
Kronika rok 2019 

Svet 
  

V tomto roku sa toho udialo veľa. Najviac však zarezonovala správa z 15. apríla o požiari 

slávnej katedrály Notre -Dam v Paríži vo Francúzsku, ktorý sledovali v priamom prenose cez 

médiá a sociálne siete. Benátky potrápili najväčšie záplavy za posledných 50 rokov, Kaliforniu 

a Brazíliu požiare, Ameriku tornáda, ktoré ničili celé mestá, Grónsko topiace sa ľadovce. 

V dňoch 23.-26. mája sa v štátoch Európskej únie konali voľby do Európskeho parlamentu. 

Zúčastnilo sa ich zhruba 51 % oprávnených voličov, čo je najviac od prvých priamych volieb 

do tohto paneurópskeho orgánu v roku 1979. 

Koncom decembra sa v Číne objavil nový koronavírus. Koronavírus je skupina vírusov, ktoré 

spôsobujú ochorenia s rôznou závažnosťou. 

  

Slovensko 
  

Voľba prezidenta Slovenska- Dňa 16. marca sa konalo prvé kolo prezidentských volieb. 

Prihlásilo sa 15 kandidátov a do 2. kola postúpili Z. Čaputová a M. Šefčovič. Druhé kolo sa 

konalo 30. marca a po prvýkrát v dejinách Slovenska hlavou nášho štátu sa stala žena, ktorá vo 

veku 45 rokov je zároveň aj najmladšou predstaviteľkou tohto úradu.  

Slovensko je už 15 rokov členom Európskej Únie. V sobotu 25. mája sa konali voľby do 

Europarlamentu. Volieb sa zúčastnilo 1 007 398 voličov, čo je len 22,74% . Volilo sa 14 

europoslancov. 

30. výročie Nežnej revolúcie patrili medzi najvýznamnejšie udalosti roka 2019. Okrúhle 30. 

výročie Nežnej revolúcie si sériou podujatí spoločne pripomenuli Slováci i Česi. Na pódiách 

vystúpili desiatky osobností, ktoré sa jej v roku 1989 zúčastnili.  

Historické hodnoty dosiahla celková miera nezamestnanosti, ktorá bola v priemere na úrovni 

6,11 %. Úrady práce evidovali najnižšie počty ľudí bez práce od roku 1993. Minimálna mzda 

bola 520 eur v hrubom. Mzdy v posledných rokoch vzrástli zhruba o 20%, napriek tomu 

hodnota úverov bola väčšia ako hodnota vkladov, čo znamená, že ľudia málo šetria a viac 

míňajú.   

Tragédia, ktorá postihla Slovensko, sa stala 6. decembra v Prešove, kde nastal na najvyššom 

poschodí v 12poschodovej bytovke výbuch plynu a následný požiar, ktorý si vyžiadal 8 obetí. 

Bytovku museli zbúrať a jej obyvatelia zostali bez domova. Celé Slovensko sa im snažilo 

pomôcť finančnými zbierkami. 

Tohtoročné majstrovstvá sveta v hokeji sa konali v Bratislave a Košiciach. Víťazmi sa stali 

hokejisti Fínska. Naši skončili na 9. mieste. Vo februári lyžiarka P. Vlhová získala pre 

Slovensko historicky prvý titul na majstrovstvách sveta v lyžovaní v obrovskom slalome vo 

švédskom Are. V alpskej kombinácii získala striebro. Okrem toho stála trikrát na stupni víťazov 

vo svetovom pohári. Na halových majstrovstvách Európy šprintér J. Valko získal zlato v šprinte 

na 60 metrov. N. Kuzminová získala zlato na majstrovstvách sveta v šprinte – biatlon. 

Hokejbalisti Slovenska sa stali majstrami sveta a ženy skončili na 4. mieste. P. Sagan vyhral po 

siedmy raz bodovaciu súťaž na Tour de France. Žiadny iný cyklista v histórii nezískal zelený 

dres toľkokrát ako on. V Bratislave bol 3. marca otvorený nový Národný futbalový štadión na 

Tehelnom poli.  

Dňa 1. októbra zomrel v Prahe vo veku 80 rokov K. Gott, najpopulárnejší spevák v histórii 

bývalého Československa.   

V sobotu 30. marca sa menil zimný čas na letný. 

