
 

 

 

KRONIKA 

OBCE CEROVÁ 

IV. diel 

Retrospektívny zápis rok 2018 
 

 



 

1 
 

KRONIKA OBCE CEROVÁ          

 

Obsah  

 

strany 

ÚVOD      

ROK 2018 VO SVETE A DOMA                                         

2 - 4 

OBECNÁ SAMOSPRÁVA A HOSPODÁRENIE OBCE   

Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo, Komisie, Kontrolór obce, 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva, Obecný úrad, Verejné zhromaž-

denia, Komunikácia s občanmi, propagácia obce, Spolupráca obce, 

Hospodárenie obce, Podnikateľská činnosť obce 

4 – 14 

VOĽBY 14 - 15 

ŠTÁTNA SPRÁVA  15   

PRENESENÁ PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ SPRÁVY     

Matrika,  Spoločný školský úrad, Sociálna oblasť    

16 - 17 

ZMENY CHARAKTERU OBCE A VÝSTAVBA        

Projekt „Záchrana hradu Korlátko 2019“, Projekt „Komplexná obnova 

parku v Cerovej“ 

17 - 18 

HOSPODÁRSTVO         

Činnosť podnikov a ich podiel na živote obce, Obchod a služby, Doprava 

a spoje 

18 - 21 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  21 - 22 

ŽIVOT V OBCI     

Tradičné podujatia, Konfesie a cirkevný život, Obecná knižnica, Jednota 

dôchodcov, Dobrovoľný hasičský zbor obce, Poľovnícke združenie, 

Materské centrum Klubík Hrajkáreň, Futbalový klub 

22 – 29 

 

 

 

ŠKOLA 29 - 37 

POČASIE A PRÍRODA 37 - 38 

MIMORIADNE UDALOSTI A ZAUJÍMAVOSTI 

HISTORICKÉ OKIENKO 

 

38 – 39 

39 - 43 

 

 

 



 

2 
 

KRONIKA OBCE CEROVÁ          

ÚVOD 

Rok 2018 doma a vo svete 

Starší ľudia s pribúdajúcim vekom zvyknú hovoriť, že svet sa z roka na rok krúti 

rýchlejšie. Je zrejmé, že to nesúvisí len s vekom, ale najmä so zrýchleným tempom života 

ľudstva. Z fyzikálneho hľadiska je to v súčasnosti práve naopak. Na základe dát z výskumu 

zverejneného koncom roku 2017 na výročnom zasadnutí Americkej geologickej spoločnosti 

Zem teraz vstúpila do obdobia dlhšieho spomalenia rotácie. Tieto zmeny v rýchlosti jej rotácie  

môžu spôsobovať klimatické javy ako napríklad El Niňo, oceánske prúdy a prúdy v roztavenom 

jadre planéty. A to už sú skutočné faktory hýbajúce nielen Zemou, ale i našimi životmi. A čo sa 

v súvislosti s klimatickými zmenami a pribúdajúcim počtom obyvateľov Zeme bude diať ďalej,  

možno len predvídať. Aj takéto otázky trápili a trápia i občanov našej obce. Navyše, práve so 

zrýchleným tempom života, k nim pribúdajú i základné otázky vzájomnej komunikácie a vzťa-

hov medzi ľuďmi. Vplývajú na nich nielen technické vymoženosti doby 21. storočia, ale i prob-

lematické chápanie pojmov sloboda a demokracia a ich uplatňovanie v živote. Odpovede  

určite neposkytuje ani konfrontačné politické prostredie a tragické udalosti u nás doma i vo 

svete. Tie bývajú, žiaľ, často podporené množstvom nepravdivých, zavádzajúcich a štvavých 

mediálnych správ, dezinformácií, fake news a hoaxov na internete. V ich prostredí často 

zanikajú skutočné fakty, názory, dokonca i vedecky overené informácie. Ale skepsa i tak nie je 

rozhodne na mieste. Sú to práve ľudia, ktorí môžu a mali by takýmto veciam zabrániť.  

V prvom rade by však mali riešiť skutočné problémy. A že ich v roku 2018 bolo vo 

svete i u nás doma neúrekom. Nepodarilo sa zastaviť pokračujúce vojnové konflikty, ani 

upokojiť ohniská napätia. Najmä vďaka egoizmu veľmocí a ich predstaviteľov pokračovala 

konfrontačná politika vo všetkých oblastiach života, vzťahoch medzi krajinami, obchodnej, 

finančnej a ekonomickej sfére, v oblasti životného prostredia. Nepokoj do mierového sveta 

priniesli vyhrážky severokórejského vodcu Kim Čong-una a úplne ich nezmierili ani jeho 

stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tento zároveň začal v duchu svojej 

politiky „America first“ uplatňovať colné opatrenia i k svojim partnerom – Európskej únii i Ka-

nade. Gradoval jeho obchodný boj s Čínou. Svet a najmä Európsku úniu vyčerpával vyše jeden 

a pol ročný proces odchodu Veľkej Británie z únie, tzv. brexit, ktorý presadzovala najmä 

konzervatívna strana premiérky Mayovej. Nezhody panovali aj v samotnej Británii. Situáciu vo 

Francúzsku komplikovali protesty francúzskeho Hnutia žltých viest. Situácia sa dramatizovala 

aj v Rusku a Maďarsku. V prezidentských voľbách v Rusku štvrtý raz vyhral Vladimír Putin, po  
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parlamentných voľbách v Maďarsku zosilnela pozícia premiéra Viktora Orbána. V susednom 

Česku si v januári po druhýkrát zvolili za prezidenta republiky Miloša Zemana. Svet postihli 

veľké tragédie, 14. augusta sa zrútil železobetónový Morandiho most v Janove, kde  zahynulo 

až 43 ľudí.  

Situáciu na Slovensku ovplyvnila vražda mladého novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice z februára 2018, ktorá vyvolala množstvo verejných zhromaždení a nových iniciatív. 

Pod ich vplyvom sa udiali významné zmeny vo verejnom živote. Odstúpil dlhoročný premiér 

Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák. Novým premiérom sa stal Peter Pellegrini, 

Roberta Kaliňáka nahradil najskôr Tomáš Drucker a potom Denisa Saková. Zmeny vo vláde 

pokračovali výmenami na postoch ministra kultúry, spravodlivosti, zdravotníctva a vice-

premiéra pre investície a informatizáciu. Tibora Gašpara na čele polície vystriedal generál 

Milan Lučanský, výmeny nastali aj v elitnej jednotke NAKA a národnej protikorupčnej jednotke. 

Nastal posun vo vyšetrovaní dvoch najkontroverznejších slovenských podnikateľov, Mariána 

Kočnera a Ladislava Bašternáka, ktorí boli uväznení a ďalej vyšetrovaní pre viacero káuz. Bol 

ukončený tzv. nástenkový proces s 2 ministrami, ktorých nominovala SNS počas prvej vlády 

Roberta Fica. Obaja obvinení sa ocitli vo väzení, súd ich uznal vinnými z trestných činov 

machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zo zneužívania právomoci verejného  

činiteľa. Stalo sa tak prvýkrát v histórii Slovenska. Nová vláda pokračovala v dokončení 

sociálneho balíčka, s ktorým prišiel pôvodný kabinet. Balíček bol zameraný na zvyšovanie 

platov ľudí pracujúcich v súkromnej aj štátnej sfére, masívnejšiu podporu duálneho vzde-

lávania a rekvalifikáciu nezamestnaných. Zvýšila sa minimálna mzda na 520 eur, znížila miera 

evidovanej nezamestnanosti na historicky najnižšiu úroveň 5,72 %. Bola pripravená exekučná 

amnestia, ktorá môže vymazať dlhy staršie ako 5 rokov alebo zadlženým ľuďom odpustí úroky 

a poplatky. 

Uplynulý rok bol aj rokom výročí. Celý rok sa niesol v znamení 100. výročia vzniku  

prvej Československej republiky a prijatia októbrovej Deklarácie slovenského národa. V au-

guste sme si pripomenuli 50 rokov od okupácie tankami Varšavskej zmluvy. 

10. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku, v ktorých 

boli zvolení poslanci zastupiteľstiev, starostovia obcí, mestských častí a primátori miest. 

Volebná účasť dosiahla hodnotu 48,67 %. Kandidovali v nich nominanti politických strán 

a najmä nezávislí. Títo boli vo voľbách najúspešnejší, 38 % zvolených starostov a primátorov 

boli z ich radov.  
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Začiatok roka bol aj v znamení Zimných olympijských hier v Južnej Kórei. Na Slovensko 

poputovali tri medaile, jedna zlatá a dve strieborné, ktoré získala biatlonistka Anastasia 

Kuzminová. Úspechy počas roka žali aj zjazdové lyžiarky Petra Vlhová a Henrieta Farkašová, 

biatlonistka Paulína Fialková, chodec Matej Tóth, športová strelkyňa Zuzana Rehák-

Štefečeková a mnohí ďalší. Peter Sagan získal ďalší zelený dres z Tour de France. V Rusku sa 

konali Majstrovstvá sveta vo futbale.  

Dňa 25. mája vstúpil do platnosti Súbor ucelených pravidiel na ochranu dát, známy 

ako GDPR (General Data Protection Regulation), alebo Všeobecné nariadenie na ochranu 

osobných údajov. Je to nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon 

o ochrane osobných údajov. Nariadenie má zaistiť rešpekt k súkromnému a rodinnému životu, 

stanovuje pravidlá uchovávania citlivých informácií o osobách. V praxi prinieslo a prináša 

hlavne nárast byrokracie a komplikácie, ktoré sa v mnohých smeroch ukazujú ako zbytočné 

a komplikované.  

Občanov sa dotýka aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do 

účinnosti 1. septembra. Zviera sa podľa nej už nepovažuje za vec. Novela zaviedla aj povinné 

čipovanie psov. 

 

OBECNÁ SAMOSPRÁVA A HOSPODÁRENIE OBCE 

Starosta obce 

Funkciu starostu obce vykonával Ing. Ján Čerešník, ktorý bol opätovne zvolený aj 

v riadnych voľbách. Jeho zástupcom do volieb bol Pavol Chovanec, po voľbách Ing. Anton Švarc.   

Obecné zastupiteľstvo 

Poslanci obecného zastupiteľstva do novembrových volieb - Pavol Chovanec, Anna 

Jurkovičová, Jozef Mengler, Ondrej Keračík, Ing. Vladimír Nemec, Miroslav Gurín, Ľubomír 

Pavlík, Miroslav Hlavatý, Stanislav Janák.  

Noví poslanci po voľbách - Ing. Vladimír Nemec, Ing. Anton Švarc, PaedDr. Božena Malichová, 

Mgr. art. Mário Harnúšek, Pavol Chovanec, Jana Daniel, Ľubomír Pavlík, Stanislav Janák a Jozef 

Mengler.  

