
                                      Príspevok do kroniky obce za rok 2018     

       Rok 2018 môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný.  Obec  rozkvitala, budovalo sa, pomáhalo 

odkázaným občanom.  Vyrástla bytovka pre občanov obce, vybudovalo sa nové komunitné centrum, 

rozšírila sa materská škola, zrekonštruovala sa budova obecného úradu, opravili sa cesty a chodníky, 

pribudla nová vianočná výzdoba, nové kamery, lavičky a mnoho iného.  

       Počet obyvateľov obce k 31.12.2017 vzrástol na 1719. Z uvedeného počtu bolo 838 mužov 

a 881 žien. Počet príslušníkov rómskeho etnika bol 610 osôb, z toho 313 mužov a 297 žien.  v roku 

2018 sa narodilo 39 detí. z toho 24 chlapcov a 15 dievčat.  Z uvedeného počtu pribudlo v rómskych 

rodinách spolu 22 deti.  V hodnotenom roku zomrelo 11 občanov, z toho 7 mužov a 4 ženy. 

      Na trvalý pobyt sa prihlásilo 26 občanov a odhlásilo 17.  Na prechodnom pobyte žilo v obci 10 

občanov. 

Tak ako celé Slovensko aj naša obec sa pripravovala na voľby do orgánov samosprávy, ktoré 

boli vyhlásené na deň 11.11.2018. Samotné výsledky volieb ukázali, že tak ako na celom Slovensku , 

tak aj v našej obci klesá záujem občanov o dianie v lokalite, v ktorej žijú.   V našej obci na 9 

poslaneckých miest kandidovalo  13 kandidátov na poslancov, z toho sedem za SMER-SD  a šesť 

nezávislých. Celková účasť voličov na voľbách dosiahla  51.3%, čo je pre zaujímavosť o 8.2% menej 

ako vo voľbách 2014.  

Pre poslancov obecného zastupiteľstva bolo  odovzdaných 607 platných hlasov a pre voľbu 

starostu obce 612 platných hlasov.   

                      Do obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici boli zvolení: 

Štefan Šosták, MDDr,  29 rokov, zubný lekár,  nezávislý kandidát – počet platných hlasov 375 

Ľubomír Zambori,  57 rokov, predák hutníckej výroby,  SMER – SD – počet platných hlasov 375 

Peter Spišák,  55 rokov, inšpekčný zámočník,   nezávislý kandidát – počet platných hlasov 333 

Peter Prezbruch,  44 rokov, predný valciar,  nezávislý kandidát – počet platných hlasov 309 

Anna Kačuráková,  61 rokov, účtovníčka,  SMER-SD – počet platných hlasov 285 

Miloš Remeš, JUDr.,  64 rokov,  dôchodca,   nezávislý kandidát – počet platných hlasov 265 

Ľubomír Mizia,  29 rpkov, zootechnik,   SMER-SD, - počet platných hlasov 262 

Ján Molnár, doc.Ing. PhD.  39 rokov, docent   FEI TUKE  – nez.  kandidát – počet platných hlasov 261 

Jolana Kočišová,  64 rokov, konateľka  s.r.o.  nezávislý kandidát – počet platných hlasov 233 

 

        Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce: 

Jozefína Uhaľová, Mgr., nezávislý kandidát – počet platných hlasov 451 

Miloš Remeš, JUDr., nezávislý kandidát – počet platných hlasov 161 

V komunálnych voľbách bola za starostku obce zvolená Mgr. Jozefína Uhaľová,  60 r. nezávislá 

kandidátka.  Rok 2018 sa stal začiatkom jej 5 funkčného obdobia. 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa konalo 30.11.2018. 

 



              V investičnej oblasti bolo prioritou obce dokončenie výstavby 3. etapy kanalizácie.  Podarilo 

sa to z väčšej časti, keď sa odkanalizovalo územie  od Hlavnej ulice pri ŠPP cez Novú a Jarnú ulicu 

vrátane čerpacej stanice č.2, s pripojením Sečovskej ulice. Stavba bola skolaudovaná a daná do 

užívania. Zostáva ešte zabezpečiť odkanalizovanie Hlavnej ulice v smere od Slanského Nového Mesta  

po most a Zimnú ulicu. Ukazuje sa tiež potreba projekčne a potom aj realizačne zabezpečiť 

odkanalizovanie Cintorínskej ulice, na ktorej občania prejavili záujem o výstavbu rodinných domov.  

Pri výstavbe kanalizácie sa preinvestovalo celkom 397 478,73 Eur , z toho dotácia 

z Environmentálneho fondu predstavovala 350 000 Eur.  

