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1. OBEC A SAMOSPRÁVA 
 

1.1 Zamestnanci a poslanci obce Semerovo 
 

Starosta obce : Mgr. Milan Mikulec, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub 
29.11.2018. 
Zástupca starostu obce : Ing. Peter Čelko 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Dušan Bagala, Ing. Oľga Otrubová , 
Ing. Peter Kardoš, Michaela Mokrášová, Ing. Marek Pípa PhD., Patrik 
Solnoky, Ing. Marek Šemelák, Lukáš Žáčik, Oľga Richterová od 21.5.2020.  
 
Poslanec Lukáš Žáčik sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. Ako 
náhradníčka  za poslankyňu obecného zastupiteľstva bola vymenovaná 
Oľga Richterová, ktorá zložila dňa 21.5.2020 zákonom predpísaný sľub 
starostovi obce.  
 
Členovia komisií: 
Komisia finančno-rozvojová, stavebná a dopravná: Ing. Marek Šemelák 
(predseda), Ing. Peter Kardoš, Ing. Peter Čelko, Ivan Bašťovanský, Marek 
Lisický 
 
Komisia kultúrno-spoločenská s športová : Patrik Solnoky (predseda ), 
Ing. Oľga Otrubová, Michaela Mokrášová 
 
Komisia bezpečnostno-poriadková, a ochrany životného prostredia: 
Lukáš Žáčik, Oľga Richterová od 21.5.2020  (predseda ), Dušan Bagala, Ing. 
Marek Pípa, PhD., Kristián Jamečný, Mgr. Jozef Vetter  
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií: Ing. 
Peter Kardoš, Ing. Peter Čelko, Patrik Solnoky 
 
Pracovná skupina pre sociálne záležitosti: Oľga Lamyová (predseda ), 
Anna Šurániová, Ing. Štefan Havlík, Ing. Tibor Havlík, Ing. Peter Čelko str.  
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Členovia rady Základnej školy : Ing. Marek Šemelák, Michaela 
Mokrášová, Ing. Oľga Otrubová 
 
Členovia rady Materskej školy: Ing. Peter Kardoš 
OZ poverilo výkonom funkcie sobášiacich : Mgr. Milan Mikulec, Ing. 
Marek Šemelák, Michaela Mokrášová, Patrik Solnoky 
 
Obecný úrad v roku 2020 pracoval v zložení:  

Soňa Slobodníková - vyberanie poplatkov v hotovosti do pokladne od 

občanov, výplata mzdy pracovníkom, účtovníctvo a rozpočtovníctvo 
pokladne obce, evidencia obyvateľov – prihlasovanie, odhlasovanie, 

narodenie, úmrtie, stály zoznam voličov, hodnotenia na občanov , 
potvrdenia o pobyte, vedenie registratúrneho poriadku , starostlivosť 
o archív, evidencia miestneho poplatku za komunálny odpad, 
osvedčovanie listín a podpisov, zástupkyňa matrikárky, vedúca 

miestneho kultúrneho strediska, vedúca obecnej knižnice, sociálna 
agenda , hmotná núdza, školské pomôcky detí MŠ a ZŠ, pomoc pri 
natáčaní videozáznamov, fotodokumentácia, štatistické hlásenia – 
kultúra, knižnica, evidencia obyvateľov, vedenie evidencie cintorína , 

hlásenie v miestnom rozhlase , vzájomné zastupovanie pri vybavovaní 
občanov, pomoc pri organizovaní podujatí. 

Ildikó Sláviková - sociálna agenda a  opatrovateľská služba a  kontrola 
jej činnosti –  delimitované činnosti, agenda stavebného a územného 
poriadku a  spolupráca so spoločnou stavebnou úradovňou – 
delimitované činnosti, ochrana ovzdušia a životného prostredia – 

delimitované činnosti, matrikárka, osvedčovanie listín a podpisov, 
evidencia dane z nehnuteľnosti, evidencia a rozhodnutia hracie 
a výherné  automaty, registrácia SHR, nájomné zmluvy na byty, 
evidencia a organizácia civilnej obrany, práca, vybavenosť obce, 
regionálna, byty a výstavba, vzájomné zastupovanie pri vybavovaní 

občanov. 
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     Ing. Marta Jamečná - obecná účtovníčka,      

     evidencia majetku a jej inventarizácia, rozpočet, fakturácia, mzdové   

     účtovníctvo, administratívno-personálne práce, matrikárka,  

     osvedčovanie listín a podpisov, štatistika vychádzajúca z účtovníctva :     

     majetok, daňové priznania, mzdy aj MŠ, odvody soc., zdrav.   

     poisťovňa,  daň zo mzdy,  štatistika TKO, štatistika školstva, vzájomné  

     zastupovanie pri vybavovaní občanov. 

 
1.2 Zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo rokovalo  6 x , zo zasadnutí sa vyhotovuje video 
dokument, ktorý je zverejňovaný na www.semerovo.eu. 
 
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 15. 4. 2020 z uznesení vyberáme: 
 
-  Obecné zastupiteľstvo:  
3/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce  
k záverečnému účtu obce za rok 2019.  
4/ Schvaľuje záverečný účet  obce za rok 2019 a celoročné  hospodárenie 
s výrokom bez výhrad. 
 5/ Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Semerovo za rok 2019.  
6/ Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Semerovo  
na  II polrok 2020.  
7/ Schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce Semerovo a Základnej školy  na rok 
2020.  
8/ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce Semerovo.  
9/ Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie 
podľa finančných možností obce vzhľadom na mimoriadnu situáciu 
v Slovenskej republike .  Cesta sv. Františka z Assisi 600,  Priatelia školy v 
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Semerove - RZ 350, FC Semerovo 14 700, Rímskokat. cirkev, farnosť 
Semerovo  800, Základná organizácia ZPCCH a SZTP 890, MO MS 
Semerovo 1 500, , DHZ 800. 
 10/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 1/2020  
o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí s účinnosťou od 1.5.2020 a s doplnením bodov 
v zmysle pripomienok .  
11/ Schvaľuje zámer na nákup traktora v obstarávacej cene do 22 000 eur. 
12/Poveruje starostu obce Semerovo vstúpiť do rokovania sa spoločnosťou 
Webfinity o novej webovej stránke obce a následne predloženie návrhu 
zmluvy poslancom Obecného zastupiteľstva.   
 
Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 21. 05. 2020, z uznesení vyberáme : 
 

- Obecné zastupiteľstvo:  
3/ Berie na vedomie zrušenie mandátu poslanca Lukáša Žáčika, 
vymenovanie Oľgy Richterovej ako náhradníčky za poslanca obecného 
zastupiteľstva a zloženie sľubu starostovi obce.  
4/ Berie na vedomie odvolanie Lukáša Žáčika z komisie obecného 
zastupiteľstva.  
5/ Berie na vedomie správu riaditeľa ZŠ a riaditeľky MŠ o stave 
pripravenosti otvorenia zariadení počas pandémie koronavírusu COVID-
19 podľa uznesenia.  
6/ Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, v rámci výzvy MAS 
092/7.4//2. Zameranie výzvy  7.4 „Podpora investície do vytvárania , 
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“ 
(mimo Bratislavský kraj). Podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie 
operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach pre 
projekt s názvom : „ Modernizácia domu smútku v obci Semerovo“ .  
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7/ Schvaľuje  a súhlasí s intenzitou pomoci 100 % v rámci predkladaného 
projektu s názvom : „ Modernizácia domu smútku v obci Semerovo“, 
zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
obce. 
8/ Berie na vedomie žiadosť Ivety Májuskovej – kvetinárstvo YVETT 
zaevidovanej 29.4.2020 o odpustenie nájomného za apríl 2020 vo výške 60,- 
eur z dôvodu uzavretia predajne od 16.3.2020 do 21.4.2020 z rozhodnutia 
vlády SR pre šíriaci sa vírus COVID -19.  
 
 

    
 
 
Jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 24. 08. 2020, z uznesení vyberáme : 
 

- Obecné zastupiteľstvo: 
3/ Schvaľuje návrh na 2. úpravu rozpočtu obce a Základnej školy na rok 
2020.  
4/ Schvaľuje v zmysle § 602 a následne  Občianskeho zákonníka, uzavretie 
dohody o predkupnom práve Obce Semerovo k nehnuteľnostiam 
vedeným pre katastrálne územie Semerovo na liste vlastníctva č. 371 ako 
parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape a to : parcelné číslo 
647/3 – zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 951 m2 , parcelné číslo 
647/4 – záhrada vo výmere 3101 m2 a dom súpisné  č. 470 postavený na 
CKN par. č. 647/3, s dobou trvania predkupného práva 10 rokov od dňa 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva 
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v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností. Predkupné právo platí 
pre prípad akéhokoľvek scudzenia. Predkupné právo sa dojednáva ako 
vecné bremeno in rem, ktoré pôsobí aj voči právnym nástupcom 
kupujúcich a bude zapísané do katastra nehnuteľností.  
5/ Schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 zákona  písm. a) zákona číslo 1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov , spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku obce obchodnou verejnou súťažou. Predmetom 
prevodu sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Semerovo vedené 
katastrom nehnuteľností pre kat. Semerovo LV č. 371 ako parcely registra 
“C“  evidované na katastrálnej mape ako parcelné číslo 647/3, 647/4 a dom 
súpisné č. 470 postavený na CKN parcele č. 647/3, vo vlastníctve obce 
v celosti.  
6/ Schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 zákona písm. b) zákona  č. /1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej 
verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku obce a to nehnuteľnosti vo 
výlučnom vlastníctve Obce Semerovo vedené na Okresnom úrade Nové 
Zámky, katastrálny odbor, Podzámska 25, Nové Zámky v katastrálnom 
území Semerovo na liste vlastníctva č. 371 ako parcely registra “C“ 
evidovanej na katastrálnej mape a to : parcelní č. 647/3 – zastavaná plocha 
a nádvoria vo výmere 951 m2, parcelné č. 647/4 – záhrada vo výmere 3101 
m2 a dom súpisné č. 470 postavený  na CKN parcela č. 647/3. Záujemcovia 
môžu doručiť svoje písomné návrhy  na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
v uzatvorenej obálke s označením „Verejná obchodná súťaž na prevod 
majetku  obce – Neotvárať “ najneskôr do 15.05.2020 na Obecný úrad 
Semerovo. Ponúkaná kúpna cena je stanovená najmenej na 14 500 €. Obec 
oznámi vybraný návrh  v lehote 30.05.2020. OZ zriaďuje komisiu na 
vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže v zložení : Ing. Peter Čelko, 
Dušan Bagala, Ing. Peter Kardoš, Michaela Mokrášová, Bc. Oľga Otrubová, 
Ing. Marek Pípa, Patrik Solnoky, Ing. Marek Šemelák.  
7/ Schvaľuje zaradenie členov DHZ, vymenovanie veliteľa – Juraja 
Preložníka a kontrolných skupín I.,II. , ustanovenie vedúcich kontrolných 
skupín – Tomáša Mellena a Dušana Ivaniča a preventivára požiarnej 
ochrany obce – Mariannu Szegi Rajčokovú.   
8/ Schvaľuje zámer na prenájom nebytových priestorov v obytnom 
polyfunkčnom dome v katastrálnom území obce Semerovo na LV 1352 súr. 
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č. 556 parcela č. 222/3 v podlahovej ploche 15 m2 bývalá kancelária obecnej 
polície obchodnou verejnou súťažou.  
9/ Berie na vedomie žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
v katastrálnom území obce Semerovo na LV č. 1 súpisne č. 735 – Predajňa 
– obchod parcela č. 230/4 v podlahovej ploche 7,3 m2 spoločnosti 
Longhorn, s.r.o. a poveruje starostu obce vstúpiť do rokovania a p. 
Májuskovou – predajňa YVETT.   
10/ Schvaľuje zámer na predaj nehnuteľného majetku obce v katastrálnom 
území obce Semerovo LV č. 1 , parcela č. 987/26 zastavaná plocha vo 
výmere 570 m2 obchodnou verejnou súťažou.   
11/  Schvaľuje vypracovanie dodatkov k nájomným zmluvám  nebytových 
priestorov v obytnom polyfunkčnom dome v časti ročné nájomné – 
prepočet sumy ročného nájomného z SK na EUR.   
12/ Schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve  rodinného domu č. 476 na 
obdobie 1 roka a nové zmluvy o opakovanom nájme bytov v obytnom 
polyfunkčnom dome č. 566 na obdobie 3 roky so záujemcami , ktorí spĺňajú 
podmienky.   
13/ Berie na vedomie žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku obce 
v katastrálnom území obce Semerovo parcela č. 644/3 o výmere 140 m2 
predloženú Mgr. Milanom Kováčom bytom Iľjušinova 12/33, 851 01 
Bratislava a poveruje starostu obce vstúpiť do rokovania  s Mgr. Milan 
Kováčom v súvislosti s vypracovaním geometrického plánu.  
14/ Berie na vedomie ponuku Jozefa Šlechtu bytom Kotelnica č. 254, 946 54 
Bajč na darovanie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosť 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Semerovo LV 81, parcele č. 53 
– záhrada vo výmere 2251 m2 a zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 612 
m2 v podiele 30/90 a poveruje starostu obce vstúpiť do rokovania a p. 
Šlechtom.  
15/ Berie na vedomie správu riaditeľa Základnej školy a riaditeľky 
Materskej školy o pripravenosti na školský rok 2020/2021. 
16/ Berie na vedomie aktualizáciu povodňového plánu obce. 
 
Dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 05. 10. 2020, z uznesení vyberáme : 
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- Obecné zastupiteľstvo:  
3/   Schvaľuje dodatok č. 1 ku Zmluve  o nájme nebytových priestorov od 
06.10.2020 , pre spoločnosť HODIS s.r.o. Nové Zámky / prenájom kuchyne 
MKS 94132 Semerovo č. 526  
 
Trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 12. 11. 2020 , z uznesení  vyberáme : 
 

- Obecné zastupiteľstvo: 
3/ Schvaľuje návrh na 3. úpravu rozpočtu obce a Základnej školy na rok 
2020.  
4/ Berie na vedomie správu audítora z overenia individuálnej účtovnej 
závierky obce a Základnej školy za rok 2019.  
5/ Berie na vedomie správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej 
závierky a konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2019.  
6/ Berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 
polrok 2021  
7/ Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2) písm. a) zákona o majetku 
obcí, zák. č. 138/1991 Zb. z. spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce 
v katastrálnom území Semerovo LV č. 1 parcela č. 987/26 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 570 m2, obchodnou verejnou súťažou. 8/ 
v zmysle ustanovenia § 9a) ods.1 písm. a) zák. č. 138/91 Zb. v znení 
neskorších predpisov ,zákona o majetku obcí, v spojení s ustanovením § 
281 až 288 Obchodného zákonníka, podmienky verejnej obchodnej súťaže 
na predaj majetku obce. Nehnuteľnosti – parcely registra “C“ evidované na 
katastrálnej mape ,parcela č. 987/26 – zastavaná plocha vo výmere 570 m2, 
LV 1 nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Semerovo – časť Červený 
majer. Záujemcovia môžu doručiť svoje písomné návrhy na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy v uzatvorenej obálke s označením „ Verená obchodná súťaž 
na prevod majetku obce – Neotvárať “ najneskôr do 30.11.2020 na obecný 
úrad Semerovo. Ponúknutá kúpna cena je stanovená najmenej na 1893,- 
eur. Obec oznámi vybraný návrh v lehote do 15.12.2020. Komisia na 
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude v zložení poslancov 
obecného zastupiteľstva.  
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9/ Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2) písm. a) zákona o majetku 
obcí, zák. č. 138/1991 Zb. z. spôsob prenájme nehnuteľného majetku obce 
v katastrálnom území Semerovo LV č. 1352 nebytový priestor v podlahovej 
ploche 15 m2 (bývalá kancelária Obecnej polície ) v súpisnom č. 556 
postavenom na parcele č. 222/3 obchodnou verejnou súťažou  
10/ Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a) odstavec 1 písm. a zák. č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona o majetku obcí, 
v spojení s ustanovením § 281 až 288 Obchodného zákonníka , podmienky 
verejnej obchodnej súťaže na prenájom majetku obce. Nehnuteľnosti 
v katastrálnom území Semerovo LV č. 1352 nebytový priestor v podlahovej 
ploche 15 m2(bývalá kancelária Obecnej polície ) v súpisnom č. 556 
postavenom na parcele č. 222/3. Záujemci môžu doručiť svoje písomné 
návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy v uzatvorenej obálke s označením 
„ Verejná obchodná súťaž na prenájom majetku obce –Neotvárať“ 
najneskôr do 30.11.2020 na Obecný úrad Semerovo. Ponúknutá suma 
nájomného je stanovená najmenej mesačne 45,- eur. Obec oznámi vybraný 
návrh v lehote do 15.12.2020. Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej 
súťaže bude v zložení poslancov obecného zastupiteľstva.  
11/  Schvaľuje zámer Obce Semerovo na odkúpenie nehnuteľnosti do jej 
vlastníctva vedené v katastrálnom území Semerovo, LV č. 232 ako parcely 
registra “C“ evidované na katastrálnej mape parcela č. 91 zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 734 m2, parcela č. 93 záhrada vo výmere 1702 m2, 
rodinný dom súpisné č. 427 postavený na CKN parcele č. 91. Po majetko-
právnom  usporiadaní vlastníckych vzťahov.  
12/ Schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na byt č. 5 s podlahovou plochou 
44,11 m2 v obytnom polyfunkčnom dome súpisné č. 556 postavenom na 
parcele č. 222/3 vedenom na LV č. 1352 v katastrálnom území obce 
Semerovo s nájomkyňou Biankou Káploczkou.  
13/ Odporúča výšku odmeny kronikára za dopracovanie kronikárskych 
zápisov od roku 2014 – 2018 v sume 500 € a schvaľuje výšku ročnej odmeny 
kronikára za spracovanie kronikárskych zápisov po odovzdaní ročného 
kronikárskeho zápisu 200 €   
14/ Schvaľuje podmienky zasielania SMS správ – oznamov v miestnom 
rozhlase. SMS správy obec oznamuje občanom obce s trvalým pobytom, 
prechodným pobytom, vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území 
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obce Semerova. SMS správy obec oznamuje tým občanom, ktorí uviedli  
údaje svoje meno a priezvisko. Výnimka z uvedeného je v kompetencii 
starostu obce a bude sa posudzovať individuálne. Celý proces bude 
v súlade so zákonom č. 18/18 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
15/ Schvaľuje zámer na uzatvorenie kúpnej zmluvy priamym predajom na 
kúpu nehnuteľností vedených v katastrálnom území obce Semerovo na LV 
č. 672 ako parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape parcela č. 
103 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 516 m2, parcela č. 104 – 
záhrada o výmere 1613 m2,rodinný dom súpisné č. 404 postavený na CKN 
parcele č. 103, medzi Obcou Semerovo ako kupujúcou a Jánom Krajčim, 
bytom Komenského 1731/17, 048 01 Rožňava ako predávajúcim, za 
dohodnutú kúpnu cenu v sume výdavkov spojených s kúpnou zmluvou.  
 
 
Štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, ktoré sa konalo dňa 11. 12. 2020 z uznesení vyberáme:  
 

- Obecné zastupiteľstvo: 
3/ Schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok .  
4/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 
obce a základnej školy na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 
5/Schvaľuje rozpočet obce a základnej školy na rok 2021 bez programovej 
štruktúry.  
6/ Berie na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej školy na roky 2022 
a 2023.  
7/ Berie na vedomie návrh kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2021. 
8/ Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácií 
okrem žiadosti Mgr. Jazefa Vettera . ZPCCH a SZTP 1150,-€, DHZ  800,- €, 
Priatelia školy Semerovo 400,- €, Cesta sv. Františka z Assisi 1000,- €, FC 
Semerovo  12 000,- €, MO MS + Semerovčan 1 500,- €, RKC-Farnosť 
Semerovo 800,- €   
9/ Schvaľuje finančné vysporiadanie podľa dohody o finančnom 
vysporiadaní s nájomníkmi nájomných bytov v obytnom polyfunkčnom 
dome nad Zdravotným strediskom vo výške dvojmesačného nájomného.  
10/ Schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
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majetku a záväzkov Obce, MŠ a ZŠ k 31.12.2020 – komisia na 
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 
bude v zložení: Ing. Marta Jamečná, Soňa Slobodníková, Ildikó Sláviková. 
Inventarizácia majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ 
a MŠ: zodpovedný riaditeľ ZŠ a riaditeľka MŠ. Hlavná inventarizačná 
komisia a komisia na vyradenie upotrebovaného a nevyužiteľného 
majetku : členovia komisie finančno – rozvojovej, stavebnej a dopravnej, 
obecný kontrolór  a predsedom bude starosta obce.     
 
Zdroj: zápisnice OZ, návrh uznesení 
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1.3 Rozpočet obce 
 
Hospodárenie Obce Semerovo a rozvojové akcie ku dňu 31.12.2020: 
                                                                        

ROZPOČET Skutočnosť  %plnenia 
príjmov 

schválený po zmenách 31.12.2020 % plnenia 
výdavkov 

 

Príjmy celkom 1 167 374 1 375 299 1 331 475,38       96,81 
z toho:     
Bežné príjmy obce 1 072 014 1 168 191 1 195 453,35          102,33 
Kapitálové príjmy           250    108 559       87 318,39   80,43 
Finančné operácie      93 910        91 349      39 037,72   42,73 
Bežné príjmy ZŠ           200        3 700        9 008,92 243,48 
Finanč. príjmy ZŠ        1 000                            3 500           657   18,77 
Výdavky celkom 1 167 374 1 375 299 1 174 155,94   85,37 
z toho:     
Bežné výdavky obce    469 624    521 443    471 137,36  90,35 
Kapitálové výdavky    175 648      267 668    128 210,56     47,90 
Finančné výdavky        3 230        3 230        3 446,09 106,69   
Bežné výdavky ZŠ    518 872     579 348    566 870,78  97,85 
Finanč. výdavky ZŠ               0               0                 880,00     0 
Kapitál. výdavky ZŠ               0               0        3 611,15       0 
Rozpočtové 
hospodárenie obce 

              0               0    157 319,44            

Zdroj: Účtovníctvo Obce Semerovo, schválený rozpočet 

 
1.4 Voľby do Národnej rady SR 
 
29. februára 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR . Okrsková 
volebná komisia pracovala v zložení : Predseda: Veronika Štefániková, 
členovia : Ing. Marta Jamečná, Ildikó Sláviková, Mgr. Jozef Vetter, 
Ľudmila Čelková. Zapisovateľka: Soňa Slobodníková . 
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Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov: 1064 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 647 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 636 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 6 
Počet platných odovzdaných hlasov: 642 
 
Výsledky hlasovania voličov v našej obci, počet platných hlasov 
odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 
 
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku: 1 
Dobrá voľba: 40 
Sloboda a Solidarita: 21 
SME RODINA : 71 
Slovenské Hnutie Obrody: 1 
MÁME TOHO DOSŤ: 4 
Hlas pravice: 0 
Slovenská národná strana: 50 
Demokratická strana: 0 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, KÚ,ZMENA 
ZDOLA: 119 
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia: 18 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI : 0 
99% - občiansky hlas: 0 
Kresťanskodemokratické hnutie: 11 
Slovenská liga: 0 
VLASŤ : 26 
MOST – HÍD: 2 
SMER – sociálna demokracia : 164 
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby: 0 
HLAS ĽUDU: 2 
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť : 0 
Práca slovenského národa: 0 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko : 94 
Socialisti.sk : 1    
  



 

Kronika obce Semerovo   

17 
 

Zápisnicu podpísali všetci členovia okrskovej volebnej komisie. Zápisnica 
bola odposlaná elektronicky a následne podpísaný originál odovzdaný 
okresnej volebnej komisii v Nových Zámkoch.   
 
 

   
 
 
Zdroj: zápisnice okrskovej volebnej komisie    
 

2. INVESTÍCIE A ROZVOJ OBCE 
 
2.1  Rozbor kapitálových výdavkov 
 
a)  Vybavenie jazykovej učebne ZŠ Semerovo z prostriedkov EÚ a ŠR vo   
       výške 37 260,53 Eur, rozpočtovaných bolo 58 500 Eur. Spoluúčasť obce  
       bola vo výške 1 961,08 Eur. Rozpočtovaných bolo 5 000 Eur. 
 b)  Nákup nehnuteľností – na rok 2020 bolo rozpočtovaných na danú   
       položku 45 123 Eur. Skutočný výdavok bol vo výške 4 033 Eur. Jedná     
       sa o nákup nehnuteľnosti – pozemku od manželov Bórikových vo   
       výške 4 000 Eur. Suma 33 Eur  predstavuje obstarávanie nehnuteľnosti   
       od pána Krajčiho za symbolickú cenu, t.j. vo výške poplatku za  
       prevod nehnuteľnosti. 
  c)  Detské ihrisko – rozpočtovaných bolo 2 650 Eur, skutočný výdavok  
       bol vo výške 2 650 Eur.  
 d)  Rozšírenie kamerového systému v obci – rozpočtovaný kapitálový  
       výdavok bol schválený vo výške 2 778 Eur, skutočný výdavok bol  
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       7 623 Eur . 
  e)  Nákup traktora – rozpočtovaný kapitálový výdavok  17 750Eur, čo  
       činil i skutočný výdavok. 
  f)  Nákup komunálnej techniky – kapitálový výdavok bol schválený vo  
       výške 5 000 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 5 124 Eur.  
  g)  Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice I. a II etapa – z prostriedkov ŠR   
        vo výške 41 264,06 Eur, rozpočtované prostriedky boli vo výške   
        41 265 Eur a spoluúčasť obce bola vo výške 3 344,89 Eur,  
        rozpočtovaná suma bola 2 100 Eur.   
  h)  Dni remesiel – kapitálová dotácia poskytnutá zo ŠR v roku 2019 –  
        zostatok z roku 2019 bol vo výške 3 710 Eur, skutočné čerpanie 1 080   
        Eur. Rozpočtovaná spoluúčasť obce bola vo výške 400 Eur, skutočné  
        čerpanie bolo vo výške 120 Eur.  
   i)  Zmiernenie dopadov koronakrízy - kapitálová dotácia zo ŠR bola  
        poskytnutá vo výške 24 194 Eur, rozpočtovaná spoluúčasť obce bola  
        vo výške 2 688 Eur. K samotnej realizácii dôjde v roku 2021.   
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2.2   Dotácie 
 
V hodnotenom roku z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie: 
 
Priatelia školy v Semerove      350,- Eur 
RKC  Semerovo - energie      800,- Eur 
FC Semerovo 11 700,- Eur 
MO MS   1 500,- Eur 
Zväz invalidov      297,- Eur 
Cesta sv. Františka z Assisi      600,- Eur 

 
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade 
so VNZ č. VI/17/2014 A-4 o dotáciách. 
 