Komisie  

Komisia na ochranu vereného záujmu a sociálnych vecí – predseda Pavol Chovanec, 

členovia: Jozef Mengler, Stanislav Janák. Komisia výstavby, územného plánovania a životného 

prostredia - predseda Ing. Vladimír Nemec, členovia: Ing. Miroslav Masár st., Ferdinand 
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Konopa. Komisia školstva, kultúry a športu - predseda Ľubomír Pavlík, členovia: PaedDr. 

Božena Malichová, Mgr. Anna Michalicová, Ing. Anton Švarc, Richard Keračík.  

Po voľbách: Obecné zastupiteľstvo schválilo na ustanovujúcej schôdzi zloženie komisií a náplň 

práce. Určilo tieto komisie: Komisia na ochranu vereného záujmu a sociálnych vecí – predseda  

Pavol Chovanec, členovia: Jozef Mengler, Stanislav Janák. Komisia výstavby, územného 

plánovania a životného prostredia - predseda Ing. Vladimír Nemec, členovia: Jana Daniel, Mgr. 

art. Mário Harnúšek, Ing. Miroslav Masár st., Ferdinand Konopa. Komisia školstva, kultúry 

a športu - predseda Ľubomír Pavlík, členovia: PaedDr. Božena Malichová, Mgr. Anna 

Michalicová, Ing. Anton Švarc, Richard Keračík. Všetky komisie v rámci svojej pôsobnosti 

aktívne spolupracujú s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva a zložkami orga-

nizovanými v obci.  

Obecné zastupiteľstvo určilo poslancom do správy jednotlivé časti obce. Každá časť 

tak dostala „svojho poslanca“: Ing. Vladimír Nemec - Malý Háj, Ing. Anton Švarc - ulica Mexiko 

a Prídavky, PaedDr. Božena Malichová - hlavná cesta od Rozbehov po sochu sv. Vendelína 

a ulica Záhrady na Cerovej (tzv. Kozia ulica), Pavol Chovanec - hlavná cesta od sv. Vendelína 

po súpisné číslo 360, Jozef Mengler - ulica Rechtorka a Hoštáky, Mgr. Art. Mário Harnúšek - 

Lieskové a Výmoľ, Jana Daniel - ulica nad školou a Potok, Ľubomír Pavlík - Dedina, Stanislav 

Janák - Háj po kaštieľ, Záhrada na Lieskovom, starosta - Rozbehy.  

Kontrolór obce 

Funkciu kontrolóra obce vykonával Ing. Anton Veteška.  

Zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na 5 riadnych zasadnutiach a ustanovujúcom 

zasadnutí po komunálnych voľbách.   

1. riadne zasadnutie 21. marca 2018, prítomní: starosta obce, hlavný kontrolór 

obce, 8 poslancov a občania. 

Hlavným bodom zasadnutia bolo prerokovanie Správy hlavného kontrolóra obce o kontrolnej 

činnosti za rok 2017. Poslanci ďalej riešili predaj a kúpu pozemkov.  

V rôznom obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie základného imania do spoločnosti Skládka 

Cerová, s. r. o., formou nepeňažného vkladu nehnuteľného majetku obce, ktorým sú pozemky. 

Prerokovalo žiadosti o sponzorstvo nášho občana Radovana Raka, učiteľa ZŠ s MŠ Cerová 

a reprezentanta v silovom trojboji. Starosta informoval o reakcii na výzvu na prenájom 

podnikateľských priestorov hostinca „Cerovský šenk“ a vyhodnotil stav rekonštrukcie 
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priestorov. Poslanci sa dohodli, že záujemcovia musia do 2 týždňov vypracovať a odpre-

zentovať podnikateľský zámer tak, aby k 1. 6. 2018 bola obnovená prevádzka hostinca novým 

nájomcom. Ďalej starosta podal informáciu o príprave na kamerový systém v obci – 2 ponuky, 

projekt musí schváliť Ministerstvo vnútra SR. Prezentoval návrhy na nákup inventáru do 

kultúrneho domu a ďalší plán výmeny dverí a renovácie parkiet – treba rozhodnúť o výbere 

dodávateľa. Rekonštrukčné práce sa plánujú cca od posledného júnového týždňa do 8. augusta 

2018. V tomto čase bude kultúrny dom mimo prevádzky. Upozornil, že v obci budú  

umiestnené veľké cyklomapy.   

V diskusii sa starosta, poslanci a občania vyjadrovali k separovanému odpadu, komunikáciám, 

rekonštrukcii uličiek, problému pri zvoze odpadu na skládku - zo strany skládky sľúbená 

zvýšená kontrola áut privážajúcich odpad na skládku, obmedzenej funkčnosti webovej stránky 

– je vo výstavbe, v najbližšom období bude uvedená do skúšobnej prevádzky nová tzv. beta 

verzia, chybám v evidencii na cintoríne, situácii okolo vykrývača Orange na budove školy. 

Podrobnejšie sa venovali stavu parku, autobusovej zastávky, ktorá pri zhoršených pove-

ternostných podmienkach nespĺňa pôvodné očakávania, využitiu podnikateľských priestorov 

(predajného stánku) na zastávke po skončení pekárne, dezolátnemu stav Domu smútku a jeho 

okolia vrátane katafalku (najbližšie sa bude riešiť oprava plota v nadväznosti na opravu plota 

na cintoríne na Cerovej), viacerí vyjadrili nespokojnosť so stavom budovy bývalej MŠ – 

predchádzajúci nájomca ju vrátil v značne zanedbanom stave. Ďalej zabezpečeniu zóny pre 

deti (preliezačky, kolotoč) na Lieskovom, aj napriek osadenej dopravnej značke pre zníženie 

rýchlosti častokrát samotní domáci obyvatelia prekračujú rýchlosť – potreba retardéra, 

problémom so zvýšeným počtom voľne sa pohybujúcich  psov, ktoré znečisťujú a poškodzujú 

okolie (aj napriek opakovaným hláseniam v miestnom rozhlase situácia pretrváva), zhoršenej 

technickej kvalite rozhlasu a potrebám pre zapisovateľa – absencia laptotu, diktafónu na 

hlasový záznam zo zasadnutia zastupiteľstva.    

2. riadne zasadnutie 16. apríla 2018, prítomní: starosta obce, 6 poslancov, občania.                      

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: prenájom nebytových priestorov pohostinstva nachá-

dzajúcich sa v časti Cerová 175, predaj pozemkov a žiadosti riaditeľa školy o finančný príspevok 

na rekonštrukciu elektrických rozvodov v budove školy. Vo veci prenájmu nebytových 

priestorov pohostinstva starosta prezentoval podmienky, za ktorých sa budú priestory 

pohostinstva prenajímať: výška nájmu 250 € + energie, nájomná zmluva bude uzatvorená na 

5 rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou s možnosťou predĺženia, pričom na začiatku 
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nájmu nájomca zloží trojmesačnú kauciu vopred. Ďalej predniesol zistené informácie na RÚVZ 

v Senici ohľadom technického vybavenia priestorov. Následne obaja záujemci  Ing. Miroslav 

Masár, konateľ spoločnosti KORLAT, s. r. o. Jablonica a pani Alena Mikulcová prezentovali 

svoje podnikateľské zámery, po ktorých nasledovala diskusia. Nakoľko sa traja poslanci 

nevedeli rozhodnúť, odhlasovali, že o novom nájomcovi rozhodne starosta. Po zhodnotení 

rôznych kritérií, ktoré odzneli v diskusii, sa starosta priklonil na stranu pani Aleny Mikulcovej, 

bytom Cerová 437. Vzal do úvahy dva hlasy poslancov za pani Mikulcovú. Ďalej fakt, že bude 

zabezpečený konkurenčný boj, čo by mohlo byť prínosom pre obyvateľov obce. V uznesení 

následne obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce uzatvorením nájomnej zmluvy.  

3. riadne zasadnutie 20. júna 2018,  prítomní: starosta obce, 6 poslancov, hlavný 

kontrolór obce, občania.  

Hlavnými bodmi rokovania boli: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 

2017, Záverečný účet obce za rok 2017, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2018, úprava č. 1 rozpočtu na rok 2018, VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov 

samosprávy Obce Cerová, Komunitný plán sociálnych služieb obce a odpredaj pozemkov. 

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 22 173,14 €. 

Podľa VZN č. 1 určilo jedno miesto na umiestňovanie volebných plagátov – verejná tabuľa na 

autobusovej zastávke v časti Cerová. V nadväznosti na odpredaje pozemkov poslanec Ľubomír 

Pavlík navrhol prijať VZN/smernicu ohľadom cien odpredaja pozemkov, ktorá by uľahčila 

rozhodovanie konečnej ceny odpredaja.  

Starosta obce informoval o stanovisku k žiadosti o zrekonštruovanie (poslednej) priekopy 

v časti Rozbehy – smer Bojková, o prebiehajúcej rekonštrukcii Domu smútku  – výmena dlažby, 

ďalej o zmene separovaného zberu, kde nie sú ešte dohodnuté detaily a ktorý by mal začať  

v našej obci od 1. júla 2018, o dokončení rekonštrukcie Kultúrneho domu – brúsenie parkiet 

a zavedenie umývačky riadu. Zároveň spomenul 2 žiadosti zo základnej školy – o odstupné vo 

výške 1 403 € a vyplatenie príspevku pri príležitosti dožitia životného jubilea (50 rokov) vo 

výške 1 088 €. V súvislosti s potrebami ZŠ a MŠ Cerová starosta spomenul najnovší problém – 

urgentná potreba výmeny elektrickej rúry (terajšia bola vyrobená ešte v roku 1966), s čím 

súvisí  aj  potreba  vypracovania  projektu a harmonogramu  celkovej  obnovy,  resp.  výmeny 
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zariadenia školskej kuchyne a jedálne. (Predbežná odhadovaná investícia: 2000 €).  

V diskusii sa poslanci venovali situácii ohľadom plánovanej spevnenej plochy, ktorej realizácia 

by vyžadovala zmenu územného plánu, ktorá je však veľmi zdĺhavá (6 mesiacov až 1 rok), 

problému s vytýčením prechodu pre chodcov, čisteniu Cerovského potoka – vlastníkom je síce 

obec, ale v správe ho má Povodie Moravy, treba žiadať ich zastúpenie v Malackách, zatiaľ treba 

čistiť individuálne a podľa potreby. Riaditeľ školy informoval o podujatiach a ukončení škol-

ského roka. Poslanci diskutovali o dvoch možnostiach projektu kanalizácie: tlakovej a gravi-

tačnej kanalizácii. Pre našu obec by bola vhodnejšia gravitačná, tá je však najdrahšia (je však 

bezúdržbová). Starosta informoval o Informačnom systéme cintorína. Občania sa vyjadrili 

k zlepšeniu signálu mobilného operátora Orange (vďaka sprevádzkovaniu vykrývača na 

budove školy od 15. júna 2018), financiám za rekonštrukciu pohostinstva (urgentná 

rekonštrukcia WC vo februári 2018), starostovi adresovali otázky ohľadom výstavby novej 

bytovky – vybavujú sa stavebné povolenia, poukázali na nízku účasť na zasadnutí zastu-

piteľstva zo strany občanov a pomalé zavádzanie opatrení. K tomu poslanec Ľubomír Pavlík 

oponoval, že počas organizovania ankety v decembri 2017 občania neprejavili veľký záujem 

vyjadrovať sa k záležitostiam rozvoja obce a jej ďalšieho smerovania (napr. efektívnejšie 

využitie bývalej budovy MŠ - „Ceratex“).  

