
Kronika rok 2021 

Svet 

Na celom svete pokračuje globálna pandémia a koronavírus COVID-19 aj naďalej ovplyvňuje 

všetko dianie. Vo všetkých krajinách sa očkuje. Objavila sa nová mutácia koronavírusu 

Omikron.  

 

Slovensko 
Tak ako vo svete aj na Slovensku bola hlavnou témou pandémia a očkovanie. Opatrenia na 

zamedzenie šírenia koronavírusu sa uvoľnili v júli. Záujem ľudí o očkovania je pomerne malý 

a výraznejšie nestúpol ani po vyhlásení štátnej očkovacej lotérie. Spoločnosť polarizuje 

diskusia na tému, či sa dať zaočkovať alebo nie.  Kríza vyvolaná pandémiou negatívne 

ovplyvnila aj ekonomiku a to najmä cestovný ruch a kultúru. Začal rýchly nárast cien. Vo 

vláde SR pre nezhody v koalícii došlo k niekoľkým zmenám. Odstúpil premiér Igor Matovič 

a za jeho zástupcu vymenovala Zuzana Čaputová, prezidentka SR, Eduarda Hegera. V roku 

2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát boli plne elektronické. 

Slovenská republika má 5449270 obyvateľov. V jeseni prišiel na prvú oficiálnu návštevu 

Svätý Otec František.   

  

Obec 

Očkovanie sa realizovalo aj v našej obci a to v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom 

/87 osôb/a Nemocnicou s poliklinikou v Trebišove /21 osôb/. Pokračovali sme v testovaní 

občanov antigénovými testami. V našej obci bola situácia pomerne dobrá. V priemere zo 600 

testovaných boli 3 nakazení COVIDOM-19. V tomto roku osobitné poďakovanie patrí  

členom testovacích tímov, zdravotníkom, zamestnancom v obchode a službách, učiteľom 

a všetkým, ktorí aj napriek pandémii COVID 19 boli denne na svojich miestach k dispozícii 

občanom.    

V tomto roku sa rozšírila separácia odpadu o ďalšiu komoditu a to biologický odpad 

z domácností. Tento kompostujú občania na vlastných pozemkoch. Ročný poplatok je 20,00 

/obyv. V roku 2021 obyvatelia vyprodukovali v priemere 98,342 ton odpadu. Úroveň 

triedenia sa zhoršila a to na 21,49 %. 

  

Samospráva 
Obecné zastupiteľstvo zasadalo desaťkrát. Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia bol volený 

kontrolór obce. Z deviatich uchádzačov bol za nového kontrolóra zvolený Ing. Patrik Ivanišin. 

K 31. decembru mala obec príjmy 2151352,62 € + 422127,14 € a výdavky 883473,11 € + 

kapitálové výdavky 175167,18 a ZŠ 972956,35 €. Celkové hospodárenie obce bolo + 

103 323,99 €.  Príjmy pozostávali prevažne z dotácie z daňového úradu, platby od obyvateľov 

a granty z eurofondov na kapitálové výdavky. 

 

Výstavba 
Na Jarnej ulici sme zrekonštruovali chodník vrátane výsadby stromčekov. Zateplili 

sme štvrtú stenu na telocvični základnej školy, je teda už zateplená celá budova. Pred 

amfiteáter boli umiestnené lavičky na sedenie pre divákov. Vymenili sme dve autobusové 

zastávky na Hlavnej ulici za nové a zrealizovala sa intenzifikácia vodárne ZAR4 . Z dotácie 

Environmentálneho fondu bola vysadená zeleň pri nájomných bytovkách a spevnená plocha 

na odstavenie vozidiel. V základnej škole cez projekt „Modernejšia škola“ doplnili zariadenie 

a vybavenie školy moderným nábytkom a technikou. 