           Medzi úlohy obce patrí aj zveľaďovanie obecného majetku. Komplexne sa zrekonštruovalo 

ústredné kúrenie vrátane kotolne v kultúrnom dome v hodnote vyše 26 000 Eur, z toho dotácia 

z Ministerstva financií tvorila 5 000 Eur. Interiér kultúrneho domu bol  doplnený o klimatizáciu, 

vybrúsili sa a nalakovali parkety v spoločenskej miestnosti a javisku, opravili sa steny na chodbe 

a zakúpili sa nové stoly a stoličky. Do týchto opráv a nákupov obec investovala takmer 30 000 Eur. 

              Zateplená bola budova Obecného úradu vrátane klimatizácie a opravy strechy za viac ako 

73.5tisíc Eur. Obci sa podarilo získať dotáciu na rekonštrukcie a opravy v telocvični Základnej školy. 

Bola vymenená podlaha z pôvodne liatej gumy za parketovú, vymenili sa okná a dvere a opravili 

sociálne zariadenia. Do týchto opráv sa investovalo takmer 80 000 Eura, pričom ministerstvo  školstva 

prispelo 30 000 Eur. V areáli školy bol s podporou Programu obnovy dediny postavený altánok 

a vysadená zeleň. V týchto priestoroch sa realizuje zážitkové vyučovanie najmä prírodovedných 

predmetov.  

                Rekonštrukciu si vyžiadala aj Lesná ulica, ktorá už bola takmer neprejazdná hlavne pre 

vozidlá prvej pomoci. Celkovo sa do opráv tejto ulice za 4 roky investovalo takmer 28 000 Eur.  V roku 

2015 sa zrealizovala druhá etapa kamerového systému. V súčasnosti monitoruje verejné 

priestranstvá obce 13 kamier. V roku 2018 bol pred Základnou školou postavený pamätník obetiam 

druhej svetovej vojny.  

               Pretrvávajúcim problémom obce boli a sú nelegálne skládky odpadu. Na ich likvidáciu obec 

získala dotáciu vyše 30 000 Eur.  

               Najväčším problémom obce je zabezpečovanie obyvateľov pitnou vodou.   Čiastkové 

vodovody z troch studní zásobujú len menšiu časť obce. Preto obec vynaložila maximálne úsilie 

k tomu, aby dodávaná voda bola kvalitná. Do uvedených troch studní boli namontované zariadenia 

na opravu vody ako aj chlorátory. Napriek tomu sa  doposiaľ nepodarilo znížiť úroveň hodnôt 

mangánu a železa na stanovenú normu. Obec má pripravený projekt na výstavbu celoobecného 

vodovodu, ale na jeho výstavbu  sa obci doteraz nepodarilo získať finančné prostriedky. K tomu aby 

táto stavba mohla byť realizovaná potrebujeme aj prívodný rad, ktorého realizácia je možná len 

v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.  

                 Vzhľadom na zmeny v legislatíve školstva a povinné zaškolenie päťročných detí od roku 

2021 obec zabezpečila ďalšie rozšírenie priestorových podmienok v Materskej škole prístavbou novej 

budovy čím sa zvýši kapacita MŠ na 80 žiakov. Okrem toho sa zateplila pôvodná budova MŠ, vymenila 

sa strecha a zaviedol nový ekologický systém ohrevu vody a vykurovania.  Stavba sa realizovala 

s podporou fondov EU vo výške 594 133,51 Eur. Obec si na dofinancovanie tohto projektu zobrala 

úver v sume 180 000 Eur, nakoľko z ušetrených finančných prostriedkov spolufinancovala aj ďalšie 

investičné akcie. Jednou z nich bola napríklad aj výstavba komunitného centra  podporovaného 

z Operačného programu Ľudské zdroje. Celkový rozpočet stavby predstavoval čiastku 336 966.43 Eur. 

V septembri 2018 bol skolaudovaný nový nájomný bytový dom „C“ s ôsmimi bytmi vrátane 

vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky s celkovým nákladom 466 234.17 Eur.  



                   Veľkú pozornosť venuje obec aj sociálnej oblasti. Pre 35 odkázaných seniorov bola a je 

zabezpečená opatrovateľská služba v spolupráci s Úradom práce ako aj cez Národný projekt 

opatrovateľskej služby. Od roku 2017 je občanom k dispozícii aj Denný stacionár v kultúrnom dome, 

ktorý prevádzkuje spoločnosť Lumina, n.o. a navštevujú ho starší odkázaní občania.  

