľbou prepadla Kojšov a vypálila Potravné
družstvo (škody presiahli 235 000 Ks). Pri ďalšom
obkľúčení obce v novembri 1944 zajala štyroch
občanov, medzi nimi bol aj partizán Petrík z Veľkého Folkmaru, ktorý musel podstúpiť útrapy v koncentračnom tábore, odkiaľ sa vrátil až po skončení
vojny.46
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Ku skupine A. A. Martynova a A. M. Sadilenku
z obce sa pripojili: Ján Jarošík, František Klein,
Jozef Kollár st., Jozef Kollár ml., Jozef Lušňák, Ján
Palkov, Jozef Palkov, Jozef Petkáč, Michal Petrík
a Ján Terpák, v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR bojovali: Peter Kandrik, Štefan Papcun, Imrich Adamišin a Juraj Mráz, ďalší nastúpili na mobilizáciu,
ktorú vyhlásila vo februári 1945 Slovenská národná
rada (SNR), po krátkom výcviku boli zadelení do
prvých frontových línii na Liptove a Považí. Traja
z nich padli. Obec bola v roku 1964 vyznamenaná za
zásluhy v protifašistickom odboji Radom Červenej
hviezdy a pamätnými medailami pri okrúhlych výročiach Slovenského národného povstania.47
Náčelník generálneho štábu nemeckej brannej
moci nariadil 25. septembra 1944 budovanie súvislej obrannej línie záchytných pozícií od poľskej
Wysowej cez Ľubotín, Branisko, Richnavu, Gelnicu,
Smolník až po Sorošku. Do opevňovacích prác prikázal povinne nasadiť spočiatku 20 % domáceho
obyvateľstva, neskôr sa povinnosť zvýšila na 40 %.
V decembri 1944 bol nariadený povinný nástup
všetkých mužov od 15 do 60 rokov. Tunajší obyvatelia za chladných dní kopali zákopy a tankové
prekážky v okolí Gelnice, Košických Hámrov a Richnavy, 39 mladých mužov vo veku 17-20 rokov muselo
nastúpiť do pracovného tábora v Spišskej Novej Vsi.48
Časť partizánskej
skupiny Chruščov s kapitánom A. M.
Sadilenkom Klenovec, február
1945
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Na druhý vianočný sviatok 26. decembra 1944
v popoludňajších hodinách prišlo na vozoch do obce
51 maďarských vojakov z útvaru 8/2 – mostná stráž
Košice. Velil im por. Michal Suchý. Jednotku tvorili
postarší muži rusínskej, slovenskej i maďarskej
národnosti pochádzajúci z okolia Užhorodu. Ubytovali sa po domoch a uložili k spánku bez toho, aby
si zabezpečili strážnu službu. Okolo 21. hod. štyria
ozbrojení partizáni vzbudili veliteľa a prikázali mu,
aby zhromaždil všetkých podriadených vojakov.
Zišlo sa ich okolo 30, partizáni ich odzbrojili, museli
zapriahnuť kone do štyroch vozov a naložiť všetky
zbrane, muníciu, 250 kusov chleba, 40-60 kg múky,
40-60 kg salámy, 10-15 cukru, 1 q fazule, 25 kg suchárov, 20 kg podrážok, 25 párov topánok, 2 q ovsa
a 50 civilných oblekov. Vozy a odzbrojení vojaci pod
komandom partizánov, ktorých bolo vtedy v obci
okolo 100, odišli smerom na Kojšov. Por. M. Suchému sa podarilo na okraji lesa uprchnúť a ráno
celú udalosť zahlásil na nemeckom komande v Gelnici, ktoré bezúspešne vypravilo pátraciu skupinu
posilnenú členmi Heimatschutzu a vedenú miestnymi znalcami terénu. Bezvýsledne skončilo aj vyšetrovanie margecianskych žandárov.49
Vzdialené dunenie delostreleckej paľby od konca
decembra 1944 signalizovalo skorý príchod frontu.
Obec bola preplnená ustupujúcou maďarskou a nemeckou armádou, ktorá rabovala povozy, obilie a dobytok. Brala hlavne sane, aby v hlbokom snehu
ľahšie prepravila narabovanú korisť.
Okupačné vojsko vyhlásilo 12. januára 1945
dobrovoľnú evakuáciu, nútilo mužov od 16 do 60 rokov narukovať, mnohí sa ukryli alebo ušli, 19. januára bola vyhlásená povinná totálna evakuácia.
Poslúchli len štátne úrady a jednotky Heimatschutzu. Ľudia rozkazy odmietli, nachádzali útočisko v pripravených lesných bunkroch.50 Výbuchy
mín a detonácie v dopoludňajších hodinách 20. jaBývalí partizánski
učastníci na
oslavách v Banskej
Bystrici - 70-te roky
20. stor.

Obete druhej svetovej vojny:
Imrich Adamišin, * 21. 3. 1922, vojak, padol
19. 4. 1945 pri Vrútkach;
Ján Adamišin, * 25. 2. 1925, brat Imricha, partizán, padol pri Banskej Štiavnici;
Ján Novák, * 30. 8. 1920, vojak, príslušník
I. Čsl. armádneho zboru, padol pri 31. 3. 1945
v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši;
Ján Palkov, * 21. 12. 1921, partizán, padol
18. 11. 1944 v Gapli, okres Ilava;
48
49
50
51
52
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nuára a kanonáda na druhý deň poškodili rímskokatolícky kostol a 30 domov. Boli vybité okná, poškodené strechy, omietky a múry, celkové škody koncom roku 1947 sa odhadovali na 293 303 Kčs.51
V obci sa traduje epizódka z popoludňajších
hodín 20. januára 1945, keď do miestneho hostinca prišla štvorčlenná demoličná skupina nemeckej
armády. Hostinský sa z rozhovoru dozvedel, že sa
chystajú podmínovať cesty a vyhodiť tunajšie priepusty a mosty. Usiloval sa im nalievať alkohol, aby
ich zdržal. Podvečer ich hliadka Červenej armády
spacifikovala. Rovnako neúspešne skončil aj pokus Nemcov o protiútok s tankom z oblasti Jakloviec.52
V rámci Západokarpatskej operácie 18. armáda
4. ukrajinského frontu Červenej armády 19. januára
1945 oslobodila Košice. Veliteľ 18. armády gen.
A. S. Gastilovič sa rozhodol postupovať z Košíc na
Poprad troma smermi. Z Prešova cez Branisko na
Levoču, od Kysaku údolím Hornádu na Margecany
a bočným útokom z Moldavy cez Smolník. Vedľajším
smerom mal byť horský prechod cez Jahodnú a Košickú Belú na Veľký Folkmar, kadiaľ ustupovali
zvyšky 82. a 254. nemeckej divízie a demoralizované
maďarské jednotky. Boje boli nesmierne ťažké, nepriateľ si vybudoval súvislú obrannú líniu, využíval
horský terén a vyše polmetrovú snehovú pokrývku.
Postup príslušníkov 159. pevnostnej brigády pod
velením gen. V. I. Vinogradova a 17. gardového
streleckého zboru, ktorému velil gen. N. V. Medvedev, bol neobyčajne ťažký, v nedeľu 21. januára 1945
prvosledové jednotky vstúpili do Veľkého Folkmara.
Obec sa stala prvou oslobodenou obcou spišského
regiónu. Ľudia vychádzali z úkrytov, vojakov pozývali
do domácností, aby ich pohostili. Počas bojových
operácií padli traja príslušníci Červenej armády,
pochovali ich na miestnom cintoríne. Ich telá boli
4. apríla 1946 exhumované a prevezené do Košíc, kde
spočívajú v spoločnom hrobe na vojenskom cintoríne.
V strede obce na pietnom pomníku sú uvedené
mená obetí druhej svetovej vojny.53

ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. D 1 – 1656/44 prez.
ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. D 1 – 2197/44 prez.
ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. D 1 – 64/45 prez.
ŠAL, pob. SNV, f. ONVG, K. č. 70, č. 199, Veľký Folkmar
Obecná kronika obce Veľký Folkmar, uložená na Obecnom úrade vo V. Folkmare.