Zdroj : účtovníctvo obce 

3. VEREJNÝ A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 
 

3.1 Demografické údaje za rok 2020 
 
Štatistika za rok 2020: 
 
Počet obyvateľov k 31.12.2020 : 1322,  cudzinci : 22 ,  prechodný pobyt : 34 
Celkový počet obyvateľov :  1322  z toho:  mužov 665 a žien 657 
Deti mladšie ako 15 rokov:   229   z toho:  mužov 130 a žien 99 
Občania starší ako 15 rokov: 1093 z toho : mužov 535 a žien 558 
 
Veková štruktúra obyvateľov Semerova: 
od 0 do 1 roku:   22 
od 2 rokov do 6 rokov: 76 
od 7 rokov do 15 rokov : 145 
od 16 rokov do 18 rokov : 45 
od 19 rokov do 60 rokov:  763 
nad 60 rokov:  271 
 
Priemerný vek obyvateľov v roku 2020 :   39,51 
Priemerný vek mužov v roku 2020: 37,38 
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Priemerný vek žien v roku 2020: 41,66 
 
V roku 2020 sa prisťahovalo :  15 obyvateľov; odsťahovalo sa : 26 
obyvateľov; narodilo sa:  13 obyvateľov ; zomrelo : 20 obyvateľov 
Zdroj: štatistické zisťovanie 
 
Zduženie  „ZPOZ – Človek človeku“ pri Obecnom úrade  ( Ing. Milan 
Mikulec, Ing. Marek Šemelák, Patrik Solnoky, Michaela Mokrášová, Soňa 
Slobodníková, Ildikó Sláviková, Ing. Marta Jamečná )  zorganizovalo 
prijatie a slávnostný zápis do pamätnej knihy obce :  
21. mája 2020 -  Oľga Richterová zložila sľub poslankyne Obecného 
zastupiteľstva v Semerove 

                               30. júna bola ocenená najúspešnejšia žiačka ZŠ v školskom roku 
2019/2020  Sabina Rozenbergová, 
svadobné obraty : 28.februára 2020 - Zdenka Gažiková a Milan Gábor, 
                                 22.augusta 2020 -  Dana Otrubová a Partik Borbély, 

                    19.septembra 2020 -  Dana Žigová a Milan Gábor, 
                                19.septembra 2020 -  Anna Horňáková a Milan Oračko , 

                    13.novembra 2020-  Jana Csehová a Mário Dobiaš, 
 

Tradičné prijatie nových občanov obce, najstarších občanov obce, 
strieborných manželov a zlatých manželov sa z dôvodu zložitej 
pandemickej situácie nemohlo uskutočniť.  
Najstarším občanom našej obce odovzdal starosta obce Mgr. Milan 
Mikulec a zástupca starostu Ing. Peter Čelko darčekové tašky, ktoré 
rozniesli priamo ku každému dôchodcovi.  
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3.2 Činnosť klubov, zväzov a združení 
 

Futbalový klub  Semerovo (založil v roku 1933 učiteľ 
a riaditeľ školy Štefan Ujček ).CENA  OBCE  
SEMEROVO udelená  pri príležitosti 75. výročia založenia 

Telovýchovnej organizácie SOKOL - DRUŽSTEVNÍK - FC  SEMEROVO za 
činnosť bez prerušenia v období rokov 1933 - 2008 
2020 - predseda Igor Bohoš, tajomník Marek Šemelák, tréner Rudolf Dome  
Sezóna 2019/2020 sa z dôvodu pandémie COVID 19 nedohrala. Po 16. 
odohratých zápasoch v jesennej časti skončilo naše mužstvo na 10. mieste. 
V sezóne boli prihlásené aj mužstvo žiakov U15 a prípravka U12.  
V novembri naši futbalisti ukončili neúplnú jesennú súťaž 2020/2021 na 
ihrisku  Trávnice prehrou 0 : 1. Poďakovanie patrí celej organizácii od 
predsedu, hráčov, trénerov až po hospodára pretože veci robia zo srdcom 
a to je správna cesta pre naše FC a plnú tribúnu fanúšikov. Samostatné 
poďakovanie patrí trénerom, ktorý trénujú naše deti a mládež. 
Vzhľadom na situáciu s pandémiou nie sú k dispozícii fotografie. 
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor  založil v roku 1906  pisár 
notárskeho úradu Elek Pamer. Pri príležitosti 100. 
výročia existencie Hasičského zboru v našej obci  v roku 

2006 bola organizácii udelená CENA OBCE SEMEROVO 
Od roku 2020  -  predseda Dušan Ivanič, podpredseda Juraj Preložník. 
V roku 2020 sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutočnili 
žiadne súťaže dobrovoľných hasičov.  
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Folklórno-estrádny súbor Semerovčan,  pri Matici 
slovenskej ( založený v roku 1995) - Vedúca súboru 
Ľudmila Čelková, predsedníčka Matice slovenskej. Súbor 
každoročne organizuje Fašiangové slávnosti, stavanie 

mája, Deň matiek , zúčastňuje sa na folklórnych podujatiach v okolitých 
obciach,   spoluorganizuje Dni obce, slávnosti kladenia vencov. V roku 2020 
súbor oslávil 25. výročie založenia. Súboru a pri tej príležitosti uviedlol do 
života nový znak súboru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divadelný súbor Úsmev - Vedúca súboru a režisérka Jarka 
Košánová. Súbor v roku 2020 pozastavil svoju činnosť. Ozvučoval 
viaceré akcie obce. 

 
Zväz invalidov - predsedníčkou je Ľudmila Jávorková. Zväz pravidelne 
organizuje svoje stretnutia ako napr. vítanie nového roku spoločne 
s posedení pri šiškách a čaji, ktoré sa konalo 18. februára . Na posedení bol 
prítomný i zástupca starostu Ing. Peter Čelko, ktorý poďakoval členom 
zväzu za dobrú spoluprácu s obecným úradom. Na tejto schôdzi ich členka 
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a súčasne zdravotná sestra Katarína Haládiková zmerala tlak všetkým 
prítomným členom.  
Dňa 22. februára da konali fašiangové slávnosti a členky zväzu napiekli tak 
ako každý rok tradičné fašiangové šišky pre všetkých účinkujúcich 
i nšetkých návštevníkov kultúrneho domu.  
Výročná členská schôdza zväzu invalidov sa konala 20.augusta a bola 
spojená s polročnou schôdzou. Pozvanie prijali : zástupca starostu Ing. 
Peter Čelko a p. Eva Bugošová okresná koordinátorka. 
Ďalšou akciou boli Dni remesiel kde už tradične členovia zväzu na mieste 
pripravujú domáce špeciality. Tento rok to boli bryndzové halušky 
a kapustové strapačky.  
Ďalšie akcia ako Gurmámfest, Katarínska tanečná zábava, Welnes 
Palárikovo , návšteva divadla či kúpaliska sa neuskutočnili , z dôvodu 
pandémie Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďalšie spoločenské organizácie: 
Poľovnícka spoločnosť – predseda Ing. Ladislav Varagya 
Rodičovské združenie pri MŠ, Združenie rodičov pri ZŠ, Rady školy pri 
MŠ a ZŠ, Zväz včelárov 
Obec je členom združení: 
Združenie miest a obci Slovenska, Združenie obcí – RVC samosprávy 
Nitra, Mikroregionu Dvory a Okolie, Mikroregionu Novozámocko, MAS 
Dvory a Okolie, Spolku pre obnovu dediny, Vidieckeho parlamentu.   
Medzinárodným partnerom je městys Šatov v Českej republike od 
16.7.1977 a mesto Nisko v Poľskej republike od 31.5.2007.  
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   3.3   Pandémia ochorenia COVID - 19 
 

Rok 2020 zasiahla Slovensko pandémia ochorenia 
COVID-19 , ktorá bola súčasťou celosvetovej 
pandémie infekčného ochorenia COVID-19, ktoré 

spôsobuje vírus SARS-COV-2. Prvý prípad bol na Slovensku potvrdený 6. 
marca2020. 
 
Rýchly nástup ochorenia na celom svete vytvoril kritický nedostatok 
ochranných pomôcok a testovacích súprav, ktorých aj na Slovensku bolo 
začiatkom pandémie nedostatok. Prvé opatrenia proti pandémii boli prijaté 
6. marca 2020, od 12. marca bola vyhlásená mimoriadna situácia.  Od 16. 
marca 2020 boli zatvorené všetky materské, základné a stredné školy 
a univerzity. Pôvodne mali byť zatvorené len na 14 dní a študenti sa mali 
do škôl vrátiť 30. marca 2020. No nestalo sa tak .  
 
Učitelia, žiaci i rodičia si museli rýchlo zvykať na dištančný spôsob 
vyučovania, čo nebolo vôbec ľahké. Bolo potrebné technické vybavenie , 
pripojenie na internet. Rodičia sa museli viac venovať svojim deťom 
a dovysvetlovať učivo. Školy zostali zatvorené do 1. júna 2020, kedy sa 
otvorili materské školy a prvý stupeň základných škôl a to s dobrovoľnou 
dochádzkou. Žiaci druhého stupňa a stredných škôl sa naďalej vyučovali 
dištančne.  
 
Zároveň začal platiť núdzový stav, ktorý trval do 14. júna 2020. Od 1. 
októbra 2020 bol vládou Igora Matoviča  znovu vyhlásený núdzový stav , 
ktorý mal trvať 45 dní. Tento bol však vládou predlžovaný na ďalších 
sedem mesiacov.  
 
Školské vyučovanie na všetkých stredných školách bolo opäť prerušené od 
12. októbra 2020 až do konca kalendárneho roku. 24. októbra 2020 začal na 
celom území Slovenska platiť zákaz vychádzania s výnimkou cestovania 
do práce, na testovanie a zabezpečenie nevyhnutných potrieb či pohyb 
v prírode v okrese bydliska. Zákaz vychádzania platil do 1. novembra 2020.  
 
26. októbra 2020 boli zatvorené všetky školy, okrem detských jaslí, 
materských škôl a prvého stupňa základných škôl. 31. októbra 2020 a 1. 



 

Kronika obce Semerovo   

25 
 

novembra  2020 sa konal 1. a 2. deň celoplošného testovania na území 
Slovenskej republiky. 
 
V obci Semerovo sme zriadili odberné miesto v kultúrnom dome, aby naši 
občania nemuseli za testovaním cestovať. 21. a 22. novembra 2020 prebehlo 
v 458 mestách a obciach, v ktorých bolo v poslednom testovaní viac ako 1% 
pozitívnych prípadov , dobrovoľné plošné testovanie, ktoré aj napriek 
dobrovoľnosti bolo vynútené zamestnávateľmi pod hrozbou nevpustenia 
zamestnancov do prevádzok podnikov. 19. decembra 2020 začal na 
Slovensku platiť zákaz vychádzania s viacerými výnimkami, počas 
vianočných sviatkov sa mohli stretnúť 2 domácnosti, ktoré neboli 
v kontakte s inou domácnosťou. 
 
Toto obdobie bolo pre všetkých obyvateľov veľmi ťažké. Deti nechodili do 
školy a učili sa doma dištančne. Rodičia museli zostať doma z práce, aby sa 
mohli venovať svojim deťom. Veľa závodov, podnikov a firiem muselo 
uzatvoriť svoje prevádzky. Ľudia zastali doma bez práce. Rodiny sa 
nemohli navštevovať a najhoršie to mali naši najstarší občania, ktorí 
v tomto období zostali „sami“, nakoľko boli ohrozenou skupinou 
a návšteva detí a rodinných príslušníkov by ich mohla ohroziť na zdraví 
i na živote. Sociálne zariadenia pre seniorov ostali zatvorené. 
 