4. riadne zasadnutie dňa 7. augusta 2018, prítomní: starosta obce, hlavný kontrolór 

obce, 8 poslancov, občania.  

Zastupiteľstvo prerokovalo určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasle-

dujúce volebné obdobie. Určilo jeden volebný obvod a počet poslancov stanovilo na 9. 

Zároveň určilo rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok na celé funkčné obdobie vo 

volebnom období 2018 - 2022 tak, ako ukladá zákon o obecnom zriadení.   

Pri žiadostiach o odpredaj pozemkov poslanci posúdili problematické žiadosti a na základe 

šetrení zrušili už prijaté uznesenie a v jednotlivých prípadoch odporučili nové jednania v sta-

vebnej komisii za účasti dotknutých strán.   

V rôznom starosta informoval o zámere kúpiť traktor a príslušenstvo na zimnú údržbu ciest, 

ktorá sa doteraz riešila cez firmu BTT. Predpokladaná suma za stroj s príslušenstvom bude cca 

15 000 eur, čo poslanci schválili. V rámci diskusie riaditeľ školy informoval o prácach 

prebiehajúcich v škole – rekonštrukcia elektriny na prízemí, výmena lámp, rozvodov, výmena 

ističov, na ktoré bolo urobené dohodovacie konanie s Krajským úradom Trnava, odbor školstva, 
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ale bolo zamietnuté. V súčasnosti sa podáva žiadosť o financovanie odstránenia havarijného 

stavu elektroinštalácie na Ministerstvo školstva SR. V súvislosti s tým obecné zastupiteľstvo 

schválilo finančnú dotáciu na úhradu nákladov spojených s odstránením havarijného stavu 

elektrických rozvodov v škole vo výške 7 200 eur, v prípade, ak tieto náklady nebudú uhradené 

Ministerstvom školstva SR. Poslanec Pavlík konštatoval, že škola je vo vybavenosti na veľmi 

vysokej úrovni, pre obec by malo byť prioritou udržať ju. V nadväznosti na to opäť odznela 

potreba pritiahnuť do obce mladé rodiny poskytnutím priestoru na bývanie - byty, pozemky. 

Ďalej sa poslanci informovali na separovaný zber vrecovým spôsobom – starosta informoval, 

že momentálne sa riešia zmluvy s FCC Slovensko. Občania pripomienkovali novú webovú 

stránku - je v riešení, kanalizáciu, kúpu pozemkov pri smetisku – išlo o majetkový vklad pre 

navýšenie základného imania, aby bol zachovaný pomer spoluvlastníctva 70 % ku 30 %, 

obnovu parku – začalo sa s vypracovaním štúdie a návrhov obnovy parku.  

5. riadne zasadnutie 7. novembra 2018, prítomní: starosta obce, hlavný kontrolór 

obce, 8 poslancov, občania.  

Hlavným predmetom rokovania bola Správa audítora – audit účtovnej závierky za rok 2017. 

K tomu podrobnejšie informovala ekonómka obce. Obecné zastupiteľstvo vzalo správy o au-

dite na vedomie.  

Poslanci opätovne riešili odpredaje s tým, že vyžadujú ďalšie konania.  

V rôznom prerokovali žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru o mimoriadne navýšenie 

rozpočtu DHZ z dôvodu nutnosti zakúpenia pneumatík na cisternové hasičské vozidlo,  dôvody 

žiadosti ozrejmil poslanec a predseda DHZO. Poslanci žiadosti vyhoveli. Riaditeľ školy 

predniesol Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a škol-

ských zariadení v školskom roku 2017 / 2018. Zhodnotil predchádzajúci školský rok a infor-

moval o prebiehajúcom školskom roku. Poslanci ju vzali na vedomie.    

Diskusia bola zameraná na: nový spôsob separácie odpadov, dôvody zrušenia prechodu pri 

obecnom úrade - jeho umiestnenie nezodpovedá platným normám a predpisom, nesúlad  

facebooku a webovej stránky - na webstránke sa zverejňujú úradne dokumenty, je oficiálna, 

facebookové konto má charakter viac menej neoficiálny, slúži na uverejňovanie názorov, 

postrehov a podnetov občanov, nezrovnalosti v informačnom programe Cintoríny - vec bude 

posunutá na odstránenie firme, ktorá program rieši, dôvody odpredania časti cesty pri 

smetisku, ktorou sa jazdí do Breziny, Skládke, s. r. o., čo bolo podľa občana nesprávne, lebo 

v budúcnosti, ak sa skládka predá niekomu ďalšiemu, môžu cestu ohradiť a tak znemožniť 
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prejazd do Breziny. Túto skutočnosť ozrejmili poslanci Mengler a Nemec - pozemky, na ktorých 

cesta leží, sú nevysporiadané. Ďalej sa občania informovali na príjazdovú cestu na plánované 

parkovisko, stav elektronickej kroniky - elektronizácia je takmer ukončená.  

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová 28. novembra 2018 

v Kultúrnom dome Cerová. Prítomní: Ing. Ján Čerešník – starosta obce, Ing. Anton Veteška – 

kontrolór obce, poslanci Ľubomír Pavlík, Stanislav Janák, Jozef Mengler, Pavol Chovanec, Ing. 

Vladimír Nemec, ďalší prítomní: Jana Daniel, Mgr. Art. Mário Harnúšek, PaedDr. Božená 

Malichová, Ing. Anton Švarc, občania.   

V úvode predsedníčka miestnej volebnej komisie Jozefína Fialová oboznámila 

prítomných s výsledkom volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 

2018 a odovzdala osvedčenie novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom. 

Následne novozvolený starosta obce Ing. Ján Čerešník zložil sľub starostu do rúk zástupcu 

starostu Pavla Chovanca a potvrdil ho podpisom. Sľub zložili aj novozvolení poslanci. 

Novozvolený starosta v príhovore poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli voliť a odovzdali mu 

hlas. Predostrel program na budúce obdobie a vyzval spoluobčanov, aby sa aktívne zapájali do 

diania v obci.  

Ďalej poslanci schválili program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

Oprávnením zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva poverili Ing. Antona Švarca, 

ktorý bude zároveň vykonávať aj funkciu zástupcu starostu a spoločne s PaedDr. Boženou 

Malichovou aj funkciu sobášiaceho. Sobášne dni boli určené na štvrtok a sobotu.  

V bode Určenie platu starostu obce Ing. Anton Švarc ako zástupca starostu navrhol plat vo 

výške 2 400 € mesačne.    

Zastupiteľstvo ďalej zriadilo komisie obecného zastupiteľstva, ich náplň a personálne 

zabezpečenie: 1. Komisia na ochranu verejného záujmu a sociálnych vecí - predseda Pavol 

Chovanec, členovia Jozef Mengler a Stanislav Janák, 2. Komisia výstavby, územného 

plánovania a životného prostredia - predseda Ing. Vladimír Nemec, členovia Jana Daniel, Mgr. 

art. Mário Harnúšek, Ing. Miroslav Masár st., Ferdinand Konopa, 3. Komisia školstva, kultúry 

a športu - predseda Ľubomír Pavlík, členovia PaedDr. Božena Malichová, Mgr. Anna 

Michalicová, Ing. Anton Švarc, Richard Keračík. Starosta navrhol tzv. rajonizáciu obce, ktorá 

spočíva v rozdelení jednotlivých ulíc obce do správy poslancom.   

Poslanci odsúhlasili Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Cerová. 

V diskusii sa občania zaujímali a predložili otázky týkajúce sa: prípadného využitia kaštieľa po 
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odchode sestier – na to starosta a poslanci reagovali, že obec kaštieľ kupovať nebude, nie je 

to finančne možné, v súčasnej dobe sa uvažuje o spolupráci obce a súčasného majiteľa, obec 

vstúpila do rokovania, ale situácia neumožňuje urobiť závery. Odkúpenie parku vyhodnotili 

ako správny krok, nakoľko predstavuje najväčšiu zeleň v obci – treba mu vrátiť jeho pôvodnú 

podobu (financie na projekt sa budú získavať najmä z Ministerstva kultúry SR). Doplnili, že 

projekt domova seniorov v starej škôlke nemal vhodnú koncepciu a nevyhovuje dnešným 

požiadavkám. Je jasné, že je treba rozhodnúť, čo bude s touto budovou. Ďalej odpovedali na 

otázku, k čomu má slúžiť „rajonizácia“ – bude ako prvý kontakt občana s obcou. V prípade 

návrhov, problémov alebo sťažností sa občania obrátia na „svojho“ poslanca a ten ich 

požiadavky bude tlmočiť obecnému zastupiteľstvu. Zároveň aj poslanci budú prednášať svoje 

postrehy a návrhy, čo treba v ich zverenej časti urobiť, zlepšiť, vybudovať. Starosta informoval 

o ukladaní optického kábla do zeme, ktorý vedie od trafostanice po vykrývač pod horou. 

Výsledkom bude zlepšenie signálu a zvýšenie rýchlosti internetu.  

 

Obecný úrad - štruktúra, zamestnanci 

Na obecnom úrade pracovali 3 pracovníčky: Mgr. Mária Sukupčáková, Eva Hološková 

a Mgr. Lenka Masaryková.   

Mgr. Mária Sukupčáková, samostatná odborná referentka, zabezpečovala činnosť podateľne 

a sekretariátu, registratúru, správu daní a poplatkov, stavebnú agendu, cintorínske poplatky 

a hrobové miesta, hospodársku mobilizáciu a odpadové hospodárstvo. 

Eva Hološková, ekonómka, mala na starosti financie a účtovníctvo, bola zástupkyňou 

matrikárky. 

Mgr. Lenka Masaryková, samostatná odborná referentka, pracovala ako matrikárka,  

zabezpečovala ohlasovňu pobytu, evidenciu obyvateľov, overovanie podpisov a listín, mzdy 

a personalistiku, sociálne záležitosti, kultúru a životné prostredie.  