VEĽKÝ FOLKMAR V OBDOBÍ BÚRLIVÝCH PREMIEN (1918 - 1948)

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Na pietnom
pomníku v strede
obce sú uvedené
mená obetí druhej
svetovej vojny

IMRICH ADAMIŠIN

JÁN ADAMIŠIN

PETER KANDRIK

JURAJ MACKOVJAK

ONDREJ MRÁZ

JÁN NOVÁK

JOZEF KOSTOLNÍK

JÁN PALKOV

ADAM PODRACKÝ

Adam Podracký, * 30. 1. 1921, vojak, príslušník
1. Čsl. armádneho zboru, padol pri obci Šinková;
Jozef Kostolník, * 21. 7. 1925 v Rudňanoch, partizán, padol 2. 11. 1944 na Prašivej Hore;
Peter Kandrik, * 10. 7. 1922, desiatnik, príslušník I. Čsl. armádneho zboru, ranený v Bobrovci
pri L. Mikuláši, zomrel 29. 4. 1945 vo Vyšných
Hágoch
Juraj Mackoviak, * 25. 4. 1923, partizán, padol
30. 11. 1944 pri Vinianskom jazere u Michaloviec;
Ondrej Mráz, * 25. 11. 1925, partizán, padol
21. 1. 1945 pri Tisovci.
Zložitý povojnový vývoj
Krátko po oslobodení Hnileckej doliny vznikol
v Gelnici Čs. národný výbor, iniciatívu mali bývalí
komunistickí činitelia ilegálneho protifašistického
hnutia. Na jeho čele bol František Tochol zo Smol-

53
54
55

níka a tajomníkom bývalý učiteľ Ferdinand Uliczay
z Matildinej Huty. Do Veľkého Folkmara prinášal
inštrukcie Oldřich Najvirt (*1922) z Jakloviec. Krátko po oslobodení po dohode verejne činných
občanov vznikol aj v obci Čs. národný výbor, jeho
predsedom sa stal Jozef Papcún a podpredsedom
Juraj Varga. Po niekoľkých dňoch zmenil názov na
Miestny národný výbor (MNV). Na jeho prvej
schôdzi 11. februára 1945 boli prítomní: Jozef Papcun, Juraj Varga, František, Ján, Ondrej a Michal
Kollárovci, František a Ondrej Fabriciovci, Ondrej
Petrík, Ondrej Jedlák, Ján Klein, Ondrej Grega, Ján
Mariančik a Jozef Jarošík. Za tajomníka MNV zvolili Ondreja Gregu, ktorého 10. júna 1945 vystriedal
Jozef Fričovský. Kancelária bola v bývalom sídle
firmy J. Meinl. V zložení MNV dochádzalo k viacerým zmenám, Jozefa Papcuna v predsedníckej
funkcii nakrátko vymenil Michal Petrík, potom
Ondrej Klein.54

Obecná kronika obce Veľký Folkmar, uložená na Obecnom úrade vo V. Folkmare.
ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnice zo zasadnutí MNV VF 11. 2. 1945, 25. 4. 1945, 11. 9. 1945, 4. 11. 1945.
Pravda, 27. 2. 1945, s. 2; 1. 3. 1945, s. 3.
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Prvoradou úlohou MNV bolo postarať sa o zásobovanie občanov potravinami, potom vyčistiť všetky
studne v obci, pretože bolo dôvodné podozrenie, že
ustupujúce nemecké vojsko mohlo ich otráviť. Na
rekonštrukcii rozbitých ciest, mostov a železničnej
trate pracovalo striedavo okolo 200 robotníkov
a 20 povozníkov.
Začalo sa so školským vyučovaním. V nedeľu
popoludní 25. februára usporiadal MNV oslavu 27.
výročia vzniku Červenej armády. Hlavný prejav
povedal učiteľ V. Ďurkovič. Divadelní ochotníci nacvičili hru Terézie Vansovej „Svedomie“.55
Jedna z popredných úloh MNV bolo vytvorenie
15-člennej národnej milície, pozostávala prevažne
z mladých členov, veliteľom bol čatár v zálohe Ján
Hudák (*1916).
Milícia sa starala o poriadok, podľa príkazov
národného výboru zabezpečovala plnenie zásobovacích, prepravných a pracovných povinností.
Viacerí členovia museli 15. februára narukovať do
Čs. armády, zostali len dvaja členovia, ktorých platil
MNV až do konca mája 1945. Príslušníci Žandárskej stanice tesne pred príchodom frontu evakuovali
do Spišských Vlách, po návrate ich sovietske orgány
NKVD zatkli a odvliekli do ZSSR. Od 1. apríla 1945
prevzala bezpečnostnú službu stanica Národnej bezpečnosti v Margecanoch, jej veliteľom bol Vladimír
Slimák.56
Tragickým zásahom do života niekoľkých obyvateľov boli akcie sovietskych bezpečnostných orgánov (NKVD).
Za pomoci domácich udavačov a podľa zhabaných písomností z obdobia Slovenskej republiky
začali nezákonne zatýkať miestnych občanov.
Niektorých po vypočutí prepustili, ďalším sľubovali
prepustenie po krátkom pracovnom nasadení pri
rekonštrukcii miestnych komunikácii, viacerých však
bez udania dôvodu internovali v provizórnych väzniciach a v polovici februára deportovali do sovietskych táborov nútených prác (gulagov).
Aj vo Veľkom Folkmare orgány NKVD od 28.
januára do 19. februára vyšetrovali viacerých občanov,
niektorých odviezli do Košíc, odkiaľ ich po troch-štyroch dňoch prepustili. Jozefa Ledváka a Štefana
Ferku ale odvliekli do ZSSR, obaja sa vrátili 7. decembra 1945.57
Povinnosťou národného výboru bolo zabezpečovať požiadavky veliteľov Červenej armády. Predpisoval dodávky zvierat, obilia, krmiva, zemiakov
a vajec. MNV určoval povozníkov, ktorí museli pre-
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pravovať potraviny, drevo, vojenský materiál za
frontom, organizoval pracovné sily na rekonštrukciu dopravy a poškodených mostov.
Koncom februára zabezpečoval nástup záložníkov po vyhlásení čiastočnej mobilizácie. Niektorí
zasiahli do bojov o Liptov a Považie. Tunajší mlyn
musel pracovať pre potreby Červenej armády.
Dodávky potravín pokračovali aj v ďalších mesiacoch.
Postupne sa konsolidovali verejné a sociálne
pomery. Rozsiahlu agendu si vyžadovala distribúcia
potravín a každodenných potrieb. Riadená distribúcia sa rozšírila na všetky denné potreby. Postupne
sa rozprúdil aj nový politický život. Politické inštitúcie starého režimu boli zakázané. Už 12. februára 1945 sa vytvorila Miestna organizácia Komunistickej strany Slovenska (MO KSS), jej prvým
predsedom bol Juraj Varga. Po zásahu Slovenskej
národnej rady sa mohli v Gelnickom okrese vytvárať
miestne organizácie Demokratickej strany (DS),
pretože dočasne tomu bránilo sektárske vedenie
ONV. Aj v obci vznikla MO DS, jej predsedom sa
stal Ondrej Klein, podpredsedom Juraj Grega,
tajomníkom Juraj Papcun a pokladníkom Michal
Grega.58
MO Demokratickej strany podala na ONV v Gelnici 15. októbra 1945 protest proti zloženiu MNV,
podľa nej MNV nebol zvolený širším okruhom občianstva a nerešpektoval ani všeobecne akceptovaný princíp paritného zastúpenia. Tvorilo ho 12 komunistov, päť zástupcov DS a jeden člen bol bezpartajný, preto žiadala zvolať zhromaždenie občanov
a zvoliť nový výbor. Schôdza sa uskutočnila 26. októbra 1945, viedol ju učiteľ V. Ďurkovič.
Na základe vzájomnej dohody bol ustavený nový
18-členný MNV, do ktorého vyslali obe strany po
deviatich zástupcov. Za predsedu bol zvolený Ondrej
Klein, za podpredsedu Ján Mráz a za pokladníka
Michal Grega. Ondreja Kleina delegovala DS za
člena ONV.59
Blížiace sa voľby do Ústavodarného Národného
zhromaždenia zostrovali politické pomery. Voľby
26. mája 1946 prebehli korektne, bez akýchkoľvek
konfliktov. Väčšinu získala DS. Volebné výsledky
v obci sa skôr priblížili k celoslovenskému priemeru
než ako bol okresný priemer.
Obe novovzniknuté subjekty Strana práce
a Strana slobody nemali miestne organizácie, nedali
sa počuť ani v predvolebnej kampani, preto ich neúspech bol evidentný.60