Pandémia neobišla ani naše Semerovo. V marci pri veľkom nedostatku 
ochranných rúšok prišiel z iniciatívou osloviť krajčírky v našej obci pán 
zástupca starostu Ing. Peter Čelko. Nakúpili sme látky, šnúrky a gumičky. 
Naše ochotné ženičky látky nastrihali a krajčírky šili ochranné rúška pre 
občanov obce. Pracovníčky obce rúška pobalili 
podľa počtu dospelých a detí v jednotlivých 
domácnostiach a poslanci OZ ich po 
domácnostiach roznosili.  
 
Veľké poďakovanie patrí : Júlii Šemelákovej, Marte 
Mihálikovej, Oľge Ivaničovej, Ľudmile Erösovej, 
Slavomíre Marcinkovej, Ľudmile Čelkovej, RND. 
Zdenke Keblovskej, Petronele Šemelákovej, Ľubici 
Bašťovanskej, Kataríne Bogárovej, Matre 
Balážovej, Veronike Rozenbergovej, Helene 
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Šišákovej a Veronike Štefánikovej, ktoré sa pričinili o to, že každý jeden 
občan našej obce mal ochranné rúško. 
 

 
 
Pravidelne sa dezinfikovali autobusové zastávky a dodržiavali sa všetky 
protiepidemiologické patrenia. Prvým covidovým pacientom bola p. 
Martina Vavrová , ktorá pracovala v nemocnici s poliklinikou v Nových 
Zámkoch. Mala ľahký priebeh ochorenia. 
 
Celoplošné testovanie obyvateľov obce sa uskutočnilo 31.10.2020 a 1.11. 
2020 /sobota, nedeľa/ . V obci Semerovo bolo zriadené jedno odberné 
miesto v kultúrnom dome. Testovanie bolo dobrovoľné pre všetkých 
občanov od 10 rokov. Občania nad 65 rokov sa nemuseli testovať, ak zostali 
v 10 dňovej karanténe. Obec Semerovo mala vypracovaný časový 
harmonogram príchodu na odberné miesto. Občanov sme mali 
rozdelených podľa abecedy.  
 
Obec Semerovo vyzývala občanov k zodpovednému prístupu 
a k dodržiavaniu časového harmonogramu, aby každý občan mal možnosť 
sa otestovať. Za aktívnej pomoci a koordinácii našich dobrovoľných 
hasičov nemali kontakt prichádzajúci a odchádzajúci občania. Semerovo 
opäť ukázalo svoju silu , spolupatričnosť a chuť pomôcť. V sobotu bolo 
pretestovaných 543 občanov z toho bol 1 pozitívny. V nedeľu bolo 
otestovaných 355 občanov a z toho boli 3 pozitívny.  
 
Veľké poďakovanie patrí celému tímu zdravotníkov , hasičom 
,administratívnym pracovníkom za odborný ,profesionálny a ľudský 
prístup.  Bol to veľmi náročný rok, kedy celý svet bojuje s pandémiou, ktorá 
nás o veľa vecí ukrátila , o mnohých pripravila, ale na druhej strane sme si 
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začali viac vážiť skutočné hodnoty života. Zastavil sa náš uponáhľaný čas, 
kedy nemá čas nikto na nikoho. Stále sa niekde ponáhľame. Zrazu sme boli 
doma a venovali sa jeden druhému. Bol čas na rozhovor. Opäť sme si 
uvedomili hodnoty života , význam slova rodina. Semerovo ukázalo svoju 
silu, jednotu a spolupatričnosť i keď sme si všetci uvedomovali , že v roku 
2020  nad pandémiou nevyhráme.    
 

3.4     Spoločenský život 
 
18.1.2020 sa uskutočnil Obecný ples. Do tanca a dobrej nálady hrala 
hudobná skupina RIVA. Dobrovoľníci pod vedením Ľudmily Čelkovej 
pripravili krásnu výzdobu celého kultúrneho domu. Poďakovanie patrí 
sponzorom, ktorí darovali do tomboly hodnotné ceny. Hlavnou výhrou bol 
televízor. O dobré jedlo sa postarala spoločnosť HODIS,s.r.o., Ján Fica 
a Miroslav Slobodník. Hostia si mohli pripiť kvalitným vínom a ochutnať 
rôzne druhy sladkých pochutín. V sále vládla dobrá zábava. 
 

     
 
 
1.2.2020 sa pokračovalo v zábave. Združenie rodičov a priateľov školy 
zorganizovalo tradičnú rodičovskú tanečnú zábavu. Do tanca a dobrej 
nálady hrala hudobná skupina MAŤA LIVE a DJ GABRIEL. Bola 
pripravená bohatá tombola. Výťažkom z tejto akcie podporili Základnú 
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a Materskú školu. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí darovali 
hodnotné ceny do tomboly.  
 

     
 
14.2.2020 sa uskutočnil tradičný detský maškarný ples v kultúrnom dome 
pre všetky naše deti. Masiek bolo neúrekom. Do masiek sa obliekli nie len 
deti, ale i niektorí dospeláci. Atmosféra bola výborná. Ceny pre masky 
zakúpil obecný úrad. Žiadne dieťa neodchádzalo z kultúrneho domu bez 
darčeka a sladkosti.  
 
 

   
 
22.2.2020 sa v našej obci uskutočnili Fašiangové slávnosti, ktoré každý rok 
organizuje súbor Semerovčan pod vedením Ľudmily Čelkovej za pomoci 
Obce. Je to každoročná veľká udalosť, a tento rok obzvlášť, nakoľko súbor 
Semerovčan oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Nechýbala tradičná 
domáca zabíjačka. Naši mäsiari Marek Richter, Ivan Bartoš, Ing. Peter 
Čelko, Štefan Szolnoki, Patrik Solnoky a Ivan Bašťovanský pracovali na 100 
% , aby si všetci účinkujúci, hostia a diváci mohli pochutnať na 
zabíjačkových špecialitách. 
 
Celý program sa niesol v duchu osláv 25. výročia založenia súboru 
Semerovčan. V úvode vystúpili deti z Materskej a Základnej školy. Súbor 
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Semerovčan sa rozrástol o nový mužský spevácka zbor pod vedením Ing. 
Mareka Šemeláka v zložení : Miloš Šorman (harmonika), speváci:  Miroslav 
Haládik, Jozef Otruba, Miroslav Slobodník, Štefan Bohoš, Milan Šemelák 
a Ondrej Mellen. Premiérové vystúpenie mali na fašiangových 
slávnostiach. Z ustráchaných a strémovaných mužov na začiatku 
programu sa lusknutím prstu stali na javisku ostrieľaní speváci bez 
akejkoľvek trémy , schopní zabaviť a rozospievať celé publikom. Všetci 
účinkujúci dali do svojho vystúpenia maximum, za čo ich publikom 
odmeňovalo silným potleskom.  
 
Hosťom programu bola Iveta Kocunová, Knapíková so svojou dcérou, 
ktoré nám prišli zaspievať východniarske a rusínske pesničky. Na konci 
programu sa tradične pochovala basa. Okrem zabíjačkových špecialít si 
návštevníci pochutnali na tradičných šiškách, ktoré upiekli členky Zväzu 
invalidov : Ľudmila Jávorková, Oľga Gulisová, Mária Baloghová, Veronika 
Haládiková, Mária Husárová, Katarína Kečkéšová.  
 
 

   
 

   
 
 
Plánovaná Veľkonočná tanečná zábava, ktorú mal organizovať 
Dobrovoľný hasičský zbor bola kvôli pandémii COVID-19 zrušená. Z toho 
istého dôvodu sa slávnosť stavania mája , ktorý sa stavia každoročne pre 
všetky ženy a dievčatá v obci musela  uskutočniť bez prítomnosti 
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verejnosti. Máj postavili poslanci OZ a naši hasiči dňa 30.4.2020 za prísnych 
protipandemických opatrení.   
 

       
 
Dňa 27.júna 2020 prišli do obce nadšenci a majitelia historických vozidiel 
na stretnutie veteránov. Prvý krát sa areál MKS zaplnil tými najrôznejšími 
historickými vozidlami od osobných aut , motoriek, nákladných aut až po 
vojenské autá. Bola to jedinečná príležitosť pre našich občanov prezrieť si 
dnes už veteránov ,na ktorých možno v minulosti jazdili ich dedovia 
a pradedovia. Záujem o vozidlá bol naozaj obrovský. Autá si mohli 
prezrieť nielen z vonku, ale i z vnútra a samozrejme sa mohli i posadiť a 
nasávať historickú atmosféru. Pre tých občanov, ktorým sa nepodarili prísť 
do areálu MKS, veteráni so svojimi majiteľmi prešli „ spanilou jazdou“ 
našou obcou.  
 
K historickým veteránom neoddeliteľne patrí i hudobný štýl tej doby. Tejto 
úlohy sa ujala hudobná skupina Funny Fellows, ktorá svojimi piesňami 
podčiarkovala historickú atmosféru a súčasne bavila návštevníkov areálu 
MKS. Hudobnú skupinu Funny Fellows  na pódiu vystriedal náš folklórny 
súbor Semerovčan so svojimi spevákmi a tanečníkmi, ktorý vedie Ľudmila 
Čelková. A tí to rozbalili vo veľkom štýle, tak ako sme na nich zvyknutí. 
Majitelia veteránom s nadšením sledovali ich vystúpenie.  
 
Na koniec sa pridal i mužský spevácky zbor pod vedením Ing. Mareka 
Šemeláka a rozospieval celý areál. Nechýbalo ani občerstvenie o ktoré sa 
postaral Igor Bohoš a Ján Ivan. Zábava trvala do neskorých nočných hodín, 
pokým z areálu neodišlo posledné historické auto.  
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V júny sa lúčili naši predškoláci 
z Materskej školy. Bola to trochu iná 
rozlúčka na akú sme zvyknutí. Kvôli 
odporúčaným obmedzeniam 
pretrvávajúcej pandémii COVID-19 sa 
nemohla uskutočniť v MŠ, preto sa 
rozhodlo, že sa predškoláci budú lúčiť 
v kultúrnom dome. Krásne vyzdobená sála 

a javisko vítali detičky MŠ a ich rodičov. Deti mali pripravený kultúrny 
program.  
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Každý predškolák dostal na rozlúčku darček od ZRŠ a od Obce Semerovo. 
Darčeky odovzdával pán zástupca starostu Ing. Peter Čelko. Na 
rozlúčkovej slávnosti bol prítomný i pán riaditeľ ZŠ Semerovo PaedDr. 
Ondrej Mlynek a budúca triedna učiteľka prváčikov.  
 
Deťom upiekla tortu pani Danka Pavlatovská. Na konci rozlúčkovej 
slávnosti deti spolu s pani riaditeľkou Gabrielou Kečkéšovou vypustili 
vonku veľké množstvo nafukovacích balónov, ktoré vyleteli veľmi vysoko 
a boli symbolickým odchodom detí z MŠ. 
 

   
 
Dňa 1. augusta 2020 sa v areáli FC Semerovo konal 8. ročník súťaže vo 
varení gulášu. Súťaže sa zúčastnilo 10 mužstiev. Priniesli si svoje kotlíky 
a všetky ingrediencie známe i tajné a v krásnom pod-Várašovom prostredí 
varili svoje guláše, ktoré rozvoniavali po celom okolí a prilákali veľa 
návštevníkov a ochutnávačov. 
 
O občerstvenie sa postaralo FC Semerovo a Igor Bohoš. Do dobrej nálady 
vyhrával pán Rácko z Kolty. Večer porota v zložení : Igor Bohoš, Michaela 
Mokrášová a Ing. Oľga Otrubová prevzali vzorky z jednotlivých gulášov 
a veľmi ťažko museli určiť víťaza. Ceny zakúpilo FC Semerovo. Víťazom 
8. ročníka súťaže vo varení gulášu sa stal Rado Remeň so svojim družstvom 
so susednej obce Jasová. Všetky guláše boli výborné o čom svedčí i fakt, že 
sa všetky zjedli. Akcia bola výborná a trvala do neskorých nočných hodín.  
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V dňoch 14., 15.,16. a 17. augusta sa v našej obci konali hodové slávnosti, 
ktoré už tradične organizuje FC Semerovo v spolupráci s Obcou Semerovo. 
V piatok 14. augusta bola hodová diskotéka pod hviezdami, ktorú uvádzal 
DJ Korytár.  
 
V sobotu 15. augusta pripravilo FC Semerovo na miestnom futbalovom 
ihrisku futbalový zápas starých pánov Semerovo : Trávnica. 
Večer o 19,00 hodine bol v areáli MKS koncert hudobnej skupiny 
Kašubovci. Ľudovít Kašuba so svojou sestrou zaspievali prekrásne piesne 
na počúvanie i do tanca pre všetkých 
návštevníkov koncertu. Bol to nezabudnuteľný 
zážitok. Na pódiu ich potom vystriedala 
hudobná skupina AT BAND, ktorá svojim 
spevom a temperamentom dostala všetkých 
návštevníkov do tanečného kola. Zábava bola do 
bieleho rána.  
 