S marginalizovanými skupinami úzko spolupracujú terénne pracovníčky a pracovníčky 

komunitného centra, ktoré sú podporované z národných projektov. 

Od roku 2017 je obec Zemplínska Teplica zapojená do Národného projektu Terénna sociálna 

práca  a terénna práca v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza.  

Výkon činnosti začal od 1.8.2018, nakoľko až vtedy sa podarilo obsadiť všetky pracovné pozície. 

Terénne pracovníčky majú svoju základňu v jednej miestnosti v kultúrnom dome, odkiaľ každý deň 

vyrážajú do terénu za svojimi klientmi, ktorými sú najmä občania z rómskej komunity. Aktivity 

zabezpečovali tri zamestnankyne – terénna sociálna pracovníčka Bc. Helena Malčická a terénne 

pracovníčky Terézia Timová a Katarína Badyová.  Terénna sociálna práca je práca vykonávaná v 

prirodzenom prostredí rizikového klienta, jednotlivca a skupín. Pracuje sa priamo v byte alebo dome 

klienta, s klientom, ktorý stratil orientáciu v okolitom svete a často sa neskôr stáva klientom nie len 

jednotlivec, ale celá jeho rodina. Pri tejto práci je dôležitá zhoda pracovníka s klientom pri riešení 

daného problému, preto vlastnosťou tejto práce je aj nedirektívnosť.  Snažia sa  pracovať so všetkými 

klientmi, ktorí prejavia pomoc záujem a sami sa aktívne zapájajú do riešenia svojich problémov, za 

obdobie r. 2018 sa  poskytlo 1023 intervencií.  Ochota participovať na riešení vlastného problému je 

jedinou podmienkou nadviazania spolupráce. Vďaka profesionálnej pomoci pri zvládaní vážnych 

životných situácii nadobudli s mnohými rodinami dobré vzťahy. Viditeľné zlepšenie nastalo v oblasti 

zamestnanosti,  klientov naučili vytvárať si životopisy a žiadosti do zamestnania. Z nezamestnaných 

klientov sa podarilo zamestnať ôsmich a z toho sa štyrom klientom podarilo prácu udržať. Klienti si 

uvedomujú dôležitosť vzdelania a často na podnet TSP využívajú možností na dovzdelávanie 

a rekvalifikáciu cez programy na ÚPSVaR. Pre nezamestnaných usporiadali skúšobné testy na 

pohovory na pozíciu operátor výroby do automobilových spoločnosti. Z tridsiatich UoZ do druhého 

kola prešli desiati, zamestnali sa traja. V rámci predprimárneho vzdelávania  vytypovali niekoľko rodín 

so zdravotne znevýhodnenými deťmi a nadviazali spoluprácu so Službou včasnej intervencie Centra 

sociálnych služieb Anima Michalovce. Vzdelávanie prebieha v prirodzenom prostredí dieťaťa za 

prítomností rodiča  prostredníctvom tímu odborníkov s cieľom predchádzať postihnutiu, eliminovať 

alebo zmierniť jeho následky a poskytnúť rodine a dieťaťu možnosť sociálnej integrácie. Do 

vzdelávania sa aktívne zapojili dve rodiny. V oblasti zdravia sa podarilo v spolupráci s ambulanciami 

pediatrov a všeobecného lekára odstrániť hepatitídu typu A, v tomto  roku sme nezaznamenali ani 

jeden prípad tohto ochorenia v komunite.  TSP v rámci prevencie zorganizovala pre UoZ zapojených  

do Aktivačnej činnosti a  Menších obecných služieb očkovanie proti tetanu a proti chrípke.  

 

Od roku 2017 je obec Zemplínska Teplica zapojená do Národného projektu Komunitné centrá 

v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza.  V rámci tohto projektu  

začalo svoju činnosť Komunitné centrum  až od 1.1.2018, pretože v priebehu roka 2017 sa nepodarilo 

obsadiť dve miesta. KC je umiestnené v jednej miestnosti v kultúrnom dome. Aktivity zabezpečovali 

tri zamestnankyne – Mgr. Slávka Chromá, garant KC, Bc. Mária Dávidová, odborný pracovník KC a 

Paulína Čopáková,  pracovník KC. Od 1.11.2018 funkciu garantky vykonávala Mgr. Silvia Korpesiová. 

Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra  sú prevažne sociálne vylúčené skupiny 

obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny, ktorí majú  sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej 



pomoci.  Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší obyvatelia obce.  KC malo ku koncu roka 95 

klientov. Denne navštívilo KC priemerne 25 detí. V dopoludňajších hodinách sa v komunitnom centre 

realizovali aktivity s deťmi predškolského veku, a to hudobné, výtvarné a pohybové, deti sa učili  

básničky a pesničky, učili sa poznávať farby, tvary, porovnávať viac-menej. Deťom počas plnenia 

povinnej školskej dochádzky zamestnanci pomáhali pri písaní domácich úloh a ďalšej príprave na 

vyučovanie. Hrali s nimi spoločenské a rôzne konštruktívne a interaktívne hry a v rámci tvorivých 

dielní s deťmi vyrábali rôzne predmety. Realizovali rôzne aktivity zamerané na osvojovanie si 

hygienických návykov, na starostlivosť o zdravie, prevenciu násilia, bezpečnosť cestnej premávky,  

zásad slušného  správania, formovanie medziľudských vzťahov, vzťahu k prírode  a všetkým živým 

tvorom. V rámci individuálnych aktivít KC poskytovalo dospelým klientom sociálne poradenstvo a 

pomoc pri riešení ich životnej situácie. Raz v mesiaci komunitné centrum organizovalo komunitnú 

aktivitu určenú pre všetkých členov komunity zvyčajne v spolupráci s Obcou Zemplínska Teplica, 

zamestnancami Terénnej  sociálnej práce,  členmi  obecnej poriadkovej služby, Denným stacionárom, 

Základnou a Materskou školou  v Zemplínskej Teplici, ako napr. MDŽ, Deň matiek, Deň Rómov, 

Posedenie pri čaji, Diskotéka, Opekačka, Karneval. 

Od decembra 2017 obec  realizuje projekt Miestne občianske poriadkové služby. Zamestnáva 

4 občanov, ktorých úlohou je dohliadať poriadok a bezpečnosť v obci, chrániť verejný aj súkromný 

majetok, upozorňovať na rôzne druhy protispoločenskej činnosti  a iné. Sú to títo zamestnanci: 

Martin Babič, Vincent Čopák, Vladimír Čopák a Peter Slobodník.  

V roku 2018 bola aktívna aj  miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pod vedením 

p. Márie Rožokovej, ktorá aktivizuje seniorov na športových, kultúrnych a zážitkových podujatiach. 

V spolupráci s obcou sa organizoval výlet do Turzovky, Starej Bystrice a Vychylovky. 

                   Na úseku školstva  sa v MŠ realizuje Národný projekt PRIM , v rámci ktorého sa špeciálna 

pedagogička Mgr. Slávka Chromá a asistentka učiteľky Ivana Chromá venujú deťom so špeciálnymi 

potrebami. Dobrá spolupráca bola s vedením MŠ, ZŠ a organizácie FÉNIX , ktoré zabezpečujú výchovu 

a vzdelávanie detí  a spolupracujú s obcou pri organizovaní kultúrnych a turistických podujatí.  

                      V športovej oblasti je hlavne počas zimného obdobia k dispozícii telocvičňa ZŠ, ktorú 

využívajú na cvičenie aerobiku , malý futbal a stolný tenis.  Škoda, že obec už 3krát nebola úspešná 

pri snahe o získanie grantu na multifunkčné ihrisko.  

                     Vedenie obce  podporovalo aj spoločenský život v obci. Družba  s obcou Ruský Kerestur 

v Srbsku sa aktívne rozvíjala. Doposiaľ boli zorganizované výmenné družobné návštevy,  poznávacie 

exkurzie a kultúrne podujatia.  V obci sa pokračuje v tradícii kultúrnych vystúpení na Deň matiek , 

organizuje sa Detský ples, posedenie s dôchodcami, Mikuláš, folklórne slávnosti a dni obce. Folklórna 

skupina Tepličan reprezentovala našu obec na nahrávaní v rozhlase, na vystúpeniach  v obciach 

trebišovského okresu, na krajských prehliadkach . 

                    Tak hodnotila výsledky predchádzajúceho volebného obdobia staronová starostka obce 

Mgr. Jozefína Uhaľová na ostatnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v roku 2018.  

                    Predsa len mi nedá, aby sme sa niektorých oblasti života obce nedotkli trocha 

podrobnejšie. Možno si položíte otázku ako sa darilo našim školákom v MŠ ,  ZŠ,  či poľnohospodárom 

v ŠPP,  v jej sesterskej organizácii SLAMOZ,  hasičom,  futbalistom, či našim folklóristom.  