Hospodárom a údržbárom bol Patrik Fukna a ďalším údržbárom Pavol Gažo. Obaja 

zabezpečovali prevádzku úradu a obecných budov, podieľali sa na údržbe i na stavebných 

a technických prácach v obci. 

Verejné zhromaždenia  

V priebehu predvolebnej kampane sa v obci uskutočnili stretnutia kandidátov na 

starostu - pani Eriky Juričkovičovej a Ing. Jána Čerešníka s občanmi. Obaja na nich predstavili 

svoj program a besedovali s prítomnými.  



 

12 
 

KRONIKA OBCE CEROVÁ          

Komunikácia s občanmi      

Komunikácia s občanmi sa uskutočňovala prostredníctvom osobných kontaktov,  

zasadnutí komisií a obecného zastupiteľstva a stretnutí v bežnom živote. Takto získané 

poznatky boli prerokovávané na schôdzach komisií a obecného zastupiteľstva. Úrad komu-

nikoval aj cez webovú stránku obce, novo zriadenú facebookovú stránku, obecný rozhlas 

a informačné tabule. Obec v závere roka tradične vydala obecné noviny Ceroviny.   

Propagácia obce    

Jednou z dôležitých úloh bolo aj zlepšenie propagácie obce. Jej prezentácia na 

webových stránkach bola nedostatočná, preto sa pristúpilo k jej zmene. Zatiaľ však nebola 

dokončená. Obec sa prezentovala aj v tlači. Samozrejmosťou boli prezentácie na verejných 

podujatiach.  

Našu obec v priebehu roka navštívili novinári z týždenníka MY Záhorie, boli 

zverejnené rozhovory so starostom a hasičmi. Sériu spravodajských materiálov a správ o obci 

vydala TASR - videozáznamy, zvukové záznamy a fotoreportáže. 

Hospodárenie obce 

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo 

podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 a v priebehu roku 2018 bol zmenený štyrikrát, štvrtá zmena 

vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 dňa 31. 12. 2018.  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 077 627 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 

v sume 1 078 828 €, čo predstavuje 100,11 % plnenie. Príjmy tvorili bežné príjmy – z roz-

počtovaných bežných príjmov 985 109 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 1 012 490 

€, čo predstavuje 102,78 % plnenie. V tom daňové príjmy, z výnosu dane z príjmov 

poukázanom územnej samospráve 398 076 € - 104,06 %, daň z nehnuteľností – skutočný 

príjem 39 620 € - 99,94 % plnenie, dane z pozemkov 23 115 €, dane zo stavieb 16 282 € a dane 

z bytov 223 €, nedoplatky z minulých rokov 11 €, daň za psa 499 €, za užívanie verejného 

priestranstva 527 €, za ubytovanie 61 €. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad 89 588 €. Ďalej nedaňové príjmy – 30 694 € – v tom príjmy z podnikania a z vlastníctva 

majetku - 24 054 €, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, správne poplatky, 

poplatky a platby za služby, poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Iné nedaňové príjmy – 2 408 

€. Prijaté granty a transfery - 413 922 € - 101,61 % plnenie. Kapitálové príjmy – rozpočtované 
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33 471 € – skutočnosť 33 471 € - 100 % plnenie, v tom z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

3 471 €, granty a transfery - 30 000 € – 100 % na výstavbu garáže pri hasičskej stanici. Príjmové 

finančné operácie – rozpočtované 59 047 €, v skutočnosti bolo plnenie v sume 32 867 €. V ro-

ku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR-RO v sume 32 867 €, nevyčerpané 

prostriedky zostatku obce z predchádzajúceho roku boli 0 EUR. Príjmy rozpočtových 

organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Cerová – bežné príjmy - rozpočtované 38 689 €,  

príjem 39 503€ - 102,10 % plnenie. Kapitálové príjmy neboli.  

Výdaje - z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 077 627 € bolo k 31. 12. 2018 

skutočne čerpané 1 067 031 €, čo predstavuje 99,02 % čerpanie. V tom: bežné výdaje 938 826 

€ - 98,88 % čerpanie. Tvorili ich: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania -  

80 572 €, čo je 100 % čerpanie, poistné a príspevok do poisťovní 29 942 € - 97,24 % čerpanie, 

tovary a služby - 217 605 € - 97,47 % čerpanie = prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako 

sú cestovné náhrady, energie, poštovné, všeobecný materiál, komunikačná infraštruktúra, 

telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, práce na dohody, voľby, hasiči, dopravné, 

údržba budov, strojov a zariadení, miestnych komunikácií a chodníkov, zelene, prevádzka 

knižnice, domu kultúry, miestneho rozhlasu, domu smútku a cintorínov, hradu Korlátko, 

nájomné, školenia, audit, zneškodňovanie odpadov, stravovanie dôchodcov, sociálna 

posudková činnosť. Bežné transfery - čerpané 13 436 € - 100 %, najväčší transfer bol 

poskytnutý FK Cerová v sume 9 900 €.  

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami neboli rozpočtované ani čerpané. Obec nesplácala úver, úroky ani NFV. Z roz-

počtovaných kapitálových výdavkov bolo skutočne čerpané 128 205 € - 100 % čerpanie. Medzi 

významné položky kapitálového rozpočtu patrila rekonštrukcia hostinca - vyčerpané 42 768 € 

- 100 % čerpanie. Výdavkové finančné operácie neboli k 31. 12. rozpočtované ani čerpané. 

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ - bežné výdavky – zo 

schváleného rozpočtu na rok 2018 po poslednej zmene 604 189 € bolo čerpaných 597 741 € - 

98,93 %. Kapitálové výdaje neboli rozpočtované, ani čerpané. 

Schodok rozpočtu v sume 21 069,72 € upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 13 175,39 € bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný 

príjmom z finančných operácií – zostatku z predchádzajúcich rokov. Záväzky ku koncu roka boli 

12 703,44 €.  

Obec  vytvárala  rezervný  fond  v  zmysle  ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. 
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v znení neskorších predpisov, o použití ktorého rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Jeho zos-

tatok k 31. 12. 2018 bol 146 557,71 €.  

Ďalej obec tvorila sociálny fond –  prírastky v roku 2018 boli 1 104,25 €, zostatok z ro-

ku 2018 1 422,63 €. Čerpanie k 31. 12. 2018 - stravovanie 342,75 €, ostatné úbytky 373,63 €, 

zostatok k 31. 12. 2018 v sume 1 810,50 eur. 

Majetok - obec mala k 31. 12. 2018 celkový majetok vo výške 4 292 813,57 eur.  

Obec v roku 2018 neuzatvorila zmluvu o úvere a tiež nemala uzatvorenú lízingovú 

zmluvu. 

Financovanie prenesených kompetencií na základnú školu bolo zabezpečené 

financiami účelovo pridelenými na výchovu a vzdelávanie cez okresný úrad – odbor školstva 

v Trnave, financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia sa uskutoč-

ňovalo v zmysle VZN obce č. 2/2014 a jeho dodatku č. 4/2017 takto: dotácia na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy je 2 030 €, žiaka školského klubu detí – 427 € a potenciálneho 

stravníka - 270 € ročne.  

Obec je od roku 2015 30 % podielnikom v spoločnosti s ručením obmedzením Skládka 

Cerová. Dňa 19. júla boli v spoločnosti uskutočnené zmeny - zmena základného imania 71 766 

€  z hodnoty 15 100 €, zmena osôb - nové: BREVOSA, s. r. o., (Spoločník) s výškou vkladu: 

50 236 €, Ing. Ján Čerešník – starosta obce (Dozorná rada), zrušené osoby: BREVOSA, s .r. o., 

(Spoločník) s výškou vkladu: 10 570 €, Ing. Ján Čerešník – predošlý starosta (Dozorná rada). 

Štatutárnym orgánom a konateľom spoločnosti bol PhDr. Mgr. Bronislav Vosátko, od 17. 2. 

2018. Celkové výnosy za rok 2018 boli v sume 324 934 €, zisk – 4 327 €, aktíva 1 024 506 €, 

vlastný kapitál 22 1238 €, celková zadĺženosť 97,8 %, hrubá marža 38,7 %. Zdroj: 

https://finstat.sk/48315630/suvaha 

 

VOĽBY v roku 2018 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 10. novembra 2018 od 07.00 do 22.00 h. 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov v našej obci: 944, počet voličov, ktorí 

sa zúčastnili na hlasovaní: 598, počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 598.  

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva: 596, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 

585. 

Za starostu obce Cerová bol zvolený:  Ing.  Ján  Čerešník, nezávislý  kandidát  (počet 

https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=BREVOSA%20s.r.o.%20@Bratislava
https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Ing.%20J%C3%A1n%20%C4%8Cere%C5%A1n%C3%ADk%20@Cerov%C3%A1
https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=BREVOSA%20s.r.o.%20@Bratislava
https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=BREVOSA%20s.r.o.%20@Bratislava
https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Ing.%20J%C3%A1n%20%C4%8Cere%C5%A1n%C3%ADk%20@Cerov%C3%A1
https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Ing.%20J%C3%A1n%20%C4%8Cere%C5%A1n%C3%ADk%20@Cerov%C3%A1
https://finstat.sk/48315630/suvaha
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platných hlasov 363). 

Kandidátka, ktorá nebola zvolená za starostku obce: Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka 

(počet platných hlasov 222). 

Do obecného zastupiteľstva v Cerovej boli zvolení – v zátvorke počet platných hlasov: 

1. Ing. Vladimír Nemec, nezávislý kandidát ( 354) 

2. Ing. Anton Švarc, nezávislý kandidát ( 325) 

3. PaedDr. Božena Malichová, nezávislá kandidátka ( 323) 

4. Mgr. Art. Mário Harnúšek, nezávislý kandidát ( 308) 

5. Pavol Chovanec, nezávislý kandidát ( 289) 

6. Jana Daniel, nezávislá kandidátka ( 274) 

7. Ľubomír Pavlík, nezávislý kandidát ( 255) 

8. Stanislav Janák, nezávislý kandidát (236) 

9. Jozef Mengler, nezávislý kandidát (221) 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu 

získaných platných hlasov: 

1. Mgr. Peter Chlupík, Spolu- občianska demokracia ( 205) 

2. Lenka Škrabáková, nezávislá kandidátka (193) 

3. Sára Dudková, nezávislá kandidátka (184) 

4. Zuzana Petrášová Bc., nezávislá kandidátka (181) 

5. JUDr. Dana Oravcová, nezávislá kandidátka (177) 

6. Ján Štellár, Strana zelených Slovenska (63) 

 

ŠTÁTNA SPRÁVA 

Obec spolupracovala s okresným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej 

správy, právnickými a fyzickými osobami, školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi 

orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.). V rámci zabezpečovania rozvoja obce a jej 

potrieb spolupracovala s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými 

stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce. Spolupracovala 

i s ostatnými obcami. V oblasti školstva najmä s Okresným  úradom – odborom školstva v Tr-

nave. V odborných záležitostiach komunikovala najmä s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Senici, Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny, v sociálnej a zdravotnej oblasti 

s Územným spolkom Červeného kríža v Senici.  