ŠAL, pob. SNV, f. ONVG, č. 41/45 prez.; 116/45 prez.; 421/45 prez.; 486 (45 prez. ŠAL, f. ČŽS, ŽS Margecany, Pamätník 1919 až
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Volebné výsledky 26. mája 1946
Veľký
Okres
Folkmar Gelnica Slovensko
Počet
hlasov %
%
%
Strana práce 23
4,55
2
3
Demokr. str. 308 60,87
50
62
KSS
166 30,81
45
30
Strana slobody 4
0,79
2
4
Biele lístky
5
0,98
1
1
Na základe volebných výsledkov bol ustavený
15. novembra 1946 MNV. Do čela 15-členného zboru
bol zvolený Ján Štofan (*1900), členmi sa stali: Ján
Kollár, Juraj a Michal Gregovci, Jozef a Imrich Petríkovci, Jakub Mráz, Imrich Kandrik, Ondrej Elischer, Ján Petkáč, Jozef Hudák, Ján Mariančik, Ján
Bencko, Michal Klein a Emil Daniel. Na prvej schôdzi členovia zvolili päťčlennú obecnú radu, stavebnú, zdravotnú, zásobovaciu komisiu a komisiu pre
telesnú a brannú výchovu. Bola to na vyše štyridsať
rokov posledná samospráva zvolená v demokratických a slobodných voľbách.61
Dôležitou súčasťou činnosti MNV bolo presadenie požiadavky elektrifikácie obce. Objavila sa už začiatkom štyridsiatych rokov, zintenzívnila po napojení na elektrický prúd susedných Jakloviec 4. júla
1943. Obecné zastupiteľstvo každoročne preliminovalo finančné prostriedky na tento účel. Po oslobodení sa požiadavky stupňovali. MNV dal vyhotoviť
príslušné projekty s rozpočtom vo výške 852 200 Kčs.
Počítalo sa so štátnou a okresnou podporou a subvenciou Východoslovenských elektrární. Obec mala
uhradiť 129 000 Kčs. Žiadala Povereníctvo techniky
zaradiť elektrifikáciu obce do dvojročného plánu na
roky 1947 – 1948. To sa jej nepodarilo.62
Povojnové rýchle ekonomické a politické zmeny
prehlbovali spoločenskú diferenciáciu. Dostatok pracovných príležitostí a priaznivejšie zárobkové
možnosti zvyšovali počet robotníkov. Niekoľkí odchádzali pracovať do iných oblastí alebo do českých
krajín. Podľa zoznamu voličov zo 7. mája 1946 z 234
mužov uviedlo svoje hlavné zamestnanie robotník
celkovo 134 mužov, t. j. 57 %, 45 uviedlo roľník
a povozník, t. j. 19 %, 26 bolo železničiarov (11 %),
päť sa hlásilo za lesných praktikantov, rovnako piati
za úradníkov, štyria za učiteľov, štyria za kancelárskych pomocníkov, traja za obchodníkov, dvaja
boli študenti a po jednom sa hlásili za mlynára,
maliara, strojného zámočníka, pomocného zamestnanca, tesára, baníka, policajta, cestára, obuvníka,
krajčíra, hájnika, debnára, murára, hostinského a za
62
63
64
65
66
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jeden penzistu. Až 99 % žien uvádzalo hlavné povolanie domáca.63
Problémom bolo doplnenie hospodárskych zvierat, ktoré boli vo vojnovom období značne zdecimované. Postupne sa predmetom nevôle stávali úradne
predpisované výmery pestovania obilnín a chovu hospodárskych zvierat, určené množstvo produkcie a povinné kontingenty výkupu obilia, mäsa, mlieka a vajec. Počet obyvateľov koncom roku 1948 poklesol na
965 osôb, domových čísiel bolo 188. Pozoruhodný bol
odchod viacerých rodín do Stredy nad Bodrogom, kde
im boli pridelené majetky. Vznikali ďalšie spoločenské organizácie, popri hasičoch to bol predovšetkým
Zväz slovenskej mládeže a Jednotný zväz slovenských
roľníkov, ktorého predsedom sa stal Michal Grega.
Obavy vyvolávali správy o výčinoch banderovských
skupín v okolitých lesoch a dedinách, 11 bývalých
partizánov nastúpilo do armády na ich likvidáciu.64
Nariadením povstaleckej SNR č. 5 zo dňa 6. septembra 1944 boli poštátnené školy všetkých stupňov a do
rúk štátu prešiel majetok fyzických a právnických osôb,
ktorý slúžil školským účelom. Menila sa ideologická
náplň školstva v duchu Košického vládneho programu.
V novej situácii sa ocitli aj tunajšie školy. Školský
inšpektor ich prevzal pod štátnu správu, zriadil štvortriednu Štátnu ľudovú školu a za riaditeľa menoval
Vladimíra Ďurkoviča. Prišli ďalší učitelia, o. i. Ján
Panda (*1923) a manželkou, J. Uličný, N. Sabová
a ďalší. Prestalo členenie žiakov podľa konfesie, do tried
boli rozdelení podľa ročníkov. Obec sa prestala podieľať
na vecných a osobných nákladoch tunajšej školy.65
V jeseni 1947 sa vzťahy medzi demokratickou
a komunistickou politickou reprezentáciou zostrovali,
prispievali k tomu aj prehlbujúce rozpory vo vnútri protihitlerovskej koalície. Diametrálne protichodné predstavy o ďalšom spoločenskom vývoji vyústili do vládnej
krízy vo februári 1948. V jej priebehu nedošlo v obci k
žiadnym verejným prejavom, obyvateľstvo s na-pätím
sledovalo správy o riešení politického konfliktu.
Najdôležitejším informačným zdrojom bolo rozhlasové vysielanie, ktoré mali v rukách komunisti,
jeho prostredníctvom manipulovali verejnú mienku
a postoje. Realizáciu pokynov politických centrál
zabezpečoval Akčný výbor Národného frontu v okresnom sídle a jeho inštruktori v jednotlivých obciach.
Vznikol Miestny akčný výbor Národného frontu,
ktorý pozbavil predsedu MNV funkcie. Na čelo obce
bola dosadená Miestna správna komisia, za predsedu bol vymenovaný Michal Klein a za členov: Ján
Klein, Jozef Kandrik, Jozef Palkov, Ján Bencko,
Jozef Lušňák, František Grega, Ján Mariančik,
Michal Grega ml. a Michal Grega st.66

ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnice zo zasadnutí MNV VF 23. 3. 1946, 14. 1. 1947.
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Spoločensko-politický a administratívny vývoj
obce v rokoch 1948 - 2014
JOZEF SULÁČEK, JAROSLAV GREGA, EMÍLIA PAVÚKOVÁ
Mocenský zvrat po februári 1948 zasiahol do
všetkých sfér spoločenského života. Prebehlo poštátnenie priemyselných podnikov, obchodných zariadení,
remeselníckych dielní a prenikol do oblasti verejného
života, školstva, kultúry i osvety. Ďalším spoločenským zlomom bola kolektivizácia poľnohospodárstva.
Tomu sa podriadili aj obyvatelia Veľkého Folkmara.
V obci vedúcu politickú úlohu zohrala Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska (DO KSS),
ktorej bunka bola založená ešte v roku 1921.
Postupne v jej radoch prevládali domáci starobní
dôchodcovia, koncom osemdesiatych rokov združovala okolo 20 členov (z toho bolo 75 % penzistov) a asi
65 členov závodných organizácií, ktorí boli v obci iba

Pohľad na Veľký
Folkmar z lokality
Pri kríži
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registrovaní. Výbor DO KSS schvaľoval opatrenia
ďalšieho vývoja obce a personálne obsadenie vedúcich
funkcií vo verejnom a spoločenskom živote. Na
schôdzach hodnotil prácu Miestneho národného
výboru (MNV), činnosť spoločenských organizácií,
hospodárenie Jednotného roľníckeho družstva (JRD)
a politickú situáciu v obci. Vedúci funkcionári sa často
striedali, najdlhšie bol predsedom Milan Petrík.
Dňa 30. mája 1948 sa uskutočnili voľby do Národného zhromaždenia. Novej politickej situácii sa
prispôsobil aj volebný systém. Voličovi bola predložená iba jediná kandidátka Národného frontu.
Mechanizmus a štruktúru MNV si môžeme ilustrovať na príklade posledných volieb, ktoré sa konali v dňoch 23. – 24. mája 1986. Zo 752 zapísaných
voličov sa ich zúčastnilo 751. Zvolených bolo 21
poslancov – 12 členov KSS a 9 bez politickej príslušnosti. Volebný výsledok účasti voličov sa zvyčajne pohyboval okolo 99 % platných hlasov. Tento
systém volieb sa udržal až do novembra 1990.