Materská škola v Zemplínskej Teplici je trojtriedna so 65 zapísanými deťmi. V auguste 2018 bola 

ukončená rekonštrukcia pôvodných priestorov a prístavba novej budovy s vytvorenými priestrannými 

triedami a príslušenstvom. Materská škola je vybavená estetickým a pre deti vhodným nábytkom, 

inovatívnymi učebnými pomôckami, didaktickou technikou. V školskom roku 2018/2019 sme rozšírili 

školský vzdelávací program o inkluzívne vzdelávanie vďaka projektu NP PRIM, ktorý umožňuje 

individuálny prístup edukácie deťom so sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so zdravotným 

znevýhodnením v rámci priestorových a personálnych možnosti. Kolektív materskej školy je plne 

kvalifikovaný v zložení: 

Riaditeľka - Vlasta Fiľová  

Učiteľky – Mgr. Nikola Cserépová, Slavomíra Ivanková, Dominika Gašparová, Bc. Michaela Ďurková, 

Mgr. Dominika Popaďáková. 

Upratovačky- Jolana Miškovičová , Terézia Hrinčáková. 

Vedúca ŠJ- Jaroslava Štelbacká. 

Kuchárka- Magdaléna Kutná 

Edukačná činnosť v predprimárnom zariadení je zameraná na získavanie základných 

všeobecných kognitívnych vedomosti, zručnosti, socializácie v kolektíve a prípravu ma primárne 

vzdelávanie v základnej škole. Deti majú možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka, šikovných 

ručičiek a ľudové zvyky a tradície. Využívame projektové, zážitkové vyučovanie obohatené o  akcie pri 

ktorých si detí rozvíjajú sebavedomie účinkovaním, ale aj reprezentujú materskú školu na verejnosti.  

Akcie realizované v priebehu školského roka: Úcta k starým rodičom, Environmentálna 

vychádzka, Mestečko povolaní, Usmievanka Anka, Mikuláš, Zdobenie perníčkov, Vianočná besiedka, 

Stavanie snehuliaka, Bábkové divadlo – Neuveriteľný cirkus, Karneval, Návšteva ZŠ s predškolákmi, 

Mám básničku na jazýčku, Dramatický Luskáčik, Deň matiek,  MDD – Týždeň detskej radosti, Ľudová 

pieseň letí medzi deti a návšteva Bricklandie. 

Na záver školského roka sa konala rozlúčka predškolákov, kde sa deti za účasti rodičov  

krátkym programom rozlúčili so spolužiakmi, kolektívom MŠ. Poďakovali sa za  starostlivosť a svoju 

pripravenosť na  ZŠ potvrdili sľubom predškoláka a prvým vlastnoručným podpisom v kronike 

materskej školy.  

Adam Varša                              Matúš Kudrec                               Maroš Redaj 

Katarína Antolová                    Silvia Abrinková                           Mária Redajová 

Kristián Nagy                             Lea Horváthová                           Ján Poráč 

Liliana Poľáková                        Aurélia Oláhová                          Nela Balogová 

Maroš Bady                               Amália Vondráčková                   Martin Adam 

Dorotka Vasiľová                      Ingrid Buková 

 

                     Základnú školu v školskom roku 2017/2018 navštevovalo 302 žiakov , ktorý boli rozdelení 

do 20 tried. Z uvedeného počtu tried bolo 6 špeciálnych. V zahraničí sa vzdelávalo 39 žiakov. Školskú 

družinu navštevovalo 32 žiakov. Pre zaujímavosť  počet žiakov rómskeho etnika bol 223, v hmotnej 

núdzi ich bolo 106 a zo sociálne znevýhodneného prostredia 41 žiakov.   

                       Za celý školský rok žiaci vymeškali 50 509 vyučovacích hodín. Priemer vymeškaných 

hodín na jedného žiaka predstavuje 199.9 hodín. Z uvedeného počtu bolo 9 816 hodín 

neospravedlnených s priemerom 37,32 hodín na jedného žiaka.  Učitelia ohodnotili správanie žiakov 

zníženou známkou a to stupňom 2 u 12 , stupňom 3 u 14 a stupňom 4 u 25 žiakov. Neklasifikovaných 

bolo 39 žiakov, teda tých, ktorý sa vzdelávajú v zahraničí. Na samé jednotky študovalo v ročníkoch 1. 

– 4.- 32 žiakov, ale v ročníkoch 5. – 9. len 7 žiakov.   



                  Výuku zabezpečovalo celom 30 pedagógov, dvaja asistenti učiteľa a dvaja vychovávatelia 

v školskej družine.   Kolektív učiteľov dopĺňa 11 nepedagogických pracovníkov. Chvályhodné je, že na 

škole nepôsobí ani jeden učiteľ, ktorý by nespĺňal kvalifikačné predpoklady.  V hodnotenom školskom 

roku bolo do kontinuálneho vzdelávania zapojených 21 pedagógov. 