 Finančne menej náročné menšie sa urobili na cintoríne a to opravou kríža, jeho okolia 

a výmenou 4 ks lavičiek, na starom cintoríne nad záhradami boli vybágrované  korene 



stromov a zrovnaný terén. Od krovia bola očistená aj lúka na Lesnej ulici a tiež zrovnaný 

terén. V lete bola presmerovaná a prekrytá obecná priekopa na Jarnej ulici, pozemok pri dome 

č. 269. Zeleň sme vysádzali popri plote materskej školy a komunitného centra. Tiež bola 

zabetónovaná príjazdová cesta k rozšírenej hasičskej zbrojnici a opravený mostík k vodárni 

Číža. Do jedálne materskej školy bol zakúpený nový plynový sporák a cez projekt 

„Predškoláci“ tiež riady a doplnené zariadenie do tried. 

Obec pracuje aj na projektových dokumentáciách a  to na výstavbu nového vodovodu 

v spolupráci o susednými obcami. Žiadosti o stavebné povolenie na prívodný rad aj vodovod 

v našej obci sú podané na Okresnom úrade životného prostredia v Trebišove a toho času ich 

dopĺňame o ďalšie požadované dokumenty. Pred vydaním stavebného povolenia je aj 

kanalizácia na Cintorínskej ulici. 

V posudzovaní sú zmeny a doplnky územného plánu č. 6, na ktorého  spolufinancovanie sme 

dostali dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR.   

Máme podané žiadosti o dotáciu na dokončenie kanalizácie 3. etapa, na zakúpenie 

kompostérov. Schválená bola žiadosť o dotáciu na zametacie, umývacie a vysávacie auto 

a žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu Jarnej, Novej a Zimnej ulice. 

 

                    Sociálne veci 

V sociálnej oblasti sa obec zameriava hlavne na poskytovanie opatrovateľskej služby 

odkázaným občanom. Realizujeme projekt opatrovateľskej služby, v rámci ktorého 7 

opatrovateliek sa stará o 17 občanov. V budove komunitného centra poskytujú služby 3 

pracovníčky komunitného centra a 3 terénne pracovníčky, na ktoré sa obracajú prevažne 

občania z marginalizovaných skupín. Aj tieto služby sú financované zo zdrojov Európskej 

únie a štátneho rozpočtu.  Pokračujeme v projekte Miestne občianske poriadkové služby, kde 

sú zamestnaní 2 muži z majoritného obyvateľstva a 2 Rómovia. Títo sa zameriavajú na 

kontrolu dodržiavania verejného poriadku v obci.  Pre seniorov poskytuje svoje služby aj 

denný stacionár v kultúrnom dome, ktorý prevádzkuje n.o. Lumina z Dvorianok.    

Posedenie s dôchodcami, ktoré obec organizuje každoročne v októbri pri príležitosti Mesiaca 

úcty k starším bolo nahradené doručením poďakovania a nákupných poukážok pre seniorov 

do domácnosti. Obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva prispieva na 

stravovanie dôchodcov v stravovacom zariadení. 

 

Obecná knižnica  

Obecná knižnica svoje služby poskytuje v stiesnených priestoroch na obecnom úrade. 

O výpožičku kníh nie je veľký záujem. Knižný fond má v súčasnosti 3837 titulov a už sa 

nedopĺňa.  

 

Kultúra  

Organizovanie kultúrnych podujatí bolo obmedzené protipandemickými opatreniami a tak sa 

prvé stretnutie „v rúškach“ uskutočnilo 8. 3. na Medzinárodný deň žien so zamestnankyňami 

obce.  

V tomto roku sme si pripomenuli 70. výročie založenia materskej školy v obci. Oslavy sa 

uskutočnili 24.7.2021 v amfiteátri. Po oficiálnom programe zabával deti ujo Ľubo. Pri tejto 

príležitosti bol vydaný aj bulletin zo života materskej školy. Program pripravili deti materskej 

školy. Organizáciu podujatia zabezpečovali zamestnanci materskej školy a obecného úradu. 

Na stretnutie boli pozvané aj učiteľky, ktoré pôsobili v škôlke v minulosti.  Prítomným sa 

prihovorila starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová a riaditeľka materskej školy Vlasta Fiľová. 

Na „viľiju“ Rusadľa 22. mája poslanci, zamestnanci obecného úradu a dobrovoľníci postavili 



na Námestí sv. kríža vysoký máj, ktorý zdobili prítomné deti. Máj postavili aj k bránke pri 

materskej škole. 