Po zrušení notárskych úradov v roku 1945
ďalších päť rokov štátnu správu zabezpečoval Úrad
národných výborov v Jaklovciach a potom tam zostal
iba matričný úrad. Stanica verejnej bezpečnosti (VB)
bola naďalej v Margecanoch, začas sídlil v obci
okrskový príslušník VB, neskôr pôsobnosť prevzalo
Obvodné oddelenie VB v Gelnici, kde po roku 1990
bolo sídlo obvodu Policajného zboru. V roku 1950 sa
zrušili miestne správne komisie a obnovila sa sústava národných výborov. Členov MNV v obci menoval
Okresný národný výbor (ONV) v Gelnici, prvé
komunálne voľby sa uskutočnili 16. mája 1954.
Počet poslancov sa pohyboval od 18 do 27, tí zo svojho stredu volili sedemčlennú radu a predsedu MNV.
V rokoch 1952 – 1964 bola funkcia predsedu na
úväzok spočiatku s odmenou v sume 300 korún
a MNV riadil uvoľnený tajomník s platom 1 200
korún. Od roku 1964 sa funkcie zmenili – predseda
pracuje na hlavný úväzok a tajomník na čiastočný.
Spočiatku dochádzalo na poste predsedu k častejším zmenám, vo funkcii sa vystriedali Ján Klein,
Jakub Hudák, František Klein, Ondrej Grega, Ján
Petrík, Ondrej Fabrici a Jozef Grega. Od roku 1990
MNV riadil starosta obce Jozef Grega, po ňom
Imrich Kollár, potom František Kollár a od roku
2002 Milan Grega.
Z tajomníkov, ktorí sa častejšie striedali ako
predsedovia, možno spomenúť Jána Timčíka, Jána
Kardohelyho, Jána Terpáka, Michala Kavuliča
z Jakloviec, Jána Pavúka, Jána Kleina, Jána Petríka
z Jakloviec, Jozefa Gregu, Jána Fričovského
a Imricha Rusnáka. Od roku 1990 funkciu zástupcu
starostu zastávali Imrich Kollár, po ňom Milan
Klein, znovu Imrich Kollár, potom Ing. Ján Cziel
a od roku 2006 Ing. Imrich Petkáč.
Pracovníčkami MNV boli: v rokoch 1950 – 1956
Helena Papcunová, vydatá Zimovjanová, Anna
Hrubčová, vydatá Janikovová, Anna Bednáriková,
Gertrúda Gregová, Anna Petrová; v rokoch 1965 –
2000 Mária Chovanová, od roku 1993 Mária
Fabriciová a Anna Burianová, ktorá pracuje od roku
2000. Po zrušení miestneho kultúrneho strediska
v rokoch 1996 – 2000 na polovičný úväzok pracovala Emília Pavúková.
Poradným orgánom MNV boli komisie: finančná,
školská a kultúrna, komisia pre výstavbu a komisia
verejného poriadku, zložené z poslancov, ktorí každoročne začiatkom roka robievali súpis hospodárskych zvierat (dobytka a hydiny) a prijímali od
občanov socialistické záväzky zamerané na rozvoj
a zveľaďovanie obce. Zúčastňovali sa plenárnych
zasadnutí, kde sa riešili problémy obce a prijímali
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i schvaľovali uznesenia. Neskôr sa vytvorili štyri
poradné komisie, najaktívnejšia bola komisia na
kontrolu obchodných zariadení. Riadiacim centrom
sa stali okresné politické orgány, s obcou boli prepojené prostredníctvom inštruktora (aktivistu).
Obec zostala administratívnou súčasťou Gelnického
okresu patriaceho do Košického kraja. Po územnej
reorganizácii 1. júla 1960 sídlo ONV v Gelnici zaniklo a obec sa začlenila do okresu Spišská Nová
Ves, ktorý patril do Východoslovenského kraja. Od
roku 1996 bol obnovený Gelnický okres a patrí pod
Košický samosprávny kraj.
V zložitých povojnových pomeroch bolo najdôležitejšou úlohou MNV odstraňovať dôsledky vojny,
zabezpečovať plnenie predpísaných kontingentov
súkromne hospodáriacich roľníkov, starať sa o zásobovanie, neskôr pomáhať rozvoju miestneho JRD
a organizovať verejný život. Až do roku 1953 platil
lístkový systém na odber potravín a denných
potrieb, mnohokrát výška prídelu nepostačovala,
bolo ich treba prikúpiť na čierno za prehnané ceny.
S rozvojom domovej výstavby sa postupne rozvíjala aj technická a občianska vybavenosť i verejné
služby, o čo sa snažili miestni činitelia. Od roku
1948 pravidelné autobusové spojenie s Gelnicou,
Margecanmi, neskôr s Košicami umožnilo žiakom
a študentom dochádzku do škôl, dospelým do
zamestnania, za nákupmi a inými potrebami.
Pozitívnym rozšírením zárobkových zdrojov bola
výstavba Trate mládeže, budovanie vodnej nádrže
Ružín v rokoch 1963 – 1970, ktorá sa dotýkala aj
východného okraja chotára obce. Vznikli priemyselné a komunálne zariadenia v Gelnici, Prakovciach,
Krompachoch a v Košiciach. Tradične vysoké
zastúpenie mali zamestnanci železnice.
Napriek tomu, že časť občanov bývajúcich na
Močidloch bola napojená na miestnu sieť z mlyna,
kde fungovala vodná elektráreň, významným počinom MNV bolo v roku 1953 zavedenie elektrického
prúdu. Obec získala verejné osvetlenie, začalo sa
s využívaním domácich elektrospotrebičov a dostupnejším sa stalo rozhlasové a neskôr televízne
vysielanie. Obecného bubeníka v roku 1957 nahradil miestny rozhlas – neodmysliteľný technický
nástroj na sprostredkovanie informácií, v roku 1975
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sa realizovala výstavba nového rozhlasu. Využívali
ho MNV, JRD, spoločenské organizácie, žiaci miestnej školy a rozhlasové krúžky. Neskôr dominujúcim
sa stal volebný program obce, ktorý obsahoval
najdôležitejšie úlohy rozvoja a zmeny charakteru
dediny. Od roku 1958 osobitný význam nadobudli
investičné a neinvestičné stavebné práce v rámci
akcie „Z“, do ktorých sa zapájali široké občianske
kruhy. Prvoradou úlohou MNV bola výstavba administratívnej budovy, v tomto období sídlil v rodinnom
dome č. 196 (u Nacki). Po usporiadaní majetkových
vzťahov v roku 1956 sa začala výstavba, stavebný
materiál (tehly) bol získaný zbúraním plota
Okresného súdu a väznice v Gelnici. Stavba bola
ukončená v roku 1959. Na poschodí okrem
úradovne MNV bol 23. marca 1959 zriadený Poštový
úrad, v podkroví miestnosť pre členov Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB – odbojárov) a v prízemnej časti budovy garážové priestory
a zasadačka požiarneho zboru.
V roku 1979 sa ukončila prístavba budovy MNV,
kde sa presťahovala úradovňa MNV, pošta s automatickou telefónnou ústredňou a zriadila sa tam
poradňa pre matky s deťmi, ktorá bola po čase
zrušená. Priestory v suteréne prístavby sa využili
na sklady, neskôr sa časť skladov prestavala na
kotolňu ústredného kúrenia budovy obecného úradu
a kultúrneho domu.

Návšteva
sovietskeho vojaka,
ktorý v čase
II. svet. vojny
bojoval spoločne
s tunajšími
partizánmi

JÁN KLEIN,
predseda MNV

Asanácia bývalej
Rosenbergovej
muštárne – 1961/62
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Prístavba
a rekonštrukcia
budovy MNV

Ďalšou svojpomocnou zveľaďovacou akciou bola
regulácia potoka v časti obce Pod Roštakom až po
ústie Kojšovského potoka.
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staršie predvojnové domy boli likvidované. Zvýšila
sa starostlivosť o priečelie domov a pozornosť sa
venovala priedomiu a úprave dvorov. Prideľovali sa
stavebné pozemky v dovtedajších okrajových územiach
intravilánu, čím vznikli nové ulice Pri Hamriku, Nad
plotami, spodná, neskôr vrchná Nová ulica, potom
Lučky, Pod Roštakom a v deväťdesiatych rokoch
ulica Nad základnou školou (ZŠ), kde sa k nim
museli vybudovať inžinierske siete, elektrické
rozvody a príjazdové cesty. Vzhľadom na zvlnený
terén intravilánu obce bolo potrebné postaviť
oporné múry a cestné priekopy. Napríklad v roku
1988 v časti obce Lučky bolo potrebné rozšíriť úvoz
a brehy spevniť obojstrannými opornými múrmi,
vybudovať kanalizačné potrubie pre zvod povrchovej
vody, spevniť cestný zvršok a položiť asfaltový
koberec. Podstatný podiel na týchto prácach majú
občania bývajúci v tejto časti obce. Podobne v roku
1990 z dôvodu svahovitého terénu v časti obce nad
ZŠ sa vybudoval oporný múr ponad záhradu občana

Výstavba a sociálny rozvoj

Staršie rodinné
domy v obci
nadobudli charakter
chalupy


Jakub Varga
„Kuba“ so svojím
autom
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Individuálna výstavba rodinných domov sa spomalila, spôsobili to znížené príjmy rodín družstevných roľníkov a nepriaznivé dôsledky peňažnej
reformy z roku 1953, keď obyvateľstvo prišlo o podstatnú časť úspor, prejavoval sa nedostatok stavebného materiálu, najmä tehál a cementu. Brzdou bola
aj dočasná stavebná uzávera v intraviláne obce.
MNV namiesto stavebných povolení udeľoval „ubytovacie povolenia“, pri ktorých pod rúškom generálnej opravy pokračovala individuálna bytová výstavba, ktorá akcelerovala koncom päťdesiatych rokov,
najrýchlejšie sa rozvíjala po roku 1970. Pre MNV sa
stala dôležitou problematika obstarávania stavebných pozemkov a dodržiavanie územného plánu
ďalšieho rozvoja obce, ktorý v tom čase vypracoval
košický podnik Stavoprojekt. V rokoch 1946 – 1970
sa v obci vybudovalo 156 nových domov, čo predstavovalo vtedy vyše 65 % celkového domového
fondu. Obnovovali sa a modernizovali staršie domy
pozdĺžneho tvaru prístavbou predných častí, naj-