                 Žiaci ZŠ okrem vzdelávania venujú pod vedením učiteľov veľkú pozornosť rôznym aktivitám 

či už kultúrnym, alebo športovým. Okrem toho sa žiaci zúčastňovali predmetových olympiád, súťaži 

v prednese poézie a prózy, venovali sa rôznym projektom v rámci enviromentálnej výchovy, ale 

i problematike šikanovania a drogových závislostí. Na mnohých súťažiach v rámci okresu , ale 

i Košického samosprávneho kraja získali popredné umiestnenia a tak vzorne reprezentovali školu 

i našu obec. Svoje záujmy a talent mali žiaci možnosť realizovať cez záujmové krúžky ako napríklad: 

Hravé maľovanie, Počítačový krúžok I. II., Kozmix a mnohé ďalšie. Vedenie školy a organizácia FÉNIX 

zabezpečovali  pre žiakov zájazdy a výlety na historické miesta hlavne v rámci regiónu východného 

Slovenska.  I tieto aktivity pomohli obohatiť vedomosti žiakov a lepšie zvládnuť učivo dejepisu.  

                  Záverom je možné konštatovať , že škola má okrem kvalitného personálneho zabezpečenia 

aj v celku vyhovujúce materiálno-technické predpoklady na kvalitnejšie zvládnutie celého výchovno-

vzdelávacieho procesu  v ďalších rokoch. Ako vyplýva z hodnotiacej správy  širokú podporu má škola 

v tomto úsilí aj zo strany zriaďovateľa- obce Zemplínska Teplica.            

      

                   ŠPP n. o.  pokračoval v roku 2018 vo svojej hlavnej činnosti a to v realizácií praktického 

vzdelávania študentov pre potreby ÚVLaF v Košiciach a okrem toho zabezpečoval chod prevádzok 

nevyhnutných pre potreby študentskej praxe . V roku 2018 sa na vzdelávaní formou denných, alebo 

blokových cvičení a formou výrobnej praxe študentov prvého ročníka zúčastnilo 3 855 študentov, 

z toho 2 084 študujúcich v slovenskom jazyku a 1 771 zahraničných za účasti 427 pedagógov na 186 

cvičeniach. Výrobnej praxe študentov prvého ročníka sa zúčastnilo 167 poslucháčov za prítomnosti 

11 pedagógov.  

    ŠPP n. o. chová hovädzí dobytok pre potreby praxe i za účelom produkcie surového 

kravského mlieka. 

                   Fyzický stav zamestnancov predstavoval 20 osôb. Celkové náklady na mzdy zamestnancov 

vrátane odvodov predstavovali  150 414 Eur pri priemernej mzde u robotníkov 445,83 Eur 

a u manažmentu 982,19 Eur.  

                   Pokiaľ ide o stavy hospodárskych zvierat  tie poklesli  takmer vo všetkých kategóriach  

a ďalší vývoj závisí na ozdravení cenového prostredia a nákladovosti výroby.  

                   Hlavným cieľom organizácie ŠPP n.o. je pokračovať v realizácii praktického vzdelávania 

študentov a v chove hospodárskych zvierat, ktorý plánuje podnik v budúcnosti rozšíriť.                     

                   Zameraníe spoločnosti  SLAMOZ s.r.o.  zostáva i naďalej poľnohospodárska prvovýroba,  

ktorá obsahuje rastlinnú a živočíšnu výrobu, predaj poľnohospodárskych výrobkov a poskytovanie 

služieb pre ŠPP n.o.. V roku 2018 sektor rastlinnej výroby hospodáril na výmere 4 600,2 ha, z čoho je 

3 325,71 ha  ornej pôdy, 1270,5 ha trvale trávnych porastov a 3,99 ha sadov. Produkčné výsledky 

v poľnej výrobe za rok 2018 hodnotí SLAMOZ ako priemerné. Z iného uhla pohľadu ak sa vezme do 

úvahy počasie a porovnanie s inými regiónmi, možno dosiahnuté úrody hodnotiť nad očakávaním.  

                   Štruktúra výroby zostáva nezmenená aj pre nasledujúce roky so zameraním na 

potravinárske obilniny, olejniny a krmoviny.  

                    V sektore živočíšnej výroby SLAMOZ pokračuje v chove uzavretého stáda hospodárskych 

zvierat a to hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec  kôz.   