Dňa 03.08.2021 o 17,30 hod. bola v rádiu Regina východ vysielaná relácia Roľnícka beseda. 

Hosťami relácie boli občania z našej obce - Ing. Ivan Seňko, riaditeľ ŠPP UVLaF, n.o., Ján 

Kuzma, včelár a Jozef Lukáč, predseda Poľovného združenia Nomša. Ďalšie nahrávanie sa 

uskutočnilo dňa 22. 7. 2021 pre reláciu Zvony nad krajinou redaktorom Jánom Kondorom 

a Antóniou Leškovou. Táto bola vysielaná dňa 8. 8. 2021 o 11,00 hod. Témy boli nasledovné: 

1.    História a súčasnosť /Sieň tradícií/ – Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

2.    Dobrovoľný hasičský zbor – aktivity – Jozef Artim, veliteľ 

3.    Jednota dôchodcov Slovenska – miestna organizácia – činnosť – Mária Rožoková,  

       predsedníčka 

4.    Folklórny  súbor Tepličan – aktivity v minulosti – Elena Orosová, vedúca 

5.    Tradície, zvyky, vydanie knižných publikácií – Mgr. Terézia Kubániová, autorka 

8.    Materská škola – informácie – 70.výročie založenia – Vlasta Fiľová, riaditeľka 

9.     Základná škola – informácie – Mgr. Marcela Stančíková, riaditeľka 

10.   Zaujímavosti, príroda – Ľubomír Zambori, zástupca starostky 

11.   Grécko-katolícka cirkev – história, činnosť – Bc. Erik Mesaroš, kantor 

12.   Rímsko-katolícka cirkev – história, ružencové bratstvo – Bernardína Ivanišinová,    

        horliteľka 

13.   Komunitná práca – Mgr. Silvia Korpesiová, odborný garant KC, Mgr. Helena Malčická,  

        terénna sociálna pracovníčka 

14.   Školský poľnohospodársky podnik UVLaF, n.o. – Ing. Ivan Seňko, riaditeľ 

15.   Šport – florbal – Tomáš Onuščák, posilňovňa – Peter Kaňuch 

Folklórne slávnosti boli dňa 29. 8. 2021. Vystúpili na nich domáci folklóristi a to Marek Čirip 

so synom Marekom, spevácka skupina pri Jednote dôchodcov Slovenska, Novešan z Tušickej 

Nove Vsi a folklórna skupina Myslavčanka z Myslavy pri Košiciach.  Na slávnostiach sme si 

pripomenuli aj 190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania. S históriou nás 

oboznámil zástupca Múzea v Trebišove. Osláv sa zúčastnila Martina Matečková, riaditeľka 

Domu Matice slovenskej v Košiciach, Michal Matečka, predseda Miestneho odboru Matice 

slovenskej v Košiciach. Z hľadiska našich dejín bolo Východoslovenské roľnícke povstanie 

najväčším a najmasovejším protifeudálnym vystúpením Slovákov vôbec. Dlhodobé bezprávie 

páchané na slovenských roľníkoch, chudoba a žiadne sociálne istoty. Takto by sa dali 

charakterizovať roky, ktoré predchádzali roľníckej vzbure v roku 1831. Povstanie bolo 

nakoniec potlačené vojenskou silou a štatariálne súdy na východnom Slovensku vyniesli 

spolu až 119 rozsudkov smrti oproti 24 obetiam z privilegovaných vrstiev. Povstanie 

pripravovala tajná Hornouhorská sedliacka konfederácia. Proti uhorskej šľachte povstali 

slovenskí richtári a roľníci – spolu 160 obcí a vyše 40 000 vzbúrencov.  

Na podujatí bola uvedená na trh malá knižočka „Poviedky z Kerestúra“, ktorá bola vydaná 

s podporou Ministerstva kultúry SR. Autormi poviedok boli Lea Bolčová, Silvia Bolčová, Ján 

Pochanič, Eva Hajdu Redmond, v spolupráci s historikom doc. PhDr. Martinom Javorom 

a Ivom Grobauerom. Príbehy vyrozprávali občania obce Zemplínska Teplica. 
Taktiež bolo spracované doplnené 2. vydanie Krátkeho slovníka nárečia slovenského 

Zemplínskoteplického, Abo jak še dakedi u Keresture hutorilo autorkou Teréziou Kubániovou. 