Hodová nedeľa 16. augusta začala slávnostnou svätou omšou 
v rímskokatolíckom kostole Na nebo vzatej Panny Márie. Program 
pokračoval na miestnom futbalovom ihrisku majstrovským futbalovým 
zápasom Semerovo : Šurany B. Večer už v areáli MKS čakal DJ Sládeček, 
aby rozprúdil diskotékovú náladu.  
 
V pondelok 17. augusta sa konalo v Black Diamonde tradičné hodencové 
posedenie pri harmonikách. Naši harmonikári Ing. Marek Šemelák a Miloš 
Šorman s mužským speváckym zborom zo súboru Semerovčan robili 
dobrú náladu na celom podujatí. Podával sa tradičný poslanecký guláš.  
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Dňa 29. augusta 2020 organizovala 
Obec Semerovo Deň obce a remesiel. 
Zohratý tým pred začiatkom akcie mal 
celé ruky práce nielen so samotnými 
organizačnými vecami, ale aj 
s výzdobou či prípravou areálu. Pred 
vstupom do areálu MKS postavili zo 
slamy 2 panákov –gazdu a gazdinú, 
ktorým oblečenie ušila Ľubica 
Bašťovanská. 
 

 Deň pred celou akciou bola tradičná 
zabíjačka so skúsenými mäsiarmi 
Marekom Richterom a Ivanom 
Bartošom. Pomocníkmi boli : Ing. 
Peter Čelko, Ivan Bašťovanský, Štefan 
Szolniki, Patrik Solnoky, Dušan 
Šemelák, Oľga Richterová, Michal 
Richter, Ing. Oľga Otrubová, Michaela 
Mokrášová, Ildikó Sláviková , Eva 
Barusová. 
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Súčasne  vo vestibule MKS inštalovala Ľudmila 
Čelková s Ing. Martou Jamečnou izbu starej 
matere. Všetok výstavný materiál poskytla 
pani Ľudmila Čelková zo svojej domácej 
zbierky. Vyzdobilo sa pódium a prístrešok pri 
MKS. V sobotu ráno sa všetky zabíjačkové 
výrobky piekli v kuchyni MKS, aby boli 
pripravené ako pohostenie pre našich občanov.  

 
Celá akcia začala kladením vencov pri pomníku 
padlých vojakov 2. svetovej vojny. Príhovor 
prečítal Mgr. Jozef Vetter, predseda miestnej 
organizácie SNS.  
 
 

Na Dni obce a remesiel sa zúčastnilo veľa 
vystavovateľov so svojimi ukážkami remesiel ako 
napr. zdobenie veľkonočných kraslíc rôznymi 
technikami, výrova bižutérie, ručná výroba 
obrazov rôznymi technikami, výroba syrov, 
výroba mydiel, výroba rôznych ozdôb zo šúpolia, 
prezentácia kvalitného vína, výroba košíkov, 
zdobenie krčahov servítkovou metódou, výstava historických zbraní.  
 
Najväčšou atrakciou pre občanov bol pán 
rezbár Peter Šrank z Veľkého Lapáša, ktorý 
priamo na mieste pred očami všetkých 
návštevníkov vyrezával z dreva vodníka, 
ktorý bode následne vystavený pri artézskej 
studni v našej obci. 
 
 
 Ruku k dielu priložili i členovia nášho zväzu invalidov. Priamo na mieste 
v areáli MKS pripravovali tradičné Semerské jedlá ako napr. makové 
šúľance či slivkové gule.  
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Chýbať nemohli ani naši veteráni, ktorých zorganizoval p. Kristián 
Jamečný. Občania sa mohli opäť pokochať pohľadom na historické autá 
a motorky. Samozrejmosťou bola i „spanilá jazda“ našou obcou. Atrakciou 
bol starý autobus, ktorý vozil záujemcov po našej obci. Návštevníci 
podujatia sa mali možnosť povoziť i na vlečke, ktorú ťahal historický 
traktor. Vodičom bol p. Milan Jamečný, veľký fanúšik veteránov. Deti sa 
mohli zdarma povoziť na poníkoch.  

   
 
Veľkou atrakciou bolo pre občanov vystúpenie kaskadérov na motorke 
a štvorkolke. Svojimi ukážkami vyrážali dych. Ďalšou atrakciou bol 
kotvený let balónom nad kolotočovým priestranstvom, na ktorý sa tešili 
hlavne deti.  
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Aká by to bola oslava Obce bez kvalitného občerstvenia. Naši kuchári 
uvarili pre občanov kotle s gulášmi /bravčový, hovädzí, baraní 
a kapustnicu/.Každý občan, ktorý si splnil všetky záväzky voči obci 
obdržal kupón na občerstvenie, ktoré  si mohol vybrať podľa chuti 
s ponúkaných gulášov, zabíjačkových špecialít a domácich koláčov. Bolo to 
poďakovanie občanom, ktorí si plnia svoje povinnosti. V tejto tradícii chce 
obecné zastupiteľstvo naďalej pokračovať. 

   
 
Organizátori pripravili i kvalitný kultúrny program. Ako prvá vystúpila 
populárna country kapela Weekend, ktorá hrala v Semerove po prvý krát 
i keď niektorý jej členovia už v Semerove pred mnohými rokmi hrali 
v iných hudobných skupinách. Podľa ich vyjadrenia sa do našej obce veľmi 
radi vrátili s veľkou dávkou nostalgie a spomienok. Samozrejmosťou bolo 
vystúpenie folklórno-estrádneho súboru Semerovčan pod vedením jeho 
umeleckej vedúcej Ľudmily Čelkovej. Dievčatá a chlapci zaspievali mnoho 
populárnych i ľudových piesní. Súbor zatancoval tri ľudové tance. Večer 
vystúpila hudobná skupina AKORD, ktorá roztancovala našich 
spoluobčanov a zabávala ich do bieleho rána. Nechýbal ani mužský 
spevácky zbor s harmonikami zo súboru Semerovčan, ktorý svojimi 
ľudovými piesňami podčiarkoval príjemnú atmosféru v areáli MKS.  
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K dôležitému okamihu Dňa Obce patrí udelenie 
ceny Starostu obce. V roku 2020 sa obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo cenu neudeliť, ale 
verejne sa poďakovať našim spoluobčiankam , 
ktoré sa v čase pandémie ochorenia COVID – 19 
rozhodli nezištne ušiť rúška pre všetkých našich 
spoluobčanov. 
 
Poďakovanie patrí: Júlii Šemelákovej, Marte Mihálikovej, Oľge Ivaničovej, 
Ľudmile Erösovej, Slavomíre Marcinkovej, Ľudmile Čelkovej, RND. 
Zdenke Keblovskej, Petronele Šemelákovej, Ľubici Bašťovanskej, Kataríne 
Bogárovej, Matre Balážovej, Veronike Rozenbergovej, Helene Šišákovej 
a Veronike Štefánikovej.  
 
5.12.2020 sa uskutočnilo tradičné stretnutie našich detí s Mikulášom, 
anjelom a čertom. I toto podujatie ovplyvnila zlá pandemická situácia a 
preto organizátori museli porozmýšľať ako stretnutie uskutočniť a súčasne 
dodržať všetky protipandemické opatrenia. 
 
Nakoniec  riešenie našli a deti neprišli o radosť stretnúť sa s Mikulášom. 
Mikuláš na svojom koči prešiel celou dedinou a deti s rodičmi sa sním 
mohli stretnúť priamo pred svojim domom, alebo mu zakývať z okna.  No 
obecnom úrade škriatkovia pripravili balíčky pre všetky deti, ktorých 
rodičia si plnia svoje povinnosti voči obci a následne ich  rozniesli do 
domácností deťom. Po stretnutí s Mikulášom ,anjelom a čertom nás čakalo 
adventné obdobie, kedy poslanci a dobrovoľníci obliekli našu obec do 
vianočného šatu. Žiarili sviečky na stromčekoch, vysvietil sa betlehem, 
zapálili sa postupne sviečky na adventných vencoch pri zdravotnom 
stredisku, pred MŠ a ZŠ. Naša obec bola pripravená na najkrajšie sviatky 
v roku a na vítanie nového roku 2021. 
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3.5        Vzácne návštevy a udelenie Ceny starostu obce 
 
Vzácne návštevy  

Dňa  júla 2020 navštívil našu farnosť páter Viliam M. František Vaľa, 
CCG, štvrtý generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov z 
Gethsemán. 

Otec Viliam sa narodil 21. 7. 1928 v Malej Lodine pri Košiciach. Detstvo a 
mládenecké roky prežil v Cíferi pri Trnave. V roku 1946 zmaturoval na 8 
ročnom gymnáziu. Po ňom vstúpil do noviciátu Kongregácie bratov 
Tešiteľov. Prvé sľuby zložil v Borinke 2. 1. 1948, o dva roky neskôr vo 
vtedajšom Československu nastali ťažké časy v histórii zasväteného 
života. Všetky mužské kongregácie boli v noci z 13. na 14. apríla 1950 
zlikvidované. 

Predstavení Kongregácie rozhodli, vzhľadom na situáciu, aby o. Viliam 
zložil večnú profesiu skôr, dátum bol určený na 22.12.1950 v Prahe a o pár 
dní neskôr 28.12.1950 v Rožňave prijal tajne z rúk Mons. Dr. Róberta 
Pobožného všetky nižšie a vyššie svätenia a kňazstvo vo veku 22 rokov. 

Po absolvovaní základnej vojenskej služby v jednotkách Pomocných 
technických práporov v roku 1953 na rôznych miestach v ČSSR (Strašice, 
Homí Planá, Kadaň, Plavecký Štvrtok, Jamník, Banská Bystrica, Hronsek, 
Zvolen, Banská Bystrica.) v ťažkých  časoch prenasledovania 
komunistickým režimom bol najprv označený nálepkou „nespoľahlivý“ a 
bol súčasťou podzemnej cirkvi.  V civile pracoval ako projektant postupne 
medzi rokmi 1957 – 1968 najskôr v Stavoindustrii, neskôr v štátnych 
podnikoch Potravinoprojekt a Váhostav. 

V roku 1968 sa pokúsil obnoviť rehoľnú komunitu v Marianke, tu bol len 
do roku 1970. Po nástupe komunistickej normalizácie, musel od tohto 
úmyslu ustúpiť. Ako kňaz vykonával svoju službu na rôznych miestach 
vo vtedajšej Trnavskej arcidiecéze. V roku 1970 bol kaplánom v Šuranoch 
a od roku 1971 – 1990 bol farárom v Semerove. 

V jeho duchovnej činnosti mu boli veľmi užitočné vedomosti a skúsenosti 
zo staviteľstva a z práce v civilnom zamestnaní, vo výrobe. Na všetkých 
miestach svojho pôsobenia budoval a opravoval kostoly a cirkevné 
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budovy. Okrem toho viedol duchovné cvičenia pre kňazov a bohoslovcov 
pred kňazským svätením. Pätnásť rokov bol špirituálom dekanátu Nové 
Zámky a päť rokov dekanátu Malacky. 

V roku 1990 bol ustanovený za farára v kostole sv. Alžbety (Modrý 
kostolík) v Bratislave, no Pán ho povolal obnoviť jeho milovanú 
Kongregáciu, a tak  z Bratislavy išiel  do Marianky a v ten istý rok zvolal 
prvú generálnu kapitulu Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán po 
páde komunizmu. Na tejto kapitule bol zvolený za generálneho 
prestaveného a túto službu vykonával až do roku 2008. 

Postaral sa o prenesenie sídla generalátu z Viedne do Marianky a vďaka 
nemu Kongregácia víťazne prešla cez najťažšie „Gethsemani“ vo svojej 
takmer sto ročnej histórii. Otec Vaľa plný mladistvého ducha sa venoval 
budovaniu rehoľného života staral sa o rekonštrukciu kláštorov 
prostredníctvom svojich schopností. 

Z prachu pozdvihol komunizmom zdecimovanú Kongregáciu bratov 
Tešiteľov a so zápalom sa venoval mladému dorastu. Popri tom 
pozdvihol pútnické miesto Marianka, zrekonštruoval baziliku, bývalý 
kaštieľ premenil na pútnický a exercičný dom a pod jeho starostlivými a 
požehnanými rukami všetko rástlo.Vychoval novú generáciu Tešiteľov a 
veľkou mierou prispel k rozkvetu poľskej provincie Kongregácie.  

Vo svojom pokročilom veku a s podlomeným zdravým navštívil páter 
Viliam našu obec a stretol sa s veriacimi, ktorí na naho s láskou spomínajú.  
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Udelenie Ceny starostu obce: 

 
Cena starostu obce bola udelená Sofii Rozenbergovej , žiačke 9. triedy ZŠ 
Semerovo , ktorá bola pedagogickou radou školy navrhnutá na najlepšiu 
žiačku ZŠ Semerovo v školskom roku 2019/2020 za dosiahnuté vyučovacie 
výsledky a reprezentáciu školy. Cenu za Obec Semerovo odovzdal 
zástupca starostu obce Ing. Peter Čelko.  
 