 

16 
 

KRONIKA OBCE CEROVÁ          

PRENESENÁ PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ SPRÁVY  

Matrika, ohlasovňa pobytu, register adries 

Naša obec mala k 31. 12. 2018   1 143 obyvateľov. Z toho 289 seniorov vo veku nad 

62 rokov.   

Narodili sa: Kryštof Daniel, Patrik Oravec, Lucia Konečná, Daniela Koreňová, Tamara 

Kocúriková, Pavol Mráz, Tobiáš  Janotka, Timea Janáková. 

Uzavreli manželstvo: Stanislav Lipár – Lenka Reháková, MUDr. Andrej Jurkovič – Barbora 

Mikulčíková, Ján Mikulec – Zlatica Vavreková, Tomáš Ráček – Kristína Knápková, Ing. Stanislav 

Ráček – Eliška Zvalová, Juraj Makay – Sandra Hirthová, Martin Krúžek – Lenka Grauová, Lukáš 

Palanský – Denisa Habová. 

Opustili nás: Ing. Jaroslava Chovancová, Jozef Gažo, Eduard Lukáč, Fedor Egry (DSS Bojková), 

Jozef Tomek, Marta Lipárová, Stanislav Ondruš, Antónia Ráčková, Anton Pekar, Peter Gubala 

(DSS Bojková), Mária Tomková, Ing. Katarína Krištúfková, Ľudmila Vávrová, Oľga Herdová, 

MVDr. Vladimír Tencer, Jozef Mikulčík, Milan Ulman, Mária Romanová, Gabriela Chovancová. 

Bývalí spoluobčania, ktorí tu boli pochovaní, resp. sme na nich spomínali: Anna Hološková, 

Rozália Hajdučková, Miroslav Oravec, Teofil Pavlík, Anna Haršányiová, Cyprián Konopa. 

Matrika zaznamenala 96 matričných udalostí. Zaznamenávala narodenie, úmrtie, 

sobáše, vydávala druhopisy matričných dokladov a potvrdenia.  

Obec zaznamenávala zmeny v evidencii obyvateľov. 5 osôb bolo evidovaných ako 

dlhodobo nezamestnaní. Prechodný pobyt v obci malo 13 občanov.  

Spoločný stavebný úrad  

Obec v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastnenia 

spolupracovala so Spoločným obecným úradom v Senici, ktorý na základe zmluvy s mestom 

Senica zabezpečoval najmä agendu súvisiacu so stavebným konaním, vydával územné 

rozhodnutia, vykonával kontrolnú činnosť, zabezpečoval  evidenciu, prešetrovanie petícií 

a sťažností, zabezpečoval výkon rozhodnutí a poskytovanie informácií v tejto oblasti.  

Spoločný školský úrad   

Spoločný školský úrad v Senici zabezpečoval pre našu školu najmä metodickú 

a odbornú pomoc.  

Sociálna oblasť 

V tejto  oblasti  obec  úzko  spolupracovala so  Spoločným obecným úradom v Senici,  

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici i s Územným spolkom Červeného kríža v Senici.   
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Pri realizácii úloh v tejto oblasti obec postupuje v zmysle Komunitného plánu sociálnych 

služieb Obce Cerová na roky 2018 – 2022.  Podľa zákona o sociálnych službách obec zabez-

pečovala prostredníctvom zmluvy s mestom Senica sociálnu posudkovú činnosť na účely 

posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby, napr. umiestnenie v zariadení pre 

seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, bolo vydaných 6 rozhodnutí. Podľa zmluvy s Územ-

ným spolkom ČK v Senici sprostredkovala opatrovateľské služby. Obec na základe žiadosti 

občanov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo 

dovŕšili dôchodkový vek a stravujú sa v školskej jedálni patriacej obci a zariadení stravovania 

Fast Food v Jablonici, rozhodla o poskytnutí príspevku na jeho stravovanie v sume 0,27 eura 

na jednu stravovaciu jednotku, v roku 2018 vydala 7 rozhodnutí.  

 

ZMENY CHARAKTERU OBCE A VÝSTAVBA 

Obec v roku 2018 zabezpečila rekonštrukcie obecných budov - bytu v zdravotnom 

stredisku v hodnote 8 884 €, pohostinstva v Cerovej – 42 768 €, uskutočnila výmenu strechy 

domu kultúry v Rozbehoch – 19 070 €, údržbu budovy obecného úradu - 1. poschodie (nové 

elektrorozvody, plynový kotol, radiátory, murárske práce) – 12 300 €, opravila a vykonala 

údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v celkovej sume 9 958 €, opravy miestneho 

rozhlasu – 1895 €, opravy a údržbu domu smútku - 3 661 €. Boli vystavané chodníky na 

cintoríne v Cerovej – 9 713 €. V rámci dokončovacích prác v kultúrnom dome bol vynovený  

interiér - brúsenie parkiet, dvere – 10 500 €, nákup stoličiek, umývačky a vybavenia do 

kuchynky - 5 353 €. Financovala výmenu plastových dverí v budove základnej školy, výdajných 

okienok v školskej jedálni – 2 141 €, opravu elektrorozvodov – 7 198 € a oplotenie MŠ – 1 241 

€. Zakúpila traktor – 12 300 €. Zakúpila i nehnuteľnosti – časť parku pri kaštieli – 19 800 € 

a pozemky pod skládku – 15 670 €. Dala vypracovať koncepčný zámer riešenia parku pri 

kaštieli - 2 880 € a podala projekt na Ministerstvo kultúry SR.   

Obec sa spolupodieľala na viacročnom projekte Záchrana hradu Korlátko v spolupráci 

s Ministerstvom kultúry, Trnavským samosprávnym krajom a nadáciou Pontis - 22 060 €.  

Projekt Záchrana hradu Korlátko  

Projekt organizuje obec v spolupráci s firmou Castel Servus - Ing. Martin Slezák a dob-

rovoľníkmi zo Smoleníc, Trstína a Bíňoviec (tzv. SmóTrBáci), ale aj z Cerovej a Dobrej Vody.  

Murárske  práce  zabezpečila  firma,  dobrovoľníci  pracovali  najmä  v  čase prázdnin, 
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uskutočnili rutinné práce, kosenie, čistenie, ale i opravy ďalších častí hradu a bezpečnostných 

zábradlí. Pomáhali pri vymurovaní veľkého prielomu múru v budove dolného hradu, 

domurovaní vetracej šachty prevétu (komín) a nebezpečného previsu múru pri vstupe do 

hradu. K zvýšeniu komfortu návštevníkov pribudol nový informačný stĺp a nová dvojlatrínka. 

Počas roka bol realizovaný archeologický výskum v spolupráci s odbornou firmou Achilles  

group, s. r. o. Pezinok pod vedením Mgr. Martina Žubora. Pracovník Krajského pamiatkového 

úradu v záverečnej správe uviedol, že „práce boli realizované na vysokej profesionálnej 

úrovni“.  

Najväčším tohtoročným podujatím na Korlátku bol Deň otvorených dverí, ktorý bol me-

dializovaný vo viacerých internetových a regionálnych médiách, bola o ňom uverejnená 

reportáž v Slovenskom rozhlase. V auguste sa uskutočnil „archeologický“ workshop, ktorý 

nakrúcala RTVS, reportáž bola uvedená 29. augusta 2018 v hlavných večerných správach 

Slovenskej televízie. (Vypočuť a zhliadnuť ich možno aj na stránke www.obeccerova.sk). Deň 

otvorených dverí navštívilo viac ako 150 návštevníkov, ktorí vstupovali cez symbolicky zria-

dené otvorené dvere. Program bol bohatý, okrem 2 prezentácií – o doterajších záchranných 

prácach – informoval Ing. Slezák, vedúci záchranných prác, o histórii hradu - sprevádzal a infor-

moval Richard Keračík – obecný kronikár, bolo pripravené občerstvenie, niekoľko stanovíšť pre 

zábavu, napr. hod polenom či kušostreľba. Podujatie bolo zakončené slávnostnou svätou 

omšou v budove dolného hradu. 

Projekt   „Komplexná obnova parku v Cerovej“.  

Obec už v priebehu minulého roka rozhodla, že dá vypracovať projekt na revitalizáciu 

parku. Preto v roku 2018 zakúpila väčšiu časť parku a zadala vypracovať koncepčný zámer jeho 

obnovy. V spolupráci s Ing. Jánom Salancim a spoločnosťou s r. o. SAIKA aťák sa ho podarilo 

dotiahnuť tak, aby sa už v budúcom roku mohol začať realizovať. V decembri podala žiadosť 

o dotáciu na jeho realizáciu na Ministerstvo kultúry SR. 

 

HOSPODÁRSTVO     

Činnosť podnikov a ich podiel na živote obce  

Naši obyvatelia, podobne ako väčšina vidieckeho obyvateľstva, dochádzajú za prácou. 

Sú zamestnancami, prípadne pracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby v oblastiach poľ-

nohospodárstva, stavebníctva, automobilového priemyslu, strojárenstva, služieb, v logistike, 

obchode, verejnej a štátnej správe, atď.  

http://www.obeccerova.sk/
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Zamestnávajú ich podniky a inštitúcie v obci, napr. Roľnícke družstvo Cerová, ZŠ s MŠ 

Cerová, Charitný domov Cerová, Domov sociálnych služieb Bojková, predajne a pohostinstvá. 

Viacerí pracujú v oblasti zdravotníctva, v blízkych zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, 

v administratíve, v miestnych, obvodných i vyšších štátnych a verejných úradoch. Pomerne 

veľký počet zamestnávajú spoločnosti Peugeot Trnava, Volkswagen Bratislava a IKEA 

Components Malacky. IKEA i Volkswagen zabezpečovali aj vlastnú autobusovú dopravu svojich 

zamestnancov.   

Tradičný zamestnávateľ z minulosti, Roľnícke družstvo Cerová, v ostatných rokoch už 

zamestnáva len niekoľko občanov. Štatutárnym orgánom bolo predstavenstvo: Mgr. Vladimír 

Blaho - predseda predstavenstva, Ing. Jaroslav Stanek - podpredseda predstavenstva, Antónia 

Bendová - členka predstavenstva. V kontrolnej komisii pracovali aj naši občania Terézia 

Hološková a Augustín Jurovatý a Edita Ričányová z Jablonice. Spoločnosť Roľnícke družstvo 

Cerová v roku 2018 znížila zisk o 47 % na 4 979 € a tržby jej klesli o 10 % na 361 251 €. Celkové 

výnosy za rok 2018 boli 572 725 €, zisk 9 393 €, aktíva 1 180 066 €, vlastný kapitál 795 760 €, 

celková zadĺženosť 32,9 %, hrubá marža – 6,3 %. 