Na Mikuláša 5.12.2021 obec zabezpečila pre deti balíčky, ktoré roznášali balíčky na hasičskom 

aute deťom po dedine-Mikuláš – poslanec MDDr. Stefan šosták, čert dobrovoľný hasič Jozef 

Artim, anjel – Simona Ďurková. 

Obec pokračuje v tradícii gratulácie jubilantom k 90. narodeninám. V tomto roku navštívili 

p. Máriu Kopčovú, č.d. 94. 

Naďalej úspešne pokračuje družba s obcou Ruski Kerestur zo Srbska.  Osobné stretnutia sa 

pre pandémiu neuskutočnili, zostali sme však v telefonickom kontakte. 



 

 

Cirkev  

V gréckokatolíckej cirkvi naďalej pôsobí pán farár PaedDr. Juraj Tomáš. V rímskokatolíckej 

cirkvi je správcom farnosti Mgr. Igor Čelár. Po 45 rokoch odišiel zo služby kostolníka pán 

Andrej Holoman, ktorý sa s láskou staral o prevádzku v kostole. 

         

Školstvo v roku 2020/2021 
Základná škola – riaditeľkou je Mgr. Marcela Stančíková, zástupca Mgr. Michal Varga. Škola 

má 38 pedagogických a prevádzkových zamestnancov. Navštevovalo ju 305 detí, prevažujú 

žiaci z marginalizovanej skupiny, ktorí prichádzajú aj z Veľkých Ozoroviec a Egreša. 

V škole pôsobí aj školský klub detí a Základná umelecká škola zo Sečoviec. V prevádzke je 

školská jedáleň. Žiaci sa do školy vrátili až vo februári a vyučovali sa dištančnou formou.  

Materská škola - zapísaných je 80 detí. Bola otvorená aj 4. trieda, keďže od septembra začala 

platiť povinná školská dochádzka aj pre 5. ročné deti. Bola prijatá 7 učiteľka. Riaditeľkou je 

Vlasta Fiľová.  MŠ pokračuje v projekte NP PRIM II. V tomto roku si škôlka pripomenula 70. 

výročie svojho založenia, keďže minulý rok to pre protipandemické opatrenia nebolo možné. 

História materskej školy sa začala písať už v roku 1950 – vtedy ešte pod názvom Dadovka. 

V roku 1951 to bol detský útulok, ktorý však fungoval len dva roky kedy sa zriadila 

jednotriedna MŠ umiestnená v starom baráku spolu s jednou triedou OSŠ. Prvými učiteľkami 

boli súdružka Michálková Zuzana a súdružka Remešová Božena. Počas ďalších rokov prešla 

viacerými zmenami. Vystriedalo sa tu taktiež mnoho učiteliek na ktoré si s úctou a láskou 

spomíname. Od roku 1962 preberá patronát nad fungovaním MŠ riaditeľstvo Štátneho 

majetku v Zemplínskej Teplici. V školskom roku 1967/68 sa  premiestnila do adaptovanej 

budovy – dnes dom na Okružnej ulici popisné číslo 100 pri fare alebo ako to vtedy volali 

u Rendeša. V roku 1975 sa otvorila prevádzka druhej triedy MŠ a to v školskej družine ako 

dočasné riešenie, keďže počet zapísaných detí neustále narastal. Krátke obdobie bola 

materská škola umiestnená i v priestoroch kultúrneho domu a kaštieľa. Rok 1980 bol pre MŠ 

prelomovým. V tomto období bola do užívania odovzdaná nová  budova postavená pre deti od 

troch do šiestich rokov. Vybavená vlastnou kuchyňou, telocvičňou, sociálnym zariadením. 

V tom čase bola riaditeľkou súdružka Kostrubová Helena, súdružky učiteľky  - Racová, 

Šebestianová, Petrová a Čeľovská. V kuchyni pani Popovcová a Hricová. Upratovačky – s. 