Imricha Papcuna, šesťbytový dom pre učiteľov a celý
školský pozemok. Povrchová voda sa odviedla
kanálom dole Skalkou do miestneho potoka. Pri
domovej výstavbe sa využívali nové stavebné prvky,
tvarovky, preklady, obkladový materiál. Stavali sa
garáže, pribúdali priestranné pivnice a hospodárske
budovy (stodoly, šopy, maštale) strácali svoju pôvodnú funkciu, najmä po vytvorení celoobecného JRD
a úpadku záhumienkového hospodárenia. Neskôr
staršie rodinné domy v obci nadobudli charakter
chalupy pre potomkov našich obyvateľov i cudzích
rodín, bývajúcich v meste, hlavne z Košíc. Po
ukončení vodného diela Ružínska priehrada, ktorá
susedí s katastrálnym územím obce, sa osobitné
prírodné prostredie na úseku Železník až po opátsky Zlatník (Strieberna mlaka, Dziery, Čertovik,
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Časť obce Vyšný
koniec, v pozadí
Lúčky

Kažeň a Rovienky) stalo atraktívnym pre výstavbu
rekreačných podnikových a súkromných chát. Do
roku 1985 ich bolo vybudovaných 85, toho času sa
eviduje 95 chát. V lokalite na Dzieroch a v Jedline
boli vybudované lyžiarske vleky.
Realizovala sa generálna oprava elektrorozvodnej siete a rozšírilo sa verejné osvetlenie, v roku
1965 bol postavený v katastri obce Rovienky vykrývač prvého programu a v roku 1986 druhého TV
programu. Zaznamenal sa prudký nárast majiteľov
televíznych prijímačov. Kvôli rozšíreniu a skvalitneniu príjmu televíznych programov si 135 koncesionárov v roku 1992 vlastnými finančnými prostriedkami realizovalo montáž televízneho káblového rozvodu. Ku koncu roka 2013 vzrástol počet
prijímateľov na 280 domácností.
Pri sčítaní ľudu 1. decembra 1970 bolo narátaných 250 práčok, 153 chladničiek, 212 televízorov, 10 osobných áut, 65 motocyklov a 10 garáží.
Okruh predmetov a zariadení dennej potreby
neustále narastal. Rozšírila sa telefonizácia a využívanie elektronických prostriedkov. Upravili sa verejné priestranstvá a riešil sa problém s komunálnym
odpadom veľkoobjemovými kontajnermi. Popri
hlavnej bezprašnej ceste boli vybudované chodníky,
čím sa zvýšila dopravná bezpečnosť. Podstatne sa
rekonštruovali a rozšírili miestne komunikácie
položením asfaltového koberca. Cintorín sa oplotil
betónovou podmurovkou, doplnil sa odpadovým
košom, zaviedla sa tam voda a prebehla generálna
oprava obidvoch kostolov.
V roku 1984 MNV zriadil drobnú prevádzkareň,
zakúpil tri nákladné motorové vozidlá – V3S valník,
vyklápač a fekálny voz, pracovné stroje Bielorus
a DH 112, ktoré prevádzali prepravné služby obyvateľstvu a podieľali sa na obecných stavebných
a rekonštrukčných prácach. Vedúcim prevádzky sa
stal Jozef Mráz, po ňom Imrich Mráz, obaja boli

zároveň aj vodičmi. Okrem nich ako vodiči pracovali
aj Jozef Chovan, František Barborič, Ondrej Fabrici,
Ján Petkáč, Jozef Petkáč, neskôr Ľudovít Fabrici,
Juraj Lörinc a Marek Tomaško.
V rokoch 1988 – 1989 sa uskutočnila výstavba
čistiarne odpadových vôd (ČOV) pre základnú a materskú školu i hospodársky pavilón (HP). Kvôli vyššej
kapacite bola na ČOV napojená aj šesťbytová jednotka a ďalších 20 rodinných domov z Novej ulice.
Stavba bola o to náročnejšia, lebo sa nachádza vo
veľmi stiesnených priestoroch medzi rodinnými
domami, kde bolo treba vyhĺbiť priestor približne
10 × 6 m do hĺbky dvoch metrov, odstrelom to nebolo
možné, použilo sa pneumatické kladivo. Dodávku zariadenia po dohode s projektantom zabezpečil rodák
Václav Grega, bývajúci v Šlapaniciach pri Brne.
Radikálne ekonomicko-sociálne zmeny poznamenali sídelné, sociálne a životné prostredie. Popri
pozitívnych zmenách sa výrazne prejavili aj negatívne dôsledky týchto procesov, predovšetkým
v značných výkyvoch v demografickom vývoji.
Zatiaľ čo do roku 1970 sa počet obyvateľov zvyšoval a vtedy obec dosiahla rekordných 1 335 obyvateľov, v nasledujúcom období možno sledovať postupný úpadok. Došlo k migrácii najmä mladších
populačných ročníkov do Gelnice, Košíc a iných
miest, kde sa im núkali lepšie pracovné možnosti,
nové byty a kvalitnejšie služby. Značná časť
mladých ľudí si postavila rodinné domy v Margecanoch. Poklesli populačné trendy, rodilo sa
menej detí. Ostatné sčítanie obyvateľstva v roku
2011 naznačilo, že táto tendencia sa zastavila.
Narastal počet občanov do-chádzajúcich do práce,
mnohí si postavili nové domy. V roku 2001 počet
domov v obci dosiahol 350, z nich 76,86 % bolo
trvalo obývaných a podiel ekonomicky aktívnych
občanov, ktorí dochádzali za prácou mimo obce,
dosahoval 67,86 %.
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Počet obyvateľov trvalo bývajúcich v obci
Rok
1950
1960
1970
1980
1990
2001
2011
2012
2013

Počet obyvateľov
990
1 257
1 335
1 198
1 050
930
951
921
912

Pri verejnoprospešných prácach výdatnú pomoc
preukázali občania aj spoločenské organizácie, za
čo všetkým patrí poďakovanie. Každoročne odpracovali mimoriadne množstvo brigádnických hodín.
Obec sa stala viackrát víťazom tradičných súťaží
národných výborov – v roku 1984 k 40. výročiu SNP
bola vyznamenaná za úspešné výsledky pri realizácii investičnej časti akcie „Z“ Čestným uznaním
vlády SSR 1. stupňa a finančnou odmenou vo výške
100 000 Kčs. Čestné uznanie z rúk predsedu vlády
Slovenskej socialistickej republiky (SSR) Petra
Colotku na Bratislavskom hrade dňa 22. apríla
1985 prevzali zástupcovia MNV: predseda Jozef
Grega, podpredseda Milan Petrík a tajomník Imrich
Rusnák. Aj pri ďalších príležitostiach získala obec
ocenenia a uznania, patrila k najúspešnejším
v okrese.
Rastúci objem verejných prác si vyžadoval
zvýšené položky obecného rozpočtu. Príjmy sa
získali predovšetkým z daní a poplatkov, značné
prostriedky plynuli zo štátnych dotácií a podpôr.
S ekonomickým rozvojom rástol aj objem majetku v správe MNV, v roku 1962 činil 4 618 826,08
Kčs, do roku 1989 sa zvýšil na 9 918 824,43 Kčs,
z toho 7 199 436,00 Kčs tvorili základné prostriedky, 78 216,75 Kčs DKP a materiálne zásoby
2 641 171,68 Kčs.
Chotár obce v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezaznamenal podstatnejšie zmeny. Jeho celková výmera k 1. januáru 1979 činila 2 311,91 ha.
Rozloha sa uchováva dodnes.
Orná pôda
Záhrady
Ovocné sady
Lúky
Pasienky
Lesná pôda
Vodné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy

96,06 ha
10,22 ha
0,54 ha
178,03 ha
382,51 ha
1 494,76 ha
52,05 ha
21,70 ha
76,04 ha