V našej obci pôsobí firma BTT, s. r. o., ktorá vznikla v roku 2005. Jej konateľmi a spo-

ločníkmi sú JUDr. Jana Brezovanová a Peter Brezovan. Firma v areáli roľníckeho družstva 

prevádzkuje zariadenie na biodegradáciu (biologický rozklad) nebezpečných odpadov a zhod-

nocovanie ostatných odpadov a v bývalom areáli rašelinových závodov v hoteli Malvázia 

poskytuje ubytovacie, reštauračné a s nimi súvisiace služby. V oboch zariadeniach pracujú aj 

naši občania.  

Pre obec sú významné aj spoločnosti, ktoré založili naši občania, ktorí v nich zároveň 

aj pracujú. Viac ako 25 má sídlo v obci, ďalšie mimo obce. Patria medzi nich spoločnosti  

s ručením obmedzeným: Cerovan, Nádej, Korlat - poskytujúca reštauračné a ubytovacie služby 

a stavebné práce aj priamo v obci, STA-BAG-BAU, ktorá vykonáva najmä stavebné práce a úp-

ravy, strojárenské spoločnosti JH – MONT a MH welding – mont, atď. Naši občania  pracujú aj 

pre stavebné spoločnosti v Prievaloch alebo v Jablonici. 

Mnohí z majiteľov spoločností i podnikatelia výrazne napomáhajú obci i obecným 

organizáciám, škole a školským zariadeniam.  

V obci pôsobia lesné a pozemkové spoločenstvá: Urbárska lesná spoločnosť, pozem-

kové spoločenstvo Cerová a Urbársko - lesná spoločnosť Korlátko, pozemkové spoločenstvo 

Rozbehy.  
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Obchod a služby  

V našej obci sú 2 predajne potravín a rozličného tovaru - Jednota, SD Senica – 

predajňa v Cerovej, Potraviny MIX – Obchodík pri zvonici v Lieskovom - pani Ľubica Tomková. 

Svoju činnosť ukončila predajňa s pekárenskými výrobkami, do jej priestorov na autobusovej 

zastávke v Cerovej sa po úpravách presťahovala predajňa s darčekmi - pani Petronela 

Madlušková. Pohostinské služby poskytujú: Pohostinstvo U Alenky, v budove prenajatej od 

obce v časti Cerová, Jozef Masár – JOMO - pohostinstvo v Cerovej, spoločnosť Korlat – 

pohostinstvo v Lieskovom. Reštauračné a ubytovacie služby ponúka penzión Korlat v časti 

Lieskové. Služby v oblasti kozmetiky poskytuje pani Lenka Konopová – Studio krásy Lenia, 

ktorej obec  prenajala miestnosť v budove obecného úradu.   

Zdravotnícke služby v obci poskytuje ambulancia všeobecnej lekárky pre dospelých – 

MUDr. Lujza Dederová a zubná ambulancia pre deti a dospelých - MUDr. Ihab Ibrahim. 

Ambulancia pre deti a dorast je v Jablonici – MUDr. Anna Olšovská. Mnohí občania i deti majú 

všeobecného lekára mimo obce, najviac v Senici. Odbornú zdravotnícku starostlivosť 

poskytuje najmä Poliklinika v Senici, Nemocnice s poliklinikou v Skalici a v Myjave. Starší, na 

pomoc odkázaní obyvatelia využívajú aj služby SČK. Lekárenskú starostlivosť v obci poskytuje 

Lekáreň Sophia spoločnosti  SOPHIA – RF.  

Doprava a spoje 

Z roka na rok rastie počet automobilov prechádzajúcich cez obec. Hlavná cesta býva 

najviac vyťažená v čase, keď je výluka cez Bielu horu, ale i tak je dosť hustá. Naša obec je 

kopcovitá, preto vodiči často nedodržiavajú predpísanú rýchlosť. Naši občania využívajú 

vlastné autá najmä na prepravu do práce, na nákupy, za športom či za zábavou. Autobusovú 

a vlakovú dopravu využívajú najmä študenti a výletníci. Zabezpečujú ich spoločnosti Arriva 

Trnava a Železničná spoločnosť Slovensko. Ľudia čoraz častejšie využívajú aj taxíky.  

Hlavná cesta je v určitých úsekoch dosť poškodená, spôsobujú to najmä ťažké 

nákladné autá. Aj niektoré obecné cesty sú v určitých miestach dosť rozbité a hoci sa ich obec 

usiluje opravovať priebežne, nemá na opravu dostatok financií. Navyše, v niektorých častiach 

obce niektorí občania napriek upozorneniam nedodržiavajú povinnosti a parkujú tak, že 

znemožňujú plynulú dopravu.  

Telekomunikačné služby v obci poskytujú predovšetkým spoločnosti Slovak Telekom, 

Orange, O2, RadioLAN Myjava. Zabezpečujú služby televízie, pevných a mobilných zariadení, 

internetu. Spoločnosť Orange so súhlasom obce vybudovala na škole zariadenie, čím sa zlepšil 
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signál Orange, ktorý bol v obci pomerne slabý.   

Poštové služby zabezpečuje Poštový úrad. Zásielky doručujú aj ďalšie prepravné 

spoločnosti, čo občania najviac využívajú najmä pri nákupoch cez internet. Rôzne spoločnosti, 

najmä obchody, doručujú množstvo reklám, ale i zásielky do poštových schránok prostred-

níctvom roznášky, ktorú vykonávajú naši občania.  

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Téma životného prostredia sa dotýka nás všetkých. Ak nám záleží na tom, aby sme 

my, naše deti a ich potomkovia zdravo žili, musíme sa k nemu správať s oveľa väčšou 

zodpovednosťou ako doteraz.  

Našich občanov už dlhé roky ťaží organizácia a zber odpadu. V tomto roku obecné 

zastupiteľstvo konečne prikročilo k zmene. Doterajší spôsob triedenia a najmä jeho vývozu bol 

komplikovaný tým, že zberové nádoby na triedený odpad nepostačovali a tiež neboli 

pravidelne vyvážané. Tak sa v častiach obce, kde boli umiestnené, kopil plast, sklo i papier. 

Navyše, veľa občanov ani nemalo možnosť prinášať odpad do kontajnerov. Našli sa aj takí, 

ktorí ho „vyviezli radšej za obec“.  

Škola i naše organizácie síce organizovali zbery papiera a železa, ale problémy s ich 

hromadením celkom nezmizli. Školáci uskutočnili 2 zbery papiera, na jar a na jeseň, celkove 

nazbierali 13,5 tony. Zmena sa podarila až koncom novembra, z obce  zmizli žlté a modré 

kontajnery, zostali len zelené na sklo. Občania dostali vrecia na plasty a papier, spolu s in-

formáciami ako na to. Zavedením vrecového systému sa stratila anonymita pri 

veľkoobjemových kontajneroch, už nebolo jedno, že nestlačím fľašu, vhodím do vreca, čo tam 

nepatrí. Jednoducho, prišiel čas byť zodpovedný za svoj odpad.   

Ak si vezmeme do úvahy, že sme v obci v roku 2017 vyprodukovali takmer 290 t komunálneho 

odpadu, z ktorého sme vyseparovali necelých 35 t (z toho 12,38 t plastov, 11,25 t skla, 5,57 t 

papiera a lepenky, 4,94 t šatstva, 0,71 t elektroodpadu), s odretými ušami 12 %, je to strašne 

málo a bude nás to aj veľa stáť. Toto nízke percento pre nás Cerovčanov znamená vyššiu sumu 

za tonu uloženého odpadu na skládku. Ale čím viac budeme triediť, tým viac sa suma zníži.  

Náš komunálny odpad vyváža FCC Slovensko, s. r. o., prevádzka  Zohor na skládku  - Skládka 

Cerová, s. r. o., v ktorej je obec podielovým vlastníkom. Preto sa poslanci aj občania  počas 

roka zaujímali o jej hospodárenie a fungovanie. Upozorňovali na neporiadok aj nepríjemný 
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dosah skládky na život našich občanov – najmä zápach, hmyz, množstvo áut prevážajúcich 

odpad, neporiadok v okolí skládky. 

Starosta i obecné zastupiteľstvo sa dôslednejšie začalo zaoberať odpadovými vodami. 

Rozhodlo, že v budúcom období obec bude musieť situáciu urgentne riešiť.  

O dobrej vôli väčšiny občanov zlepšiť svoje prostredie vypovedá aj ich zapojenie do čistenia 

priestorov pred svojim domom i zapojenie, hoci nie veľkého počtu brigádnikov, do akcie 

"Vyčistime si chotár," konanej pod záštitou Komisie výstavby, územného plánovania a ži-

votného prostredia. Bohužiaľ, máme v obci aj takých, ktorí nedbajú ani na vlastné pozemky 

a ich okolie a neriešia nič, napriek upozorneniam.   

 

ŽIVOT V OBCI 

Tradičné podujatia 

Tak, ako každý rok, obec, spoločenské organizácie, škola a podnikatelia pripravili celý 

rad tradičných podujatí.  

Začiatok roka sme privítali ohňostrojom. Začali fašiangové plesy: najskôr ples Korlatu 

a vo februári Karneval a Ples rodičov a priateľov školy. Knižnica a škola pripravili podujatia 

k Mesiacu knihy. Dňa 30. apríla sa v Cerovej nad autobusovou stanicou a v Lieskovom pri 

zvonici stavali máje. Tento rok vydržali. Hasičom pri stavaní obecného mája hrala hudba 

a o občerstvenie sa postarali miestni dôchodcovia. Krásny a tento rok výnimočne teplý mesiac 

máj priniesol aj novinky. Najprv sa v kultúrnom dome stretli naši seniori, v spolupráci s ktorými  

školská a kultúrna komisia pripravila Posedenie pri hudbe. Vyhrávali Hudci z Kyjova. Medzi 

hosťami boli i seniori zo susedných obcí. O týždeň sem zavítali i mamičky, babičky, ale i veľa 

otcov a dedov na oslavu Dňa matiek. Pozdrav od starostu, darček a najmä krásny program 

potešil oslávenkyne i účinkujúcich. OZ Slniečko zorganizovalo predstavenie divadla AGAPÉ. 

Koncom mája sa v kostole konalo Prvé sväté prijímanie. V sobotu 26. mája Okresná organizácia 

SČK usporiadala na Rozbehoch Korlátsky deň spojený s poučením i zábavou. Mesiac júl bol  

tradične venovaný deťom. Hasiči zorganizovali Deň detí u hasičov. Škola v spolupráci s rodičmi 

pripravila tretí Školský juniáles, na ktorom slávnostne otvorila nový altánok. Návštevníci mali 

možnosť prezrieť si si prezentácie a výstavku starých máp i noviniek. Súčasťou Juniálesu bola 

slávnostná vernisáž tried ZUŠ, ktoré vedie náš nový poslanec Mgr. art. Mário Harnúšek. V zá-

vere mesiaca sa cerovskí a lieskovskí futbalisti stretli na tradičnom futbalovom derby. 