Zamboryová a Kačmarová. Materskú školu navštívilo v tomto období aj mnoho zahraničných 

návštev – Delegácia zo Sovietskeho zväzu, z Jemenskej ľudovej republiky, zo Zakarpatskej 

Rusi, z Cuby, súdružská návšteva z Fínska a mnoho ďalších. Počas celého svojho fungovania 

mala veľmi dobru spoluprácu so ZŠ – návšteva predškolákov v prvých triedach, prváci čítajú 

deťom v MŠ z kníh, cvičenie vo veľmi dobre vybavenej telocvični, spolupráca so 

súdružkou logopedičkou Klasovskou, usporadúvanie spoločných osláv v obci. Veľmi dobrá 

bola spolupráca s vedením Školského poľnohospodárskeho podniku Vysokej školy 

veterinárskej Košice so sídlom v Zemplínskej Teplici. Vo vedení sa v tomto dlhom období 

vystriedali súdružky učiteľky Kostrubová Helena a Dončáková Bohumila. Počas celého 

svojho fungovania sa podieľala nielen na výchove a vzdelávaní detí. Tiež sa spolupodieľala 

na chode obce, obecných aktivitách ako Oslavy oslobodenia našej obce, MDŽ, voľby do 

národného výboru pod vedením aktívnych pani učiteliek. V školskom roku 2014/15 nastupuje 

na miesto riaditeľky MŠ Vlasta Fiľová. Zatiaľ posledným významným medzníkom v histórii 

našej školy bol rok 2018/2019 kedy sa na základe projektu Prístavba, stavebné úpravy 

a zateplenie obalových konštrukcií MŠ financované z eurofondov a rozpočtu obce odovzdala 

do užívania nová prístavba, ktorá umožnila rozšíriť kapacitu neustále narastajúceho počtu detí 



z 54 na 80. K dnešnému dňu je materská škola štvortriedna s  celodennou a poldennou 

výchovno-vzdelávacou starostlivosťou pre detí od 2 – 6 rokov a  deti s  odloženou školskou 

dochádzkou. Umiestnená je v  dvoch budovách spojených prechodovou chodbou. V 

edukačnom procese sa zameriava na využívanie moderných foriem a metód pri dosahovaní 

kompetencií potrebných na ďalšie vzdelávanie detí v ZŠ. Zapojením sa do NP PRIM sa nám 

otvorili možnosti realizácie inkluzívneho vzdelávania a to nielen pre detí z MRK, ale aj detí 

so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Vzdelávanie v MŠ je zamerané na Enviromentálnu výchovu, pohybovú stránku a na folklór 

teda ľudové tradície v našom regióne. Materská škola je do dnešných dní zapojená vo 

viacerých projektoch ako sú Digitalizácia MŠ, Školské ovocie, Národný projekt PRIM, 

spolupráca s organizáciou Fénix. Materská škola usporadúva mnoho akcií v spolupráci nielen 

s obcou, ZŠ ale aj s materskými školami z iných obcí. Medzi pravidelné patria Mám básničku 

na jazýčku, spevácka súťaž „Ľudová pieseň letí medzi deti“ ktorej je organizátorom – tejto sa 

zúčastňujú deti materských škôl nielen zo zemplínskeho ale i abovského regiónu. Týmto sa 

snaží zachovávať ľudové tradície u mladej generácie. Pripravuje aj podujatia ako Október 

mesiac úcty k starším, Deň materských škôl, Šarkaniáda, Vitaj Mikuláš, Vianočná besiedka, 

Karneval, Týždeň detskej radosti a mnoho ďalších. 

 

Zdravotníctvo 

V obci ordinuje zubný lekár MUDr. Igor Dzuro a všeobecný lekár MUDr. Vladimír 

Hatalovský. Za detským lekárom cestujú naši občania najčastejšie do Sečoviec a Slanca, ktoré 

sú od nás vzdialené cca 10 km. V decembri zomrela detská lekárka MUDr. Magdaléna Sokirová 

vo veku 85 rokov. Pani doktorka Sokirová pôsobila ako pediatrička v našej obci skoro 60 rokov. 