   
Zdroj: pamätná kniha obce 
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3.6    Brigády občanov 
 
Poslanecké brigády a aktivity prilákali spoluobčanov k zveľaďovaniu obce 
: začalo sa výrubom topoľov na futbalovom ihrisku. Svojou veľkosťou 
začali obmedzovať, ale hlavne ohrozovať 

zdravie a bezpečie občanov. Po výrube bude nasledovať nová výsadba. 
Nasledovalo ďalšie skrášľovanie areálu FC. 7. marca 2020 zorganizovali 
brigádu, kde ruku k dielu priložili mladší i starší i samotní futbalisti. 
Preložila sa búdka pre hospodára, využili na to drevený domček  bývalého  
bufetu, ten nahradili unimo bunkou. S technikou prispel p. Štefan Nagy. 
Podarilo sa vykopať 3 korene z vypílených topoľov o čo sa pričinil p. Miloš 
Husár. Začala sa čistiť Lipkáreň za účasti dobrovoľníkov . Podarilo sa 
vyčistiť a zoštiepkovať konáre v Lipkárni , vyčistiť a upraviť tok potoka po 
výrube topoľov a zrenovovať plochu vedľa obliekarne po vytrhnutí 
koreňov.  
 
V marci sa začalo i so štiepkovaním konárov. Konáre sa nezvážali ako po 
minulé roky, ale nechávali sa pred rodinnými domami a traktor s drvičkou  
ich drvil na mieste. Kto chcel si štiepku nechal, ostatná sa použila na 
verejných priestranstvách. Po štyroch dňoch intenzívneho štiepkovania 
bola celá obec  uprataná a vyčistená.  
Poďakovanie patrí: Ing. Petrovi Čelkovi, Jánovi Ivanovi, Patrikovi 
Szolnokymu a Gabrielovi Lakatošovi. Poďakovanie patrí i Dušanovi 
Pavlatovskému za vypožičanie drvičky.  Potom sa dobrovoľníci pod 
vedením Ing. Petra Čelku presunuli na miestny cintorín, kde začalo čistenie 
okolo cintorína. To to čistenie bolo nevyhnutné pre ďalšie práce na konci 
ktorých bude nové oplotenie okolo celého cintorína. Všetko prebiehalo 
v súlade s potrebnými povoleniami aj opatreniami.  
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V apríli boli zabetónované 3 nové rampy : pri starom cintoríne, na kanál od 
Branova a od družstva do tehelne. Dôvodom ich namontovania nebolo 
zamedzenie pohybu, ale zabránenie vynášania odpadu a vytváranie 
nelegálnych skládok. 

 
 Pri artézskych studniach a pri cintoríne  bola zasiata lúčna zmes, ktorá 
obsahuje 200 druhov lúčnych kvetov a mala by kvitnúť celé leto. Pokiaľ sa 
to osvedčí budú sa takéto plochy rozširovať. Poďakovanie patrí Tomášovi 
Garajovi za technickú pomoc od orby až po sejbu.  
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Dobrovoľníci spoločne s našimi hasičmi robili protipovodňové opatrenia 
pri kríži a pri potravinách  v dedine.  

Kosenie v obci sa posunulo o mesiac neskôr , čo ušetrilo finančné 
prostriedky. Z týchto ušetrených peňazí sa mohla zaplatiť príprava na 
oplotenie miestneho cintorína a tieto spomínané protipovodňové 
opatrenia, pri ktorých pomáhali: Tomáš Mellen, Vladimír Šebo, Martin 
Tomaštík, Ing. Marek Šemelák, Ivan Bašťovanský, technická pomoc: Tomáš 
Garai, Štefan Nagy.   
 
Po úspešnom verejnom obstarávaní Obec Semerovo zakúpila traktor 
z vlastných ušetrených zdrojov. Traktor bude veľkou pomocou, slúžiť 
bude všetkým občanom pri skvalitňovaní služieb ako sú zelené práce, 
zemné práce a zimná údržba. Urobila sa prvá údržba za ktorú ďakujeme 
Štefanovi Péterimu a Vladimírovi Šebovi. Svoju prvú brigádu mal náš 
traktor na futbalovom ihrisku a potom intenzívne pomáhal kosiť verejné 
priestranstvá a naši kosci len dolaďovali detaily. 
Ďalšia brigáda prebiehala v areáli FC, kde sa opravovalo zničené zábradlie 
po výrube. Stavebniny Obnova poskytli sponzorsky betónové stĺpy . 
Podarilo sa opraviť 30 metrov ohrady. Nový obecný traktor s obsluhou Ing. 
Petra Čelku bol veľkou pomocou pri prenášaní ťažkých betónových stĺpov. 
Opravilo sa polievanie na futbalovom ihrisku a napojilo sa čerpadlo.  
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Poďakovanie za pomoc pri spojazdnení polievania patrí: Štefanovi 
Szlnokymu, Milanovi Šemelákovi, Milanovi Lobodášovi, Pavlovi Tóthovi 
a Ivanovi Bašťovanskému. Následne po oprave polievania sa pristúpilo 
k úprave samotného futbalového ihriska. Doplnila sa nová tráva 
v priestoroch pred bránkami. Postupnými opravami a úpravami sa FC 
pripravoval na začiatok novej sezóny, aby návštevníci futbalových zápasov 
videli , že sa v Semerove nezaháľalo. 

 
 Obec dostala sponzorsky 12 smetných košov , ktoré boli umiestnené v obci. 
Veríme, že smetiaky sa nájdu využitie a odpad bude končiť v nich. 
Označené sú farebne – žltá plast a čierna komunálny odpad.  Po uvoľnené 
pandemických opatrení nastúpili pracovníci na aktivačné práce, ktorí 
pomohli pri všetkých potrebných práca, zbieranie smetí, postrekovanie – 
desikácia prerastených chodníkov, orezávanie letorastov, ktoré zasahujú 
do vozovky, znovuobnovenie záložného zdroja na miestnom cintoríne 
a výsadba kvetov pri artézskych vodách.  
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V parku pri pomníku sa deťom dala  do 
užívania nová hojdačka. Postupne sa budú 
vymieňať všetky detské zostava, nakoľko 
staré nespĺňajú bezpečnostné kritériá. 
Zámerom obce je mať veľké detské ihrisko 
pri artézskych  vodách, ktoré sa bude ďalej 
rozširovať a zveľaďovať. Na miestnom 
cintorína sa opravovala voda. Za nezištnú 
pomoc pri odstraňovaní poruchy ďakujeme 
Karolovi Kútikovi, Jozefovi Otrubovi, 
Pavlovi Thótovi, a Ivanovi Bašťovanskému.  
 
19. septembra sa uskutočnila veľká obecná brigáda 
na Vadárenskej ulici. Vodáreň je miestom, ktoré 
navštevuje v rámci rodinnej prechádzky mnoho 
Semerovčanov. Celá ulica sa vykosila a vyčistila. 
Namontovali sa lavičky a umiestnil sa slovenský 
dvojkríž, za ktorý ďakujeme Dušanovi Ivaničovi 
a Tomášovi Mellenovi. Posedenie vyrobil Dušan 
Vetter.  
 
 
Nainštalovali sa vstupné tabule do obce. Pri artézskej 
studni sa umiestnil vodník, ktorého nám vytesal 
rezbár Peter Šrank počas obecného dňa. Bude 
skrášľovať stred obce a robiť spoločnosť deťom 
hrajúcim sa na detskom ihrisku. nĎakujeme za pomoc 
Patrikovi Solnokymu, Ing. Marekovi Šemelákovi, Ing. 
Petrovi Čelkovi, Marekovi Kurucovi a Ivanovi 
Bašťovanskému.  
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Pred blížiacimi sa sviatkami našich zosnulých sa nám na 
miestnom cintoríne podarilo upraviť priestor pred 
hlavným krížom, za čo patrí veľké poďakovanie za 
nezištnú pomoc rodine Michala Richtera. 
Namontovali sa nové hodiny na hasičskej zbrojnici, na 
miesto starých, ktoré sa pokazili.  
 
 

Veľkým úspechom bolo 
rozširovanie našej 
techniky, ktorá bude 
slúžiť na skvalitňovanie 
služieb občanom obce. 
Zakúpil sa samonaberací 
posýpač, naklápacia 
radlica na odhrňanie 
snehu, paletizačné vidly 

a firma Zamakov vyrobila manipulačnú klietku, ktorá sa bude využívať na 
orezávanie stromov, montáž vianočných ozdôb a rôzne iné výškové práce 
v obci.  
 
V roku 2020 boli naplánované 3 etapy protipovodňových opatrení. 1. etapa 
– pri kríži. Pri prietrži  sa vode pri tomto opatrení zabránilo vstupu do 
dediny a postila sa do tehelne a tým sa uchránili nehnuteľnosti našich 
občanov. 2. etapa – pri cintoríne . Spevnila  a navýšila sa pôvodná hrádza. 
3. etapa – školská ulica. Nespevnené jarky si vyžadujú pravidelnú údržbu 
a preto sa vyhĺbil a prečistil celý jarok na ulici pri Základnej škole. 
Vybagrovaná zem sa preskladnila do Lipkárne, odkiaľ bude premiestnená 
na ihrisko, kde poslúži ako podkladová zemina na plánovaný relaxačno – 
oddychový chodník popri potoku od futbalového ihriska po parkáň. 
 
 Pre zvýšenie bezpečnosti v našej obci sa na Družstevnej ulici namontoval 
merač rýchlosti. Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa začala 
príprava na vianočnú výzdobu obce. Pripravil sa betlehem a hlavný 
adventný veniec pre Zdravotným strediskom. Dva menšie adventné vence 
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sa vyzdobili pred Základnou a Materskou školou. Bol to darček pre deti 
i pedagógov. Autobusové zastávky sa skrášlili vianočnými škriatkami 
a smetné koše sa ozdobili stromčekmi. Betlehem a adventný veniec 
posvätil pán farár. Vyzdobili sa stromčeky pri Zdravotnom stredisku , pri 
zvonici a rozsvietil sa i stromček pre obecným úradom. Rozsvietila sa 
výzdoba na stĺpoch verejného osvetlenia. Obec nasávala predvianočnú 
atmosféru. Tak ako i po minulé roky aj tento rok bola obec súčinná 
a nápomocná pri výzdobe nášho kostola.  
Partia dobrovoľníkov na čele s Ing. Petrom Čelkom a pani kostolníčkou 
Magdalénou Juhászovou vyzdobili celý kostol. Podarilo sa sponzorsky 
zaobstarať nový, ale hlavne bezpečný stojan za ktorý veľmi pekne 
ďakujeme firme Unikov z Nitry.   
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V areáli FC sa od leta nezaháľalo. Stále v areáli chýbal prístrešok, ktorý by 
mohli fanúšikovia využiť v prípade nepriaznivého počasia. Preto sa 
rozhodli  využiť priestor po vypílení dvoch topoľov, ktoré ohrozovali 
svojou výškou samotnú budovu FC aj občanov na vybudovanie prístrešku. 
Ešte v lete osadili konštrukciu bunky na vyčistený pozemok .Bunka bude 
slúžiť ako bufet. Po nezištnej pomoci Štefana Szolnokiho str.,Patrika 
Solnokyho, Štefana Bohoša, Milana Šemeláka a Ivana Bašťovanského sa 
podarilo bunku obložiť OSB doskami, vybaviť elektroinštaláciou, zakryť 
plechmi, zafarbiť, pozvárať konštrukciu na prístrešok a oplotiť vytvorený 
priestor. Posledným krokom v tejto etape bolo zakrytie konštrukcie 
plechmi za čo patrí poďakovanie Petrovi Balážovi st. Fanúšikovia 
Semerovského futbalu sa už nemusia báť nepriaznivého počasia.  
 
Pre všetkých fanúšikov pripravili prekvapenie v podobe svetelnej tabule. 
V dnešnej dobe je to už samozrejmosťou skoro na každom futbalovom 
ihrisku. I svetelnou tabuľou sa zatraktívni vzhľad futbalového areálu. 
Brigádnické práce v areáli FC pokračovali výmenou dvoch starých okien 
za plastové a jedného menšieho v zadnej časti na sprchách. Vymaľoval sa 
celý interier a vynovila sa spoločenská miestnosť . Týmto krokom sa začína 
ďalšia etapa a to rekonštrukcia obliekarne, v ktorej sa bude pokračovať 
v roku 2021. 
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Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom a brigádnikom , ktorí počas 
celého roka 2020 priložili ruku k dielu a nezištne pomáhali pri 
dobrovoľných brigádach, ktorými sa skrášľuje naše Semerovo.                       
 
        

3.7      Duchovný život (Rímskokatolícka cirkev – farnosť Semerovo) 
 
Od 1.7.2019 nastúpil svoju službu Božiu v našej farnosti dôstojný pán farár 
Mgr. Peter Kováč.  
Zlá pandemická situácia v našej krajine sa samozrejme dotkla i našej 
farnosti a celej svätej cirkvi. Veriaci museli dodržiavať všetky 
protipandemické opatrenia.  
Na svätej omši v rímskokatolíckom kostole sa mohlo zúčastniť len 6 
veriacich. Na poslednej rozlúčke so zosnulými sa mohli zúčastniť len 
najbližší príbuzní. Bol to ťažký rok , ťažké obdobie. V lete sa situácia 
stabilizovala a veriaci sa mohli vrátiť do lavíc kostola.  
 
