
  

Kronika rok 2020 
Svet 

  

Život v našej obci, štáte aj na celom svete bol v roku 2020 poznačený pandémiou ochorenia 

COVID19. Korona ovplyvnila životy mnohých ľudí. Najviac zasiahla starších ľudí nad 65 

rokov ale i deti v školách, ktoré sa vzdelávali dištančne z domu.  

  

Slovensko 

 

Od marca bolo naše konanie usmerňované rôznymi opatreniami, obmedzeniami, zatváraním 

prevádzok, rušením kultúrnych a športových podujatí, strachu o prácu a ekonomickej neistoty. 

Jedným z mnohých opatrení bolo napr., že do obchodu mohol vstúpiť len obmedzený počet 

osôb, v niektorých prípadoch len jeden človek. Nos a ústa sa museli prekrývať rúškom 

a neskôr respirátorom. Na začiatku nariadenia rúška svojpomocne šila obec a doručovala ich 

dôchodcom do domácnosti. Neskôr ich už bol na trhu dostatok a každý si ich zabezpečoval 

individuálne.  

 

Obec 
   

Hlavnou témou rozhovorov bol výskyt koronavírusu, kto je nakazený, kto v karanténe, ktorá 

bola 14 dní. V októbri sme z podnetu Okresného úradu, odboru civilnej ochrany zriadili 

Mobilné odberové miesto, ktoré bolo vo vestibule kultúrneho domu. Personál testoval občanov 

antigénovými testami. V testovacom teame boli MUDr. Štefan Šosták, Jozef Artim, Ivana 

Kuncová, Miroslav Kunc, MUDr. Michaela Pilárová, Erik Boka, Bc. Andrea Drobňáková, 

MUDr. Király a p. Királyová, administratívu zabezpečovali: Ing. Zuzana Mihóková, Miriama 

Kompírová, Mgr. Lenka Poláková, Terézia Timová. Asistovali aj príslušníci armády, verejný 

poriadok zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby. 

Ďalšie informácie: Za zber a odvoz komunálneho odpadu je ročný poplatok 20,05 Eur/obyv. 

V roku 2020 obyvatelia vyprodukovali v priemere 99,24 ton odpadu a úroveň vytriedenia bola 

23,22 %. 

 

Samospráva 
  

V roku 2020 zasadalo obecné zastupiteľstvo deväťkrát. V zložení obecného zastupiteľstva 

nenastali žiadne zmeny. Hlavným kontrolórom obce bola Mária Rožoková. K 31. decembru 

mala obec príjmy 2.179.729,00 Eur a výdavky 2.031.021,05 Eur , z toho ZŠ 857.884,51 Eur. 

Celkové hospodárenie obce bolo + 90.061,43 € vlastných príjmov.   

Obec počas roka pravidelne zabezpečuje služby pre spokojný život našich občanov.  

Sú to nenápadné služby, ktoré vnímame ako samozrejmosť. Patrí medzi nich prevádzka 

verejného osvetlenia, vývoz komunálneho odpadu, údržbu chodníkov a miestnych 

komunikácií, cintorínov, prevádzka kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy, domu 

smútku, hasičskej zbrojnice, 24 nájomných bytov, obecného úradu, obecnej kanalizácie či 

čiastkového vodovodu.   

O dianí v obci informujeme občanov  oznamom v obecnom rozhlase, na úradnej 

tabuli, na webovom sídle obce a facebookovej stránke. 
 

                   Sociálne veci 

V sociálnej oblasti si už naši dôchodcovia zvykli na opatrovateľskú službu, ktorú 

realizujeme v rámci národného projektu. Desať opatrovateliek poskytuje svoje služby pre 30 



klientov. V obci je seniormi využívaný aj denný stacionár, ktorý prevádzkuje n. o. Lumina 

Dvorianky. 

V komunitnom centre pracujú 3 pracovníčky, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie 

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

problémov v rodinách. 

Dlhodobo u nás poskytujú svoje služby 3 terénne pracovníčky, ktoré riešia problémy najmä 

marginalizovanej skupiny obyvateľov. Štyria členovia miestnej občianskej poriadkovej služby 

dozerajú na poriadok v obci a pôsobia tiež preventívne.    

Všetky tieto sociálne služby sa realizujú prevažne z prostriedkov Európskej únie cez národné 

projekty. 

  

Obecná knižnica 
  

Knižnica je  v jednej miestnosti obecného úradu. V knižnom fonde sa nachádza 3835 titulov.   

Dobrovoľnou knihovníčkou je Beáta Prezbruchová. 