Za dlhoročné pôsobenie a za príkladnú zdravotnú starostlivosť o občanov jej bolo v roku 2017 

udelené čestné občianstvo našej obce. Patrí jej naša veľká vďaka a uznanie.   

Organizácie 

V obci je aktívna  miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá združuje 

aktívnych seniorov a organizuje pre nich rôzne spoločenské aktivity. V obci pôsobí aj 

Červený kríž, Poľovnícke združenie Nomša  a detská organizácia Fénix. Stagnuje folklórna 

skupina „Tepličan“.    

Najaktívnejšou organizáciou je Dobrovoľný hasičský zbor /18 členov/, ktorý pomáha nielen 

pri záchrane majetku a životov občanov ale je v pohotovosti aj pri rôznych iných činnostiach 

v obci. Jednotka DHZO disponuje tromi členmi s odbornosťou zdravotnícky záchranár , ktorý 

sú zároveň zamestnancami ZSKE. Jednotka v roku 2021 bola podrobená každoročnému 

preskúšaniu akcie schopnosti, ktorá sa vykonala v obci Zemplínska Teplica v areáli 

futbalového ihriska zameraná na požiar budovy. Celá previerka a pripravenosť bola 

monitorovaná príslušníkmi OR HaZZ . Jednotka sa zúčastnila výcviku poligónu 

vo výcvikovom stredisku EUSTREEM Veľké Kapušany na používanie ADP (autonómny 

dýchací prístroj). Bolo vykonané periodické preškolenie prvej pomoci  členov DHZO 

a zamestnancov OCU  ako aj používania AED  , ktorá sa vykonáva  raz za 24 mesiacov.   

Preškolenie bolo vykonaná pánom Bc. Miroslavom Nagyom, dipl.z. z.. 

Dobrovoľní hasiči roku 2021 zasahovali 36 krát , vrátane pomoci obci pri rôznych 

technických problémoch, zlých poveternostných podmienkach. Zásahy DHZO pozostávali 

z 18 požiarov, 10 technických zásahov, 5 dopravných nehôd, 3 resuscitačných zásahov KPR. 

Jednotka vykonala jedno metodické cvičenie na OR HaZZ TV  a dve súčinnostné cvičenia, 

ktoré boli zamerané na spoluprácu DHZ okresu Trebišov pri povodniach  a spolupráca DHZO 



Zemplínska Teplica a HaZZ Trebišov pri požiari budovy a následne evakuácie v nemocnici 

TV psychiatrického pavilónu. Boli vykonávane opatrenia pri pandémii COVID 19. 

Jednotka je zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov do kategórie A. Bola 

jej poskytnutá štátna dotácia 5000 €. Z tejto dotácie bola nakúpená výstroj a výzbroj pre 

členov DHZ a financované opravy na technike. V rámci COVID 19 boli zakúpené rôzne 

dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, respirátory, štíty a obleky. Členovia podľa 

požiadavky obce dezinfikovali verejné priestranstvá ako aj odberové miesto v kultúrnom 

dome.  Pri zásahoch využívali vozidlá IVECO DAILY, Tatra CAS 32 T815 a technické 

vybavenie z proti povodňového vozíka, ktoré sa nachádzajú v garáži kultúrneho domu 

a zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici. 

 K zmene vo výbore organizácie nedošlo. Veliteľom je naďalej Jozef Artim 

a predsedom DHZ Marek Sivák. Organizácia sa zaregistrovala pre príjem 2 % daní, ktoré 

môžu priaznivci našej činnosti poukazovať v prospech dobrovoľných hasičov v Zemplínskej 

Teplici.    
Naši dobrovoľní hasiči Jozef Artim, veliteľ, strojník a zdravotník, Marek Sivák, hasič, 

Bc. Erik Boka, zdravotnícky záchranár, hasič a Lukáš Drobňák, hasič boli ocenení  „Za 

záchranu života“, keď dňa 8.8.2020  poskytli zdravotnú aj technickú pomoc pri autohavárii  

na podujatí tuning v Trebišove. Včasným a odborným zásahom zachránili ľudský život. 

Ocenenie im bolo odovzdané na folklórnych slávnostiach. 