29.11.  Posvätenie betlehemu a adventného venca a zapálenie prvej 

sviečky na adventnom venci 
 

 
Zdroj: Mgr. Peter Kováč 

 



 

Kronika obce Semerovo   

52 
 

 

4. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
 
 

4.1 Základná škola v školskom roku 2020 
 
Základná škola Semerovo  ( prvá zmienka o škole v roku 1780, nová budova 
školy otvorená v r. 1966 ) držiteľka CENY OBCE SEMEROVO  za príkladný 
rozvoj  a modernizáciu vzdelávania, rozvíjanie kultúrno–historického 
povedomia detí, úspešnú reprezentáciu obce a šírenie dobrého mena 
Semerova . 
 
Riaditeľ školy : PaedDr. Ondrej Mlynek   
Zástupkyňa riaditeľa : Ing. Petronela Šemeláková 
 
Zoznam nových pedagógov, asistentov, pomocného personálu, ŠKD, 
školská jedáleň v roku 2020 : 
 
Mgr. Maroš Bajla – matematika ,dejepis, telesná výchova ,etická výchova 
PaedDr. Dagmar Čerháková – slovenský jazyk a literatúra, biológia,    
chémia, občianska nauka, technika – materská dovolenka 
Mgr. Mária Detková – slovenský jazyk a literatúra, občianska nauka 
Mgr. Jana Dianovská – vychovávateľka – Školský klub detí 
Mgr. Rút Immerová – materská dovolenka – slovenský jazyk a literatúra, 
geografia 
Martina Haládiková – vychováteľka – Školský klub detí – asistentka učiteľa 
-  odchod 31.12.2020 
Mgr. Jana Kondelčíková – špeciálna pedagogička 
Mgr. Peter Kováč – náboženská výchova na 1 . stupni 
Mgr. Mária Králiková – slovenský jazyk a literatúra, občianska nauka, 
etická výchova 
Mgr. Jana Marenčíková – anglický  nemecký jazyk 
Mgr. Jana Micsinaiová – prvý stupeň 
Ing. Božena Slatarovičová – prvý stupeň, geografia, vlastiveda, telesná 
výchova, od septembra 2020 – matematika 
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Mgr. Sandra Szekeresová – prvý stupeň 
PaedDr. Mária Velčická -  prvý stupeň do 30.3.2020 
Mgr. Karol Závodský – matematika, fyzika 
 
Asistenti učiteľa: 
Alžbeta Havranová – financovaná zo štátneho rozpočtu do 30.6.2020 
Eva Paradyová – pedagogický asistent financovaný z projektu POP 
Andrea Mihaličeková – pomocná pracovná sila, asistentka učiteľa – 
financovaná Obcou Semerovo 
 
 
Sociálny pedagóg: 
Mgr. Silvia Mirgová – financovaná z projektu POP 
 
 
Zmeny v učiteľskom kolektíve  počas školského roku: 
Dlhoročná pedagogička a vedúca školských odborov PaedDr. Mária 
Velčická odišla do starobného dôchodku a zo školou a žiakmi sa rozlúčila 
30.6.2020 
Bc. Martina Haládiková ukončila pracovný pomer k 31.12.2020 na vlastnú 
žiadosť. 
 
Prevádzkový pracovníci: 
Zdenko Chovan – školník a kurič 
Katarína Bogárová, Marta Balážová ml. – upratovačky 
Ľudmila Čelková – účtovníčka a personalistka 
Ing. Gabriela Pípová – ekonomické oddelenie do 30.6.2020 
Ing. Matra Balážová – vedúca školskej jedálne 
Gabriela Baloghová – vedúca kuchyne 
Júlia Mellenová a Katarína Tóthová – pomocné kuchárky 
Tatiana Lisická – pomocná kuchárka pridelená a financovaná obcou 
Semerovo do 30.4.2020 
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Rada školy: 
predseda - Mgr. Jana Veterová, podpredseda  - Ing. Marek Šemelák,  
Bc.Oľga Otrubová, Michaela Mokrášová, Jana Baranovičová, Mgr. Maroš 
Bajla, Mgr. Mária Králiková, Marta Balážová, Ľubica Bašťovanská, Lucia 
Rodná, Helena Tóthová 
 
 
Krúžková činnosť: 
Pandemická situácia ochorenia COVID-19 as ňou spojené hygienické 
opatrenia a následné dištančné vyučovanie žiakov nedovoľovalo krúžkovú 
činnosť pre žiakov škôl na celom území Slovenskej republiky. 
 
V krátkosti z aktivít ZŠ: 
 

V januári 2020 žiaci druhého stupňa pod 
vedením pána učiteľa Mgr. Karola Závodského 
a Ing. Petronely Šemelákovej absolvovali 
lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Mraznica 
v Slovenskom raji. Ešte pred tým sa všetci žiaci 
po dobrých skúsenostiach z minulého roka 
zúčastnili na sánkovačke a lyžovačke na svahu 

v susednej obci Čechy.  
V januári starší žiaci absolvovali v susednej 
obci Kolta besedu s pánom Vladimírom 
Strmeňom, ktorý je národným hrdinom 
oceneným mnohými štátnymi 
vyznamenaniami a priamym účastníkom 
bojov v Slovenskom národnom povstaní. 
Prítomným vyrozprával svoje autentické 
zážitky z 2. svetovej vojny.  
Počas fašiangov žiaci stihli ešte maškarný ples a prvý marcový týždeň 20 
žiakov absolvovalo plavecký výcvik. O týždeň sa už brány škôl 
nedobrovoľne zatvorili.  Spočiatku bolo zatvorenie škôl plánované iba na 2 
týždne. Žiaci dostali pracovné listy a množstvo úloh na samoštúdium na 
celé toto obdobie. Po dvoch týždňoch, keď už boli jasné, že sa žiaci do škôl 
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nevrátia prešlo sa na dištančné vzdelávanie. Z rodičov sa zrazu stali 
učitelia, mnohí museli zakúpiť výpočtovú techniku, zabezpečiť lepšie 
internetové pripojenie, presťahovať nábytok a prispôsobiť miestnosti 
v dome tak, aby každé dieťa malo svoj priestor na on-line vzdelávanie. 
Naša škola sa k tejto novej situácii postavila veľmi promptne a zodpovedne 
a už po dvoch týždňoch sa nabehlo na plnohodnotné on-line vzdelávanie.    
Žiaci sa učili cez rôzne aplikácie napr. Zoom, Messenger atď. Tí žiaci, ktorí 
nemali možnosť sa učiť takouto formou vzdelávania naďalej dostávali 
pracovné listy, ktoré roznášali a vypracované zbierali asistentky učiteľov 
priamo u žiakov doma.  
 
V máji sa začala črtať nádej, že by sa deti mohli od júna vrátiť do škôl. 
Situácia sa zlepšovala, počet nových prípadov klesal, tak sa rozhodlo, že od 
1. júna sa deti môžu dobrovoľne vrátiť do škôl. Škola musela zabezpečiť 
dezinfekciu, merala sa teplota pri vstupe do budovy, všetci museli mať 
rúška a museli sa dodržiavať odstupy 2 metre. Žiaci sa mohli zdržiavať iba 
vo svojej triede a aj na obedy mohli ísť len v rámci svojej skupiny. Medzi 
jednotlivými skupinami sa muselo všetko dezinfikovať. Takto sa fungovalo 
do konca školského roka, kedy už bolo povolené i zhromažďovanie sa, ale  
iba vo vonkajších priestoroch. Tie deti, ktoré nevyužili vrátiť sa do školy, 
mali aj naďalej poskytnuté on-line vzdelávanie.  
 
Po letných prázdninách sa opäť otvorili brány školy i keď netradične, 
nakoľko pandemická situácia ochorenia COVID-19 a  ňou spojené prísne 
hygienické opatrenia nedovoľovali vstup rodičom do budovy školy. Žiaci 
sa stretli v triedach so svojimi pedagógmi a ich úsmevy prikrývali rúška. 
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠs účinnosťou od 26.10.2020 sa vo 
všetkých školách a školských zariadeniach nemohli uskutočňovať školské 
aktivity. Žiaci sa nemohli zúčastniť výletov a exkurzií, športových 
výcvikov a školských športových súťaží, pobytov v škole prírody, kurzov 
na ochranu života a zdravia, kurzov pohybových aktivít v prírode, 
saunovania, dní otvorených dverí. 
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Školské chodby stíchli a zosmutneli. Detské úsmevy sa schovali pod rúška 
a tak sme sa učili usmievať sa na seba očami. Strach z ochorenia a nákazy 
rástol každým dňom, nakoľko prognózy nakazených ochorením boli 
hrozivé. Pedagógovia so žiakmi sa nemohli zapájať do súťaží, 
neorganizovali mnoho zábavných, kultúrnych, športových, výtvarných, 
hudobných podujatí ako po minulé roky. Imatrikulácia prvákov, 
vyrezávanie tekvíc, Šarkaniáda či Vianočná akadémia sa kvôli celosvetovej   
Pandémii nemohli uskutočniť. Mnoho predmetných olympiád a súťaží 
bolo zrušených. 
 
Uskutočnili sa však nasledovné povolené podujatia: 
Európsky deň jazykov, Svetový deň mlieka na školách, 
Do školy na bicykli, Výstava ovocia a zeleniny, Týždeň 
zdravej výživy v našej škole, Medzinárodný deň 
stromov, Deň pôvodných odrôd jabĺk. 
 
 
Náš školský areál je bohatý na výnimočné 
environmentálne prvky, ktoré ho skrášľujú, ale slúžia 
hlavne ako učebné pomôcky v rámci vyučovania. 
Označené dreviny tvoria školský náučný chodník, 
pestujú liečivé bylinky, hmyz pozorujú v hmyzom 
hoteli. Majú pocitový chodník, zelenú strechu a skalku, 
vyvýšené záhony so zeleninou a jahodami, ovocný sad, 
kompostovisko, divoký kút, dažďovú záhradu 
a jazierko.  
Tieto záhradné prvky získali vďaka 
environmentálnym organizáciám a ich grantových 
projektoch. Spolupracujú hlavne s environmentálnou 
organizáciou Živica, vďaka ktorej získali väčšinu 
spomínaných záhradných prvkov.  
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Najnovší projekt školy podporený Živicou sa volá Záhrada, ktorá učí. 
Názov tohto projektu je veľmi výstižný. Cieľom projektu je vybudovať 

v škole takú záhradu, v ktorej sa budú vyučovať nielen 
predmety  ako biológia, vlastiveda, výtvarná výchova, 
prvouka, ale aj matematika slovenský jazyk 
a literatúra, fyzika či chémia.  
V ich záhrade vďaka projektu Záhrada, ktorá učí 
pribudli jedinečné záhradné prvky: jašteričník ako 
obydlie pre jašteričky, ktoré pozorujú, dažďovkové 

divadlo, v ktorom pozorujú život dažďoviek, Slnečné hodibny, pri ktorých 
deti sledujú čas, ale aj svetové strana, smerovník, ktorý im pomáha pri 
orientácii v areáli školy.  
 
Najzaujímavejším záhradným prvkom v školskej 
záhrade je jednoznačne včelia záhrada 
s APIDOMČEKOM. Apidomček je terapeutická 
drevostavba, v ktorej je možné sledovať život včiel. 
V apidomčeku majú štyri úle, zo zabezpečených 
otvorov z úľov vchádza včelí vzduch. Dýchaním tohto 
liečivého vzduchu prebieha apiterapia – liečenie 
prostredníctvom včelích produktov. V apidomčeku budú pozorovať život 
včiel spolu so včelárom Ing. Petrom Čelkom. Naučia sa získavať a využívať 
včelie produkty a zároveň sa budú liečiť včelím vzduchom, ktorí bude 
vychádzať z úľov. Budú si v ňom zlepšovať svoju imunitu voči chorobám. 
V priestoroch včelej záhrady majú zaujímavú informačnú tabuľu. Z jednej 
strany tabule majú informácie, prečo sú včely zázračné a z druhej strany 
majú včelí bufet. 
 
Majú tu znázornené kvety, ktorých peľ a nektár slúži ako potrava pre 
včielky na jar, v lete, ale i na jeseň. Tieto kvety majú vysiate pri 
apidomčeku. Environmentálne záhradné prvky v areáli našej školy, ale 
i ukážky vyučovacích hodín matematiky a prírodovedy prezentovali 
redaktorovi KONFER TV Marekovi Palackovi, ktorý prezentáciu spracoval 
do krátkej reportáže.  
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Celý mesiac október sa žiaci venovali projektu : 
Záložka do knihy spája školy. Do tejto akcie sa zapájajú 
každý rok. Deti si pripomenuli Mesiac úcty k starším 
a vyrobili darčeky svojim starým rodičom a odovzdali 
im ich v domácom prostredí. Nos s Andersenom tiež 
nemohla byť realizovaná v školskom prostredí, ale 
žiaci si zaujímavé príbehy prečítali doma 
a spolužiakom ich porozprávali.  
Verejná finančná zbierka Biela Pastelka je každoročnou súčasťou školských 
aktivít.  
 