Prázdniny otvorili podujatia našich podnikateľov. Sviatočný deň 5. júl sme tradične venovali 
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Cyrilo-metodskému dňu. Na slávnostnej omši a príjemnom posedení pri hudbe a občerstvení 

sa tu stretli rôzne generácie, naši obyvatelia, rodáci. Prišlo i veľa hostí zo susedných dedín. 

O týždeň sa u nás konala ďalšia, tento raz netradičná omša priamo v hrade Korlátko. Bola 

súčasťou Dňa otvorených dverí na Korlátku, ktorý pripravili mládežníci zo spoločenstva 

SmoTrBí v spolupráci s našou obcou. Prázdniny pokračovali podujatiami na ihrisku, futbalisti 

pripravili futbalový turnaj s večernou zábavou. Po prázdninách sa začal nový školský rok 2018 

- 2019. Dňa 15. septembra sa stretli 50, 60 a 70-roční jubilanti. Po slávnostnom prijatí 

starostom obce sa zabávali v kultúrnom dome. Október bol tiež bohatý na kultúrne udalosti. 

Na hody sa obec pokúsila obnoviť tradíciu hodových zábav. V kultúrnom dome vyhrávala 

„živá“ hudba a v bufete seniori z jednoty dôchodcov ponúkali chutné občerstvenie. Pod 

pódiom čakala skutočne bohatá tombola so super cenami od našich podnikateľov. Škoda len, 

že „hodovníci“ zostali doma, alebo sa zabávali inde. Našich starších občanov si obec uctila na 

posedení v kultúrnom dome. Seniorov čakalo občerstvenie i kultúrny program, v ktorom 

vystúpili deti z folklórneho súboru Nádej z Kuklova a Senická heligónka. Najstarší 80, 85 a 90 

a viacroční jubilanti dostali darčeky od starostu obce. V kostole sa konal Organový koncert Mgr. 

art. Juraja Slovíka. V polovici októbra otvorila štvorica našich výtvarníčok, Margita Konopová, 

Jaroslava Konrádová (dcéra) a vnučky Klára Kocúriková a Veronika Konrádová, vernisáž 

nazvanú „Tri generácie“. Prezentáciu ich umeleckej činnosti v obradnej sieni obecného úradu 

si prezrelo nielen veľa Cerovčanov, ale i návštevníkov z okolia. Všetky autorky si zaslúžia náš 

obdiv a uznanie a veríme, že nás svojimi dielami potešia aj v budúcnosti. November bol 

volebný mesiac. Kandidáti na starostu obce sa prezentovali na predvolebných zhromaždeniach, 

kde im občania mohli klásť otázky. Volebným dňom bola sobota 10. novembra. Pri príležitosti 

tohtoročných významných výročí, najmä vzniku Československa, sme otvorili výstavu „Naša 

obec v Československu. Na slávnostnom otvorení autorka výstavy Božena Malichová okrem 

iného poďakovala za pomoc a spoluprácu občanom, ktorí poskytli cenné rady, fotografie, 

materiály a sú ochotní takto sa podieľať nielen na výstave, ale i na príprave podkladov na 

tvorbu publikácie o dejinách našej obce. 2. decembrová nedeľa patrila 5. vianočnej tržnici. 

Otvoril ju vianočný program detí zo škôlky. Tradične ponúkla možnosť zakúpiť si rôzne 

drobnosti, a tak prispieť na činnosť našich najmenších. Deti materskej a základnej školy 

privítali na vianočných besiedkach nielen svojich rodičov, súrodencov, starých rodičov, ale 

i mnoho občanov z našej obce. Vianočné občerstvenie pripravili krúžky rodinnej výchovy, 

ktorým pomáhali i naše šikovné seniorky. Podvečer 23. decembra sa konalo vianočné 
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stretnutie občanov pri kultúrnom dome spojené s občerstvením. K dobrej nálade prispela aj 

živá hudba.  

Veľa podujatí pre občanov pripravili aj miestni podnikatelia.  

Konfesie a cirkevný život 

Správcom farnosti v roku 2018 bol ThLic. Jozef Matis, SVD. O činnosti farnosti 

informoval na nástenke pri kostole. Za pomoci farskej rady sa uskutočnili tradičné podujatia 

a pokračovali práce na rekonštrukcii kostola. V lete bola opravená strecha, na jeseň sa 

uskutočnila výstavba prístrešku nad vchodmi do kostola.   

Rok tradične otvorila vysviacka príbytkov veriacich a koledovanie detí počas zbierky 

Dobrá novina na pomoc deťom z Etiópie, pre ktoré koledníci získali 550 eur. Netradičným 

podujatím bol januárový koncert speváckeho zboru Cantilena v priestoroch kostola. Dňa 3. 

júna sa konalo prvé sväté prijímanie, na ktorom sa zúčastnilo 6 detí. Tradičná bola omša počas 

Cyrilo-metodského dňa, ktorú celebroval prof. ThDr. Anton Adam, PhD. Na slávnosti vystúpil 

spevácky zbor z Holíča. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa mnohí veriaci 

zúčastnili celonárodnej púte v Šaštíne. V septembri bola v kostole vystavená Sviatosť oltárna. 

Na sv. Mikuláša sa tu konala slávnosť, počas ktorej deti vystúpili s programom a dostali darčeky. 

Vianočné bohoslužby spestrili erkáči a deti pod vedením Ing. Márie Huttovej, Mgr. Petry 

Rehákovej a Michaely Janákovej. Pripravili malé divadielko o príchode Ježiška. Koncom roka 

opäť koledovali deti, pre svojich rovesníkov v Ugande získali 515 eur.  

Počas roka sa vo farnosti konalo 5 krstov, 1 sobáš a 20 pohrebov.  

Farnosť spolupracovala s Kongregáciou Slovenskej provincie Milosrdných sestier 

Svätého kríža, ktorej komunita sídli v kaštieli.  

Obecná knižnica 

Vedúcou knižnice bola Mgr. Anna Michalicová. Knižnica bola otvorená vždy v stredu 

od 15.00 do 17.00.   

Bol vynovený jej interiér – nové regále, stolík, stoličky pre deti a koberec (dar). Počas 

celého roka prichádzali do knižnice mamičky s deťmi - Jana Daniel, Miroslava Harnúšková, 

Silvia Harnúšková, Miriam Chlupíková a ďalšie, ktoré si takmer každý týždeň s vlastnými aj 

ďalšími deťmi čítali rôzne knižky, rozprávali sa o nich a kreslili ilustrácie. Všetky svoje aktivity 

prezentovali na sociálnej sieti. No ale najdôležitejšie je, že deti si potom knižky požičali domov, 

aby si ich celé prečítali. Takto knižnica získala mnoho nových členov. K mladým a malým 
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pribudli aj dôchodcovia, z tých, ktorí sa stretávajú vo svojom klube dôchodcov vedľa knižnice. 

Oproti roku 2017, keď bolo prihlásených 40 čitateľov, v roku 2018 ich bolo 64, z toho  21 detí.  

Pretože v minulom roku bolo vyradených viac ako 400 kníh, v priebehu roka fungoval 

ich výpredaj, keď sa vyradená kniha predávala za 20 centov. Takto knižnica získala financie na 

zakúpenie 20 kusov nových kníh. Z projektu Fondu na podporu umenia sa podarilo získať 1 000 

eur a bolo zakúpených 117 kníh. 

Jednota dôchodcov  

Jednota dôchodcov Cerová mala 72 členov. Výbor pracoval v tomto zložení: 

Bronislava Petrášová, Jozefína Vávrová, Mária Masaryková, Anna Jurkovičová, Ing. Anton 

Švarc, Štefan Vereš a Jozefa Mikúšková.   

Seniori si počas roka pripravili turistické vychádzky a výlety -  Trnávky, Záruby, Beckov, 

Čachtice, Podolie, Železná studnička, Katarínka, Dobrá Voda, Mária Magdaléna a Tatry - 

Bachledova dolina, Trnava - Reumatologický deň, Bratislava - spoločný zájazd s Bukovčanmi 

spojený s prehliadkou parlamentu. Členovia sa zúčastnili na V. okresnom plese seniorov v Se-

nici, v priebehu roka navštívili divadelné predstavenia v Nitre, Senici, Bratislave a muzikál 

v Prahe, zabavili sa pri cimbálovke v našom kultúrnom dome, na Bukovej na juniálese a na 

vystúpení skupiny Drišľak. Úspešné boli výlety a rekondično-liečebné pobyty - dva zájazdy na 

termálne kúpaliská do Vincovho lesa a Dunajskej Stredy. V kúpeľoch Nimnica sa odrekreovalo 

17 členov, ďalších 10 seniorov absolvovalo pobyt v Turčianskych Tepliciach, Trenčianskych 

Tepliciach, Dudinciach a Bardejove. V oblasti športu, v rámci spolupráce so susednými 

organizáciami, naši seniori súťažili v Hradišti pod Vrátnom v petangu, v Plaveckom Petre vo 

viacerých disciplínach, kde získali pohár za najlepšie družstvo. Na III. okresných športových 

hrách reprezentovalo 15 členov, 10 ich postúpilo na VIII. župné olympijské hry do Trnavy-

Modranky, kde získali 6 medailí. Výnimočná bola účasť najlepšieho športovca Štefana Vereša 

na Celoslovenských športových hrách seniorov. Tradičné boli stretnutia so seniormi z Prieval, 

Bukovej, Hradišta, opekačky s hasičmi, oslavy guľatín, vianočné posedenie, návštevy knižnice 

i pravidelné stredajšie popoludnia v klube. V rámci bezpečnosti a ochrany seniorov sa členovia 

zúčastnili besedy Ako sa nestať obeťou podvodníkov s pracovníčkou Ministerstva vnútra. V ok-

tóbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa členovia i nečlenovia, seniori z obce, stretli 

v kultúrnom dome, kde pre nich obec pripravila kultúrny program a pohostenie. V rámci 

spolupráce so školou seniorky spoločne s dievčatami z krúžku Rodinnej výchovy pripravili 

tradičné vianočné pečivo a predvianočnú výstavku v škole.   
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Organizácia vyvíja bohatú činnosť, pracuje vďaka aktivite členov, podpore obce i sponzorov, 

medzi ktorých patria aj podnikatelia a organizácie. 

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

Zbor mal v tomto roku 37 členov. Jeho prácu organizoval výbor pod vedením 

Stanislava Janáka, veliteľom požiarneho družstva bol Rastislav Petráš.  