 

Šport  

Športovú činnosť vyvíja futsalový team pod vedením Tomáša Onuščáka. Trénuje v telocvični 

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

samosprávneho kraja. V šatniach na futbalovom ihrisku je zriadená posilňovňa, ktorú má na 

starosti p. Peter Kaňuch. Zariadenie priestorov je zo súkromného vybavenia športovcov. 

Nezapájajú sa do súťaží, cvičia len pre vlastnú potrebu. 

 

Počasie 
Prvý sneh napadol v polovici januára a silnejší mráz bol až na Tri krále. Chladnejšia bola jar. 

Dňa 6.4.2021, utorok po Veľkej noci, napadalo 10 cm snehu. Horúčavy prišli začiatkom júna 

a trvali do konca júla, teplota bola od 32 do 38 stupňov C. Príjemné teplo bolo do polovice 

septembra. Potom nastúpilo počasie charakteristické pre jesenné a zimné obdobie. 

                Pohyb obyvateľstva  

K 31.12. mala naša obec 1806 obyvateľov. 

Narodilo sa ................... 31 obyvateľov 

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

Prisťahovalo sa ..............26 obyvateľov + 9 na prechodný pobyt 

Odsťahovalo sa ..............18 obyvateľov 

V marci zomrel najstarší občan našej obce p. Ján Petráš vo veku 98 rokov.   

 

       Podniky v obci 

V roku 2021 medzi prosperujúce podniky patrí Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice, so sídlom v Zemplínskej Teplici. 

Zameriava sa najmä na doplnkové a praktické vzdelávanie študentov verejnej vysokej školy 

vo všetkých stupňoch vzdelávania. V podnikateľskej činnosti sa venuje poľnohospodárskej 

prvovýrobe v chove hospodárskych zvierat vrátane ich predaja na ďalšie spracovanie 

Agropodnik Slamoz sa zameriava na poľnohospodársku prvovýrobu pozostávajúcu 

z rastlinnej a živočíšnej výroby, predaja poľnohospodárskych výrobkov bez ďalšej úpravy 



a poskytovanie služieb v poľnohospodárstve. V roku 2021 bola úroda pšenice ozimnej 6,31 

t/ha, jačmeňa ozimného 6,42 t/ha, repky ozimnej 2,85 t/ha, kukurice na zrno 4,84 t/ha, 

krmovín v zelenom 16,16 t/ha, TTP v zelenom 6,72 t/ha. Chovali hovädzí dobytok 

s priemerným stavom 663 ks, ošípané 337 ks, ovce a kozy 255 ks. 

Agrocass plus , spol. s.r.o., Hydinárska farma Zemplínska Teplica sa zaoberá chovom 

brojlerových kurčiat. 

  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začalo svojou prvou fázou už 1. 6. 

2020 sčítaním domov a bytov. Trvalo 8 a pol mesiaca a plynule naň nadviazalo elektronické 

online samosčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Do asistovaného sčítania 

zasiahla pandémia COVID-19 a konalo sa v posunutom termíne od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021.  

Sčítanie ľudu sa pravdepodobne vykonávalo na našom území už v stredoveku a možno ho 

teda oprávnene považovať za najstarší druh štatistiky. S rozvojom spoločnosti sa síce menil 

cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania a spracovania výsledkov, ale cenzy stále zostávali 

nenahraditeľným prameňom údajov o obyvateľstve na danom území a o jeho vývoji v danom 

období. Súpisy v Uhorsku sa začali v roku 1784 a opakovali sa v dvojročných obdobiach.  

Údaje z tohto sčítania v našej obci boli nasledovné: 

 

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 

Počet obyvateľov 1796,   z toho 51 % žien a 49 % mužov, hustota obyvateľstva je 67 osôb na 

km2, priemerný vek obyvateľov je 34,82, index starnutia 0,44,  

rozloha katastra 26,8 km2, 204 m. nadmorská výška 

Vývoj počtu obyvateľov – za 1 rok + 2,57 %, za 5 rokov + 7,5 %, za 10 rokov + 14,2 %, za 23 

rokov + 27,1 %. 