   

Kultúra 
  

 Spoločenské a kultúrne podujatia v tomto roku sa pre pandémiu uskutočnili len 

v obmedzenom počte. V januári to bol koncert Rendošovcov a vo februári fašiangová veselica 

zorganizovaná poslankyňou p. Kočišovou. Na konci roka sme pre deti zabezpečili po uliciach 

doručenie mikulášskych balíčkov mobilným Mikulášom, čertom a anjelom. Na príprave 

a realizácii tohto podujatia sa podieľali /zamestnanci obecného úradu, poslanci – p. Anna 

Kačuráková, Jolana Kočišová, MUDr. Štefan Šosták a Jozef Artim/. Ministerstvom kultúry 

bol podporený projekt Udalosti z Kerestúra, ktorý sa zameriaval na spoluprácu so seniormi. 

V rámci projektu bol vydaný zborník príbehov pod názvom „Poviedky z Kerestúra“ a výstava 

starých fotografií z obce.  

Poďakovanie patrí p. Terézii Kubániovej, ktorá v spolupráci s p. Máriou Servanskou, 

Jolanou Kočišovou a Martou Majorošovou natočila dve relácie, z toho relácia zameraná na 

zvyky Rusadľa bola odvysielaná v obecnom rozhlase a jedna relácia pre Slovenský rozhlas.   

V rámci relácie „Zahrajte mi túto“ to bolo regrútske pásmo.  Spolu s kolektívom tak prispela 

k reprezentácii obce a k zachovaniu a šíreniu našich tradícií. 

 

Družba 

Naďalej pretrvávajú priateľské vzťahy so zástupcami obce Ruski Kerestur zo Srbska, 

najčastejšie so Žeľkom Kovacsom, ktorý je členom Národnej rady rusínskej národnostnej 

menšiny. Kontakt sa obmedzil len na telefonické rozhovory a sociálne siete, kde sa obe strany 

navzájom informovali o živote v komunitách. 

 Cirkev  
  

Farárom je naďalej  Mgr. Juraj Tomáš, gréckokatolícky kňaz.  

Prvé sväté prijímanie nebolo pre covidové obmedzenia. Odpustová slávnosť bola na sviatok 

Narodenia presvätej Bohorodičky dňa 13. 9. 2020 a konala sa v exteriéri chrámu. V tomto roku 

bola ukončená rekonštrukcia vnútorných priestorov chrámu – celý chrám bol premaľovaný 

maliarom Jozefom Takáčom a Petrom Vereščákom zo Sečoviec. Predchádzala mu 

rekonštrukcia elektrických rozvodov, ktoré robil Marián Ridilla. Zakúpené boli aj nové 

koberce. 



Rímskokatolícki veriaci patria ako filiálka pod rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých 

Ozorovciach, farárom je Mgr. Igor Čelár.  Odpust bol na slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa 

dňa 28. 6. 2020. Prvé sväté prijímanie bolo vo Veľkých Ozorovciach. 

  

Pozemkové spoločenstvo urbariátu lesov a pasienkov Zemplínska Teplica 

  

Pasienky spoločnosť prenajíma, lesné pozemky obhospodaruje sama.  Predsedom urbariátu je 

MVDr. Ján Kompír, podpredsedom Ing. Rudolf Zambory. 

  

Školstvo 

Základná škola školský rok 2018/2019 
  

V základnej škole s právnou subjektivitou sa vzdeláva 309 žiakov. Prevyšuje počet 

detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo je úmerné počtu narodených detí v tom 

ktorom roku. Riaditeľkou je Mgr. Marcela Stančíková a jej zástupcom učiteľ Ing. Michal 

Varga. Škola zamestnáva 38 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. V škole 

veľmi aktívne pôsobí detská organizácia FÉNIX pod vedením Mgr. Miroslavy Stropkaiovej. 

  

Školský klub detí pri základnej škole ŠKD 
  

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

vychovávateľka Mgr. Lucia Kristanová.  

  

Základná umelecká škola Sečovce pôsobiaca v základnej škole 
  

V základnej škole pôsobí detašované pracovisko Základnej umeleckej školy zo Sečoviec. Žiaci 

sa venujú hre na rôzne hudobné nástroje a počas roka sa prezentujú rodičom na školských 

koncertoch.  

  

Materská škola 

 

V zrekonštruovanej a rozšírenej materskej škole máme 3 triedy so 68 žiakmi. 

Realizujeme aj národný projekt Prim, v rámci ktorého ďalšie 3 učiteľky vypomáhajú pri 

vzdelávaní detí zo sociálne slabých rodín. Riaditeľkou je p. Vlasta Fiľová. Okrem nej pracuje 

v škole 5 učiteliek – Bc. Michaela Ďurková, Mgr. Dominika Popaďáková, Dominika 

Gašparová, Lucia Fiľová, Mgr. Martina Nemzetová, dve upratovačky, v školskej jedálni 

ukončila pracovný pomer p. Magdaléna Kutná, ktorá odišla do dôchodku. Namiesto nej je 

hlavnou kuchárkou Monika Čiripová, pomocná kuchárka Michaela Jarecká. Vedúcu kuchyne 

Jaroslavu Štelbackú od septembra vystriedala Jaroslava Kušnírová. 
 