  

 



Obec 
   

Rok 2019 bol v našej obci ako každý iný. Niečo sa zmenilo a niečo ostáva po starom.   

V dňoch 16. a 30. marca sa konali prezidentské voľby. Prvého kola sa v našej obci zúčastnilo 

z 1211 zapísaných voličov zúčastnil 467 voličov, čo bola 38,56 % účasť.  Najviac hlasov 

v Zemplínskej Teplici dostali Z. Čaputová a M. Šefčovič. V druhom kole voľby prezidenta 

vyhral M. Šefčovič s počtom hlasov 227. Zapísaných voličov bolo 1210 a možnosť voliť 

využilo 418 voličov. V obci bol jeden okrsok. 

Dňa 25. mája sa konali voľby do Europarlamentu. Možnosť voliť využilo 166 občanov z 1219 

voličov, čo je 13,61 %. Najviac hlasov dostal politický subjekt SMER-sociálna demokracia. 

V novembri vláda schválila nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu, ktorým chce 

motivovať občanov našej republiky, aby čo najviac separovali komunálny odpad. V našej obci 

recyklujeme plasty, sklo, papier, tetrapaky, plechovky, elektroodpad, nebezpečný odpad  

Odvoz recyklovaného odpadu je zdarma. Ročný poplatok je 10,22/obyv. V roku 2019 

obyvatelia vyprodukovali v priemere 193 ton odpadu a úroveň vytriedenia bola 37,15 %. 

 

Samospráva 
  

V tomto roku zasadalo obecné zastupiteľstvo desaťkrát. Hlavným kontrolórom obce bola Mária 

Rožoková. K 31. decembru mala obec príjmy 2256351,92  eur a výdavky 2104414,92 Eur,  

z toho ZŠ 813205,88 eur. Celkové hospodárenie obce bolo + 62 179,96 €, eur.   

Pravidelne sa zabezpečovala prevádzka verejného osvetlenia, vývoz komunálneho odpadu, 

údržbu chodníkov a miestnych komunikácií, cintorínov, prevádzka kultúrneho domu, 

materskej školy, domu smútku, hasičskej zbrojnice, obecného úradu. Počas roka sa tiež 

zabezpečuje prevádzkovanie kanalizácie s čističkou a obecný vodovod, ktoré so sebou prináša 

lokalizovanie a následné odstraňovanie porúch. Obec tieto práce zabezpečuje svojpomocne 

zakúpením potrebného materiálu a s pomocou domácich odborníkov.   

                   Sociálne veci 

Obec rieši aj problémy v sociálnej oblasti. Realizovalo sa 5 projektov financovaných 

prevažne zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu – 10 opatrovateliek poskytuje svoje 

služby pre 30 opatrovaných, 3 terénne pracovníčky riešia problémy najmä marginalizovanej 

skupiny obyvateľov, 3 pracovníčky v komunitnom centre sa zameriavajú na zvyšovanie 

úrovne vzdelanosti, zručností a komunikácie a sú nápomocné aj pri riešení sociálnych 

problémov v rodinách. Štyria členovia miestnej občianskej poriadkovej služby dozerali na 

poriadok v obci a pôsobili tiež preventívne.  

 

Stacionár Lumina, n.o. 
  

Denný stacionár v obci aj naďalej prevádzkuje n.o. Lumina, Dvorianky. Nachádza sa 

v kultúrnom dome. Jeho činnosť bola v roku 2020 obmedzovaná a usmerňovaná na základe 

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR v nadväznosti na bezpečnostné opatrenia na 

zamedzenie šírenia epidémie COVID-19. Aj napriek tomu v letných mesiacoch poskytovali 

svoje služby a tiež navštevovali klientov v domácnosti. 

 

 

Obecná knižnica 
  

V súčasnosti sa knižnica nachádza v priestoroch obecného úradu. Počet čitateľov z roka na rok 

klesá.   V knižnom fonde sa nachádza 3888 titulov.   



   

Kultúra 
  

 Na úseku kultúry obec v spolupráci s materskou a základnou školou organizovala 

oslavy Dňa matiek a folklórne slávnosti. Na folklórnych slávnostiach účinkovali deti 

z materskej a základnej školy, folklórne skupiny z Dvorianok, Trebišova a Rovina z Dlhého 

Klčového. Pri tejto príležitosti bola ocenená p. Mária Servanská za prínos k zachovaniu 

tradícií v obci. S občanmi našej obce bola nahrávaná relácia o zvykoch pri slávnostiach Panny 

Márie, ktorá bola odvysielaná v rádiu Regina východ 15.8.2019.  