Vo februári vykonalo Krajské riaditeľstvo HaZZ Trnava kontrolu jednotky DHZO. 

V rámci kontroly bol vyhlásený cvičný poplach, pri ktorom musí zbor kategórie „A“, vykonať 

výjazd do 10 minút od vyhlásenia poplachu. Koncom mesiaca si to hasiči vyskúšali naostro, keď 

boli privolaní k požiaru stajne v Jablonici. Na jar členovia vykonali periodický výcvik nosičov 

ADP v polygóne HBZS Lozorno. Zúčastnili sa na okresnom taktickom cvičení v spolupráci s HaZZ 

Senica na letisku s námetom „pád lietadla a požiar hangárov“. Pomáhali susedným Prievalom 

pri odčerpaní vody po búrke. V júli vykonávali požiarnu asistenčnú službu na Autokrose v Senici. 

V auguste sa velitelia družstiev zúčastnili zdokonaľovacej prípravy na OR HaZZ v Senici. Asi 

najnáročnejšou akciou bol zásah pri požiari rodinného domu v Plaveckom Petre, kde  

zasahovali s dvomi cisternami v spolupráci s hasičmi z Prieval, Senice a Plaveckého Petra. V ok-

tóbri sa zástupcovia zboru zúčastnili na Stretnutí dobrovoľných hasičov pri príležitosti 100. 

výročia založenia Československa na Bradle. Celkove sa tu zišlo vyše 700 hasičov z celého 

Slovenska, Čiech a Moravy. Pri tejto príležitosti bola zboru udelená pamätná medaila. Na konci 

mesiaca dostal zbor protipovodňový vozík od ministerky vnútra Denisy Sakovej. Počas roka sa 

v zbore venovali i údržbe techniky a pravidelnému preškoľovaniu. 

Súťažné družstvo sa zúčastnilo na dvoch súťažiach – Okresných previerkach v Kútoch, 

kde v kategórii mužov nad 35 rokov získalo 3. miesto a s historickou technikou v Jablonici, tu 

obsadilo 1. miesto.  

Hasiči vykonávali aj veľa iných činností, pomoc obci pri rôznych akciách, napr. 

orezávanie stromov, stavanie mája, vianočného stromčeka, atď. V júni na hasičskej zbrojnici 

privítali deti a k MDD im pripravili rôzne súťaže a zaujímavé ukážky. Nezabudli ani na starších 

a pre nich pripravili „Posedenie pod sirénou“ so živou hudbou.  

Poľovnícke združenie 

Poľovnícke združenie malo v roku 2018 39 členov. Výbor pracoval pod vedením 

predsedu Ing. Miroslava Masára.  

Združenie obhospodarovalo poľovný revír Cerová o rozlohe cca 2100 ha. Jeho 

prvoradým cieľom bola starostlivosť o poľovnú zver a tlmenie škodnej zveri. Na zimné 
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prikrmovanie bolo pre zver pripravených viac ako 20 t dužinatého krmiva, 20 t jadrového 

krmiva, vyše 500 kg kamennej soli, seno, siláž a tiež boli podávané minerály a medikamenty 

proti prirodzeným parazitom. Vďaka starostlivosti združenie zaznamenalo vysoké prírastky 

jelenej, srnčej a taktiež diviačej zveri, v revíre sa darilo aj danielej a muflonej zveri. Umožnilo 

to splniť stanovený plán lovu, v tomto roku to predstavovalo skoro 250 kusov raticovej zveri. 

O dobrej kvalite zveri v okolí obce svedčia aj kvalitné trofeje, ktoré boli odmenou úsiliu našich 

poľovníkov. V priebehu roka sa uskutočňovali brigády, členovia odpracovali takmer 13 tis. 

pracovných jednotiek.  

Darilo sa aj v súťažiach, keď družstvo v súťaži v streľbe z malokalibrovky získalo 3- 

miesto v regióne.  

Poľovníci spolupracovali s hasičmi, futbalistami a obcou pri organizácii rôznych 

podujatí, pripravili aj tradičné podujatia pre svojich členov a manželky či partnerky, napr.  

tanečnú zábavu s gastronomickými špecialitami, ktoré servírovali kuchári a študenti zo 

spriatelenej Strednej školy gastronomie, hotelníctva a lesníctva Bzenec z ČR.   

V júni prevzali poľovnícke vyznamenania Marián Hološka – Zlatý kamzík, Jozef Tomek, 

in memoriam, Ing. Miroslav Masár, Jozef Oravec – pamätnú medailu prezidenta SPZ , Bohuslav 

Pavlík – medailu sv. Huberta.  

Materské centrum Hrajkáreň 

O činnosť centra sa starali PaedDr. Miriam Valášková, PhD., Jana Daniel a Bc. Silvia 

Harnúšková.  

Členovia sa vďaka novo zrekonštruovaným priestorom v kultúrnom dome mohli 

schádzať v príjemnejšom prostredí i častejšie. Pravidelne vždy v utorok dopoludnia od 9.30 do 

11.30 s malými deťmi a popoludní od 16.15 do 18.00 hod. s väčšími deťmi. Okrem voľnej 

zábavy a hier s deťmi pokračovali v zábavno-náučných a tvorivých aktivitách, uskutočnili 

návštevu Ekocentra Trkmánka vo Veľkých Pavloviciach, exkurziu do Hodonína – galérie a do 

ZOO, do Bibiany v Bratislave, kde si deti pod vedením významných zahraničných animátorov 

vytvorili vlastný krátky animovaný film. Podobný workshop si vyskúšali aj na Cerovej, kde si 

s učiteľom Máriom Harnúškom na hrnčiarskom kruhu vytvárali vlastné hlinené výrobky, ktoré 

si aj glazúrovali. K ďalším vydareným podujatiam patrili: grilovačka u Danielovcov, športovanie 

na futbalovom ihrisku, kde boli všetci odmenení víťaznými pohármi vďaka grantu nadácie 

Volkswagen Slovakia, kde vedúcou projektu bola Lenka Škrabáková, jesenný lampiónový 

sprievod a ďalšie.  
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Centrum poskytovalo bližšie informácie a podrobný harmonogram Hrajkárne na  

Facebooku alebo na nástenke v materskej škole.   

Futbalový klub Cerová  

Rok 2018 sa niesol v znamení ťažkej skúšky pre A mužstvo - záchrany v súťaži 

Majstrovstiev oblasti (v jarnej časti) a návrat na popredné miesta v tabuľke v jesennej časti 

nového súťažného ročníka 2018/2019. Výbor klubu pod vedením predsedu Ing. Antona 

Vetešku mal veľa práce.  

A mužstvo dostalo nového trénera, stal sa ním Pavol Ivánek. V súťažiach mal klub aj 

dve mládežnícke mužstvá prípravky a žiakov. Hráči A-čka začiatkom roka absolvovali zimnú 

prípravu a prípravné zápasy. Počas jarnej časti súťaže dosiahli nasledovné výsledky: 3 výhry, 5 

remíz a 7 prehier s konečným umiestnením na 15. mieste s  5 bodmi. V jeseni sa podarilo 

mužstvo výrazne posilniť a po polovici ročníka bolo A-čko na peknom 5. mieste s 28 bodmi za 

8 víťazstiev, 4 remízy a 3 prehry.  

Mládežnícku základňu klubu tvorili mužstvá žiakov, ktoré viedol Dušan Kassay a prípravky pod 

vedením Ing. Jána Čerešníka a od jesene Mgr. Petra Chlupíka. 5 dorastencov odišlo na 

hosťovanie do dorastu Rohožníka a na Brezovú. Žiaci sa na konci súťažného ročníka 2017/2018 

umiestnili v strede tabuľky na 5. mieste s 36 bodmi. V novom ročníku po jesennej časti žiaci 

prezimovali na 4. mieste s 19 bodmi s bilanciou 5 výhier, 4 remízy a 2 prehry. Družstvo 

prípravky vedené trénerom Ing. Jánom Čerešníkom v jarnej časti ročníka 2017/2018 skončilo 

na 9. mieste s 13 bodmi. V jesennej časti družstvo viedol Mgr. Peter Chlupík, pod vedením 

ktorého prípravkári dosiahli pekné 3. miesto s 24 bodmi v tabuľke za 8 víťazstiev a 2 prehry. 

Prípravkári sa počas zimy zúčastňovali na zimnom halovom turnaji v Senici. U družstva 

prípravky veľmi potešil záujem rodičov a starých rodičov a ich pomoc pri dovoze na tréningy 

a zápasy. 

Klub sa, samozrejme, venoval aj starostlivosti a zveľaďovaniu športového areálu 

a príprave ihriska na zápasy. Uskutočnil niekoľko brigád a upravil aj terén na dokončenie 

vedľajšieho menšieho tréningového ihriska za hornou bránou.  

Pripravil tradičné podujatia pre občanov, už 22. ročník obecného derby medzi 

rodákmi a obyvateľmi Cerovej a Lieskového s výsledkom 4:3 pre Cerovú, cez prázdniny  turnaj 

starých pánov s tanečnou zábavou, ktorý bol pre nepriazeň počasia rozdelený na 2 dni.  

Činnosť FK Cerová bola zabezpečovaná finančnými príspevkami od obce, z členských 

príspevkov a podpory viacerých subjektov a jednotlivcov. V priebehu  druhej časti  roka  2018 
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klub za finančné prostriedky získané od štátu zakúpil potreby pre mužstvá.  

Svoju činnosť prezentoval aj na sociálnych sieťach, na facebookovej stránke  

www.fkcerova.sk, kde sa nachádzajú aktuálne informácie, názory členov a prispievateľov.   

 

ŠKOLA  

Školský rok 2017 - 2018 

Škola po viacerých rokoch poklesu žiakov zaznamenala nárast. Ešte pred 5 rokmi  

mala len 113 žiakov v celej základnej škole.  

Školu školskom roku 2017 – 2018 viedol riaditeľ Mgr. Peter Mihály, funkciu 

zástupkyne riaditeľa pre základnú školu vykonávala PaedDr. Božena Malichová, pre materskú 

školu Bc. Hedviga Tichá, vedúcou školskej jedálne bola Jana Keračíková, školský klub detí viedla 

Eva Ondrušová. V práci výchovnej poradkyne pokračovala Mgr. Anna Michalicová. Súčasne 

mala na starosti koordináciu čitateľskej gramotnosti.  

Ostatné činnosti koordinovali: drogovú prevenciu Mgr. Gabriela Režnáková, 

rodičovskú výchovu Mgr. Ľubica Kiráľová, šport a telesnú výchovu Mgr. Radovan Rak a webové 

stránky školy a spoluprácu s RZ Mgr. Miriam Chlupíková. Pokračujúce projekty Infovek a Mo-

dernizácia vzdelávania zabezpečovala Ing. Štefánia Krajčovičová, projekty v oblasti 

poradenstva a E-testovanie Mgr. