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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, Oľga Richterová, Ing. Gabriela Pípová (od 
29.3.2021)  
 
Poslanec Dušan Bagala sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. Ako 
náhradníčka  za poslankyňu obecného zastupiteľstva bola vymenovaná 
Ing. Gabriela Pípová, ktorá zložila dňa 29.3.2021 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:  
Oľga Richterová (predseda) - od 21.5.2020,  Ing. Gabriela Pípová,           
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 
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Pracovná skupina pre sociálne záležitosti: Oľga Lamyová (predseda), 
Anna Šurániová, Ing. Štefan Havlík, Ing. Tibor Havlík, Ing. Peter Čelko st.  
 
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 2021 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  
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automaty, registrácia SHR, nájomné zmluvy na byty, evidencia 
a organizácia civilnej obrany, práca, vybavenosť obce, regionálna, byty 
a výstavba, vzájomné zastupovanie pri vybavovaní občanov. 

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 sociálna a zdravotná poisťovňa,  daň zo 
mzdy,  štatistika TKO, štatistika školstva, vzájomné zastupovanie pri 
vybavovaní občanov. 

 

1.2 Zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo rokovalo  päťkrát. Zo zasadnutí sa vyhotovuje 
video dokument, ktorý je zverejňovaný na www.semerovo.sk . 
 
Pätnáste  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo sa konalo 
dňa 29. 3. 2021, z uznesení vyberáme: 
 
3/   Berie na vedomie zrušenie mandátu poslanca Dušana Bagalu, 
vymenovanie Ing. Gabriely Pípovej ako náhradníčky za poslankyňu 
obecného zastupiteľstva a zloženie sľubu starostovi obce. 
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4/ Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Semerovo za rok 2020. 
5/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Semerovo k záverečnému účtu obce za rok 2020. 
6/Schvaľuje záverečný účet obce Semerovo za rok 2020 a celoročné 
hospodárenie s výrokom bez výhrad. 
7/ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce Semerovo za rok 
2020. 
8/ Schvaľuje žiadosť podanú spol. Hodis, s.r.o. o zníženie nájmu za 
priestory kuchyne v MKS za mesiace január až marec 2021, zo sumy 
350 Eur na 150 Eur, z dôvodu pandémie a následného poklesu tržieb. 
9/ Schvaľuje žiadosť kvetinárstva Yvett na odpustenie nájmu za 
nebytové, priestory za mesiac január 2021 a február 2021, vzhľadom na 
uzavretie predajne z dôvodu šírenia sa vírusu COVID-19. 
10/ Schvaľuje spôsob prevodu majetku obce v zmysle §9 ods. 2) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretím 
kúpnej zmluvy priamym predajom s kupujúcim: Mgr. Milan Kováč 
a manželka, obaja bytom Bratislava, nehnuteľného majetku obce a to 
pozemok vedený katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo 
v katastrálnom území Semerovo a to novovytvorenej parcely „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape parcela číslo 644/13 – ostatná plocha vo 
výmere 109 m2, vytvorenej z CKN parcelné číslo 644/3 – ostatná plocha, 
s tým, že sa zmení výmera CKN parcelné číslo 644/3 na výmeru 31 m2, 
podľa GP číslo 2B/21 zo dňa 5.1.2021 overenom dňa 13.1.2021 pod číslom 
11/21.  
11/ Schvaľuje kúpu pozemku v zmysle § 9a ods. 8) písmeno e) zákona 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretú 
medzi Obcou Semerovo ako predávajúcou a kupujúcimi: Mgr. Milan 
Kováč a manželka, obaja bytom Iľjušinova 12/33, Bratislava, na odpredaj 
pozemku vedeného katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo 
v katastrálnom území Semerovo a to novovytvorenej parcely registra „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné číslo 644/13 – ostatná 
plocha vo výmere 109 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 
je skutočnosť, že kupujúci majú v bezpodielovom vlastníctve manželov 
v podiele 1/1 CKN parcelu číslo 77,78 vedené na LV číslo 425 
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katastrálnom území Semerovo. Novovytvorená parcela o CKN 644/13 
vytvorená z CKN parcelné číslo 644/3 v prírode tvorí súčasť CKN 
pozemku parcelné číslo 77, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok. Ide o pozemok, ktorý nie je prístupný z verejnej 
komunikácie s kúpnou cenou 362 Eur. 
12/ Schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy zmysle § 9 ods. 2) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na kúpu 
nehnuteľností vedených pre katastrálne územie Semerovo na LV číslo 51, 
ako parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 
8/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 469 m2, parcelné číslo 8/8 
záhrada vo výmere 1357 m2 a rodinný dom súpisné číslo 307 postavený 
na CKN parcelné číslo 8/7 s kúpnou cenou 6 100 Eur, na zabezpečenie 
zaplatenia prihláseného dlhu do dedičstva v dedičskom konaní   po 
poručiteľovi Jozefovi Ertingerovi, zomrelom 1.7.2016, keď poverený notár 
ako súdny komisár, odpredáva predmet dedičstva v zmysle ustanovenia § 
472 ods. 2 občianskeho zákonníka. 
13/Schvaľuje kúpnu zmluvu v zmysle ust. 9 ods. 2) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretú medzi Obcou 
Semerovo ako kupujúcou a predávajúcim: COOP Jednota Nové Zámky, 
spotrebné družstvo, sídlo Hlavné námestie 6, Nové Zámky, na odkúpenie 
pozemku vedenom katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo 
v katastrálnom území Semerovo na LV č. 448 ako parcely registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 5/1 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 40 m2 vo vlastníctve predávajúceho družstva 
v podiele 1/1 s kúpnou cenou 240 € a 20% DPH. Sadzba DPH 20% 
predstavuje sumu 48 €, kúpna cena s DPH je 288 €. 
14/Schvaľuje zámer na revitalizáciu parku v obci Semerovo v členení na 
vybudovanie chodníka, osvetlenia chodníka a výsadbu novej zelene 
v odhadovanej sume 20 000 €. 
15/Schvaľuje zámer na vybudovanie čističky odpadových vôd 
v Základnej škole Semerovo v odhadovanej sume  15 000 €. 
16/Schvaľuje oplotenie cintorína v prenájme od Rímskokatolíckej cirkvi, 
farský úrad Semerovo. 
17/Schvaľuje zmenu účelu dotácie pre rodičovské združenie Priatelia 
školy v Semerove a pre FC Semerovo 
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18/Schvaľuje odmietnutie doručených návrhov do obchodnej verejnej 
súťaže na predaj majetku obce a to nehnuteľnosť parcelu registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 987/26 – zastavaná plocha 
a nádvoria vo výmere 570 m2, vedenej na LV č. 1 nachádzajúca a 
v katastrálnom území obce Semerovo – časť Červený majer, v súlade s ust. 
§ 287 ods. 2 obchodného zákonníka, keďže si toto právo vyhradil 
v podmienkach vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže.  
19/Schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle ust. 9 ods. 2) zákona       
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretú 
medzi Obcou Semerovo ako kupujúcou s predávajúcou Katarínou 
Hatalovou, bytom Semerovo č. 239 na odkúpenie pozemku vedeného 
katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v katastrálnom území 
Semerovo na LV č. 393 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej 
mape, parcelné číslo 257 – záhrada vo výmere 669 m2, parcela číslo 258 – 
záhrada o výmere 183 m2 vo vlastníctve predávajúcej v podiele 1/1, na 
LV č. 872 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, 
parcelné číslo 256 – záhrada  o výmere 231 m2, parcelné číslo 299/3 – 
záhrada o výmere 622 m2 vo vlastníctve predávajúcej v podiele 1/1, 
s kúpnou cenou 12 000 €. 
20/Berie na vedomie podanie projektu na zvýšenie energetickej účinnosti 
budovy kultúrneho domu. 
 
Šestnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 18. 06. 2021, z uznesení vyberáme: 
 
3/Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Semerovo na II. 
polrok 2021. 
4/ Berie na vedomie aktualizáciu povodňového plánu obce. 
5/ Schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov uzavretie dohody o zriadení vecného 
bremena Obec Semerovo ako oprávnená osoba, Nitriansky samosprávny 
kraj ako povinná osoba. Vzťahujúcu sa na nehnuteľnosti vedené na LV č. 
1763 pre Obec Semerovo katastrálnom území Semerovo, nehnuteľnosti 
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parcelné číslo 295/1 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13637 m2, parcelné číslo 297/1 – 
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ostatná plocha vo výmere 8386 m2, parcelné číslo 315/1 – zastavaná 
plocha a nádvoria vo výmere 1214 m2 keď CKN parcelné číslo 295/1, 
295/7, 315/1 boli zamerané geometrickými plánmi a to: -GP číslo 6A/21 
zo dňa 09.04.2021 overený 20.04.2021 pod číslom 488/21 – vecné bremeno 
prechodu pešo cez pozemok parcelné číslo 295/1 v prospech Obce 
Semerovo, -GP číslo 6BA/21 zo dňa 16.04.2021 overený 05.05.2021 pod 
číslom 531/21 vecné bremeno prechodu pešo cez pozemok  parcelné číslo 
297/1, 315/1, v prospech Obce Semerovo. 
6/ Schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 9 ods. 2) zákona     
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretú 
medzi Obcou Semerovo ako kupujúcou a predávajúcimi Jaroslav Balogh 
a manželka, Poľnohospodárske družstvo Kolta, Božena Jamečná, Jng. 
Peter Čelko a manželka, Vladimír Balogh a manželka, na odkúpenie 
pozemku vedeného katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. 
území Semerovo na LV č. 1422 ako parcely registra „E“ evidované na 
mape určeného operátu, par. číslo 795/2- trvalý trávny porast vo výmere 
2787 m2, s kúpnou cenou 1949 € podľa podielu predávajúcich. 
7/ Berie na vedomie vzdanie sa čestnej funkcie kronikára obce, Imricha 
Hrabovského a menovanie nového kronikára obce. Novou kronikárkou 
obce bola menovaná Soňa Slobodníková. 
8/ Schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve domu č. 476 na obdobie 1 roka. 
9/ Schvaľuje žiadosť kvetinárstva Yvett na odpustenie nájmu za nebytový 
priestor za mesiace marec 2021 a apríl 2021, vzhľadom na uzavretie  
predajne z dôvodu šírenia sa vírusu COVID-19. 
 
Sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a 
zhromaždenia obyvateľov obce, sa konalo dňa 03. 09. 2021, z uznesení 
vyberáme: 
 
3/ Schvaľuje návrh na 1. úpravu rozpočtu obce a Základnej školy na rok 
2021. 
4/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o dodatku č. 2 ku 
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Semerovo č. 1/2019 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ 
a v školskej jedálni v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Semerovo. 
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5/ Schvaľuje revitalizáciu parku v centre obce Semerovo podľa 
vypracovanej projektovej dokumentácie v maximálnej sume 60 000 € 
a zároveň poveruje starostu obce Semerovo so začatím realizácie 
verejného obstarávania. 
6/  Berie na vedomie správu riadideľa ZŠ a riaditeľky MŠ o pripravenosti 
na školský rok 2021/2022. 
 
Osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a 
zhromaždenia obyvateľov obce, sa konalo dňa 22. 10. 2021, z uznesení 
vyberáme: 
 
3/   Schvaľuje zámer odpredať nehnuteľný majetok obce v zmysle § 9 ods. 
2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
uzavretím kúpnej zmluvy na základe obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej v zmysle ust. § 9 ods. 1mísmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov, zákona o majetku obcí, v spojení s ust. § 281 
až 288 obchodného zákonníka, s úspešným navrhovateľom, vzťahujúcou 
sa na nehnuteľný majetok obce vedený katastrom nehnuteľností pre Obec 
Semerovo v kat. území Semerovo na LV č. 672 ako parcely „C“ evidovanej 
na katastrálnej mape parcelné č. 103 – zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 516 m2, parcelné č. 104 – záhrada o výmere 1613 m2, rodinný 
dom súpisné č. 404 postavený na CKN parcelné č. 103. 
4/  Schvaľuje spôsob prevodu majetku obce v zmysle § 9a 12) zákona       
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov obchodnou 
verejnou súťažou vyhlásenou v zmysle ust. § 9a) odst. 1 písm. a)  zákona 
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona o majetku obcí, 
v spojení s ust. 281 až 288 obchodného zákonníka, na predaj 
nehnuteľného majetku obce vedenom katastrom nehnuteľností pre Obec 
Semerovo v kat. území Semerovo na LV č. 672 ako parcely „C“ evidovanej 
na katastrálnej mape parcelné č. 103- zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 516 m2, parcelné č. 104 – záhrada o výmere 1613 m2, rodinný 
dom súpisné č. 404 postavený na CKN parcelné č. 103 s podmienkami 
obchodnej verejnej súťaže: Navrhovateľ môže doručiť svoj písomný 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy v uzavretej obálke s označením 
„Verejná obchodná súťaž na prevod majetku obce  1 – Neotvárať“ 
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najneskôr do 31.12.2021 na Obecný úrad Semerovo č. 345. Ponúknutá 
kúpna cena musí byť najmenej 22 500 €. 
5/  Určuje komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľného majetku obce vedenom katastrom nehnuteľností pre Obec 
Semerovo v katastrálnom území Semerovo na LV č. 672 ako parcely „C“  
evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 103 – zastavaná plocha 
a nádvorie  vo výmere 516 m2, parcelné č. 104 – záhrada vo výmere 1613 
m2, rodinný dom súpisné č. 404 postavený na CKN parcelné č. 103 
v zložení: 
Predseda komisie : Ing. Marek Šemelák 
Členovia komisie:   Ing. Marek Pípa, PhD., Patrik Solnoky, Ing. Marta 
Jamečná , Oľga Richterová 
6/ Schvaľuje zámer odpredať nehnuteľný majetok obce v zmysle § 9 ods. 
2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
uzavretím kúpnej zmluvy na základe obchodnej verejnej súťaže  
vyhlásenej v zmysle ust. § 9a) odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v 
znení neskorších predpisov, zákona o majetku obcí, v spojení s ust. § 281 
až 288 obchodného zákonníka, s úspešným navrhovateľom, 
vzťahujúcim sa na nehnuteľný majetok obce vedený katastrom 
nehnuteľností pre Obec Semerovo v katastrálnom území Semerovo na 
LV č. 51 ako parcely „C“ evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 8/7 
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 469m2, parcelné č. 8/8 – 
záhrada vo výmere 1357 m2, rodinný dom súpisné č. 307 postavený na 
CKN parcelné č. 8/7. 
7/Schvaľuje spôsob prevodu majetku obce v zmysle § 9a 12) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnou 
verejnou súťažou vyhlásenou v zmysle ust. § 9a) odst. 1 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. bv znení neskorších predpisov, zákona o majetku obcí, 
v spojení s ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka, na predaj 
nehnuteľného majetku obce vedenom katastrom nehnuteľností pre Obec 
Semerovo v katastrálnom území Semerovo na LV č. 51 ako parcely „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 8/7 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 469 m2, parcelné č. 8/8 – záhrada vo výmere 1357 
m2, rodinný dom súpisné č. 307 postavený na CKN parcelné č. 8/7, 
s podmienkami obchodnej verejnej súťaže: Navrhovateľ môže doručiť 
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svoj písomný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy v uzatvorenej obálke 
s označením „ Verejná obchodná súťaž na prevod majetku obce 2 – 
Neotvárať “ najneskôr do 31.12.2021 na Obecný úrad Semerovo č. 345. 
Ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej 11 000 €. 
8/Určuje komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľného majetku obce vedenom katastrom nehnuteľností pre Obec 
Semerovo v katastrálnom území Semerovo na LV č. 51 ako parcely „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 8/7 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 469 m2, parcelné č. 8/8 – záhrada vo výmere 1357 
m2, rodinný dom súpisné č. 307 postavený na CKN parcelné č. 8/7 
v zložení: 
Predseda komisie : Ing. Marek Šemelák 
Členovia komisie : Ing. Marek Pípa, PhD., Patrik Solnoky, Ing. Marta 
Jamečná, Oľga Richterová 
9/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 2/2021 
spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti  
s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia predprimárne vzdelávanie. 
10/Schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Semerovo na roky  
2021 -  2030. 
11/Neschvaľuje žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska obce 
s investičným  zámerom NEOPREVENT, s.r.o. 
12/Neschvaľuje žiadosť Mikuláša Luzsicu s manželkou o odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve obce parcelné č. 909/63, 909/131, 918. 
13/Schvaľuje zámer na kúpu nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území obce Semerovo na LV č. 866 ako parcely „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape parcela č. 33 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 571 m2, parcelné č. 34 záhrady o výmere 1968m2 a rodinný dom 
súpisné č. 343 na parcele č. 33 v kúpnej cene 21 500 €.  
14/Berie na vedomie správu audítora z overenia individuálnej účtovnej 
závierky obce a základnej školy za rok 2020. 
15/Berie na vedomie správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej 
závierky a konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020. 
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Devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo sa konalo dňa 
09. 12. 2021 , z uznesení  vyberáme: 
 
3/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 
obce a základnej školy na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 
4/ Berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 
polrok 2022. 
5/ Schvaľuje rozpočet obce a základnej školy na rok 2022 bez 
programovej 
štruktúry. 
6/ Berie na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej školy na roky 2023 
a 2024. 
7/ Schvaľuje dodatok č. 20 k zmluve o zriadení Spoločného stavebného 
úradu s mestom Nové Zámky. 
8/ Schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov Obce, MŠ a ZŠ k 31.12.2021. 
 

- komisia na inventarizáciu majetku obce v zložení: Ing. Marta 
Jamečná, Soňa Slobodníková, Ildikó Sláviková 

- inventarizácia majetku MŠ a ZŠ, zodpovedná riaditeľka MŠ 
a riaditeľ ZŠ 

- hlavná inventarizačná komisia a komisia na vyradenie 
opotrebovaného a nevyužiteľného majetku: členovia komisie 
finančno-rozvojovej, stavebnej a dopravnej, obecný kontrolór, 
predseda komisie - starosta obce 
 

9/  Schvaľuje predelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie 
na rok 2022 : 
 

- ZPCCH a SZTP                           1 600  € 
- DHZ                                                 600  € 
- Priatelia školy                                 400  € 
- FC Semerovo                              12 500  € 
- MO MS Semerovo                       1 400  € 
- RKC – Farnosť Semerovo           1 000  € 
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10/ Schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok  - daňových i 
nedaňových. 
11/ Obecné zastupiteľstvo Obce Semerovo schvaľuje uzavretie kúpnej 
zmluvy uzavretej Obcou Semerovo na strane kupujúcej a Rudolfom 
Baloghom, Dušanom Baloghom, Karlou Barákovou, Alenou 
Bachorecovou, Oľgou Baloghovou, Pavlom Baloghom, Milanom 
Baloghom, Svatavou Ciemalovou, Pavlou Baloghovou, na strane 
predávajúcich. Na kúpu nehnuteľnosti vedených katastrom nehnuteľností 
pre obec Semerovo katastrálnom území Semerovo na LV č. 866 ako 
parcely registra „C“ vedené na katastrálnej mape parcelné č. 33 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 571 m2, parcelné č. 34 – záhrada 
vo výmere 1968 m2 a rodinný dom súpisné č. 343 postavený na CKN 
parcelné č. 33, v podiele 672/720 s kúpnou cenou 20 067 €. 
12/Schvaľuje kronikárske zápisy za rok 2019. 
13/ Schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na bytový dom 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 Romanou 
Norovskou. 
 

 
  



 

Kronika obce Semerovo   

16 
 

1.3 Rozpočet obce 
 
Hospodárenie Obce Semerovo a rozvojové akcie ku dňu 31.12.2021: 
                                                                        

ROZPOČET Skutočnosť  %plnenia 
príjmov 

schválený po zmenách 31.12.2021 % plnenia 
výdavkov 

 

Príjmy celkom 1 173 888 1 276 597 1 310 477,00       102,65 
z toho:     
Bežné príjmy obce 1 087 749 1 148 783 1 193 148,83          103,86 
Kapitálové príjmy      21 260      21 454       21 794,03 101,58 
Finančné operácie      63 379        96 860      83 320,93   86,02   
Bežné príjmy ZŠ        1 500        9 500      12 213,21 128,56 
Finančné príjmy ZŠ               0                                  0           0          0 
Výdavky celkom 1 173 888 1 276 597 1 265 643,81   99,14 
z toho:     
Bežné výdavky obce    516 000    554 101    544 078,15  98,19 
Kapitálové výdavky    127 453      146 487    126 513,91     86,37 
Finančné výdavky        3 230        3 280        3 482,40 106,17   
Bežné výdavky ZŠ    527 205     572 729    584 808,55  102,11 
Finančné výdavky 
ZŠ 

              0               0                 0     0 

Kapitálové výdavky 
ZŠ 

              0               0        6 760,80       0 

Rozpočtové 
hospodárenie obce 

              0               0     44 833,19            

(Zdroj: Účtovníctvo Obce Semerovo, schválený rozpočet) 

 

2. INVESTÍCIE A ROZVOJ OBCE 
 
2.1  Rozbor kapitálových výdavkov 
 
a)  Vybavenie jazykovej učebne ZŠ Semerovo z prostriedkov EÚ a ŠR vo 
výške 16 440,03 €, rozpočtovaných bolo 11 100 €. Spoluúčasť obce bola vo 
výške 5 134,87 €. Rozpočtovaných bolo 10 550 €. 
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b)  Nákup nehnuteľností – na rok 2021 bolo rozpočtovaných na danú      
položku 12 805 Eur. Skutočný výdavok  bol vo výške 14 237 Eur.        
Jedná sa o nákup nehnuteľnosti – pozemku od pani Hatalovej vo        
výške 12 000 Eur. V sume skutočných výdavkov je zahrnutý nákup        
pozemku od COOP Jednota vo výške 288 Eur, nákup pozemku pod        
ČOV vo výške 1 949 Eur. V roku 2021 obec realizovala nákup        
Ertingerového domu vo výške 6 100 Eur. Zo ŠR boli obstarané 2 ks        
modulových domov vo výške 24 193,80 Eur, spoluúčasť obce bola vo        
výške 3 670,74 Eur. 
c)  Fitpark detské ihrisko – rozpočtovaných bolo 3 334 Eur, skutočný        
výdavok  bol vo výške 3 333,60 Eur.  
d)  Rozšírenie kamerového systému v obci – rozpočtovaný kapitálový        
výdavok bol schválený vo výške 840 Eur, skutočný výdavok bol        
833,80 Eur. 
e)  Signálno-bezpečnostné zaradenie pri ZŠ – rozpočtovaný kapitálový        
výdavok 4 435 Eur, skutočný výdavok bol vo výške 4 435,60 Eur. 
f)  Klimatizačné zariadenie OcÚ – kapitálový výdavok bol schválený vo        
výške 1 300 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 300,32 Eur. 
g) Projektová dokumentácia PARK a ČOV – skutočný výdavok obce na       
projektovú dokumentáciu bol vo výške 3 000 Eur, z toho projektová        
dokumentácia na park v centre obce bola vo výške 1 710 Eur –        
z rezervného fondu obce, projektová dokumentácie ČOV bola vo        
výške 1 290 Eur.  
h) Dni remesiel – kapitálová dotácia poskytnutá zo ŠR v roku 2019 –        
zostatok z 2020 ŠR bol vo výške 2 630 Eur, skutočné čerpanie 2 610        
Eur. Rozpočtovaná spoluúčasť obce bola vo výške 280 Eur, skutočné        
čerpanie bolo vo výške 290 EUR. Suma 20,77 Eur bola vrátená ako        
nevyčerpaná dotácia.   
i) Park v centre obce – kapitálový výdavok bol vo výške 35 077,62 Eur,       
financované to bolo z rezervného fondu obce. 
j) Nákup hasičskej striekačky k výročiu DHZ – rozpočtovaný       
kapitálový výdavok bol vo výške 2 000 Eur, skutočný výdavok bol vo       
výške 2 000 Eur. 
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k) Modernizácia zdravotného strediska – rozpočtovaný kapitálový        
výdavok bol vo výške 3 835 Eur, skutočný výdavok bol vo výške       
3 835,68 Eur. 
 
 
2.2   Dotácie 
 
V hodnotenom roku z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie: 
 
Priatelia školy v Semerove      400 Eur 
RKC  Semerovo - energie      800 Eur 
FC Semerovo 12 500  Eur 
MO MS   1 050  Eur 
Zväz invalidov      465,15  Eur 
Cesta sv. Františka z Assisi   1 000  Eur 
 
K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté 
v súlade so VNZ č. VI/17/2014  A-4 o dotáciách. 
 
 

3. VEREJNÝ A SPOLOČE NSKÝ ŽIVOT 
 
 

3.1 Demografické údaje za rok 2021 
 
Štatistika za rok 2021: 
 
Počet obyvateľov k 31.12.2021:  1311,  z toho: cudzinci 22 ,  prechodný 

pobyt 50 
Celkový počet obyvateľov:   1311, z toho:  mužov 660 a žien 651 
Deti mladšie ako 15 rokov:    236, z toho:  mužov 133 a žien 103 
Občania starší ako 15 rokov:  1075, z toho: mužov 527 a žien 548 
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Veková štruktúra obyvateľov Semerova: 
od 0 do 1 roku:    20 
od 2 rokov do 6 rokov:  68 
od 7 rokov do 15 rokov :  148 
od 16 rokov do 18 rokov :  40 
od 19 rokov do 60 rokov:  749 
nad 60 rokov:   286 
 
Priemerný vek obyvateľov v roku 2021:   39,66 
 
Priemerný vek mužov v roku 2021:  37,47 
 
Priemerný vek žien v roku 2021:  41,89 
 
V roku 2021: 
-  prisťahovalo sa  24 obyvateľov 
- odsťahovalo sa 21 obyvateľov 
- narodilo sa 9 obyvateľov 
- zomrelo 23 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:  
 
-  29. marca 2021 -  Ing. Gabriela Pípová zložila sľub poslankyne 
Obecného zastupiteľstva v Semerove. 

                               -  30. júna 2021 bol ocenený najúspešnejší žiak ZŠ v školskom roku 
2020/2021 Dominik Hatala. 

Svadobné obrady: 21. máj 2021  Dominika Havlíková a Zoran Ilić 
                                 07. júl 2021    Dominika Kukiová a Dušan Žáčik 
                                 07. august 2021  Oľga Gažiková a Emil Žiga 
                                 16. október 2021   Terézia Rigóová a Marián Krausz  
                                 11. december 2021 Emília Hatalová a Juraj Fucsík 
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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.  
 

 
 
 
Darčekové tašky dostali od obce i všetci 
členovia zväzu invalidov a dôchodcov v našej 
obci, ktoré prevzala za organizáciu 
predsedkyňa zväzu - Ľudmila Jávorková 
s manželom. 
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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 bola udelená  pri príležitosti 75. výročia 
založenia Telovýchovnej organizácie SOKOL - DRUŽSTEVNÍK - FC  
SEMEROVO za činnosť bez prerušenia v období rokov 1933 – 2008. 
 
Funkcionári FC Semerovo v roku 2021 – predseda Igor Bohoš, tajomník 
Ing. Marek Šemelák. Výbor: Ivan Bašťovanský, David Garai, Denis 
Kertész, Matej Kocán. Tréner : Norbert Čoknay 
Sezóna 2020/2021 sa z dôvodu pandémie COVID-19 neodohrala. Po 16 
odohraných zápasoch v jesennej časti skončilo naše mužstvo na 10. 
mieste. V sezóne 2020/2021 boli v súťaži prihlásené aj mužstvá žiakov 
U15 a prípravka U12. 
 
V novembri naši futbalisti ukončili jesennú časť ročníka 2021/2022 na 
futbalovom ihrisku TJ OU Nána prehrou 1 : 6. V jesennej časti sa im 
podarilo zvíťaziť v 5 zápasoch, v 3 zápasoch uhrať remízu a vo zvyšných 
5 zápasoch na súpera nestačili. Prišlo však ku konsolidácii mužstva 
a začali sa dostavovať prvé stabilné výkony.  
Za mládež malo FC v sezóne prihlásené mužstvo žiakov U15 zložené 
z chlapcov a jedného dievčaťa, žiakov Základnej školy Semerovo.   
 
Na začiatku sezóny 2021/2022 sa podarili z príspevku SFZ vybaviť obe 
naše mužstvá novou sadov dresov a taktiež futbalovými loptami. 
 
Poďakovanie patrí celej organizácii od predsedu, hráčov,až po hospodára, 
pretože veci robia so srdcom a to je správna cesta pre náš FC a plné 
tribúny fanúšikov. Poďakovanie patrí i trénerom, ktorí sa venujú našim 
deťom a mládeži.  
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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 2019  - je predsedom Dušan Ivanič, podpredsedom Juraj 
Preložník. DHZ  má 33 členov, z toho 10 žien a 23 mužov. Z dôvodu 
pandemických opatrení v roku 2021 nebola zvolaná výročná schôdza 
DHZ a neorganizovala sa ani tradičná Veľkonočná tanečná zábava.  
 
V mesiaci máj začali členovia DHZ s nácvikmi na súťaž, ktorá sa potom 
následne uskutočnila v Šuranoch a naši hasiči sa umiestnili na peknom 3. 
mieste. V mesiaci jún boli členovia DHZ nápomocní pri organizovaní dňa 
detí. Členovia DHZ vytvorili kuchárske družstvo a zúčastnili sa na súťaži 
vo varení gulášu. V mesiaci august boli členovia DHZ zapojení do príprav 
a samotnej organizácie dňa obce. V tento deň slávnostne dostali do 
užívania novozrekonštuovanú hasičkú zbrojnicu. Táto rekonštrukcia bola 
financovaná za štátneho rozpočtu vo výške 41 264 €. Samozrejme 
i samotní hasiči priložili ruku  k dielu a počas brigádnických hodín sa 
snažili požiarnu zbrojnicu zariadiť i z vnútra. Poskladali regále a 
odkladacie poličky na odevy, položili podlahu.  
 
Pri príležitosti osláv 115 rokov od založenia hasičského zboru dostali od 
Obce Semerovo starú konskú hasičskú striekačku, ktorá bola za pomoci 
rodiny Jamečných, členov DHZ a dobrovoľníkov zreknštruovaná. V roku 
2021 sa členovia DHZ zúčastňovali na mnohých obecných brigádach ako 
napr. pri opilovaní stromov, výsadbe stromov, čistení protipovodňových 
rigolov, alebo pri samotnom upratovaní našej obce. V letných mesiacoch 
pravidelne chodili polievať vysadené stromky.  Pri artézkych studniach 
bola vybudovaná zásobáreň vody v objeme 10 m3. V mesiaci september 
sa mladí hasiči – žiaci, záčastnili na hasičskej súťaži v Dyčke, kde obsadili 
1. miesto.  
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V mesiaci október sa členovia DHZ zúčasnili v susednej obci Jasová na 
taktickom protipovodňovom cvičení. V roku 2021 mali len jeden výjazd 
a to na Čahanskú ulicu, kde horela skládka odpadu pri rodinnom dome č. 
442, u Gáborových.   

 
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 2021 súbor oslávil 26. výročie založenia.  

 
 

Divadelný súbor Úsmev: Vedúca súboru a režisérka: Jarka 
Košánová. Súbor v roku 2020 pozastavil svoju činnosť. V roku 
2021 neorganizoval žiadne podujatie, ale ozvučoval viaceré akcie 

obce. 
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Zväz invalidov: predsedníčka: Ľudmila Jávorková.  
V roku 2021 zväz nemohol organizovať svoje tradičné podujatia, nakoľko 
bola rozšírená pandémia COVID-19. Nekonalo sa uvítanie roka a ani 
fašiangové slávnosti, na ktorých  pravidelne členky zväzu pečú šišky. 
V mesiaci marec p. Jávorková zakúpila respirátory pre všetkých členov 
zväzu a tie roznosili po domácnostiach. 
 
V mesiaci máj dostali všetci členovia balíčky s vitamínmi a dezinfekčnými 
prostriedkami  od Obce Semerovo, ktoré im odovzdal pán starosta Mgr. 
Milan Mikulec. 
 
Dňa 25. mája sa konala Výročná členská schôdza v kultúrnom dome. 
Dňa 17. júna sa konala polročná schôdza, na ktorej sa oceňovali všetci 
jubilanti. Schôdza sa konala v kultúrnom dome.  
Dňa 23. augusta boli členovia zväzu invalidov na výlete autobusom 
v Štúrove. V Štúrove sa odviezli vláčikom k lodnému prístavisku a odtiaľ 
výletnou loďou   po Dunaji. 
V mesiaci august sa členovia zväzu už tradične zúčastnili na Dni remesiel 
v našej obci. Varili šúlance a slivkové gule s makovou, orechovou 
a krupicovou posýpkou. Pani Lýdia Bohušová sa prezentovala svojimi 
ručnými prácami.  
 
Ďalšie plánované akcie ako napr. regionálne slávnosti v Dvoroch nad 
Žitavou, či Katarínska tanečná zábava sa z dôvodu pandémie nemohli 
uskutočniť.    
Výbor organizácie sa schádzal pravidelne pred každou akciou.  
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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, Mikroregiónu Dvory a Okolie, Mikroregiónu 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.  
 
   3.3   Pandémia ochorenia COVID - 19 
 

V roku 2020 začalo celé Slovensko bojovať s  
pandémiou  ochorenia COVID-19 , ktorá bola 
súčasťou celosvetovej pandémie infekčného 
ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje vírus 

SARS-COV-2. Tak ako sa predpokladalo boj s pandémiou pokračoval 
i v roku 2021.  
1. januára 2021 začal na Slovensku  platiť prísny zákaz vychádzania s 
minimom výnimiek. Opatrenie platilo do 24. januára. Výrazne sa zúžil 
okruh výnimiek z Vianoc, najzásadnejším bolo zrušenie stretávania sa s 
blízkymi v tzv. bubline. Výnimkou bola cesta do zamestnania, či nákup 
nevyhnutných životných potrieb. 2. januára 2021 Ministerstvo 
zdravotníctva (MZ) SR sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online 
registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre 
zdravotníckych pracovníkov. 
 
4. januára 2021 v Michalovciach potvrdili nový variant koronavírusu, 
ktorý sa šíril z južných oblastí Anglicka.  
20. januára 2021 sa otvorila registrácia na očkovanie proti ochoreniu 
COVID-19 pre ľudí nad 85 rokov. 
22. januára 2021 uviedol prieskum krajín EÚ  70 percent Európanov a 62 
percent Slovákov, že sa dá zaočkovať vakcínou proti COVID-19. 
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Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré najmenej dôverovali vakcínam 
a ich bezpečnosti. 
Od 26. januára 2021 sa mohli dať zaočkovať  už aj Slováci nad 75 rokov. 
Na Slovensku sa pri skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 od 
18. do 25. januára vykonalo 2.588.578 antigénových testov. Z toho 30.566 
bolo pozitívnych. Miera pozitivity bola na úrovni 1,18 percenta. 
Od 27. januára 2021 začali na  Slovensku  platiť nové pravidlá zákazu 
vychádzania. Doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 bol 
potrebný aj pri ceste do práce či do banky, ako aj na pobyt v prírode. 
 
Od 5. februára 2021 vláda opäť predĺžila núdzový stav od 8. februára na 
ďalších 40 dní.  
8. februára 2021 sa otvorili materské školy, prvý stupeň základných škôl a 
tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa 
sprísnil COVID automat. 
13. februára 2021 sa začalo  s očkovaním vybraných 40.000 učiteľov, ktorí 
zabezpečovali prezenčnú výučbu na školách. 
Od 28. februára 2021  Vláda prijala nové opatrenia, ktoré mali počas 
nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť 
šírenie infekcie a zamedziť importu nových variantov vírusu. Zrušila sa 
výnimka na vychádzky do prírody mimo okres. Od 20.00 do 1.00 h sa 
zachoval zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon 
práce a nevyhnutné lekárske ošetrenie. 
 
Od 1. marca sa na Slovensku  začalo očkovať vakcínou od spoločnosti 
AstraZeneca. Na košické letisko priviezli prvú dodávku vakcíny Sputnik 
V. Vtedajší premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že Slovensko nakúpi 
dva milióny kusov tejto vakcíny. Téma vyvolala vládnu krízu, ktorá 
viedla k rekonštrukcii kabinetu. 
17. marca 2021 Vláda schválila predĺženie núdzového stavu o 40 dní. 
Opozičný Smer-SD sa v súvislosti s tým 22. marca obrátil na Ústavný súd 
SR. 31. marca 2021 Ústavný súd rozhodol, že uznesenie vlády SR o 
predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní a o prijatých opatreniach zo 
17. marca bolo v súlade s Ústavou SR a ústavným zákonom o bezpečnosti 
štátu. 
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1. apríla 2021 sa ministrom zdravotníctva sa stal Vladimír Lengvarský, 
nominant OĽANO. 
9. apríla 2021 Ruská strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a 
požiadala o vrátenie 200.000 kusov už dodaných vakcín Sputnik V. 
Od 19. apríla sa otvorili  všetky obchody a služby pod podmienkou 
dodržania 15 štvorcových metrov na jednu osobu. Umožnil sa opäť pohyb 
v prírode mimo okresu s podmienkou testu, bohoslužby, návšteva 
botanických a zoologických záhrad, múzeí, otvorili sa knižnice, hotely a 
penzióny, bez reštaurácií. Vonkajšie terasy prevádzok sa začali otvárať od 
26. apríla. Návštevníci sa museli preukázať negatívnym testom. 
 
Od 6. mája 2021 sa začali očkovať vakcínami proti ochoreniu COVID-19  
aj osoby nad 50 rokov. Od 8. mája sa znížila veková hranica na 45 rokov. 
10. mája 2021 MZ SR vyjadrilo očakávanie, že tretia vlna ochorenia 
COVID-19 bude miernejšia s tým, že by mala prísť na jeseň. 
Od 12. mája 2021 sa začali vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna  
očkovať ľudia od 35 rokov. 
14. mája 2021 sa skončil núdzový stav na Slovensku. 
Od 31. mája 2021 podľa COVID automatu nebol ani jeden okres v čiernej 
či bordovej fáze. Červené ostali tri okresy, v ružovej fáze ich bolo 11, v 
oranžovej 41 okresov a v žltej fáze 24. 
 
od 1. júna 2021  Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V 
cez portál korona.gov.sk. Prvá osoba bola zaočkovaná v pondelok 7. júna. 
Od 23. júna 2021 sa spustilo na Slovensku prihlasovanie sa na očkovanie 
proti ochoreniu COVID-19 u všeobecných lekárov. 
Od 30. júna 2021 Slováci mohli požiadať o Digitálne COVID preukazy EÚ. 
Požiadať o ne bolo možné cez internet a uložiť do štátnej aplikácie 
GreenPass vydanej spoločnosťou Slovensko IT. 
 
Od 19. júla 2021 boli všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej 
farbe. 
25. júla 2021 poslanci schválili novelu zákona o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia, ktorá dala Úradu verejného zdravotníctva 
možnosť prihliadať pri tvorbe protipandemických opatrení na digitálny 
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COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu 
COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. 
 
Od 10. augusta 2021 bol zavedený nový COVID automat, ktorý 
jednohlasne prijala vláda, mal po novom päť farieb a namiesto národného 
prístupu preferoval okresný, ktorý zohľadňoval mieru zaočkovanosti 
rizikových skupín v každom regióne. Zaviedol päť farieb rizikovosti 
okresov – od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. 
stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň 
ohrozenia). 
 
22. septembra 2021 prostredníctvom 10.898 vykonaných RT-PCR testov 
odhalili na Slovensku za predošlý deň 1180 prípadov nákazy novým 
koronavírusom. Od apríla to bolo prvý raz opäť viac než 1000. 
Od 30. septembra sa epidemiologická situácia  mierne zhoršila, Slovensko 
vstúpilo do tretej vlny pandémie. Stúpol aj počet ľudí, ktorí mali záujem 
dať sa zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. 
 
Od 4. októbra v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, bolo už 
13 okresov. Červených bolo 39 okresov a oranžových 27. V stupni 
monitoringu, teda v zelenej farbe, nebol už ani jeden okres. 
Od 13. októbra rezort zdravotníctva sprístupnil možnosť registrácie na 
podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Prístupné bolo v 
prvej fáze najmä pre ľudí so zníženou imunitou. 
Od 26. októbra sa na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu 
COVID-19  mohli prihlásiť ľudia vo veku nad 55 rokov po pol roku od 
podania druhej dávky očkovacej látky. Otvorila sa možnosť dať sa 
zaočkovať bez predošlej registrácie. Prvú dávku vakcíny proti ochoreniu 
COVID-19 už dostalo vyše 2,5 milióna Slovákov. Druhú dávku má za 
sebou viac ako 2,3 milióna ľudí. Posilňovacou treťou už zaočkovali vyše 
50.000 osôb. 
 
3. novembra 2021 pribudlo na Slovensku  6.713 prípadov nákazy novým 
koronavírusom. Počet prípadov prvý raz prekonal dovtedajšie maximum 
z druhej vlny, 6.315 prípadov z 30. decembra 2020. 
Fakultná nemocnica v Nitre bola pripravená na liečbu pacientov, ktorí 
ochoreli na COVID-19, prostredníctvom monoklonálnych protilátok. 



 

Kronika obce Semerovo   

30 
 

Pridali sa aj ďalšie pracoviská. Konzílium odborníkov navrhlo obmedziť 
pohyb neočkovaných v čiernych okresoch. V červenej a horšej farbe 
okresu by sa mal podľa nich vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie 
o očkovaní alebo prekonaní ochorenia. Konzílium navrhlo zvážiť povinné 
očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre vybrané skupiny obyvateľov 
podobne ako v iných štátoch Európskej únie. Poslanci schválili 
legislatívne zmeny, na základe ktorých by sa mal zamestnanec pri vstupe 
do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o 
prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to 
bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať totožnosť, 
nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. 
 
Od 15. novembra 2021 bolo na Slovensku  v čiernej farbe 52 okresov. V 
druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze 19 okresov. Osem okresov 
bolo v červenej farbe. 
Od 16. novembra dal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský  príkaz 
na obmedzenie bielej medicíny, teda plánovaných zákrokov. Dôvodom 
bola vážna situácia v slovenských nemocniciach. 
Od 18. novembra 2021 vláda zaviedla lockdown pre nezaočkovaných. 
Nový COVID automat pre nich výrazne sprísnil opatrenia. Nezaočkovaní 
ľudia sa na vstup do práce mali dvakrát do týždňa testovať. Hromadné 
podujatia boli takisto len pre zaočkovaných. 
24. novembra 2021 vláda schválila núdzový stav.  Epidemickú situáciu na 
Slovensku vyhodnotili odborníci ako kritickú, dosiahla úroveň 
humanitárnej krízy. Chorobnosť na ochorenie COVID-19 bola vyššia než 
na vrchole druhej vlny pandémie. 
 
Od 1. decembra 2021 po príchode na Slovensko bola povinná karanténa 
pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z afrických krajín, 
Izraela, Hongkongu či Seychel. Vyplynulo to z novej vyhlášky ÚVZ SR, 
ktorá zareagovala na nový koronavírusový variant omikron. 
3. decembra 2022 prostredníctvom 42.403 vykonaných RT-PCR testov 
odhalili na Slovensku 15.278 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo 
bol dosiaľ historicky najvyšší počet. Pribudlo 90 obetí. 
6. decembra 2021 v celom Bratislavskom kraji zatvorili pre zlú 
pandemickú situáciu 2. stupeň základných škôl a stredné školy. Školáci sa 
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začali učiť dištančnou formou. Minister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský navrhol vláde predĺžiť lockdown do 16. decembra. 
10. decembra 2021 sa otvorili  obchody pre zaočkovaných a tých, čo 
prekonali COVID-19. 
Od 13. decembra 2021 druhý stupeň základných škôl a stredné školy 
prešli na dištančné vzdelávanie. Naďalej platil zákaz vychádzania a 
núdzový stav. Na základe opatrení schválených vládou sa otvorili 
obchody a kostoly v režime OP (očkovanie, prekonanie ochorenia 
COVID-19). 
Od 14. decembra 2021 vláda uvoľnila opatrenia s tým, že od piatka 17. 
decembra platí zákaz vychádzania len v čase od 20.00 do 5.00 h. 
Výnimkami z nočného zákazu vychádzania sa stala napríklad cesta do a 
zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. 
K 19. decembru 2021 si ochorenie COVID-19  vyžiadalo 16.068 obetí a 
počet úmrtí "s Covidom" bol 2865.  

 
V roku 2021 bolo v obci Semerovo zriadené odberné miesto v kultúrnom 
dome, kde prebiehalo testovanie občanov na prítomnosť ochorenia 
COVID – 19. Hlavným vchodom občania vchádzali do vestibulu, kde ich 
administrátori zapísali a v sále kultúrneho domu ich pripravený tím 
zdravotníkov otestoval a vyhodnotil test. Otestovaní občania vychádzali 
zadným vchodom kultúrneho domu, aby sa predišlo šíreniu nákazy. Tu 
im administrátor odovzdal vyplnený certifikát o absolvovaní testu. 
Nápomocní boli i členovia DHZ, ktorí dohliadali na poriadok 
a dodržiavanie hygienických a protipandemických opatrení.  
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Prípravy na testovanie občanov neboli bez problémov. Všetko si obce 
museli sami zorganizovať a pripraviť. Informácie prichádzali neúplné 
a každú hodinu sa menili. Testy si obec prevzala na Okresnom úrade 
v Nových Zámkoch. Napriek všetkým chaotickým usmerneniam sa prvé 
testovanie v našej obci uskutočnilo 24.1.2021 a následne sa testovalo 
ďalších 18 víkendov. Posledné testovanie bolo 9.5.2021.  
 
Na odbernom mieste sa striedal tím zdravotníkov a administrátorov. 
Zástupca starostu, Ing. Peter Čelko, bol prítomný na každom testovaní 
ako organizačno – technická pomoc, alebo ako administrátor. Aby sa 
predišlo dlhým čakacím radom, obec zvolila abecedný systém príchodu 
na odberné miesto, čiže občania boli zoradení podľa začiatočného 
písmena svojho priezviska do stanovených hodín. Pre zlepšenie 
a skrátenie doby čakania sa obec rozhodla pre online registráciu, ktorá 
bola spustená od 15. marca 2021. Občania sa mohli zaregistrovať 
prostredníctvom aplikácie na internete na presný čas príchodu na 
odberné miesto. Online registrácia sa osvedčila v plnom rozsahu.   
 
Zdravotníci: 
 
Meno a priezvisko účasť na testovaní 
Mgr. Silvia Vetterová 10 x 
MUDr. Katarína Arpášová   9 x 
Karolína Vavrová 10 x 
Tomáš Gulis 8 x 
PharmDr. Eleonóra Pásztorová  3 x 
MUDr. Agáta Volfová 1 x 
Zlatica Balážová 1 x 
Terézia Šemeláková 1 x 
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Administrátori: 
 
Meno a priezvisko účasť na testovaní 
Martina Vavrová 8 x 
Oľga Ivaničová 8 x 
Marta Balážová 8 x 
Helena Tóthová 7 x 
Michaele Mokrášová 7 x 
Veronika Balážová 7 x 
Peter Baláž 5 x 
Mária Tomaštíková 4 x 
Karolína Vavrová 1 x 
  
Členovia DHZ : 
 
Meno a priezvisko účasť na testovaní 
Martin Husár 16 x 
Dušan Ivanič 14 x 
Miloš Hatala 2 x 
Tomáš Mellen 1 x 
 
 

 
Všetkým patrí veľké poďakovanie za ich ochotu pomôcť pri testovaní 
našich občanov. Poďakovanie patrí i našim spoluobčanom, ktorí počas 
víkendov nezištne zabezpečovali  občerstvenie a pohostenie pre celý 
testovací tím. Navarili obed, večeru, napiekli zákusky, koláče, priniesli 
malinovky či obložené mise. Opäť sa potvrdila silná spolupatričnosť 
našich občanov.  
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Výsledky testovania v našej obci: 
 
Dátum testovania Počet vykonaných 

testov 
Pozitívne testy Negatívne testy 

24.01.2021 450 4 446 
25.01.2021 140 1 139 
31.01.2021 225 1 224 
31.01.2021 301 0 301 
07.02.2021 663 15 648 
14.02.2021 530 8 522 
21.02.2021 539 2 537 
28.02.2021 533 2 531 
07.03.2021 600 4 596 
14.03.2021 613 0 613 
21.03.2021 331 0 331 
28.03.2021 510 1 509 
05.04.2021 319 0 319 
11.04.2021 524 0 524 
18.04.2021 377 0 377 
25.04.2021 456 2 454 
02.05.2021 338 0 338 
09.05.2021 173 2 171 
Spolu: 7622 42 7580 
 
 
Dňa 20. novembra sa v kultúrnom dome uskutočnilo testovanie žiakov, 
pedagógov, pracovníkov a rodičov žiakov  Základnej školy Semerovo. 
Obec v spolupráci so Základnou školou v zastúpení riaditeľa školy 
PaedDr. Ondreja Mlyneka a tímom ochotných dobrovoľníkov realizovalo 
testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19.  Testovanie mali na 
starosti Karolína Vavrová, Martina Vavrová 
a Marta Balážová. Výsledkom testovania 
bola krásna nula, čiže všetci testovaní boli 
negatívny na prítomnosť ochorenia a tým sa 
od pondelka 22. novembra mohla otvoriť 
škola a žiaci nastúpili na prezenčné 
vzdelávanie.  
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V roku 2021 začalo prebiehať i očkovanie, ktoré bolo dobrovoľné, ale 
doporučované. Spustené bolo postupne pre jednotlivé vekové skupiny. 
Obyvatelia sa razom rozdelili na dve skupiny – očkovaní a neočkovaní. 
Médiá vniesli do mysle ľudí chaos a silné obavy. Zrazu sa nezdravo 
diskutovalo a každý každému chcel vnútiť svoj názor.  
V štatistickom zisťovaní k 14. septembru 2021 sme mali zaočkovaných 1. 
dávkou vakcíny 30 % obyvateľov a 2. dávkou vakcíny 28 %  obyvateľov.  
Čím sme ako obec nespĺňali mieru zaočkovanosti obyvateľov našej obce.  
Dňa 14. decembra 2021 sa uskutočnilo očkovanie v kultúrnom dome a to 
súkromným zdravotným zariadením z Levíc.  
Pandémiu ochorenia COVID-19 sme neporazili ani v roku 2021, ale 
možno očkovaním zmiernili.   

3.4     Spoločenský život 
 
Spoločenský život v roku 2021 silne ovplyvnila 
pandémia Covid-19. Na začiatku roka boli 
zakázané všetky podujatia. Obec z uvedeného 
dôvodu neorganizovala poslanecký ples, detský 
maškarný ples a ani tradičné fašiangové 
slávnosti. Združenie rodičov pri ZŠ 
neorganizovalo rodičovskú tanečnú zábavu.  
 
Dňa 30. apríla bez prítomnosti verejnosti postavili máj naši dobrovoľný 
hasiči za pomoci poslancov OZ a pracovníkov obce, pre všetky ženy 
a dievčatá v našej obci.  
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21.5.2021 sa uskutočnila výročná členská schôdza 
COOP Jednoty  v kultúrnom dome. Schôdze sa 
zúčastnili členovia dozorného výboru Jednoty, 
občania, pracovníčky potravín a delegovaní hostia 
z Jednoty z Nových Zámkov. Hlavnou témou 
bolo zrútenie starej Jednoty potravín dolu 
v dedine a výstavba nového nákupného centra.   
 
Dňa 5. júna 2021 sa uskutočnilo prvé veľké podujatie a to Deň detí 
v priestoroch areálu MKS. Celému podujatiu predchádzala príprava 
v podobe výzdoby celého areálu. Pred vchodom vítali návštevníkov dve 
včielky a množstvo nafukovacích balónov. Každé dieťa, ktoré navštívilo 
areál dostalo sladkú vstupenku.  Deti mohli skákať na obrovských 
nafukovacích hradoch, dať si cukrovú vatu, povoziť sa na drevenom 
kolotoči. Zabávať sa mohli i s maskotmi a to s medveďom a Mášou. 
V areáli MKS bolo množstvo stánkov s hračkami a občerstvením. 
O ozvučenie a zábavu sa postaral Pavol Šuráni, alias DJ Mendósa. Obcou 
sa po určenej trase premával Štúrvský vláčik, ktorý vozil zdarma deti 
i rodičov. Ďalšou atrakciou boli poníky na ktorých sa deti mohli povoziť 
priamo v areáli MKS. Ak im nestačili malé poníky mohli sa povoziť na 
veľkom koníkovi s ktorým pred obecný úrad prišiel Kristián Kontra.  
 

Najväčšou atrakciou pre všetky deti 
a návštevníkov bolo kultúrne vystúpenie 
pestrofarebných maskotov - zvieratiek, ktoré 
roztancovali všetkých prítomných.  
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Deň detí sa vydaril, bolo to jedno krásne podujatie. Odmenou pre 
organizátorov boli veselé a rozžiarené očká všetkých detí.  

  
 
 
 
 

31. júla 2021 sa uskutočnila tradičná súťaž vo varení guláša. Súťaž sa 
konala v areáli MKS. Zúčastnilo sa jedenásť mužstiev. Desať mužstiev 
súťažne a jedno mužstvo nesúťažne. Nesúťažný guláš varil pán starosta 
a poslanci OZ. Guláše rozvoniavali do ďaleka a prilákali do areálu 
množstvo návštevníkov. Pre deti bol pripravený nafukovací skákací hrad.  
 
Do dobrej nálady a do tanca vyhrávala hudobná skupina zo Semerova, 
Enriko a Zuzka. O občerstvenie sa postaralo FC, pán Igor Bohoš. Guláše 
hodnotila porota zložená: Ing. Peter Čelko, Igor Bohoš a Miroslav 
Slobodník, ktorý začal ako prvý v našej obci túto súťaž organizovať 
v Krčme pri lipe. Vyhodnotené boli tri najlepšie guláše a víťaz si odniesol 
putovnú varešku guláš majstra. Tretie miesto získalo družstvo v zložení : 
Michal Gömeri, Matej Kocán a Mário Chudiváni. Druhé miesto získalo 
družstvo v zložení: Mário Tomaštík, Juraj Péteri a Jakub Kalina. Víťazom 
sa stal: Jozef Kocán s manželkou. Súťaž vo varení guláša bola veľmi 
vydarená o čom nás presvedčili i prázdne kotlíky na konci akcie. Guláš 
chutil všetkým.   
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V dňoch 13., 14., 15. a 16. augusta 2021 sa v obci konali tradičné hodové 
slávnosti, ktoré organizoval futbalový zväz v spolupráci s obcou. Konali 
sa hodové diskotéky, hodová zábava s hudobnou skupinou Aspero, 
futbalové zápasy. V obci boli kolotoče a predajné trhy. Spestrením 
hodových slávností bolo kultúrne vystúpenie populárnej speváčky 
Marcely Lauferovej. V pondelok sa už tradične uskutočnilo hódencové 
posedenie s harmonikami v Black Diamonde na surovine. Pre všetkých 
návštevníkov bol pripravený tradičný poslanecký guláš. Posedenie 
prebiehalo v príjemnej atmosfére , ktorú umocňoval mužský spevácky 
zbor zo súboru Semerovčan. Na harmonike vyhrávali Ing. Marek Šemelák 
a Miloš Šorman.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 28. augusta sa uskutočnil Deň remesiel v našej obci. Predchádzali mu 
veľké prípravy. Uskutočnila sa domáca zabíjačka pod vedením skúsených 
mäsiarov Mareka Richtera a Ivana Bartoša. Neoddeliteľnou súčasťou tímu 
boli Ing. Peter Čelko,  Štefan Szolnoki, Mgr. Jozef Vetter, Helena Tóthová, 
Dana Várniková, Martina Geričová, Oľga Richterová, Mgr. Alena 
Mikulcová, Ľudmila Čelková a pracovníčky úradu Ing. Marta 
Jamečná,  Ildikó Sláviková a Soňa Slobodníková. Všetko mäso sa 
spracovalo na výrobky, pečenú pečienku a nakrájalo sa na bravčový 
guláš.  
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Súbežne prebiehali ďalšie prípravy a to príprava izby starej matere vo 
vestibule kultúrneho domu, ktoré inštalovala Ľudmila Čelková, za 
výdatnej pomoci rodiny Bašťovanskej. Pripravoval sa celý kultúrny dom 
a areál MKS. Ruku k dielu priložili i Patrik Solnoky, Martin Husár, Mgr. 
Martina Čelková, Ing. Petronela Šemeláková, Ing. Marek Šemelák a naši 
dobrovoľní hasiči.   
 

 
Pripravovala sa i vlečka, ktorú bol treba prispôsobiť na pohodlné a 
bezpečné prevážanie občanov a o to sa postarali Patrik Solnoky a Miloš 
Hatala.  Chlapci z DHZ si chystali a upratovali hasičskú zbrojnicu, ktorá 
im mala byť počas Dňa remesiel oficiálne odovzdaná po rekonštrukcii. 
Zástupca starostu so svojimi pomocníkmi Dušanom Ivaničom, Patrikom 
Solnokim a Vladimírom Šebom rozvešali zástavy po hlavnej ceste.  Na 
obecnom úrade mali plné ruky práce p. Tibor Král a Marek Mikulec, ktorí 
pripravovali zasadačku na príchod hostí.  
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Pri vstupe do areálu boli nainštalovaní panáci zo slamy, ktorí vítali 
všetkých návštevníkov. Kroje ušila p. Ľubica Bašťovanská. Panákov 
postavili: Ing. Peter Čelko, Mgr. Martina Čelková, Ivan Bašťovanský, 
Patrik Solnoky, Dušan Ivanič.   
 

 
 
 
 
 
 

 
Prípravy boli naozaj náročné, ale dobrá a zohratá partia ľudí, ktorá sa 
zišla pracovala nepretržite do neskorých nočných hodín. Všetko bolo 
pripravené a Deň remesiel sa mohol začať.  
Od ranných hodín sa pripravoval celý tím ľudí. Bolo treba pripraviť kotle 
a všetky suroviny do gulášov, ktoré sa varili zdarma pre všetkých našich 
občanov, ktorí mali vyrovnané všetky záväzky voči obci. Bolo to ako 
poďakovanie občanom za ich splnenie si svojich povinností, za ich 
spoluprácu, mnohokrát i za ich pochopenie a v neposlednom rade za ich 
spolupatričnosť. Každý takýto občan obdržal kupón na jednu porciu 
guláša podľa vlastného výberu. P. Marek Richter so svojím tímom varil 
baraní guláš, p. Miroslav Slobodník varil kapustnicu, p. Jozef Kocán so 
svojim tímom varil bravčový guláš, p. Róbert Lobodáš varil fazuľový 
guláš, p. Jozef Vetter varil divinový guláš, p. Juraj Péteri so svojim tímom 
varil držkový guláš, p. Dušan Ivanič varil hovädzí guláš, p. Helenka 
Tóthová varila bravčový guláš, p. Peter Bandri varil paprčkový perkelt 
a p. Ján Mokráš varil haláslé.  
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Kuchári svoju prácu ukončili a na ich miesto nastúpili ženičky, ktoré 
guláše vydávali občanom za kupóny, ktoré obdržali od obecného úradu. 
Boli to: Veronika Rozembergová, Eva Bujdáková, Oľga Richterová, Anna 
Husárová, Marta Balážová ml., Veronika Balážová, Drahomíra 
Szolnokiová, Mária Husárová a Katarína Ivaničová. Všetkým patrí veľké 
poďakovanie za pomoc. 
 
 
 
 
 
 
O občerstvenie v areáli MKS sa postarali: p. Igor Bohoš a Ján Ivan. Okrem 
občerstvenia mali na predaj pečené ryby, hamburgery a sladké palacinky.  
Areál MKS sa postupne zaplnil rôznymi remeselníkmi a predajcami, ako 
napr. p. Králová priniesla svoje výrobky zo šúpolia. Lídia Buhušová svoje 
výšivky. Daniela Litavská ukázala zdobenie kraslíc a ručne pletené 
hračky. Základná škola predviedla svoje ručne vyrábané výrobky, p. Peter 
Havlík predstavil svoje kvalitné víno, Dom sociálnych služieb predviedol 
výrobky svojich zverencov, p. Tatiana Udvardi predviedla techniku 
zdobenia medovníkov, p. Michaela Dianová priniesla na ochutnávku 
rôzne druhy syrov a mydlové výrobky. Veľkú pozornosť návštevníkov 
upútal umelecký rezbár p. Peter Štrank, ktorý nám v minulom roku 
vyrezal vodníka k artézskym vodám a v tento deň opäť na mieste 
vyrezával sochu a to vodníkovu ženu.   

 
 
 
 
 

 



 

Kronika obce Semerovo   

42 
 

Občania si mohli zakúpiť oblátky, trubičky, medovinu, rôzne druhy 
hračiek pre deti, šperky a ručne šité vankúše. Deti si mohli dať namaľovať 
na tvár rôzne zvieratká či ornamenty, povoziť sa na drevenom kolotoči,      
zakúpiť si cukrovú vatu, povoziť sa na poníkoch, alebo si pozrieť 
a povoziť sa veľkých koňoch vo dvore u p. Lucie Purcaru, ktorá 
sprístupnila svoju malú farmu oproti obecnému úradu. 
 

 
Občania sa mohli povoziť i na vyzdobenej vlečke, ktorú ťahal historický 
traktor. Vodičom traktora nebol nikto iný ako p. Milan Jamečný. V areáli 
MKS mali svoje miesto i veteráni. Navštívilo nás množstvo historických 
automobilov a motoriek. Na starosti ich mal p. Kristián Jamečný. Veteráni 
prešli našou obcou spanilou jazdou, ktorá každoročne púta na seba veľkú 
pozornosť, keďže vidieť tak krásne udržiavané staré autá a motorky sa 
nestáva bežne. Občania sa mohli povoziť i na historickom autobuse.  
 

 
 
Celé podujatie sa začalo pri pomníku padlých hrdinov položením vencov 
pri príležitosti SNP. Pietného aktu sa zúčastnili predstavitelia obce 
Semerovo, družobného mesta Nisko, prednosta Okresného úradu Nové 
Zámky, členovia MO MS , MO SNS , členovia veterán klubu , členovia 
súboru Semerovčan a občania našej obce.   
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V roku 2021 náš DHZ Semerovo oslávil 115. výročie založenia zboru 
v našej obci. Obec získala dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 
Tento deň bol ako stvorený na oficiálne odovzdanie požiarnej zbrojnice 
po rekonštrukcii našim  chlapcom, dobrovoľným hasičom. Prestrihnutím 
pásky sa im požiarna zbrojnica oficiálne odovzdala. Mladí hasiči sa 
pochválili novou zrekonštruovanou historickou striekačkou. Celý deň 
bola potom požiarna zbrojnica otvorená pre všetkých návštevníkov.   
 
 
 
 
 
 
Aké by to bolo popoludnie bez kultúrneho programu. O ozvučenie 
a dobrú hudbu sa staral p. Pavol Šuráni, alias DJ Mendósa. Divákov 
potešilo i vystúpenie populárnych spevákov z našej obce Enrika Řepku 
a Zuzky Bohošovej. Vystúpenie odohrali bez nároku na honorár, za čom 
im patrí veľké poďakovanie. Svojim spevom program obohatila i naša 
občianka Rebeka Haládiková, ktorá nielen že hrá na husle, ale i krásne 
spieva.   
 
Hosťom programu bola speváčka a heligonkárka Vlasta Mudríková, ktorú 
sme v našej obci privítali po prvýkrát. Jej vystúpenie zožalo veľký úspech 
a našim občanom sa veľmi páčila. Bolo to obojstranné, p. Vlaste 
Mudríkovej sa u nás tiež páčilo, o čom svedčí, že si prezrela stánky našich 
vystavovateľov a vyskúšala si ako sa sedí v historických autách.  
 
Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie súboru 
Semerovčan, pod vedením Ľudmily Čelkovej. Speváci súboru zaspievali 
na javisku populárne piesne. Tanečníci zatancovali na ľudovú nôtu 
a mužský spevácky zbor s Mgr. Silviou Vetterovou za doprovodu 
harmonikárov Miloša Šormana a Ing. Mareka Šemeláka uvili kyticu 
z krásnych ľudových pesničiek. Nálada v areáli MKS gradovala 
a návštevníkom podujatia začali hrať všetky žilky a radi by si boli už 
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i sami zatancovali. No a o to sa postarala populárna hudobná skupina 
Akord, ktorá vyhrávala do tanca a dobrej nálady do bieleho rána.   
 

 
 
 
 
 
 
Pred obecným úradom vystúpil majster Európy a 20 násobný majster 
Slovenska, kaskadér na motorke, Vladimír Kothay. Jeho vystúpenie 
uchvátilo všetkých divákov. Na svojej motorke predvádzal neuveriteľné 
kaskadérske kúsky.   
 
 
 
 
   
 
 
Súčasťou celého programu bolo odovzdanie ceny starostu obce, ktoré 
v tomto roku získala PaedDr. Vlasta Hrabovská a Ing. Peter Čelko. 
Predseda DHZ, p. Dušan Ivanič, prevzal ocenenie pre celý DHZ 
Semerovo od predstaviteľov obce Semerovo pri príležitosti 115. výročia 
založenia DHZ v Semerove.  
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Na záver boli pozvaní na javisko všetci členovia dobrovoľného 
testovacieho tímu, ktorí nás testovali počas pandémie na ochorenie Covid 
– 19, za čo im patrí veľké poďakovanie.  
 
 
 

Deň remesiel v našej obci si udržiava tradíciu. Je pripravovaný 
zodpovedne a ocenením pre všetkých organizátorov je spokojnosť našich 
občanov.  
 
Jesenné naplánované akcie boli opäť z dôvodu pandémie COVID-19 
zrušené. Keďže sme nechceli, aby deti v našej obci prišli i o Mikuláša, 
čerta a anjela, musela sa hľadať alternatíva, pri ktorej by sa  zabránilo 
šíreniu ochoreniu, ale  súčasne by deti neprišli o balíčky a samozrejme ani 
o toho, kto im ich prináša, čiže Mikuláša.  
 
Balíčky pre všetky deti, ktorých rodičia mali vysporiadané všetky 
podlžnosti voči obci, sa pripravili vopred na obecnom úrade. Mikuláš so 
svojim sprievodom, čertom a anjelom, prešli po našej obci po všetkých 
uliciach. A aby deti nemuseli čakať vonku a mohli Mikulášovi zamávať 
aspoň cez okno, miestny rozhlas informoval občanov, po ktorej ulici práve 
Mikuláš so sprievodom prechádza. Súčasne trasu Mikuláša mohli občania 
Semerova sledovať i na internete. Priamy prenos natáčal p. poslanec Ing. 
Peter Kardoš.  Medzitým škriatkovia v podobe poslancov OZ rozniesli 
balíčky deťom priamo do domácností. 
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3.5        Vzácne návštevy a udelenie Ceny starostu obce 
 
Vzácne návštevy:  
 
Dňa 28. augusta 2021 sa uskutočnil slávnostný zápis do pamätnej knihy 
z príležitosti návštevy družobného mesta Niska z Poľskej republiky.  
Obec Semerovo navštívil primátor obcí a mesta Nisko Waldemar 

Ślusarczyk a predseda mestskej rady mesta Nisko Marcin Folta. 
 
Počas Dňa remesiel 28. augusta prechádzal cez našu obec poslanec NR SR 
a predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Ing., Mgr. Marian Kotleba, na 
historickej vetriéske, ktorá sa mu ale práve u nás pokazila a naši chlapci 
z DHZ mu ju na počkanie opravili. Ako poďakovanie im poskytol 
finančnú odmenu vo výške 1 000,- Eur. Pohostili sme ho dobrým 
gulášom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Udelenie Ceny starostu obce: 

 
Cena starostu obce bola udelená Dominikovi Hatalovi , žiakovi 9. triedy 
ZŠ Semerovo, ktorý bol pedagogickou radou školy navrhnutý za 
najlepšieho žiaka ZŠ Semerovo, v školskom roku 2020/2021, za 
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dosiahnuté vyučovacie výsledky a reprezentáciu školy. Cenu za Obec 
Semerovo odovzdal zástupca starostu obce Ing. Peter Čelko.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cena starostu obce Semerovo bola udelená dňa 28. augusta 2021 pri 
príležitosti Dňa remesiel,  PaedDr. Vlaste Hrabovskej, ako poďakovanie 
za celoživotný rozvoj školstva v našej obci. Cena bola udelená na základe 
návrhu obecného zastupiteľstva.  

 
Cena starostu obce Semerovo bola udelená dňa 28. augusta 2021 pri 
príležitosti Dňa remesiel , Ing. Petrovi Čelkovi, ako poďakovanie za 
rozvoj obce Semerovo. Cena bola udelená na návrh obecného 
zastupiteľstva.  
 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: pamätná kniha obce 
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3.6    Brigády občanov 
 
V roku 2021 sa uskutočnilo veľa brigádnických aktivít. Poslanci obecného 
zastupiteľstva pod vedením Ing. Petra Čelku pokračovali s cieľmi, ktoré si 
vytýčili na začiatku volebného obdobia. Nepoľavili a pokračovali pri 
skrášľovaní našej obce. 
 
Práce museli fungovať i počas vyhláseného lockdownu, ako napríklad 
zimná údržba, ktorá sa vykonávala zakúpenou technikou a obecným 
traktorom. Všetky práce spojené so zimnou údržbou vykonával na 
obecnom traktore zástupca starostu Ing. Peter Čelko. Firma RAB nám 
posypovú soľ uskladňovala. Prvý napadnutý sneh bol skúškou technickej 
vybavenosti a pripravenosti obce.  
 
 
 
 
 
  
 
Poďakovanie patrí i p. Tomášovi Garajovi, ktorý so svojou technikou 
pooral pozemky, na ktorých sa na jar bude siať lúčny porast.      
 
 
 
 
 
 
 
Kus dobrej práce nezištne odviedli páni Ján Jamečný 
a Štefan Péteri, ktorí zrealizovali údržbu obecného traktora,  
ktorý pripravili na jarné práce. Vykonať údržbu obecného 
traktora mohli nezištne v dielni rodiny Imricha Balogha.  
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V marci sa v obci realizoval výrub niektorých stromov v parku za 
hasičskou zbrojnicou. Tento nepopulárny krok bol nevyhnutný, aby sa 
v prvom rade ochránili životy a majetok občanov našej obce. Stromy boli 
staré, napadnuté a ohrozujúce. Následne sa park revitalizoval a vysadil 
mladými stromami, kríkmi a okrasnými drevinami, čím sa v obci 
vytvorila ďalšia relaxačno oddychová zóna. Všetky úkony od výrubu až 
po vytvorenie osvetlenia chodníkov v parku boli v súlade so zákonom 
a s potvrdenými povoleniami.  
 
Sobota 27.3.2021 bola pre dobrovoľníkov pracovná. 
Pracovalo sa vo viacerých tímoch. Jedna partia sa 
pustila do osadenia sochy Jána Nepomuckého na 
miestnom cintoríne. Pôvodnú sochu nám rozbila 
veterná smršť, a preto obec zaobstarala novú a k nej aj 
adekvátny nový podstavec.  
 
Druhý tím sa pustil do čistenia parku, ako prípravu na jeho revitalizáciu. 
V parku ponechali zámerne topoľový kmeň. Kmeň zostane súčasťou 
parku ako lavička s erbom obce Semerovo, ktorý príde vyrezať umelecký 
rezbár Peter Štrank.  
 
Obec pod vedením zástupcu starostu Ing. Petra Čelka uskutočnila výrub 
stromov a orezanie konárov v našej obci v zákonnej lehote  a to do 
31.3.2021. Snažili sa vyhovieť všetkým občanom, ktorí si uvedenú službu 
nahlásili. Konáre ostali pripravené na drtenie.  
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Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami stihli naši 
dobrovoľníci rozrobiť pôdu a zasiať lúčne zmesi na 
pozemky, ktoré obhospodarujeme, pri artézskych 
vodách a pri miestnom cintoríne. Na sejbu pripravil 
pôdu pán Ladislav Havlík a lúčnu zmes, ktorú 
zaobstaral Ing. Peter Čelko, zasial p. Tomáš Garaj. 
Keď nám tieto  pozemky zakvitnú a spríjemnia nám 
prechádzku, poďakovanie bude patriť už 
spomínaným pánom.    
 
V apríli sa uskutočnilo drtenie konárov vo všetkých uliciach našej obce.  
Dobrovoľníci drtili celý deň až do večera. Občania túto službu veľmi 
ocenili a niektorí dokonca ponúkli i občerstvenie ako napr. rodina Mareka 
Dvonča, pán Jozef Vetter , či rodina Molnárová.  
 
V ten istý deň nám do obce priviezli 
dreviny, v počte 106 kusov, ktoré sa budú 
vysádzať. Veríme, že tieto bude čakať lepší 
osud, ako tie predchádzajúce, ktoré sa 
vysadili na Družstevnej ulici a niekto ich 
úmyselne postriekal herbicídom a následne 
všetky vysadené dreviny vyschli. Bol to neskutočne vandalský čin. Mali 
by sme si uvedomiť, že všetky dreviny sú kúpené z nášho spoločného 
rozpočtu, preto aby sa naša obec zveľaďovala a skrášľovala.    

 
 
 
 
 
 
 

 
S príchodom teplého počasia sa začali rozbiehať práce i v našom 
športovom areáli. 10. apríla sa podarilo brigádnicky zabetónovať piliere 
na pripravovaný most cez odvodňovací kanál. Dokončili sa prípravné 
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práce na brehu potoka  pre úpravu terénu a opravila sa poškodená farba 
na striekačkách. Upravila sa trávnatá plocha na našom futbalovom ihrisku 
prevzdušnením a následným povalcovaním. Za toto patrí veľká vďaka 
pánovi Milošovi Šormanovi, ktorý poskytol techniku a práce sám 
zrealizoval. Na trávnik sa rozhodilo štartovacie hnojivo, za čo patrí vďaka 
Ing. Petrovi Čelkovi staršiemu. Uskutočnila sa rekonštrukcia elektrickej 
rozvodnej skrine, ktorú zastrešil pán Marek Lisický, čím ušetrí klub 
finančné prostriedky za spotrebu elektrickej energie.  

 
 
 
 
 
 

 
V apríli prebiehalo ďalšie drtenie konárov. Na pomoc nám prišli priatelia 
našej obce a pomohli nám vydrtiť miesta, na ktoré bola naša technika 
kapacitne nedostačujúca. Pomohli na Mlynskej ulici vydrtiť pozemok, 
ktorý obec nadobudla a celú zimu sa tam realizovalo čistenie od 
náletových drevín. Vydrtili sa problematické úseky na cintoríne, ktoré 
nám ešte chýbali ku kompletnému vyčisteniu na pripravované oplotenie.  
 
Na Družstevnej ulici sa uskutočnila 
príprava na výsadbu drevín. Vyčistil sa 
park tzv. Balážkin breh. Keďže celý tento 
pozemok patrí Agrospolu Semerovo 
družstvo, poďakovanie patrí vedeniu za 
to, že s ich spoluprácou sme mohli i tento 
park skrášliť a pripraviť na kosenie našou technikou.  
 
23. apríla nám doručili aj druhý obytný 
kontajner, ktorý obec získala z projektu. 
Obec sa snaží zapájať a vypracovávať 
projekty, aby sme i takto zveľaďovali našu 
obec. Tieto bytové kontajnery sú plne 
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vybavené ako bytové jednotky. Momentálne sú dočasne umiestnené pri 
kultúrnom dome, ale ich stabilné miesto bude na barovej ulici na 
pozemku, ktorý obec zakúpila. Obec je povinná zo zákona poskytnúť 
dočasné náhradné bývanie v prípade nepredvídanej živelnej udalosti.  
 
24. apríla sa v rámci dobrovoľnej brigády vysadilo 100 kusov stromov 
a kríkov. Obecný zamestnanci pred sadením stromov všetko vykášali. 
Brigáda trvala do 20,00 hodiny. Všetky stromy boli vysadené, zafixované 
a popolievané. Pán Miroslav Slobodník navaril brigádnikom dobrý guláš.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnosť v obci je jednou 
z najvyšších priorít. Na Družstevnej 
ulici a na Párkáni, čiže dolu krížom, bol 
namontovaný radar a tiež umiestnená 
kamera, ktorá je napojená k ostatným 
kamerám v obci. Pred Základnú školu 
sa nainštalovalo signalizačné zariadenie „ Pozor deti“. Zostáva už len 
otázkou, či vodiči budú dostatočne rešpektovať takéto zariadenie 
a nebudú svojou nezodpovednou jazdou ohrozovať deti prechádzajúce 
cez prechod.  Obec urobila všetko dostupné pre bezpečný prechod detí.  
 
V máji boli inštalované informačné tabule 
pri príležitosti spustenia projektu 
„Čistíme si Semerovo a okolie“. Pri každej 
tabuli je umiestnený kôš, v ktorom sú 
rukavice a vrecia. Každý kto ide na 
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prechádzku, môže v rámci čistenia obce pozbierať odpad, ktorý sa 
nachádza pri smetných košoch a v okolí. Sami si čistime prírodu a dary, 
ktoré nám dáva. Veľkým potešením bolo, keď po pár týždňoch sa smetné 
nádoby pri vstupoch do prírody vyprázdňovali a boli plné vami 
vyzbieraným odpadom.  Nainštalovaná bola i tabuľa pri artézskej vode 
s tematikou separácie. Poďakovanie patrí dobrej partii za realizáciu. 
Drevené rámy zhotovil pán Dušan Vetter mladší a pán Klačan. Oblepenie 
smetných košov zastrešil pán Lukáš Skočka.  
 
V parku pri pomníku sa začalo s výkopom koreňov. Je to súčasť prác 
potrebných k revitalizácii parku. Umelecký rezbár, Peter Štrank, začal  
rezbárske práce, aby svojim darom a umením skrášlil park pri pomníku. 
Výsledkom jeho práce bude lavička s našim slávnostným obecným erbom. 
Topoľ, ktorý bol cca 35 rokov súčasťou parku dostane novú tvár pre 
potešenie všetkých občanov.   
  
 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Čelko s partiou dobrovoľníkov začali pred dvomi rokmi 
s čistením cintorína od drevín ako nevyhnutnú prípravu pred realizáciou 
oplatenia. V tom čase sa rozprúdili debaty, či je to vlastne potrebné a či to 
niekto nerobí len pre potrebu dreva. Hodnotiť by sa však malo až po 
ukončení začatého diela. Na začiatku bola len vízia ako by mal vyzerať 
miestny cintorín. Drevo, o ktorom sa hovorilo, bol len gát, baza a šípky, 
rozrastené na divoko. Boli to nekonečné hodiny dobrovoľných brigád pri 
odstraňovaní tohto porastu. Viacerým občanom migrujúca zver po 
cintoríne napáchala nemalé škody na pomníkoch. Oplotenie cintorína 
zvýšilo i dôstojnosť tohto miesta, ktoré slúži na posledný odpočinok 
našich najbližších.  Poďakovanie patrí všetkým, čo priložili ruku k dielu.   
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V obci sa nainštalovali nové dopravné 
zrkadlá v problematických 
križovatkách. Všetky zrkadlá sú 
realizované na podnet obce 
k zlepšeniu bezpečnosti cestnej 
premávky v obci. Zrkadlá sú osadené 
na kolotočovom priestranstve, od základnej školy a pri družstve. Ďalšie 
budú osadené od materskej škôlky k cintorínu a od krčmy na Suchý rad.  
 
V júny nám pán Martin Vetter zo svojej firmy sprostredkoval za výhodnú 
sumu kúpu klimatizačnej jednotky na obecný úrad, ktorá bude zvyšovať 
komfort a slúžiť všetkým občanom a návštevníkom obecného úradu. 
Montáž klímy previedol pán Matej Otruba, ktorý vždy nezištne pomôže, 
keď to obec potrebuje.  
 

V júli sa dobudovalo detské ihrisko pri artézskych vodách o prvky na 
cvičenie. Boli to stroje na cvičenie, ktoré sa upevňovali do betónových 
stabilných základov. Deti, ale i mládež si môže na týchto strojoch zacvičiť. 
Finančné prostriedky na stroje na cvičenie sa preinvestovali z odmien, 
ktoré mal dostať Ing. Peter Čelko, ktorý sa pravidelne zúčastňoval na 
nedeľných testovaniach na odbernom mieste v kultúrnom dome, za ktoré 
mu prislúchalo finančné ohodnotenie. Na finančné prostriedky si 
nenárokoval, ale ich podľa jeho vyjadrenia usmernil k všeobecnému 
dobru, za čo mu patrí poďakovanie.  
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Veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľným hasičom, menovite 
Dušanovi Ivaničovi, Patrikovi Solnokymu, Martinovi Husárovi 
a Vladimírovi Šebovi, ktorí okrem pravidelného polievania vysadených 
stromov vyrobili a zároveň osadili  zábrany, ktoré chránia stromčeky pred 
divou zverou.  
 
Ďalším projektom, ktorý bude slúžiť všetkým občanom, bolo osadenie 12 
m3  veľkej nádrže, do ktorej sa bude zachytávať prebytočná voda, ktorá 
doteraz vytekala do potoka. Slúžiť bude napríklad našim hasičom na 
polievanie vysadených stromčekov a všetkej zelene v obci 
a v neposlednom rade pre všetkých farmárov a hospodárov, ktorí budú 
mať záujem.  
 
S výkopom a zákopom tohto diela nám promptne pomohla firma Gerko, 
pán Marián Kasák ml. Momentálne je napúšťaná provizórnym spôsobom,  
ale vyrába sa zariadenie, ktorým sa bude voda zachytávať. Starosta obce 
Mgr. Milan Mikulec, ako štatutár, drží aj nad touto investíciou dohľad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
V júli sa vymenilo oplotenie v Materskej škole, ktoré bolo opotrebované. 
Ďalej sa pokračovalo s protipovodňovými opatreniami od miestneho 
cintorína pred Materskú školu. Toto opatrenie je iba základné, aby sa 
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odklonila prípadná voda od nehnuteľností našich občanov. Naďalej sa 
bude pracovať na komplexnejšom riešení tohto problematického úseku.    
 
 

Na začiatku ďalšieho projektu bol nápad a následne príležitosť využiť 
zberateľského koníčka nášho spoluobčana pána Kristiána Jamečného, 
ktorý sprostredkoval kúpu skvostu, v podobe traktora Fordson z roku 
1916 pre obec.  
 
A tu jeho podiel práce nekončí, práve naopak len začína. Celý traktor na 
vlastné náklady vybrúsil, zreštauroval a nafarbil. Bolo to nemalé úsilie, či 
už finančné a veľmi časovo náročné, pretože traktor do obce priniesli 
2.5.2020 a odvtedy na ňom pracoval. Sme mu za to vďační a ďakujeme 
celej rodine Jamečných. Tento nápad sa ale ďalej rozširoval. Keď už máme 
traktor , bolo by dobré mať aj voľakedajšie náradie a spraviť pekný 

skanzen poľnohospodárskej techniky. Tak sa podarilo zohnať 2 konské 
pluhy a 2 konské vlečky, ktoré pri reštaurovaní pieskovania zastrešil Ing. 
Peter Čelko str. a práškovú farbu zabezpečil Jozef Otruba, ktorý vždy 
nezištne vypomôže obci. Výsledok tejto dobrej práce a spolupráce je 
vystavený pred COOP Jednotou potravín dolu v dedine.   
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Pracovné aktivity pokračovali i v našom športovom areáli. Finančne bola 
táto rekonštrukcia pokrytá prostriedkami , ktoré futbalový klub  dostáva 
každoročne v rámci dotácie od obce a taktiež prostriedkami FC. Futbalisti 
využili ušetrené prostriedky z obdobia keď sa na jar kvôli pandémii 
nehrali súťažné futbalové stretnutia. Postupne prišlo k obnove polievania, 
osadeniu bufetu, nového sedenia v prikrytej časti vedľa bufetu, výmene 
okien, dvier exteriérových i interiérových a k rekonštrukcii, vnútorných 
častí obliekarne. Veľké poďakovanie patrí všetkým, čo sa podieľali na 
rekonštrukcii od sponzorov cez futbalistov, členov výboru, rodinných 
príslušníkov a dobrovoľníkov.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podarilo sa vybudovať lavičku cez odvodňovací kanál, 
ktorá bude slúžiť ako súčasť prepojenia časti obce 
Parkáň s  obcou popri potoku.  
 

Ďalej sa dobudovala ochranná sieť v zadnej časti 
bufetu, kde dochádzalo k viacerým pokusom 
o vniknutie do bufetu. Tým sa zvýšilo 
zabezpečenie tohto priestoru.  
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Na údržbu futbalového ihriska bol brigádnicky 
spojazdnený valec na prevzdušnenie trávy, ktorý je už  
možné zapnúť za auto. Poďakovanie patrí dôchodcom, 
skalným  fanúšikom .  
Areál FC sa nevyhol ani opätovnému čisteniu 
odvodňovacieho kanála, pri vstupe do areálu. Kanál je zle 
vyspádovaný od jeho vybudovania a v budúcnosti bude 
potreba údržbu riešiť komplexnejšie.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V jesennom období prišlo k orezu a vydrveniu porastu za bránkou pod 
Várašom, čo opäť skrášlilo náš športový areál v jarnom období. Brigád sa 
zúčastnili podporovatelia nášho futbalového klubu, hasiči a taktiež 
samotní hráči a členovia výboru. Toto je cesta ako sa dajú spoločnými 
silami posúvať veci v obci najúspornejším spôsobom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
V októbri boli ukončené zelené práce, čiže kosenie u konca a tak vznikol 
priestor na ďalšie potrebné a nevyhnutné práce. Začala sa rekonštrukcia 
podlahy na zdravotnom stredisku, cez ktorú zatekalo do lekárne.  
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Zároveň sa robili úpravy na miestnom cintoríne, aby bol pripravený na 
nastávajúce sviatky.  
 
V októbri sa realizovala výsadba zelene pri artézskych vodách, na ktorú 
obec získala prostriedky z projektu. Je tu krásna relaxačno – oddychová 
zóna, ktorá sa teraz obohatila o zeleň, ktorá bude počas horúcich dní robiť 
tieň a tým sa bude môcť detské ihrisko a priestor okolo využívať celý deň 
i počas horúcich dní.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec v mesiaci november skvalitnila 
a rozšírila svoje služby pre občanov, a 
to tým, že poskytla pre jednotlivé 
domácnosti, ktoré o to požiadali, 
bigbagy, ktoré občania napĺňali 
opadaným lístím. Následne boli bigbagy 
vyzbierané obecnou technikou. Túto službu si občania nesmierne 
pochvaľovali, nakoľko už nemali problém s lístím vo svojich dvoroch. 
Obec týmto spôsobom predišla nadmernému páleniu v našej obci.  
 
Dňa 15. novembra začala revitalizácia parku 
pri pomníku za hasičskou zbrojnicou. 
Výsledkom bude krásna oddychová zóna, 
ktorá je financovaná z vlastných ušetrených 
zdrojov pre všetkých občanov našej obce.  
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V novembri sa uskutočnila brigáda 
v areáli futbalového ihriska, kde sa čistil 
priestor za bránkou od Váraša, aby sa 
mohol vyčistiť a prehĺbiť odvodňovací 
kanál, ktorý bol tak zanesený, že neplnil 
svoj účel. Časť futbalového ihriska bola 

podmočená. Pochvala patrí futbalistom a hasičom, ktorí spojili svoje sily 
a spravili kus dobrej práce. 

 
 
 
 
 
 

 
 
V novembri sa pokračovalo s prácami pri futbalovom ihrisku, kde sa opäť 
čistil odvodňovací kanál, ktorý bol po dvoch rokoch nesmierne zanesený. 
Ruku k dielu priložili dobrovaľníci a naši hasiči, ktorí opäť nemohli 
chýbať. Očistili sa krajnice od nánosov zeme. Dokončila sa i výsadba 
zelene pri artézskych vodách.  

 
 
 
 
 
 

 
Koncom novembra sa celá obec pripravovala na prvú adventnú nedeľu, 
príchod Mikuláša a na najkrajšie sviatky v roku. Preto bolo potrebné 
pripraviť adventné vence pred Zdravotné stredisko, Materskú školu 
a Základnú školu. Pripravilo a nainštalovalo sa všetko vianočné 
osvetlenie a osadil sa náš vyrezávaný betlehem.   
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Dňa 9. a 10. decembra nám v obci napadol krásny biely sneh a naši chlapci 
Dušan Ivanič, Vladimír Šebo, Miloš Hatala a Ing. Peter  Čelko zapojili 
obecnú techniku a odhrnuli všetky miestne komunikácie. Nebolo to 
jednoduché, ale podľa ich slov by si to radi zopakovali, keby sneh 
napadol i 24. decembra, počas Vianočných sviatkov pre radosť detí 
i všetkých občanov.  
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Po odslúžení svätej omše počas 4. adventnej 
nedele sa zohratý tím pustil do výzdoby 
rímskokatolíckeho kostola na slávenie 
najkrajších sviatkov v roku. Stavili na 
overenú klasiku, ale súčasne pridali aj nové 
osvetlenie do niektorých častí kostola.   
 
V decembri sa zistil havarijný stav v jednej 
z  kúpelní  našich nájomných bytov 
v Zdravotnom stredisku. Oslovili sme 
odborníkov z domácich radov, aby nám 
vyšli v ústrety a pomohli nám tento stav odstrániť. Poďakovanie patrí 
Miroslavovi Otrubovi, Karolovi Kútikovi a Pavlovi Tóthovi.  Obec musí 
pre svojich občanov realizovať práce, ktoré nie sú až tak viditeľné, ale sú 
o to viac potrebné.  
 

 
Na miestnom cintoríne sa vysadili: Tys obyčajný v počte 40 kusov a Javor 
červený v počte 9 kusov.  
 
Za pomoci Vladimíra Šeba a Michala Richtera sa začalo realizovať 
nasvietenie  nášho rímskokatolíckeho kostola. Výsledok zhodnotíte sami 
pri návšteve nášho cintorína alebo pri večerných prechádzkach. Celé 
osvetlenie bolo spustené pred polnočnou omšou. Kostolík pôsobí 
dôstojným dojmom.  
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Počas roku 2021 sa uskutočnilo 
veľké množstvo brigád. Urobilo sa 
kus dobrej práce, vďaka 
dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj 
voľný čas pre skrášlenie našej obce. 
Množstvo odpracovaných hodín, 
nezištnej pomoci a ochoty bolo treba 
počas roka vynaložiť, aby sme na 
konci roka mohli bilancovať 

a hodnotiť. Ušetrili sa nemalé finančné prostriedky, ktoré sa v konečnom 
dôsledku môžu použiť na ďalšie zveľadenie našej obce. Všetkým patrí 
veľké poďakovanie.   
 

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.   
 
16.05.           Prvé sväté prijímanie 
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14.08.           Vysvätenie nových zrekonštruovaných sôch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.11.  Posvätenie betlehemu a adventného venca a zapálenie prvej 

sviečky na adventnom venci 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Mgr. Peter Kováč 
 
 
3.8  Ďalšie dôležité udalosti obce 
 
Dňa 24. januára 2021 zomrel náš spoluobčan 
a dlhoročný poslanec obecného zastupiteľstva 
Obce Semerovo pán Milan Lobodáš.   
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4. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
 
 

4.1 Základná škola v školskom roku 2021 
 
Základná škola Semerovo  (prvá zmienka o škole v roku 
1780, nová budova školy bola otvorená v roku 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 pedagógov, asistentov, pomocného personálu, ŠKD, školská 
jedáleň v roku 2021 : 
 
Mgr. Maroš Bajla – matematika, dejepis, etická výchova 
PaedDr. Dagmar Čerháková – slovenský jazyk a literatúra, biológia,    
chémia, občianska nauka, technika – materská dovolenka 
Mgr. Mária Detková – slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka 
Mgr. Jana Dianovská – vychovávateľka – Školský klub detí 
Mgr. Rút Immerová –  slovenský jazyk a literatúra, geografia 
Mgr. Jana Kondelčíková – špeciálna pedagogička – do 30.6.2021 
Mgr. Peter Kováč – náboženská výchova na 1 . stupni 
Mgr. Mária Králiková – slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, 
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 – do 30.6.2021 
Mgr. Sandra Szekeresová – prvý stupeň – do 30.6.2021 
Mgr. Karol Závodský – matematika, fyzika – do 30.6.2021 
Miroslava Kenderová – prvý stupeň – od 1.9.2021 
Mgr. Dagmar Jančigová – prvý stupeň  



 

Kronika obce Semerovo   

66 
 

PaedDr. Vlasta Horičková – prvý stupeň – od 1.9.2021 
 
Asistenti učiteľa: 
Eva Paradyová – pedagogický asistent  
Andrea Mihaličeková, Natália Hatalová –  asistentka učiteľa  
 
Sociálny pedagóg: 
Mgr. Silvia Mirgová – sociálny pedagóg 
 
Prevádzkový pracovníci: 
Zdenko Chovan – školník a kurič do 30.6.2021 
Maroš Šemelák – školník a kurič od 1.7.2021 
Katarína Bogárová, Marta Balážová ml. – upratovačky 
Ľudmila Čelková – účtovníčka a personalistka 
Dana Pavlatovská – ekonomické oddelenie – od 1. mája 2021  
Ing. Matra Balážová – vedúca školskej jedálne 
Gabriela Baloghová – vedúca kuchyne 
Júlia Mellenová a Katarína Tóthová – pomocné kuchárky 
 
Rada školy: 
Predseda - Mgr. Jana Vetterová, podpredseda  - Ing. Marek Šemelák, 
členovia:  Bc. Oľga Otrubová, Michaela Mokrášová, Jana Baranovičová, 
Mgr. Maroš Bajla, Mgr. Mária Králiková, Marta Balážová, Ľubica 
Bašťovanská, Lucia Rodná, Helena Tóthová 
 
Priatelia školy v Semerove – rodičovské združenie 
 
Predsedníčka – Ľubica Bašťovanská, podpredsedníčka – Mária Husárová, 
pokladníčka – Katarína Bogárová, zapisovateľka – Lucia Rodná, triedne 
dôverníčky – Martina Vavrová, Andrea Kybáková, Eva Pípová, Lucia 
Rodná, Helena Tóthová, Ľubica Bašťovanská, Jana Porubčanová, Emília 
Hatalová 
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V krátkosti z aktivít ZŠ: 
 
Zhoršujúca sa situácia spojená s ochorením Covid – 19 zatvorila brány 
školy až do 15.2.2021. Žiaci sa vzdelávali dištančne, pedagógovia však 
vymýšľali ako spestriť vyučovanie cez notebooky. Valentínske, 
karnevalové vyučovanie či učenie sa v maskách oživilo načerpávanie 
nových informácií počas online vzdelávania. Každoročné akcie Deň vody 
a týždeň pre Zem si deti pripomenuli rôznymi zaujímavými, hravými 
a zábavnými aktivitami aj v tomto roku. V dňoch 20. a 21. apríla 2021 sa 
v priestoroch školy uskutočnil zápis budúcich prvákov na školský rok 
2021/2022. Od 26. apríla sa obnovila prezenčná výučba pre všetkých 
žiakov školy. Všetci žiaci druhého stupňa prechádzali adaptačným 
plánom počas prvých dvoch týždňov od nástupu do školy.  
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V poslednom mesiaci školského roku deti stihli osláviť „Deň detí“ na 
školskom dvore. Uskutočnila sa i online konferencia „Hurá von“ 
a prezentácia „ Učenie vonku v Semerove “. Pani policajtky prišli žiakom 
spraviť prednášku venovanú prevencii patologických javov šikany 
a kyberšikany.  

 
 
 
 
 
 
Pripomenuli si i Svetový deň včiel. Nové vedomosti a zručnosti 
o včielkach žiaci získali pútavou formou, prostredníctvom rovesníckeho 
vzdelávania – žiaci učili žiakov. Jedno stanovište bolo výnimočné tým, že 
ho viedol včelár, Ing. Peter Čelko, ktorý zaujímavým rozprávaním 
a praktickými činnosťami vysvetlil, popísal a názorne ukázal ako žijú 
včielky v úli a ako sa vytáča med. Praktické aktivity si žiaci pripravili pre 
svojich spolužiakov na jednotlivých stanovištiach, ako napr. opeľovače – 
dažďová záhrada, liečivé bylinky – bylinková záhrada, medovníkovo, 
výroba prírodnej kozmetiky a sviečok, kráľovstvo včiel – hra o včielkach, 
včelia záhrada a apidomček.  
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Dňa 29. júna sa deviataci rozlúčili so školou, v ktorej strávili krásnych 
deväť nezabudnuteľných rokov. Lúčili sa so svojimi učiteľmi, 
nepedagogickými pracovníkmi a mladšími žiakmi školy. Tento rok 
opustila lavice základnej školy posádka: David Gábor, Kevin Gažík, 
Dominik Hatala, Sabína Hamranová, Anton Rigó, Miroslav Südi, Sofia 
Žigová, Samuel Polhoš, Slavomír Táncoš. Deviatu triedu viedol pán 
riaditeľ, PaedDr. Ondrej Mlynek. 
 
 
 
 
 
 
 
Školský rok neúprosne bežal. Dňa 30.júna 2021 sa na nádvorí školy zišli 
žiaci, pedagógovia, pracovníci školy, rodičia a hostia, aby spoločne 
ukončili školský rok. Pozvanie na ukončenie školského roku prijal 
zástupca starostu obce, Ing. Peter Čelko, predsedníčka ZR Ľubica 
Bašťovanská, predsedníčka rady školy - Mgr. Jana Vetterová. Hostí 
srdečne privítal pán riaditeľ - PaedDr. Ondrej Mlynek.  
 
V slávnostnom príhovore okrem zhodnotenia končiaceho, nezvyčajného, 
pandémiou skúšaného školského roka poďakoval za spoluprácu 
a zároveň sa rozlúčil s pánom učiteľom Mgr. Karolom Závodským 
a pánom školníkom Zdenkom Chovanom, ktorí odchádzali na zaslúžilí 
dôchodok. Pani učiteľky Mgr. Sandra Szekeresová triedna učiteľka 4. 
triedy, pani učiteľka Ing. Božena Slatárovičová - triedna učiteľka 3. triedy 
a Mgr. Jana Kondelčíková - špeciálna pedagogička, odišli na vlastnú 
žiadosť pracovať na iné školy.  
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Na záver spoločne so zástupkyňou riaditeľa školy Ing. Petronelou 
Šemelákovou odmenili najúspešnejších žiakov školy a ich reprezentáciu 
školy a všetkým popriali zdravé dvojmesačné prázdniny a veľa pekných, 
úsmevných  a pozitívnymi zážitkami naplnených letných dní.  
 
Najlepší žiaci školy : 
 
1. ročník: Matúš Pavlatovský 
2. ročník: Viktor Pavlatovský 
3. ročník: Dominika Molnárová 
4. ročník: Medan Mihaliček, Klaudia Gáborová 
5. ročník: Laura Bogárová 
6. ročník: Danny Mihaliček 
7. ročník: Emma Čelková 
8. ročník: Boris Kalina 
9. ročník: Kevin Gažík 
 
Najlepší žiak školy a udelenie Ceny starostu obce : Dominik Hatala, 9. 
ročník 
 
 
 
 
 
Na začiatku školského roka pri nástupe žiakov do školy, Ministerstvo 
školstva umožnilo dobrovoľné PCR testovanie žiakov v základných 
školách kloktacími testami. Rodičia, ktorí mali záujem o testovanie svojich 
detí sa nahlásili telefonicky riaditeľovi školy alebo osobne počas 
pracovných dní. Testovanie PCR  kloktacími testami  v škole alebo doma 
prebiehalo od 2. septembra 2021 do 5. septembra 2021. Možnosť 
testovania PCR testami mohli využiť všetci žiaci školy, aj zaočkovaní a aj 
tí, ktorí prekonali Covid–19. Ministerstvo školstva ponúklo možnosť 
dobrovoľného samotestovania AG testami v domácom prostredí, ktoré sa 
odporúčalo vždy v pondelok a vo štvrtok ráno, pred nástupom do školy. 
Každý žiak, ktorého rodič prejavil záujem o testovanie, dostal sadu 25 ks 
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testov na domáce testovanie. Možnosť testovania antigénovými testami 
mohli opäť využiť všetci žiaci školy.  
 
Cieľom týchto testovaní bolo udržať bezpečné prostredie v škole 
a minimalizovať riziko zatvárania školy počas pandémie Covid-19. 
Platilo, že ak žiak chýbal z vyučovania viac ako 3 dni vrátane víkendu, po 
príchode do školy musel predložiť tlačivo s názvom „Vyhlásenie 
o bezpríznakovosti“. Tlačivo mali žiaci vložené v žiackej knižke a bolo 
tiež k dispozícii pri vchode do školy.  Od 4. októbra 2021 bola v platnosti 
nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravovala nosenie rúšok, čo znamená, že 
rúška neboli povinné počas výučby v triede. Nosenie rúšok bolo naďalej 
povinné v interiéri školy.  
 
Vzhľadom na to, že sa na škole vyskytlo ochorenie Covid-19, riaditeľ 
školy vyhlásil na utorok 2. novembra a stredu 3. novembra 2021 
riaditeľské voľno. Od štvrtka 4. novembra 2021 do 19. novembra 2021 
prešla škola na dištančné vzdelávanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektová činnosť :   
 
„ Spolu múdrejší 2“ 
  
Projekt trval od októbra 2021 do decembra 2021 a výzvu vyhlásilo 
MŠVVaŠ. Cieľom projektu bolo prostredníctvom kvalitného a dostupného 
doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšenie ich 
vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom 
rozsahu. Projektovými aktivitami, ktorými boli hlavne doučovania, škola 
dosiahla vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach 
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a spôsobilosti žiakov, ako aj elimináciu rizika opakovania ročníkov 
a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.  
 
Rozprúďme regióny – Apiterapia v ZŠ Semerovo  
 
Základná škola pokračovala v projekte, ktorého cieľom je predstaviť 
a ponúknuť širokej verejnosti apidomček v ZŠ Semerovo a liečenie 
apiterapiou v tomto domčeku. Prostredníctvom worshopov učia žiakov, 
ich rodičov a širokú verejnosť zo včelích produktov (vosk, med) 
a z dopestovaných liečivých byliniek vyrábať v škole prírodnú 
kozmetiku, ktorú tiež ponúkajú v rámci apiterapie. Projektom prezentujú 
dôležitosť včiel nielen pre zdravie človeka, ale aj pre ostatné živé 
prírodniny. V neposlednom rade prezentujú školu a vzdelávanie v nej , 
ktoré je silne prepojené cez prírodu, prírodné prostredie, ktoré školu 
obklopuje a záhradné prvky, ktoré prakticky dopĺňajú teoretické 
poznatky z vyučovania.  
 
Stromácke leto – Aktivity v apidomčeku – Strom života  
 
Projekt, ktorého cieľom je, pomocou záujmového útvaru „Včelári v ZŠ“ 
pod vedením Ing. Petra Čelka, naučiť žiakov starať sa o včelie rodiny, 
ktoré sa nachádzajú v školskom apidomčeku. Apidomček je terapeutická 
drevostavba, ktorá slúži na pozorovanie života včiel a apiterapiu. 
Apiterapia je liečenie včelími produktmi, napr.: propolis, med, včelia 
materská kašička, peľ, jed, úľový vzduch. V apidomčeku sa dýcha uľový 
vzduch a ten je liečivý. Prostredníctvom praktických aktivít sa žiaci 
naučia spoznávať život včiel, ich vývin, produkty, ktoré nám poskytujú 
a význam týchto vzácnych opeľovačov pre prírodu. V tomto vzdelávaní 
využívajú rovesnícke vzdelávanie, to znamená že žiaci učia žiakov.   
 
Zelené regióny Nadácie ZSE 2021 – Školiace stredisko 
environmentálnej výchovy 
 
Cieľom projektu je vybudovať v škole školiace stredisko 
environmentálnej výchovy, nielen pre učiteľov a koordinátorov ENV na 
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školách, ale hlavne pre žiakov z iných škôl a z blízkeho okolia. Nakoľko 
prírodné prostredie našej školy spolu so záhradami, vzdelávacími 
prvkami slúžia doposiaľ iba pre našich žiakov a učiteľov, cieľom projektu 
je, aby sa podelili a súčasne motivovali k podobným aktivitám aj iné 
školy. Základná škola chce ponúknuť svoj školský areál iným školám, 
ktoré nemajú priestorové a ani prírodné prostredie na realizáciu 
outdorového vzdelávania. K projektovým aktivitám budú patriť otvorené 
vyučovanie hodiny s príkladnými vyučovacími metódami a formami pre 
takmer všetky vyučovacie hodiny, napríklad: vyučovacie hodiny pri 
školskom jazierku, v bylinnej záhrade, dažďovej záhrade, apidomčeku..... 
Prostredníctvom projektu nainštalovali pri každom záhradnom 
vzdelávacom prvku informačnú tabuľu, na ktorej je QR kód. Po jeho 
načítaní sa učitelia a žiaci dozvedia význam a využitie vzdelávacích 
prvkov vo vyučovacom procese. Pomocou QR kódov by aj žiaci ŠVVP 
a zdravotne znevýhodnení žiaci ľahšie pochopili a zapamätali preberané 
učivo. Pri jednotlivých záhradných prvkoch by chceli nainštalovať 
záhradnú zostavu, ktorá by obsahovala široký stôl spájajúci dve sedacie 
lavice, ktoré by slúžili na sedenie a písanie počas vyučovania vonku. Tiež 
by škola chcela zriadiť  „Envirobus“, ktorý by do našej školy doviezol 
učiteľov, koordinátorov ENV a žiakov aj zo vzdialenejších miest.  
 
Na každej škole záleží – „ Živá knižnica v semerovskej škole“ – 
Komenského inštitút   
 
Cieľom projektu bolo pozitívne ovplyvniť a motivovať žiakov 
prostredníctvom príbehov silných ľudí. Do projektu sa zapojilo 111 
žiakov a 10 učiteľov. Žiaci spoznávali príbehy živých kníh. Spoločne sa 
zamýšľali a hľadali riešenia, ako čeliť predsudkom, prostredníctvom 
online knižnice EDUMA.  
 
Projekt Erasmus 
 
Škola s týmto projektom pokračuje od roku 2020. Jeho názov je  
„Získavanie medzinárodných skúseností so začlenením a inklúziou 
žiakov s osobitnými potrebami na hodinách anglického jazyka“. Je 
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financovaný zo zdrojov EÚ. Vzhľadom na to, že celoživotné vzdelávanie 
pedagógov je veľmi dôležité, súčasťou tohto projektu sú mobility 
pedagógov.  
 
Na základe potrieb školy a pedagogických zamestnancov si škola vybrala 
mobility, ktorými očakávajú rozvoj kompetencií našich učiteľov 
a posilnenie európskej dimenzie na pôde školy. Prvá mobilita sa 
realizovala v novembri 2021. Mgr. Marenčíková bola vyslaná do Írska, 
kde sa zúčastnila kurzu English for Teachers of English to Special Needs 
Pupils, v trvaní 35 hodín.  
 
Náplňou kurzu boli prednášky o írskom vzdelávacom systéme, inklúzii, 
dyslexii, workshopy zamerané na používanie a vyučovanie anglického 
jazyka, o írskej kultúre ako aj návšteva Dublinu. Zároveň mala možnosť 
vymeniť si skúsenosti s kolegami z iných európskych krajín, ako aj 
nadviazať kontakty, ktoré bude môcť využiť na motiváciu žiakov. Prvým 
výsledkom bola spolupráca s učiteľkou angličtiny Chrystel Chatelus 
z francúzkeho Lyonu.  
 
Deti si vymenili korešpondenciu a poslali si vianočné pohľadnice. Vďaka 
tomu, že ide o reálnu komunikáciu so skutočnými osobami vo veku 
našich detí a nielen vypisovanie imaginárnej pohľadnice v učebni, žiaci 
budú viac motivovaní používať anglický jazyk.      
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Zdroj: kronika Základnej školy 
 
 

4.2 Materská škola v roku 2021 
 

 
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 
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 
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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 výchovno-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 .  
 
 
Aktivity v roku 2021 
 
Dňa 24. apríla 2021 sa každoročne koná „Deň zeme“, oslava príchodu jari. 
V modernom pojatí ide o ekologicky motivovaný deň, upozorňujúci ľudí 
na význam ochrany prírody a životného prostredia.  Tento deň si 
pripomenuli i deti MŠ – rozprávaním a a tvorením či už v priestore triedy, 
kreslením a maľovaním, triedením odpadu, kreslením na asfalt na 
školskom dvore a skrášľovaním si školského dvora.  
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Dňa 7. mája 2021 boli deti MŠ nahrávať básničky 
do miestneho rozhlasu pri príležitosti Dňa matiek, 
pod vedením pani učiteľky Zuzany  Rakušanovej. 
Nahrávania sa zúčastnili deti: Jakub Barus, Andrej 
Husár, Martin Gábor, Marián Kečkéš, Tomáš 
Szabó, Ela Žáčiková, Alžbeta Danišová a Charlotte 

Mia Tóthová. Miestnym rozhlasom sa potom prihovárali všetkým 
mamám a starým mamám. Napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii, 
ktorá nedovoľovala sláviť Deň matiek a rodiny spoločne za účasti 
mamičiek v MŠ, rozhodli sa pre video náhrávku celého programu, ktorú 
vyhotovil Enriko Řepka. Deti za pomoci pani učiteliek vyrobili darčeky, 
ktoré odovzdali doma svojim mamičkám. Video bolo uverejnené na fb 
stránke materskej školy a malo veľký úspech.   
 
Dňa 19. mája 2021 navštívilo materskú školu divadielko 
„Slniečko“ z Piešťan s hrou Mama, ocko a ja. Ako vždy 
poučný príbeh deti zaujal, s hercami komunikovali, spievali 
a tancovali.   
 
Medzinárodný deň detí sa v materskej škole koná pravidelne. Pre deti boli 
pripravené športové aktivity na školskom dvore. Deti sa zmerali svoje sily 
na pohybových stanovištiach. Po absolvovaní celého športového preteku 
ich čakala zaslúžená odmena v podobe sladkostí od pani učiteliek a obce 
Semerovo v podobe bublifukov, zdravých maškŕt z kuchyne. Každé dieťa 
dostalo medailu a diplom.  

 
Dňa 11. júna 2021 deti materskej školy navštívili miestnu farmu, oproti 
obecnému úradu, kde ich privítala pani majiteľka, ktorá  odpovedala na 
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všetky ich zvedavé otázky. Deti mali možnosť vidieť kone, ovce, kozy 
a sliepky, ktoré na dedinu vždy patrili. Deti sa pohrali s kozičkami 
a ochutnali čerstvý kozí syr.  

 
Dňa 25. júna sa konala rozlúčková slávnosť predškolákov. Rozlúčka 
prebehla na školskom dvore za účasti zástupcu starostu obce Ing. Petra 
Čelka, riaditeľa ZŠ Semerovo PaedDr. Ondreja Mlyneka a pani učiteľky 
Mgr. Janky Micsinaiovej. Celý kolektív materskej školy spolu s rodičmi 
pripravili pohostenie pre deti  i pre hostí. Lúčili sa: Andrej Engelbert 
Kendi, Damián Döme, Martin Gábor, Jakub Barus, Armando Žiga, Oliver 
Žiga, Andrej Husár, Marián Kečkéš. 

 
 

 
 
 
 
Dňa 24. júna 2021 sa deti materskej školy, v rámci spolupráce so 
základnou školou, zúčastnili tradičného náučného dňa o živote, význame 
včiel a včelárstva. Deťom sa venovala pani zástupkyňa Ing. Petronela 
Šemeláková, p. Ľudmila Čelková a Ing. Peter Čelko. Pre deti bolo 
pripravené občerstvenie – bazová šťava a koláčiky. Deti za odmenu 
venovali škole maľované obrázky.  
 
Dňa 2. septembra 2021, po letných prázdninách sa otvorili brány našej 
škôlky za prítomností detí, rodičov a celého kolektívu. Prítomných 
privítala krátkym príhovorom pani riaditeľka Materskej školy Gabriela 
Kečkéšová a zástupca starostu Ing. Peter Čelko. Otvorili sa dve triedy: 1. 
trieda Lienok v počte detí 15 – triedna učiteľka Bc. Michaela Fülöpová,  
2. trieda Včielky v počte detí 18 – triedna učiteľka Zuzana Rakušanová. Po 
slávnostnom zahájení, keď deti odišli domov, celý kolektív materskej 
školy a dve mamičky natreli oplotenie jasnými a veselými farbami.   
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S nápadom revitalizovať vstup do Materskej školy prišla jedna 
z mamičiek pani Helena Tóthová, ktorá následne odviedla aj najväčší 
podiel práce.  
Tento nápad poslanci podporili. Boli nápomocní nie len prácou, ale 
i sponzorským darom v podobe nákupu novej zelene. Sponzorsky sa 
podieľali poslanci : Ing. Peter Kardoš, Patrik Solnoky, Ing. Gabriela 
Pípová, Ing. Marek Pípa, PhD., Ing. Peter Čelko s rodinou, pridali sa 
i Marek Lisický, Ivan Bašťovanský Pavol Tóth, pani riaditeľka MŠ -
Gabriela Kečkéšová. Obecný úrad poskytol financie, techniku a ľudí na 
realizáciu projektu. V neposlednom rade patrí poďakovanie pánovi 
Mariánovi Kasákovi za práce s bagrom a pánovi Mariánovi Krauszovi, 
ktorý osadil obrubníky. Čo nestihli pracovníci, to dokončili rodičia a pani 
učiteľky brigádnicky.  
 

 
V súlade so školským vzdelávacím programom sa materská škola venuje 
pri výchovno-vzdelávacej činnosti v značnej miere prírode a jednotlivým 
ročným obdobiam. Každý rok v jesennom období materská škola realizuje 
týždeň, kde deti spoznávajú plody jesenne, vytvárajú spolu s rodičmi 
jesenné dekorácie a vyrezávajú tekvice. Všetky výtvory boli následne 
vystavené v priestoroch šatní. Dňa 4. októbra sa všetky tekvice slávnostne 
rozsvietili pred hlavným vchodom.  
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V októbri už tradične deti materskej školy pod vedením pani učiteľky 
Zuzany Rakušanovej vystúpili v miestnom rozhlase. Veľmi sa na to tešia 
a pristupujú k tomu zodpovedne. Básne plné úcty a vďaky nahrávajú pod 
trpezlivým vedením p. Soni Slobodníkovej. Reláciu si môžu občania 
niekoľkokrát vypočuť v miestnom rozhlase v našej obci. Tento rok 
recitovali: Denisa Dömeová, Klára Kardošová a Viktória Hatalová.  
 
Od 2. novembra do 5. novembra bola prevádzka v materskej škole na 
základe rozhodnutia starostu obce zatvorená, z dôvodu šírenia ochorenia 
Covid-19 a nárastu pozitívnych na ochorenie. 
 
Dňa 12. novembra sa uskutočnila veľká brigáda na školskom dvore. 
Spoločne s deťmi sa hrabalo lístie a nakladalo sa do obrovských vriec, big 
– bagov.  
 
29. novembra sa realizovalo preinštalovanie adventného venca, ktorý 
premiestnili pred budovu, aby ho bolo lepšie vidieť. Veniec potom 
vyzdobila pani školníčka Zita Szabóová a  pani učiteľka Michaela 
Fülöpová.   
 
Dňa 6. decembra 2021 zavítal do materskej školy dlho očakávaný Mikuláš. 
Deti ho privítali a predviedli program, ktorý sa naučili. Mikuláš bol 
k deťom veľmi štedrý, pre každé dieťa mal nielen sladkosť, ale i osobné 
želanie. Deti mu za odmenu nakreslili obrázky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 9. decembra sa už tradične v materskej škole piekli perníky. Cesto 
pripravila pani riaditeľka a mladé pani učiteľky s deťmi madovníky 
vykrajovali. Tety v kuchyni spolu s pani školníčkou strážili, aby sa 
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medovníky nepripiekli. Na druhý deň perníčky deti zdobili. Vianočný 
pozdrav zo základnej školy osobne priniesol pán riaditeľ.  
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2021 ukončila materská škola večierkom. Pre deti bolo pripravené 
občerstvenie – perníčky, malinovka a pagáčiky, ktoré upiekli mamičky. 
Deti si navzájom odovzdali darčeky, ktoré doma zhotovili s rodičmi. Je to 
veľmi milá aktivita, pri ktorej sa naučia niekoho obdarovať a byť 
obdarovaní. Maroško Bánovský priniesol darčeky pre celú triedu. Pani 
učiteľky obdarovali svojich žiakov a pani riaditeľka namaľovala ozdobné 
kamene pre všetkých.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj : kronika Materskej škole 
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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 832 ha ornej pôdy. 
Štatutár a predseda predstavenstva: Ing. Ladislav Varagya 
          
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 
mäsa z dvora, vajec a kŕmnych zmesí pre živočíšnu výrobu,  podpora 
turistického ruchu. Obrába 332 ha ornej pôdy. 
Od augusta 2021 je konateľom  Dušan Fojtách, Sídliště 840,Třemošná 330 
11, Česká republika  
Spoločník: Ing. Branislav Becík 
 
AGRO – Balogh, s.r.o. – rastlinná výroba. Obrábajú 123 ha ornej pôdy. 
 
AGRO – Gombár, s.r.o. – rastlinná výroba. Obrába 306 ha ornej pôdy.  

 
Zdroj: kronika Obce, daňové priznanie 
 
5.2 Životné prostredie 
 
V roku 2021 nám komunálny odpad a plasty zbierala firma Brantner Nové 
Zámky. Komunálny odpad sa zbieral v dvojtýždňovom intervale a plasty 
sa zbierali  jedenkrát za mesiac.  
V roku 2021 obec rozbehla zber separovaného odpadu v našej obci. Každá 
domácnosť obdržala harmonogram zberu separovaného odpadu 
s presným popisom. Obec Semerovo každoročne vynakladá zo svojho 
rozpočtu cca 40 000 € na vývoz a preskladnenie komunálneho odpadu. Je 
to nemalá čiastka z rozpočtu obce, ktorú vieme zodpovedným prístupom 
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k separácii odpadu znížiť a ušetrené prostriedky vie potom obec 
preinvestovať na rozvojové priority obce. Manuál separácie a kalendár 
vývozu separovaného odpadu naštartuje našich občanov k ešte väčšej 
separácii a tým k ešte  väčšej ochrane životného prostredia.  
V uvedenom harmonograme mali občania presne vyznačené 
kalendárne dni, kedy sa v obci zbiera komunálny odpad 
(čierne vrecia), plasty (žlté vrecia)a kedy separovaný odpad 
a to sklo (zelená vrecia), papier (modré vrecia) a elektro 
odpad. Súčasne to bolo vyhlasované miestnym rozhlasom 
a zaslané občanom SMS správou. Na verejných 
priestranstvách boli umiestnené informačné tabule.  Vrecia 
pre občanov zabezpečila obec.  
V priloženom harmonograme mali občania presne rozpísané čo patrí do 
uvedeného odpadu a čo v ňom byť nemôže. Separovaný odpad zbierala 
obec vlastnou technikou, každý druhý pondelok počas celého roku. 
S myšlienkou i so samotou realizáciou prišiel zástupca starostu Ing. Peter 
Čelko, ktorý pravidelne každé dva týždne, za pomoci našich obecných 
pracovníkov, separovaný odpad i zvážal na obecnej technike.  
 
 
 
 
 
 
V obci boli umiestnené i kontajnery na 
použitý olej. Naša obec spustila zber 
kuchynského odpadu v spolupráci so 
spoločnosťou, ktorá okrem zberu tento 
kuchynský odpad aj ekologicky recykluje. 
Pri spracovaní kuchynského odpadu využívajú ekologický  aeróbny 
proces a termofilné baktérie. Toto prináša zrýchlenie spracovania odpadu 
do 24 hodín od vloženia do zariadenia. Výsledkom spracovania je 
kompost – hnojivo, ktoré je možné za určitých podmienok vrátiť späť do 
obce, na hnojenie obecnej zelene. Obec má zriadený zber kuchynského 
odpadu vo vyhradených kontajneroch  označených hnedou farbou. 
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 Čo sa týka oblečenia, ktoré je staré 
a nepotrebné, ale ešte môže poslúžiť 
ľuďom bez domova či ľuďom v núdzi, 
môže sa odovzdať do špecializovaných 
kontajnerov Nadácie  ECO, ktoré máme 
taktiež umiestnené v našej obci.  
Elektro odpad sa v našej obci dá odovzdať celoročne u pána Jána 
Havrana.  
 
Ďalšou akciou v našej obci bol zber starých 
a nepotrebných vecí z domácností, ktoré sa 
nezmestia do kontajnerov, ako napr. 
nábytok, matrace, postele, koberce a iné. 
Občania si vopred nahlásili uvedený odpad 
a následne Ing. Peter Čelko za pomoci 
dobrovoľníkov a obecných pracovníkov 
uvedený odpad pozvážali ku kultúrnemu domu, kde boli pripravené 
veľkokapacitné kontajnery, do ktorých tento odpad umiestňovali.  
 
Obec prišla i s ďalšou ponukou pre občanov, a to na jeseň, kedy bolo veľa 
lístia. Tie domácnosti, ktoré o to  požiadali, dostali do domácností big- 
bagy, do ktorých mohli lístie zo svojich dvorov a záhrad nanosiť 
a následne  ich obec so svojou technikou vyzbierala. Predišlo sa 
nadmernému páleniu lístia v našej obci a tým bola obec nie len na pohľad 
čistejšia, ale i vzduch nebol zamorený dymom.  Ako ste si prečítali, obec 
vedela vyseparovať skoro všetko, a tým znížila náklady  na odvoz 
komunálneho odpadu. Snaha separovať všetok odpad sa v plnej miere 
vydarila. Občania sú nadmieru spokojní. Zodpovedným separovaním 
chránime a zlepšujeme životné prostredie pre všetky generácie.      
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Koľko sme vyzbierali.  
 
Druh poddruhu odpadu Množ. odpadu 

v tonách  
Objemný odpad 35,91 
Sklo 12,44 
Plasty 17,78 
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo  28,50 
Šatstvo    1 
Biologický odpad    2,4335 
Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie 
nákazy 

   0,244 

Papier a lepenka   13 
Elektro odpad    13,6 
Jedlé oleje a tuky     0,126 
Batéria a akumulátory     1,2714 
Meď, bronz, mosadz     0,6443 
Hliník     1,3878 
Zinok     0,0038 
Železo a oceľ   41,4294  
Zmiešané kovy      0,007 
Zmiešaný komunálny odpad  298,14 
Spolu 467,9172 
Spolu v kilogramoch  467917,20 
 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre rok 2021 je 40,074 % 
 
Zdroj: Štatistický výkaz za rok 2021 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 
OcÚ         – Obecný úrad 
MŠ           – Materská škola 
ZŠ            – Základna škola 
OZ           – Obecné zastupiteľstvo 
SHR         – Súkromne  hospodáriaci 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 
 
 