Pred základnou školou bol postavený pamätník obetiam 2. svetovej vojny. Sú na ňom 

mená obetí a vyjadrenie vďaky osloboditeľom. Na tento pamätník bola premiestnená aj 

pamätná tabuľa, ktorá bola pôvodne na budove obecného úradu. Podľa vzoru pamätníka Vsl. 

sedliackeho povstania ho postavil p. Ľubomír Leško. 

V októbri obec pripravila posedenie s dôchodcami, ktorým bolo pripravené pohostenie 

a odovzdané darčeky. V kultúrnom programe sa predstavili herci z divadla Etudy 

s divadelnou hrou Ženský zákon. V decembri bolo pre deti pripravené popoludnie 

s Mikulášom, kde okrem darčekov pre nich bolo pripravené aj divadielko „Polepetko“.  

Úspešným podujatím bola v septembri „Veselica pre všetkých“. Stagnuje náš 

folklórny súbor „Tepličan“, ktorý má problémy s účasťou na nácvikoch, preto tohto roku 

neúčinkoval na žiadnom podujatí. 

V obci sú počas roka organizované aj plesy, ktoré organizuje súkromná spoločnosť. 

Družba 

Naďalej úspešne pokračuje družba s obcou Ruski Kerestur zo Srbska. Naša delegácia 

navštívila túto obec dvakrát – pri príležitosti výročia presídlenia našich krajanov na Dolnú 

zem a festivalu Červená ruža, ktorý je prehliadkou ľudových piesní a tancov zachovávaných 

od svojich predkov. Zmluva o spolupráci bola podpísaná v Ruskom Keresture dňa 1. 7. 2017. 

Cirkev 
  

V obci je gréckokatolícky farský úrad. Farnosť vedie pán farár PadDr. Juraj Tomáš.  

Dňa 19. 5. 2019 sa konalo v našej farnosti 1. sv. prijímanie a odpust bol na slávnosť Narodenia 

presvätej Bohorodičky dňa 1. 9. 2019. V tomto roku bola obnovená a vysvätená farská budova. 

Rímskokatolícki veriaci patria ako filiálka pod rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých 

Ozorovciach. Správcom farnosti je Mgr. Igor Čelár. Odpust bol na slávnosť narodenia sv. Jána 

Krstiteľa dňa 23.6.2019. Prvé sväté prijímanie bolo v máji 2019. 

  

 Pozemkové spoločenstvo urbariátu lesov a pasienkov Zemplínska Teplica 

  

V tomto roku sa konalo v kultúrnom dome Valné zhromaždenie urbárskeho spoločenstva. 

  

Školstvo 

Základná škola školský rok 2018/2019 
  

Dobrá je spolupráca so základnou školou, ktorá zabezpečuje základné vzdelávanie 

našich detí. Počet žiakov v škole sa pohybuje do 300 v nadväznosti na sťahovanie rodín. 

Prevyšuje počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo je úmerné počtu narodených 

detí v tom ktorom roku. 



Školský klub detí pri základnej škole ŠKD 
  

V ŠKD bolo otvorené 1 oddelenie, ktoré bolo určené pre žiakov 1. stupňa. Venovala sa im 1 

vychovávateľka Mgr. Lucia Kristanová. 

  

Základná umelecká škola Sečovce pôsobiaca v základnej škole 
  

Žiaci, ktorí navštevujú umeleckú školu, sa počas roka zúčastňovali rôznych hudobných 

prehliadok  

  

Materská škola 
  

Do materskej školy v tomto školskom roku nastúpilo 64 detí. Boli otvorené 3 triedy a deťom sa 

venovalo 6 kvalifikovaných pedagógov. Riaditeľkou bola Vlasta Fiľová. Počas roka okrem 

výchovného procesu organizovala podujatia pre rodičov, súťaže, výlety a zábavné akcie, ako 

karneval, deň detí, noc v škôlke... 

Tu sa realizuje národný projekt PRIM, v rámci ktorého 3 učiteľky vypomáhajú pri 

vzdelávaní detí zo sociálne slabých rodín. 

Organizácie 

 

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
  

Organizácia mala v tomto roku 32 členov a predsedníčkou bola pani Mária Rožoková.  