Menil sa doterajší spôsob života, upadali tradičné zvyklosti a obyčaje dedinského prostredia.
Prejavoval sa úpadok tunajších svojráznych krojov,
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najmä mužského kroja, ženský ustupoval pomalšie
a zachoval sa dodnes a do módy prišlo tzv. skľepovo
platno. Zanikla domáca výroba krpcov (bačkorov),
tkanie domáceho plátna, kobercov, neskôr aj iné
ručné práce žien. Kupovali sa lacné „baťovky“.
Moderné civilizačné trendy poznamenali celú oblasť
duchovnej kultúry. Postupne zanikali zvyky, ktoré
sprevádzali spôsob života pri rôznych príležitostiach – svadby, krstiny, zásnuby, konajú sa v menšom, uzavretom okruhu príbuzných.
Revolučný rok 1968
Veľké nádeje, podobne ako ľud celého Československa, vkladalo tunajšie obyvateľstvo do zmien
vo vedení Komunistickej strany Československa
(KSČ) v januári 1968. Narastali požiadavky federatívneho usporiadania republiky, zrušenie cenzúry,
volalo sa po náprave chýb a ľudia verejne vyslovovali
svoje názory a postoje. MNV a DO KSS vypracovali
akčné programy, ktoré sa schvaľovali na celoobecných zhromaždeniach. Sľubne sa rozvíjajúci obrodný
proces 21. augusta 1968 násilne udusili okupačné
armády piatich krajín Varšavskej zmluvy. Prepukla
nákupná panika, skupovali sa predovšetkým potravinové články. Tunajší MNV i DO KSS v re-zolúcii zo
dňa 22. septembra 1968 zaujali odmietavé stanovisko k vstupu okupačných vojsk a žiadali najvyššie orgány zabezpečiť normalizáciu života tak,
ako to bolo pred 21. augustom 1968.
Na nových cestách od roku 1990
Koncom osemdesiatych rokov sa prejavovala
celospoločenská stagnácia a v mnohých oblastiach
úpadok, prehlbovali sa hospodárske problémy a spomalil sa rast životnej úrovne. Zmeny vo vtedajšom
Sovietskom zväze a v susedných krajinách významnou mierou prispeli k silnejšiemu odporu proti
komunistickej totalite a demonštráciou pražských
študentov 17. novembra 1989 sa zaznamenal pád
socialistického režimu. Postupne sa hľadali cesty
k obrode ľudských práv a ozdraveniu ekonomicko-sociálneho života. Do popredia sa dostával disent
kresťanských iniciatív a nezávislých občianskych
združení. Nastolený demokratický poriadok vytváral podmienky občianskych práv, politickú angažovanosť, trhové hospodárstvo, obnovila sa sloboda
prejavu, tlače a zhromažďovania.
V súlade s celospoločenskou atmosférou vyvíjali
sa pomery aj vo Veľkom Folkmare.
Na zasadnutí pléna 24. februára 1990 poslanci
vyjadrili snahu naďalej zodpovedne vykonávať svoju
poslaneckú činnosť s vedomím prospievania a rozširovania právomoci národného výboru a jeho zodpovednosti za ekonomický, sociálny a kultúrny
rozvoj obce. Objavili sa síce kritické hlasy na adresu
niektorých funkcionárov, že zapríčinili zaostávanie
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rozvoja obce v porovnaní so susednými Jaklovcami
a Margecanmi, ale zloženie MNV sa nezmenilo, hoci
nový zákon č. 6/90 Zb. umožňoval do 31. marca
1990 jeho doplnenie. V pôvodnom zložení vykonával
svoju funkciu až do posledného plenárneho zasadnutia 9. novembra 1990 v tomto obsadení: Jozef
Grega – predseda, Imrich Rusnák – tajomník,
poslanci: Ing. Ján Cziel, Juraj Fabrici, Ján Grega,
Miroslav Grega, Marta Kandríková, Irena Kočíková,
Imrich Kollár, Emília Kollárová, Mária Kollárová,
Ján Ľudrovský, Emília Pavúková, Ján Petkáč, Juraj
Petrík, Milan Petrík, Milan Petrov, Pavel Sedlák
a Anna Vargová.
Demokratické voľby do najvyšších zastupiteľských zborov sa uskutočnili 8. – 9. júna 1990 na
základe rovného volebného práva s tajným hlasovaním. Kandidovalo 16 politických strán a hnutí.
Významné pozície v našej obci získalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a značný vplyv si
uchovali komunisti, koncentrovaní v Strane demokratickej ľavice (SDĽ).
V komunálnych voľbách 23. – 24. novembra
1990 bolo z 37 kandidátov zvolené 12-členné obecné zastupiteľstvo, siedmich nominovala KSS (SDĽ)
a piatich KDH. Členmi zastupiteľstva sa stali: Ján
Fabrici, Imrich Grega, Ján Grega, Jaroslav Jalč,
Milan Klein st., Milan Klein ml., Anna Kleinová,
Imrich Mráz, Václav Petrík, Eva Petríková a Imrich
Tomaško. Priamou voľbou bol zvolený starosta obce
Jozef Grega a jeho zástupcom sa stal Imrich Kollár.
Zmenil sa právny poriadok, vytvorili sa predpoklady pre prístupové procesy do Európskej únie
a Severoatlantického paktu. Odstránila sa sústava
národných výborov a verejná moc sa prebudovala na
štátnu správu a na územnú samosprávu. 10. decembra 1990 sa obec stáva výkonným orgánom a samostatnou nositeľkou právnej subjektivity, hospodári s vlastným majetkom, rozhoduje o daniach,
stavebnom poriadku, zodpovedá za školy, kultúrne
zariadenia a miestne komunikácie. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a uspokojovanie potrieb občanov. Najvyšším
orgánom samosprávy je obecné zastupiteľstvo a starosta obce, ktorého volia všetci občania, čím sa zdôraznila jeho zodpovednosť voči obyvateľom obce.
Zástupcom starostu sa po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom stáva poslanec s najväčším počtom
hlasov.
Začiatkom júna 1992 sa v našej obci na predvolebnom zhromaždení zúčastnili vládni predstavitelia: predseda Slovenskej národnej rady (SNR)
František Mikloško, predseda vlády Slovenskej
republiky (SR) Ján Čarnogurský, poslanec SNR
František Javorský a členovia parlamentu. Za ľavicovo orientovanú stranu sa predvolebného zhromaždenia zúčastnil predseda (SDĽ) Jozef Migaš.
Víťazom volieb do SNR 5. – 6. júna 1992 sa v obci
stalo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS),
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ktoré získalo 36,20 % z platných 664 hlasov, KDH
získalo 24,89 %, SDĽ 15,56 %.
V roku 1992 sa pozornosť koncentrovala na
rokovania českej a slovenskej politickej reprezentácie o usporiadaní štátu a na formovanie slovenskej
štátnosti. Poslanci SNR schválili 17. júla 1992
Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky
a 1. septembra 1992 jej ústavu, 25. novembra 1992
Federálne zhromaždenie odhlasovalo ústavný zákon
o rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Dňom 1. januára 1993 vznikla Slovenská republika ako slobodný demokratický a nezávislý štát
s plnou suverenitou. Tunajšie obyvateľstvo túto
mimoriadnu udalosť v živote národa privítalo polnočnými oslavami v strede obce, hlaholom zvonov
z oboch kostolov, príhovorom starostu a svetelnými
efektmi.
V predčasných voľbách do Národnej rady SR (30.
septembra – 1. októbra 1994) HZDS zostalo najsilnejšou politickou stranou na Slovensku i v tunajšej
obci. Podobne aj v roku 1998, keď nastúpila koaličná vláda Mikuláša Dzurindu.
Rok 1994 bol opäť volebným rokom a na ďalšie
štyri roky zložilo sľub 12 poslancov: Ján Fabrici,
Imrich Grega, Milan Grega, Miroslav Grega, Jana
Guľová, Anna Kleinová, František Kollár, Ján
Petrov, Marek Seliga, Jozef Petrík a Jozef Tomaško.
Starostom obce sa stal Imrich Kollár a jeho zástupcom Milan Klein.
Nežná revolúcia v roku 1989 poznamenala dôsledky ekonomických zmien a sociálne postavenie značnej časti obyvateľstva. Prechod na trhovú
ekonomiku viedol k obmedzovaniu alebo zastaveniu
prevádzok a k prepúšťaniu zamestnancov. Najcitlivejšie sa to prejavilo v strojárskej výrobe zrušením
prevádzok v Prakovciach, Gelnici a v Krompachoch,
čo spôsobilo až 25%-nú nezamestnanosť ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Našťastie, rozbiehali sa
práce na obecnom vodovode, kanalizácii a plynofikácii, preto sa väčšina nezamestnaných zapojila do
verejnoprospešných prác.
Vodovod, kanalizácia
Obecné zastupiteľstvo si hneď po svojom
ustanovení v roku 1990 vytýčilo za úlohu výstavbu
vodovodu, kanalizácie, čističky odpadových vôd
a plynofikácie. V popredí bola výstavba vodovodu.
Táto požiadavka sa nastoľovala od roku 1960 a voda
sa stala chronickým problémom, jednak jej
nedostatkom v období sucha i častým upozorňovaním hygienikov na jej hygienickú škodlivosť.
Požiadavka bola od roku 1964 súčasťou všetkých
volebných programov. V roku 1967 MNV opätovne
žiadal zaradenie výstavby vodovodu s predpokladom
výstavby v roku 1985, predpoklad sa nenaplnil.
V suchej jeseni 1986 v 82 súkromných a šiestich
verejných studniach nebolo pitnej vody. Pred115
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Požiar na plynovej
regulačnej stanici
– r. 2012