 

Rozdelenie podľa veku:  

0-14 rokov – 25,5 % - 460 

15-64 rokov – 63,3 % - 1139 

Nad 64 rokov – 11,2 % - 197 

 

Národnostné zloženie – 95 % slovenská národnosť,  5 % Rómska,  česká, ukrajinská, 

rusínska, maďarská. 

 

vierovyznanie počet podiel (%) 

1.) Rímskokatolícka cirkev 1005 55.96 

2.) Evanjelická cirkev augsburského vyznania 18 1 

3.) Gréckokatolícka cirkev 447 24.89 

4.) Reformovaná kresťanská cirkev 7 0.39 

5.) Pravoslávna cirkev 9 0.5 

6.) Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 5 0.28 

7.) iné 14 0.78 

8.) bez vyznania 234 13.03 

9.) nezistené 57 3.17 

  Spolu 1796   
 

vzdelanie počet podiel 



(%) 

1.) bez vzdelania (osoby 0-14 rokov) 334 18.6 

2.) základné 521 29.01 

3.) 
stredné odborné učňovské (bez 

maturity) 
293 16.31 

4.) úplné stredné (s maturitou) 355 19.77 

5.) vyššie odborné vzdelanie 56 3.12 

6.) vysokoškolské 177 9.86 

7.) 
bez školského vzdelania (15+ 

rokov) 
6 0.33 

8.) nezistené 54 3.01 

  Spolu 1796 
 

 

rodinný stav počet podiel (%) 

1.) 
slobodný / 

slobodná 
977 54.4 

2.) 
ženatý / 

vydatá 
614 34.19 

3.) 
rozvedený / 

rozvedená 
101 5.62 

4.) 
vdovec / 

vdova 
104 5.79 

5.) nezistené 0 0 

  Spolu 1796 
 

Domy a byty 

Počet bytov v roku 2021: 481 

Počet domov v roku 2021: 415 

 

počet miestností počet podiel (%) 

1.) 1 obytná miestnosť 12 2.49 

2.) 2 obytné miestnosti 52 0 

3.) 3 obytné miestnosti 125 25.99 

4.) 4 obytné miestnosti 106 22.04 

5.) 5 obytných miestností 94 19.54 

6.) 6 a viac obytných miestností 89 18.5 

7.) Nezistené 3 0.62 

  Byty spolu 
481 

  
 

obdobie výstavby počet podiel (%) 

1.) do roku 1919 5 1.2 

2.) 1919 - 1945 56 13.49 



3.) 1946 - 1960 130 31.33 

4.) 1961 - 1980 108 26.02 

5.) 1981 - 2000 79 19.04 

6.) 2001 - 2010 12 2.89 

7.) 2011 - 2015 9 2.17 

8.) 2016 a neskôr 13 3.13 

9.) nezistené 3 0.72 

  Domy spolu 415 
 

typ budovy – počet  - podiel (%) 

1.)rodinný dom 374 - 90.12 

2.)bytový dom 20 - 4.82  

3.)polyfunkčná budova  00 

4.)ostatné budovy na bývanie 12 - 2.89 

5.)neskolaudovaný rodinný dom 1 - 0.24 

6.)núdzový objekt neurčený na bývanie 1 - 0.24 

7.)inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia 2 - 0.48 

8.)ostatné 1.2 

9.)nezistený 00  

Domy spolu 415 

typ kanalizácie – počet - podiel (%) 

1.)septik, žumpa 84 - 20.24 

2.)prípojka na kanalizačnú sieť 279 - 67.23 

3.)domáca čistička odpadových vôd - 00 

4.)bez kanalizácie 49 - 11.81 

5.)nezistený - 30.72  

Domy spolu 415 

typ vodovodu počet podiel (%) 

1.) v dome - z verejnej siete 92 22.17 

2.) v dome - vlastná 272 65.54 

3.) mimo domu - z verejnej siete 25 6.02 

4.) mimo domu - vlastná 5 0 

5.) bez prípojky 17 4.1 

6.) nezistený 4 0.96 

  Domy spolu 
415 

  
 

 

 

 

plynofikácia počet podiel (%) 

1.) áno 305 73.49 

2.) nie 107 25.78 

3.) nezistené 3 0.72 

  Domy spolu 415 
  



  

   

 

  

  

  

  

  