Organizácie 

 

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
  

Organizácia mala v tomto roku 26 členov a predsedníčkou bola pani Mária Rožoková. 

Stretávanie členov bolo obmedzované protipandemickými opatreniami. Napriek tomu si našli 

čas na stretnutia s menším počtom účastníkov a to pri príležitosti životných jubileí členov, 

MDŽ, mesiaca úcty k starším, pobytu na Zemplínskej Šírave. Dôchodcovia tiež využívali 

ponuky na rekreačné pobytu v rámci kúpeľov SR. 

  



Dobrovoľný hasičský zbor DHZ 
  

Aktívny je náš Dobrovoľný hasičský zbor pod velením p. Jozefa Artima a predsedu p. 

Mareka Siváka, ktorý počas roka zasahoval 36 krát. Naša vďaka patrí 18 dobrovoľným 

hasičom, ktorí nielen u nás, ale aj v okolitých obciach zachraňovali majetok a životy pri 18 

požiaroch, 11 technických zásahoch, 5 dopravných nehodách a zúčastnili sa 2 cvičení.  

Sú k dispozícii vo dne aj v noci, pomáhajú tiež pri dezinfekcii a uplatňovaní proticovidových 

opatrení. 
 

Slovenský Červený kríž – Miestny spolok  

Predsedníčkou je učiteľka materskej školy Mgr. Dominika Popaďáková. Vo svojej činnosti sa 

zameriava najmä na pomoc sociálne odkázaným rodinám. 

 

Poľovné združenie „Nomša“ 

 

Poľovné združenie Nomša má 15 členov. Predsedom sa v tomto roku stal pán Jozef Lukáč. 

Výkon práva poľovníctva vykonávajú na 2712 ha. V okolí sa vyskytuje mor ošípaných, preto 

je povolený mimoriadny odstrel diviačej zveri. 

 

Šport 
  

Futsalový team pokračuje vo svojej športovej činnosti pod vedením Tomáša Onuščáka. 

Má 15 členov. Zúčastňuje sa súťaže v „Minilige Vyšné Opátske“. Zo 16 súťažiacich mužstiev 

sa umiestnili na 6. mieste.  

V šatniach futbalového klubu z iniciatívy p. Petra Kaňucha bola zriadená telocvičňa, ktorú si 

vlastným náradím zariadili nadšenci tohto športu. 

 

Výstavba 
  

V júni sme skolaudovali amfiteáter v areáli základnej školy. Neuskutočnilo sa jeho 

slávnostné otvorenie, ktoré malo byť spojené s folklórnymi slávnosťami. Snáď sa nám podarí 

plán uskutočniť  

po zlepšení epidemiologickej situácie v spoločnosti.  

V mesiacoch jún-júl boli zateplené tri steny telocvične pri základnej škole, štvrtú 

plánujeme zatepliť v roku 2021.  

Na Zimnej ulici bola pre kanalizáciu postavená čerpacia stanica č. 2 a teraz prebieha 

kolaudačné konanie, aby sa mohli na kanalizáciu napojiť občania na časti Hlavnej a Zimnej 

ulice.  

Na Zimnej ulici bola tiež po stavebných prácach v mesiaci december upravená 

vozovka. 

Čistiareň odpadových vôd si postupne vyžaduje opravy. V roku 2020 boli podľa 

návrhu prevádzkovateľa vymenené niektoré časti zariadení. 

V obci pretrvávajú problémy pri zásobovaní vodou. Po konzultácii s odborníkmi sme 

vymenili potrubie na Obchodnej ulici a začali s rekonštrukciou vodárne ZAR4, kde sa 

mení systém úpravy vody. Tiež sme pristúpili k zabezpečeniu merania odberu vody 

z obecného vodovodu. Súčasne pracujeme na aktualizácii projektov na výstavbu 

skupinového vodovodu Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov. 

Toho času je ukončené územné konanie pre prívodný rad a obecné vodovody. Projektant 

dokončuje podklady pre stavebné konanie.  



V kultúrnom dome sa urobili menšie stavebné úpravy v kuchyni, na Okružnej ulici pri 

dome č. 155 bol vydláždený rigol a na starý cintorín svojpomocne zhotovil brány p. Peter 

Spišák s kolektívom. 

 

Pohyb obyvateľstva 
  

K 31.12. mala naša obec 1785 obyvateľov. 

Narodilo sa ................... 39 obyvateľov 

Zomrelo ........................ 17 obyvateľov 

Prisťahovalo sa .............. 41 obyvateľov 

Odsťahovalo sa .............. 14 obyvateľov 

 

  
 

 