stavitelia obce túto záležitosť riešili úpravou verejných studní a vybudovaním dvoch nových studní
pred domom Jakuba Vargu na Novej ulici a pri dome
Imricha Tomaška Pri Hamriku. Okolo roku 1989
bolo v obci 150 súkromných a desať verejných
studní. Okrem už spomenutých boli ďalšie verejné
studne v Doline pri dome Jána Jakubišina, Milana
Kleina a pred Ledváka. Pod Roštakom bola rína –
najväčší zdroj pitnej vody, a na Brehu pred domom
Jána Ľudrovského. Ďalšia bola pri potôčku
v blízkosti pomníka padlých spoluobčanov, potom
v strede obce pri zastávke autobusu, jedna bola
medzi obchodom a katolíckym kostolom a na dolnom konci pred domom Jána Gregu (Macejodzuri).
Z uvedených verejných i súkromných studní väčšinu
hygienici označovali za nevyhovujúci zdroj pitnej
vody. Medzi pamätníkov verejných studní zaiste
patrí jedna z najstarších kameňom stavaných studní
v časti obce pred Ledváka, ktorá má dodnes drevenú
striežku s korbou a reťazou, na ktorej bolo v minulosti uviazané drevené, neskôr plechové vedro.
Niektoré studne sa časom zasypali, ostatné sú opatrené betónovými príklopmi so zabudovanou železnou pumpou.
V roku 1985 bol schválený výhľadový plán
skupinového vodovodu Kojšov – Veľký Folkmar –
Jaklovce – Margecany. Pripravovala sa projektová
dokumentácia a košický závod geologického
prieskumu začal prieskum záchytného prameňa
v lokalite Predná a Zadná dolina. Tento projekt sa
neakceptoval, až po dôkladnom hydrogeologickom
prieskume Ing. Josifa z Košíc bol vypracovaný nový
projekt. Za najprijateľnejší zdroj vody sa považoval

prameň v lokalite Predná dolina a záchyt dvoch
povrchových zdrojov. Návrh prešiel viacerými
úpravami pri spresňovaní zdrojov, trasy prívodného
potrubia, umiestnenia úpravne vody a pri odstránení
zložitých stavebných postupov.
Práce na zbernom objekte sa začali v roku
1992, v apríli 1992 prebehla užšia súťaž na dodávateľa stavebných prác. Zúčastnilo sa jej päť stavebných firiem. Najvýhodnejšie podmienky ponúkol
Ekostav Michalovce, neskôr v dôsledku nekvalitnej
práce došlo k vypovedaniu zmluvy a stavbu prevzala domáca stavebná skupina Správy obecných lesov.
Náležitosti týkajúce sa hydrogeologického prieskumu, projektov a práce na výstavbe zberného objektu
sa vykonali pod vedením Jozefa Gregu, dlhoročného
skúseného starostu obce. Po komunálnych voľbách
v roku 1994 výstavba úpravne vody, dvoch vodojemov s objemom 300 m3 a rozvodov v obci pokračovala za dohľadu nového starostu obce Imricha
Kollára. Náklady na výstavbu vodovodu dosiahli
výšku 26 191 000 Sk, ukončená a odovzdaná do užívania bola 15. decembra 1998. V roku 2011 vodovod
využívalo 93,39 % bytov v obci. Kanalizácia a čistička vody neboli ukončené súbežne s vodovom pre
nedostatok finančných prostriedkov. Problém sa
vyriešil vyššími štátnymi dotáciami, ktoré vybavil
rodák Ing. Ján Mráz, vtedajší minister Výstavby
a verejných prác Slovenskej republiky. Bolo
uložených 3 120 metrov potrubia a náklady činili
18 200 000 Sk.
Plynofikácia obce
Ďalšou kľúčovou celoobecnou stavbou bola plynofikácia, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo
20. novembra 1991. Po vypracovaní projektovej dokumentácie projektovým oddelením košického odštepného závodu Slovenského plynárenského priemyslu
(SPP) pod vedením Ing. Uhrinovej a po odobrení
Úradom životného prostredia v Gelnici víťazom
súťaže a hlavným dodávateľom stavby bol Slovenský
plynárenský priemysel z Košíc. Stavebné práce sa
začali 16. septembra 1996 budovaním vysokotlakovej prípojky z Jakloviec a rozvodných sietí
v obci. Bolo potrebné prekonať strmé zrazy v tvrdej
hornine, potrubie pretlačiť popod štátnu cestu
a miestny potok. Bolo uložených 1 277 bežných
metrov vysokotlakového potrubia a 5 425 bežných
metrov potrubia v rozvodnej sieti. Celkové náklady
boli vyčíslené sumou 10 605 000 Sk. Výstavba
trvala 13 mesiacov a začala sa užívať 20. októbra
1997. V roku 2011 podiel plynofikovaných bytov
v obci činil 81,86 %. V súvislosti s plynofikáciou sa
treba zmieniť o mimoriadnej udalosti. Za obcou
smerom na Jaklovce vypukol 10. apríla 2012 požiar
spojený s obrovským výbuchom na regulačnej stanici. Plynárenskej spoločnosti vznikla škoda za vyše
200 000 eur.
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Po ukončení stavebných prác na výstavbe
vodovodu, kanalizácie a plynofikácie boli všetky
ulice rozkopané, z finančných dôvodov sa upravili
komunikácie iba v strede obce a na Novej ulici.
Ostatné cesty v okrajových častiach obce boli iba
provizórne upravené.
Významnou vodohospodárskou stavbou v obci
bolo rozšírenie hlavného cestného ťahu Košice –
Jaklovce č. II/547. Išlo o úsek v časti obce od vrchného mosta až k cintorínu. Realizovalo sa rozšírenie
vozovky, výstavba nového mosta, spevnenie brehov
Kojšovského potoka nad a pod mostom, asanácia
rodinného domu Juraja Fabriciho, zníženie cestného
zvršku pri cintoríne, vybudovanie chodníka i vytvorenie niekoľkých parkovacích miest. Stavba si
vyžiadala náklady 5 589 694 Sk a do prevádzky bola
odovzdaná 22. decembra 1997. Investorom stavby
bola Slovenská správa ciest.
V tretej vláde Vladimíra Mečiara v rokoch 1994
– 1998 ministrom výstavby a verejných prác sa stal
tunajší rodák Ing. Ján Mráz (*1940), nominant
koaličnej politickej strany Združenie robotníkov
Slovenska (ZRS). Pomohol obci pri získavaní prostriedkov na výstavbu vodovodu, kanalizácie a plynofikácie, za čo mu patrí srdečné poďakovanie.
Dňa 1. septembra 1995 sa predseda ZRS Ján
Ľupták, minister výstavby rodák Ing. Ján Mráz,
minister pre správu a privatizáciu národného
majetku Peter Bisák, minister spravodlivosti Jozef
Liščák a podpredseda vlády SR Jozef Kalman
zúčastnili tunajších osláv Dňa Ústavy SR. Súčasťou
osláv bolo zasadenie lipy pri kultúrnom dome
a odohranie priateľského futbalového zápasu medzi
naším mužstvom a predstaviteľmi ZRS.
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V roku 2000 sa asfaltovým kobercom upravili
cesty od časti obce Grodlik, okolo futbalového
ihriska smerom k rybníku i cesta smerom do dediny
až po napojenie na hlavnú cestu pri katolíckom kostole. Regulácia miestneho potoka v centre obce sa
realizovala v roku 2001 s využitím časti panelov
a kamennou obmurovkou.
V priebehu ostatných desaťročí nastali zmeny
v spôsobe života a politického spektra. Vznikli nové
združenia a strany, postupne sa menilo zloženie politických síl. Charakteristickým rysom zmien bol
podstatný pokles účasti občanov vo voľbách a tým aj
nižší počet platných hlasov, prejavom toho boli
voľby v roku 2002. Z 541 platných hlasov získalo
HZDS 25,13 % hlasov, Smer 20,88 %, KDH 11,82 %,
SDĽ 11,09 %, ANO 19,53 %.
Po decembrových komunálnych voľbách na roky
2002 – 2006 si na stoličku starostu obce zasadol
nezávislý kandidát Milan Grega. Obecné zastupiteľstvo pozostávalo zo siedmich členov: Ing. Ján
Cziel (zástupca starostu), poslanci Maroš Grega,
Ing. Imrich Petkáč, Ing. Viliam Fabrici, Zoltán Šveda, Dana Hovanová, Mgr. Ľubomír Kollár.
Zloženie komisií:
Finančná: Ing. Viliam Fabrici, Ladislav Hovan,
Ing. Ján Cziel;
Stavebná: Ing. Imrich Petkáč, Milan Petrov,
Vladimír Fabrici;
Ochrana ŽP a verejného poriadku: Dana Hovanová, Jozef Tomaško, Marián Ledvák;
Kultúrno-športová komisia: Maroš Grega, Janka
Vavreková, Dagmar Ambrozová, Miloš Guľa, Ľubomír Ledvák.
Vývoj dejín obce po roku 2000 určovali predovšetkým nové možnosti plynúce z integrácie do
Európskej únie a možnosť čerpať prostriedky na
rôzne projekty z európskych fondov i Štátneho rozvoja bývania. Tieto možnosti pomohli k rozvoju
a skrášleniu obce po roku 2002.
Volebné obdobie 2002 – 2006

Zasadenie lipy pri kultúrnom dome – r. 1995

Vo volebnom období rokov 1998 – 2002 funkciu
starostu zastával František Kollár a zástupcu
Imrich Kollár, do obecného zastupiteľstva boli
zvolení: Ing. Ján Cziel, Zoltán Šveda, Ing. Imrich
Petkáč, Mgr. Juraj Kandra, Radovan Klein, Marek
Seliga, Milan Grega, Rastislav Klein, Ing. Viliam
Fabrici, Ľudovít Fabrici, Ján Grega.