                     V   spoločnosti v roku 2018 dosiahol priemerný počet zamestnancov 76 osôb. Celkové 

náklady na mzdy a odvody predstavujú za hodnotený rok sumu 1 188 367 Eur. Priemerný zárobok 

u robotníkov bol  na úrovni 969,79 Eur a u manažmentu  1 111,80 Eur. 

                Vzhľadom na vývoj trhu so živočíšnymi výrobkami spoločnosť SLAMOZ očakáva pokles 

stavov chovaných druhov zvierat, najmä hovädzieho dobytka, pokračovanie v orientácii na 

pestovanie tržných plodín, udržiavanie zamestnanosti a zlepšovanie efektivity výroby. 

 

                 FK Zemplínska Teplica má aktívne tri futbalové družstvá. A to : dospelých, dorastu a žiakov. 

Žiacke futbalové mužstvo  hráva svoje zápasy v III. Lige skupiny A. Družstvo vedie ako tréner Tomáš 

Onuščák a jeho asistentom je   Jozef Nagy. V prebiehajúcej sezóne figurujú naši žiaci v strede tabuľky. 

V tejto vekovej kategórii máme problém s nedostatkom hráčov pretože  často u týchto detí má 

prednosť počítač pred športom. Ďalším problémom je dochádzka hráčov na tréningy a zápasy. 

Z týchto dôvodov sa v tejto kategórii nedarí pracovať koncepčne. Je to skôr živelná práca a preto sa 

často mení základná zostava.  

V kategórii dorastu máme podobné problémy. K nedostatku hráčov sa pridružuje slabá 

tréningová morálka a u niektorých hráčov aj slabá dochádzka na zápasy.   

V kategórii dospelých v sezóne 2017/2018 mužstvo dosiahlo najväčší úspech vo svojej 

dlhoročnej histórii. Zvíťazilo v VI. Lige skupiny Sever a následne aj v barážovom stretnutí s víťazom VI. 

Ligy skupiny Juh OFK Bieľ. V baráži sme jednoznačne dominovali a svojho súpera porazili 3:1. Týmto 

víťazstvom si FK zabezpečil postup do V. ligy Zemplínskej skupiny VsFZ . Postup bol zaslúženou 

odmenou chlapcom za ich 5-ročné výsledky v okresnej súťaži, kde sme dominovali a viackrát ju aj 

vyhrali.  Na čom má nemalú zásluhu tréner  Ing. Martin Malčický.           

Aj napriek uvedeným problémom je potrebné poďakovať  trénerom  aj hráčom všetkých 

troch mužstiev za dosiahnuté výsledky.  Je na vedení obce a FK hľadať možnosti ako uvedené 

problémy vyriešiť tak, aby sa dlhoročná tradícia futbalu v obci neprerušila.  

 

                 Dobrovoľný  hasičský zbor obce mal v  roku 2018 30 členov. Z toho 17 členov tvorí zásahovú 

jednotku s príslušnými školeniami, povoleniami, kurzami a lekárskymi prehliadkami. Zásahová 

jednotka spĺňa kritéria k výkonu zásahovej činnosti na území katastra obce, ale aj mimo neho.  

Ďalších 8 členov reprezentuje obec na rôznych súťažiach. Ďalším družstvom sú mladé hasičky zo ZŠ, 

ktoré reprezentovali a reprezentujú   obec  v súťaži  PLAMEŇ. V roku 2019 by tieto dievčatá už mali 

reprezentovať obec ako družstvo v súťaži dorasteniek.   

                  DHZ obce v roku 2018 obdržal dotáciu vo výške 5 000 Eur z ktorej financoval školenia, 

výcvik, ako aj nákup materiálno technického zabezpečenia , údržby vozidiel a striekačky PS 12.  

Okrem toho zbor získal dotáciu vo výške 30 000 Eur na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a proti- 

povodňový vozík z rezortu MV SR v hodnote 25 000 Eur.  

                 Zásahová jednotka v roku 2018 zasahovala 28-krát, z toho  raz pri ekohavárii, 12-krát pri 

technických zásahoch, raz pri hľadaní nezvestnej osoby, 12-krát pri hasení požiarov a 2-krát pri 

súčinnostných cvičeniach s HaZZ Trebišov. V rámci súťaží HZ sa naši dorastenci  umiestnili raz na 

prvom mieste, trikrát na druhom mieste a dvakrát na treťom mieste V rámci hasičskej ligy  okresu 

Trebišov sa umiestnili na 5 mieste.  

                   Aj našim hasičom sa patrí poďakovať  za ich zmysluplnú činnosť, záchrane životov 

a majetku našich občanov.    