Ďalším projektom „ KOĽKO LÁSKY sa zmestí do 
krabice od topánok “ mal veľký úspech a deti potešili 
seniorov v SYMPATHY Jasová, ktorí si na Vianoce 
otvorili krabice plné lásky.  
Novinkou v škole bola aj akcia –Bubnujeme, aby bolo 
deti lepšie počuť 2020! Myšlienkou bubnovania je 
poukázať na ochranu práv detí pred násilím 
a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Škola 
podporila celú túto akciu tematickými nástenkami 
a súťažou o nakreslenie planéty bez násilia.  
Prekvapením pre žiakov 5 – 9 ročníka bolo keď ich 
prišiel navštíviť sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi 
anjelom a čertom priamo k nim domov, pretože sa 
kvôli epidémii COVID-19 vzdelávali dištančnou 
formou. Bolo to veľmi príjemné stretnutie z jednej i druhej strany.  

 
 
Dňa 16.12.2020 sa v prváckej triede odohrala významná udalosť – 
“Pasovačka prvákov“. Boli oficiálne pasovaní a prijatí za žiakov našej 
školy. V decembri žiaci prvého stupňa pokračovali v tradíciách – 
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zapaľovanie adventných sviečok, odmeňovanie sladkými dobrotami 
z adventného kalendára, triednymi jedličkovými slávnosťami. Kvôli 
pretrvávajúcej celosvetovej pandémii sa nemohli uskutočniť vianočné trhy, 
ani vianočná akadémia.  

 
 
Kronika Základnej školy získala v rámci súťaže Slovenská kronika 2020 
prvé miesto. Kroniku spracovala Ing. Gabriela Pípová.    
 
Zdroj: kronika Základnej školy 
 
 
 
 

4.2 Materská škola v roku 2020 
 
Kolektív MŠ – riaditeľka Gabriela Kečkéšová, učiteľky 
– Zuzana Rakušanová a Bc. Michaela Fülöpová   
vedúca ŠJ – Ing. Marta  Balážová, hlavná kuchárka – 

Ľubomíra  Bagalová,  školníčka  - Zita  Szabóová 
 
Výbor ZRŠ  -  predseda Slavomíra Marcinková , podpredseda – Helena 
Tóthová,  triedny dôverník/hospodár -  Dana  Hatalová,   
zapisovateľku  Ing. Viktóriu Janković vystriedala Mgr. Henrieta Kendi 
Rada školy  -  predseda:  Mgr. Henrieta Kendi, členovia : Zuzana 
Rakušanová za pedagógov, Zita  Szaboová  za prevádzkových 
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pracovníkov,  Veronika Szabóová  - za rodičov, Ing. Peter Kardoš – 
delegovaný poslanec OZ 

 
Materská škola je v prevádzke od 29.8.1984 v účelovej 
,jednoposchodovej budove, ktorej vlastníkom 
a zriaďovateľom je Obec Semerovo. Je štátnou 
inštitúciou s vyučovacím jazykom slovenským. 
Poskytuje celodennú a poldennú formu vzdelávania 
pre deti od 3 rokov do 6 rokov, deťom s odloženým 
plnením povinnej školskej dochádzky a deťom 

s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Prevádzka 
Materskej školy je každý pracovný deň od 7,00 hod. do 16,00 hod. a v čase 
školských prázdnin na základe požiadaviek zákonných zástupcov detí 
v spolupráci so zriaďovateľom.  
Materská škola realizovala výchovu a vzdelávanie 
podľa Školského vzdelávacieho programu Ďatelinka 
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 
predprimárne vzdelávanie v Materských školách so 
stanovením vlastných cieľov orientovaných na 
poznávanie a ochranu životného prostredia 
a zachovanie bohatého kultúrneho dedičstva.  
 
Každá trieda pri výchovne-vzdelávacej činnosti využíva PC 
s internetovým pripojením a interaktívnu tabuľu, k dispozícii sú i TV 
a DVD, magnetofóny, miniharmónium, detské hudobné nástroje  
a moderne vybavená telocvičňa. Na zabezpečenie plnenia cieľov výchovy 
a vzdelávania v Materskej škole má škola množstvo nových didaktických 
pomôcok, bohatú detskú a odborno-pedagogickú literatúru. Pri výchove 
a vzdelávaní využívajú biotop obce a spoluprácu s organizáciami obce. 
Napĺňajú tým potrebu sociálneho kontaktu nie len s deťmi, ale 
i s dospelými. Materská škola svojimi edukačnými aktivitami prispieva 
k rozvoju digitálnej gramotnosti detí predškolského veku. Pracujú 
s edukačnými CD-ROM programami pre deti .  
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16. mája 2020 sa brány Materskej školy dočasne zatvorili 
a život v triedach utíchol, kvôli šíreniu ochorenia 
COVID-19. Po dočasnom zatvorení prešli k novej 
metóde vyučovania “ Na diaľku“ . Vytvorili 
Facebookovú stránku – MŠ Semerovo, do ktorej 
pridávali pani učiteľky s pani riaditeľkou úlohy a aktivity, ktoré boli 
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.  
 
Deti sa tak mohli aj s pohodlia domova učiť a opakovať tak ako to robili 
v škôlke. Zápis do materskej školy neprebiehal tak ako po iné roky. Trval 
od 1. do 31. mája.  
Zápis do Materskej školy prebiehal bez kontaktu s deťmi a rodič mal 
možnosť, hodiť prihlášku do schránky materskej školy alebo pri osobnom 
kontakte podal prihlášku pani riaditeľke.  
 
Týždeň pred nástupom detí do Materskej školy personál aj pedagogický 
pracovníci pripravili interiér a exteriér materskej školy podľa prísnych 
požiadaviek. Pracovníci materskej školy mali k dispozícii ochranné štíty, 
rúška, rukavice dezinfekciu, čistiace prostriedky, papierové utierky 
a panáčika na dezinfekciu rúk pre deti. 
 
Brány Materskej školy sa otvorili 1. júna , z počtom detí 15. Vyučovací 
proces sa konal v 1. triede na prízemí. Pred vstupom do školy sa uskutočnil 
ranný filter za prítomnosti rodiča. Pani školníčka pravidelne dezinfikovala 
hračky a predmety dennej potreby. Na túto formu odovzdávania detí do 
škôlky si museli všetci rýchlo zvyknúť.   
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                                           Aktivity v roku 2020 
 
V januári deti navštívili kino v obci Podhájska – animovaná rozprávka 
TROLL: Príbeh o chvoste.  
 
Vo februári si deti v priestoroch telocvične vypočuli zaujímavú besiedku , 
ktorá sa niesla v duchu hudobných nástrojov. Deti mali možnosť spoznať 
napr. Gajdy, Heligónku a Fujaru.  
 
22. februára 2020 sa v kultúrnom dome konali 
fašiangové slávnosti a keďže Materská škola 
pracuje podľa školského vzdelávania programu 
Ďatelinka , ktorého súčasťou je regionálne 
výchova a prostredníctvom nej vštepuje deťom 
ľudové zvyky a tradície ,deti sa vyobliekali do 
krojom a básničkami a pesničkami ukončili so 
súborom Semerovčan fašiangové obdobie.  
 
V máji deti nepotešili svoje mamičky besiedkou v Materskej škole ,ale lásku 
a úctu im prejavili krásnym pásmom básní, ktoré nahrali do miestneho 
rozhlasu. Hlasy detí z triedy Včielok sa niesli obcou 10. mája z obecného 
rozhlasu.  
 
 
Dňa 26.júna sa deti Materskej školy vybrali na 
návštevu do Základnej školy. Deti sa mali 
možnosť zahrať na školskom dvore a preskúmať 
celý areál školy.  
 
 
 
Tento deň patril i predškolákom, ktorí sa lúčili s Materskou školou. 
Rozlúčková slávnosť sa konala v kultúrnom dome. Deti pripravili s pani 
učiteľkami pekný program, ktorý potešil najmä rodičov. Po programe 
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a slávnostnom ceremoniáli sa deti presunuli pred kultúrny dom a tam 
spolu vypustili balóny, ktoré každému pripomenuli, že predškoláci idú do 
školy.  

 
 
2. septembre 2020 sa otvorili brány Materskej školy po letných 
prázdninách. Materská škola privítala 33 detí. V prvej triede Lienok 17 detí 
a v 2. triede Včielok 16 detí.  
 
V októbri deti cestou miestneho rozhlasu potešili pásmom básní najstarších 
občanov našej obce. Deti zaželali dôchodcom roky plné šťastia , lásky 
a hlavne veľa zdravia.  
 
V decembri navštívil deti v Materskej škole Mikuláš i keď netradične, 
z dôvodu epidemiologických opatrení  prišiel sám bez svojich pomocníkov, 
o to radostnejšie rozdal deťom balíčky a deti mu zato zaspievali 
a zarecitovali.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Pečenie medovníčkov patrí v Materskej škole medzi tradície a nebolo tomu 
inak ani tento rok. Deti sa na pečenie veľmi tešia. Vôňa čerstvo upečených 
medovníčkom pripomínala deťom približujúce sa Vianoce. Tento rok sa 
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vianočné vystúpenie nekonalo tak ako po minulé roky. Detičky 
vystupovali pred kamerou a rodičia si ich mali a stále majú možnosť 
pozrieť na FB stránke. Deti zaželali prostredníctvom kamery rodičom 
krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov naplnených darmi, ako sú 
úprimný úsmev, vľúdne slovo či ľudský dotyk, ktoré v nás vyvolávajú 
pocit šťastia , pohody a spolupatričnosti.      

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj : kronika Materskej škole 
 

5. POĽNOHOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
5.1 Poľnohospodárstvo 
 
Agrospol Semerovo družstvo (Historický názov: Poľnohospodárske 
družstvo Semerovo - držiteľ Ceny Obce Semerovo), rastlinná a živočíšna 
výroba – obrába 928 ha ornej pôdy. 
Štatutári: Ing. Ladislav Varagya, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Balogh, podpredseda predstavenstva ukončil svoje činnosť 
14.5.2020 
          
RAB, s.r.o. Semerovo.  Predchádzajúci vlastník  POVER s.r.o. Semerovo 
držiteľ Ceny obce Semerovo, ďalší vlastník :  Hydina Cífer,                   
hospodári  v katastroch obci Semerovo, Branovo, Veľké Lovce , Čechy, 
Dedinka  „Rastlinná a živočíšna výroba - výroba hydinového mäsa - 
predaj z dvora, vajec a kŕmnych zmesí pre živočíšnu výrobu,  podpora 
turistického ruchu„ . Obrába 332 ha ornej pôdy. 
Štatutári: Karolína Borbélyová konateľka, Ing. Branislav Becík spoločník  
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AGRO – Balogh, s.r.o. – rastlinná výroba. Obrábajú 123 ha ornej pôdy. 
AGRO – Gombár, s.r.o. – rastlinná výroba. Obrába 296 ha ornej pôdy  

 
Zdroj: kronika Obce, daňové priznanie 
 
5.2 Životné prostredie 
 
V roku 2020 nám komunálny odpad a plasty zbierala firma Brantner Nové 
Zámky. Komunálny odpad sa zbieral v dvojtýždňovom intervale a plasty 
jeden krát za mesiac.  
 
Koľko sme vyzbierali ? 
 

Druh poddruhu odpadu Množ. odpadu 
v tonách  

Objemný odpad 39,420 
Sklo   6,710 
Plasty   9,680 
Zmes kombinovaného odpadu 320,040  
Šatstvo     1,300 
Biologický odpad     0,720 

 
Zdroj: Štatistický výkaz za rok 2020 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 
OcÚ         – Obecný úrad 
MŠ           – Materská škola 
ZŠ            – Základna škola 
OZ           – Obecné zastupiteľstvo 
SHR         – Súkromne  hospodáriaco roľníci 
TKO        – Tuhý komunálny odpad 
ECO        – Ecoprodukt 
ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
MAS        – Miestna akčná skupina 
VZN        – Všeobecne záväzné nariadenie 
ČOV        – Čistička odpadových vôd 
RKC        – Rímskokatolícka cirkev 
NFP         – Nenávratný finančný príspevok 
SO            – Skládka odpadu 
FC            – Futbalový club 
LV            – List vlastníctva 
NR SR      – Národná rada Slovenskej republiky 
MKS         – Miestne kultúrne stredisko 
CKN        – Centrum katastra nehnuteľností 
DHZ        – Dobrovoľný hasičský zbor 
MO MS   – Miestna organizácia Matice Slovenskej 
TJ             – Telovýchovná jednota 
ŠK            – Športový klub 
ŠR            -  Štátny rozpočet 
 
 
 