Na miestnom futbalovom ihrisku obec z vlastných finančných zdrojov realizovala výstavbu
altánku. Využívajú ho nielen športovci, ale aj
požiarnici, poľovníci a školská mládež. Následne
tam bola zrekonštruovaná futbalová tribúna a pristavená klubovňa. Rekonštrukciou prešli šatne,
sociálne zariadenie, vymenili sa okná a dvere.
Finančné prostriedky na prestavbu tohto športového stánku zabezpečil Ing. Ján Mráz a realizovala firma Stavoterm, s. r. o., Michalovce.
V roku 2004 bola na verejnom osvetlení celej
obce urobená výmena ortuťových výbojok s veľkou
spotrebou elektrickej energie za modernejšie, majúce energetickú spotrebu nižšiu o dve tretiny.
V tomto roku začala firma Miva plus, s. r. o.,
Košice výstavbu budovy čističky odpadových vôd,
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Polyfunkčný bytový
dom s 15 bytovými
jednotkami

pričom uskutočnila hrubú stavbu čističky. V priebehu uplynulého obdobia bola kompletná stavebná
časť budovy ukončená a v mesiaci septembri 2014
sa ukončilo výberové konanie na dodávateľov technologického zariadenia.
Obec v snahe zabrániť ďalšiemu poklesu obyvateľstva riešila rastúci nedostatok bytov, najmä
pre mladé rodiny, vybudovaním nájomných bytov
s príspevkom Štátneho fondu rozvoja bývania. Na
budove materskej školy, hospodárskeho pavilónu
a školskej jedálne bolo v období júl 2005 – september 2006 postavených 11 podkrovných bytov, z toho
boli tri jednoizbové, štyri dvojizbové a štyri trojizbové s úhrnným nákladom 15 333 593 Sk. Zho-

 
Obecné
zastupiteľstvo
v apríli 2010
udelilo Čestné
občianstvo obce
Veľký Folkmar
rodákovi
Ing. Štefanovi
Mrázovi
za dlhoročný prínos
v rozvoji obce
Veľký Folkmar
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toviteľom bola firma Stavoterm, s. r.o., Michalovce,
stavebný dozor Jaroslav Grega.
V centre obce sa od júla 2006 do júla 2009 realizovala výstavba polyfunkčného bytového domu
s 15 bytovými jednotkami, z toho boli štyri byty jednoizbové, päť dvojizbových a šesť trojizbových
v celkovom náklade 18 279 641 Sk s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Zhotoviteľom bola firma
Miva plus, s. r. o., Košice. V súťaži Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky tento bytový dom získal 3. miesto
v kategórii Bytový dom s úsporným riešením bytov.
Stavebnými úpravami priestorov hospodárskeho
pavilónu (prestavba výdajne stravy, starého fitnescentra a priestorov cukrárenskej výroby) boli zriadené 4 bytové jednotky, a tak si 30 mladých rodín
našlo nové bývanie.
V lete roku 2006 sa z obecných finančných zdrojov
vyasfaltovali miestne komunikácie v častiach obce Pod
Roštakom, Vyšný koniec, Dolina, Ulička, Pri mlyne
a Močidla. Predtým bolo potrebné vyriešiť vlastnícke
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vzťahy pod komunikáciami. Naši občania ochotne
a bezplatne venovali obci časti týchto pozemkov.
Vo volebnom období rokov 2006 – 2010 po komunálnych voľbách obecné zastupiteľstvo pracovalo
v zložení: starosta obce Milan Grega, jeho zástupcom bol Ing. Imrich Petkáč, poslancami boli: Ing.
Anna Bednáriková, Ing. Ján Cziel, Anna Gaľová,
Maroš Grega, Mgr. Ľubomír Kollár, Zoltán Šveda.
Kontrolór obecného úradu: od 1. januára 2004 –
31. decembra 2008 Anna Hudečková a od 28. mája
2009 Ing. Imrich Keruľ, ktorý kontroluje finančné
hospodárenie obce, rozpočet a správnosť používania
finančných prostriedkov.
Za pomoci vlastných finančných zdrojov a európskych fondov sa počas tohto volebného obdobia
zrealizovali nasledovné projekty.
Rekonštrukcia budovy základnej školy prebiehala v mesiacoch máj – júl 2009. Rekonštrukcia pozostávala zo zateplenia podkrovia s výmenou strešnej krytiny, výmeny okien, na poschodí sa znížil
podhľad v triedach, zmodernizovalo sa vybavenie
tried a zateplila sa fasáda. Náklady predstavovali
461 784 eur, čerpali sa z európskych fondov, realizovala ju firma nášho občana Ing. Imricha Petkáča.
V rámci technického vybavenia rodinných domov
v časti obce Lučky, nad miestnou komunikáciou bol
v roku 2009 zavedený vodovod, kanalizácia a položený asfaltový koberec. Náklady predstavovali
1 111 800 Sk.
V roku 2009 obecný úrad kvôli zamedzeniu
úniku tepla a šetreniu finančných zdrojov pri vykurovaní zabezpečil výmenu okien v priestoroch materskej školy.
Obecné zastupiteľstvo našej obce v apríli 2010
udelilo pri príležitosti 60. narodenín Čestné občianstvo obce Veľký Folkmar rodákovi Ing. Štefanovi Mrázovi za dlhoročný prínos v rozvoji obce
Veľký Folkmar.
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V auguste roku 2010 sa na spodnej časti miestneho cintorína inštalovalo nové pletivo, natrelo sa
oplotenie od hlavnej cesty, vyviezla sa navozená prebytočná zemina z hrobov a následne bol upravený
priestor. Neskôr boli pred vchodom i v časti cintorína zo zámkovej dlažby vybudované chodníky. Podľa
potreby sa kosia oba cintoríny, likvidujú staré vence
a odváža sklo.
V komunálnych voľbách na obdobie rokov 2010 –
2014 boli zvolení členovia obecného zastupiteľstva:
Ing. Ján Cziel, Anna Gaľová, Maroš Grega, Ing. Imrich Petkáč, Michal Rigda, Zoltán Šveda a Mgr. Ľubomír Kollár, ktorý sa v roku 2011 vzdal mandátu,
náhradníčkou sa stala Ing. Eva Berešová. Starostom obce je naďalej Milan Grega, jeho zástupca je
opäť Ing. Imrich Petkáč. V tomto volebnom období
sa zrealizovali tieto projekty:
Obec Veľký Folkmar v spolupráci so ZŠ svojpomocne z vlastných finančných zdrojov v priebehu
rokov 2011 – 2012 pri základnej škole vybudovala
multifunkčné ihrisko, ktoré spĺňa možnosť uskutočňovať rôzne športové aktivity: futbal, hádzaná,
tenis, volejbal, v zimných mesiacoch hokej, korčuľovanie a ďalšie športy.
V rokoch 2010 – 2011 sa realizoval v hodnote
461 538,30 eur projekt Revitalizácia centra obce
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, ktorý zvýšil kvalitu vybavenosti a poskytuje ucelený priestor s prvkami modernej infraštruktúry s výrazne novým vzhľadom. Realizovali sa sadové úpravy, verejné osvetlenie a informačné tabule,
zhotovili sa nové autobusové zastávky, inštalovali
sa oddychové lavičky, fontánka, odpadové koše,
lávky cez potok a upravilo sa aj koryto potoka. Ďalej
boli zrekonštruované chodníky, miestne komunikácie a parkovacie miesta za obchodom a pri katolíckom kostole. Pri bytovom dome sa vybudoval oporný
múr a na nezastavanom priestore detské ihrisko.
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