 



                     Folkórna skupina  Tepličan mala v roku 2018 20 členov z toho 9 mužov a 11 žien. Ich 

počet sa ku konca roka znížil na 17. Skupinu navždy opustil ďalší zo zakladajúcich členov pán Ján 

Kočiš, ktorý v októbri zomrel po krátkej a ťažkej chorobe.  

                    Umeleckou vedúcou folklórnej skupiny bola pani Terézia Kubániová, ktorá skupinu 

doprevádzala aj v hre na harmoniku.   Prvýkrát sa v hodnotenom roku skupina prezentovala vo 

februári 2018 na rozhlasovej nahrávke v Slanskom Novom Meste pre rádio Regina Košice a reláciu 

„Zahrajte mi túto“, kde sa stretli susedia z oboch strán abovsko-zemplínskej hranice. V apríli toho 

istého roku sa v našej obci uskutočnilo okresné kolo súťaže  „ Nositelia tradícií“, kde sa Tepličan 

s pásmom „Na ceplici“  umiestnil na prvom mieste a postúpil na krajskú súťaž.  Uvedená súťaž sa 

uskutočnila 23,6,2018 v Spišskom Podhradí, kde bola skupina zaradená do bronzového pásma.  

Okrem toho vystúpila na dňoch obce pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 

V obci Višňov prispeli kultúrnym programom na posedení s dôchodcami   a boli pozvaní do Slanca na 

nesúťažnú prehliadku reprezentantov regiónov. Posledným verejným vystúpením v roku 2018 bola 

návšteva zariadenia pre seniorov v Sečovciach, kde obyvateľov potešili humorným slovom , piesňami 

a koledami. 

 

      V roku 2018 sme si pripomenuli   755.  výročie  prvej  písomnej zmienky o našej obci. Oslavy  

tohto výročia sa uskutočnili pod záštitou Košického samosprávneho kraja s týmto programom: 

9.6.2018 – sobota  futbalové ihrisko 14.00 – 18.00 hod 

- súťaž vo varení guľášu 

- futbalový zápas Zemplínska Teplica – Ruský Kerestúr (Srbsko) 

- futbalový zápas internacionáli 

- atrakcie pre deti a dospelých 

- občerstvenie, od 15.00 sa podával guľáš zdarma pre občanov obce, 

- 20.00 hod. -  veselica v kultúrnom dome 

10.6.2018 – nedeľa 

- 10.30 hod - Slávnostná bohoslužba v rímskokatolíckom kostole 

- vystúpenie deti MŠ a ZŠ 

- ľudový rozprávač   Jožko-Jožka  a FS Vargovčan 

- vystúpenie FS Tepličan 

- vystúpenie FS z Ruského Kerestúra v Srbsku. 

 

      V októbri 2018 obec zorganizovala v rámci Mesiaca úcty k starším tradičné posedenie 

s dôchodcami. V tom istom mesiaci sa uskutočnilo aj stretnutie spolužiakov Základnej deväťročnej 

školy v Zemplínskej Teplici, ktorí v roku 1968 ukončili povinnú školskú dochádzku. Na príjemnom 

posedení sa zúčastnili aj ich bývalí učitelia. Triedna učiteľka Mgr. Anna Berešová-Mandiová, Mgr. 

Pavol Barna a Mgr. Pavol Polák.  

     Rok 2018 bol teplotne  na väčšine nášho územia  nadnormálny.  Január bol teplý, zima sa prejavila 

až na prelome februára a marca, kedy sa už očakávalo teplejšie jarné počasie.  Prišli veľmi chladné dni 

s teplotami až do -15 stupňov.  Napadaný sneh spôsobil cestárom značné starosti.  Apríl už bol 

teplejší  až prišlo veľmi dlhé teplé leto s tropickými  teplotami do  35 stupňov a málo zrážkami.  

Intenzívnejších zrážok sme sa  dočkali  až začiatkom septembra.  Po nich sa prehnala Južným 

Zemplínom silná búrka s krupobitím, ktorá spôsobila v niektorých dedinách okolo Michaloviec značné 

škody.  Našu obec tieto vrtochy počasia našťastie nezasiahli. 



     Zdá sa, že príroda nás skúša, dáva nám rôzne signály, aby sme si ju začali vážiť a chrániť.  Na 

všetkých nás doliehali dôsledky ubúdania lesov, znečisťovanie vodných zdrojov, ovzdušia a zlého 

hospodárenia s odpadmi. Pociťovali sme klimatické zmeny, ktoré sa prejavovali zvýšenými dennými  

teplotami a nedostatkom zrážok najmä vo vegetačnom období. 

                        

                        

                             

                         

   

              

    

                    

  

               

 

                

 

 

 

        