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska sa zapájala do okresných podujatí, 

no organizovala aj vlastné akcie ako napríklad návštevy divadla, aquaparku na Šírave, 

posedenia, zájazd do Banskej Štiavnice a okolia. Založili vlastnú spevácku skupinu, ktorá sa 

prezentovala na spoločných podujatiach.  

Dobrovoľný hasičský zbor DHZ 
  

Aktívny je náš Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý počas roka zasahoval 33 krát.  

V tomto roku organizoval hasičskú súťaž, kde bola našim hasičom odovzdaná hasičská 

zástava. Účinkovala aj dychovka zo Sečoviec. Na počesť skončenia 2. svetovej vojny 

pripravili táborák na kameni.  

Slovenský Červený kríž – miestny spolok 
  

Dňa 19. marca sa konala výročná členská schôdza. Prítomní boli oboznámení so stavom 

financií, o aktivitách za rok 2018 a o ďalšej činnosti spolku. Predsedníčkou je Mgr. Dominika 

Popaďáková.   

  

Poľovné združenie „Nomša“ 
  

Poľovné združenie Nomša má 15 členov. Predsedom je Michal Bartko. Výkon práva 

poľovníctva vykonávajú na 2712 ha. V okolí sa vyskytuje mor ošípaných, preto je povolený 

mimoriadny odstrel diviačej zveri. 

  

Šport 
  

Futbalový klub, n.o. ukončil svoju činnosť v júni 2019. Futbalový turnaj žiakov v júli 

zorganizoval tréner žiakov p. Jozef Nagy. Podujatie malo dobrú odozvu.   



Svoju činnosť začal rozvíjať futsalový team pod vedením Tomáša Onuščáka. Trénuje 

v telocvični základnej školy a zúčastňuje sa rôznych súťaží na okresnej úrovni v rámci 

Košického samosprávneho kraja.  

Výstavba 
  

- vydláždenie priekopy na Jarnej ulici 

- zo získanej dotácie z Environmentálneho fondu v sume 190 000,00 Eur a vlastných 

prostriedkov sa vybudovala kanalizácia od čistiarne odpadových vôd po záhradách na 

Hlavnej ulici k Ivaneckým a tiež kanalizácia vrátane výtlaku na Zimnej ulici. 

O dotáciu sa uchádzame aj na rok 2020. 

- v tomto roku sa presťahovali pracovníčky z komunitného centra a terénne sociálne 

pracovníčky do novej budovy komunitného centra, kde sme zariadili interiér zo 

zdrojov EÚ 

- Dali sme aktualizovať projektovú dokumentáciu na zateplenie telocvične, v apríli sme 

sa uchádzali o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorá nebola úspešná. Teraz 

podávame túto žiadosť opakovane. 

- Na základe vyhlásenej výzvy bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu 

amfiteátra. Naša žiadosť bola úspešná a získali sme dotáciu 40 tis. Eur. Výstavba sa 

zrealizuje v roku 2020. 

- bol oplotený zdroj vody na Teplici, ktorý zásobuje komunitné centrum a tiež vodná 

nádrž, ktorá slúži ako zdroj vody pre našich hasičov 

- zakúpili sme 2 kusy uzatvárateľných kontajnerov pre zber TKO 

- zakúpili sme tiež pozemok okolo vodného zdroja ZAR4 – Sady 

- bola vypracovaná projektová dokumentácia na doriešenie úpravy vody a vodojemu pre 

zásobovanie obyvateľov zo zdroja Sady 

- podali sme žiadosť o dotáciu z Programu obnovy dediny na výsadbu okolo nových 

bytoviek.  

Počasie 
  

Dňa 20. januára v skorých ranných hodinách bol mesiac celý červený a 21.1. okolo 4 hodiny 

bolo úplné zatmenie mesiaca. 

 

Pohyb obyvateľstva 
  

K 31.12. mala naša obec 1739 obyvateľov. 

Narodilo sa ................... 34 obyvateľov 

Zomrelo ........................ 18 obyvateľov 

Prisťahovalo sa .............. 22 obyvateľov 

Odsťahovalo sa .............. 19 obyvateľov 

V tomto roku bol najstarším občanom pán Ján Petráš, Okružná ulica č. 199/24 vo veku 96 a pani 

Alžbeta Baraňáková, Jarná 269/19 vo veku 95 rokov. 

  

  

  

  

  

 


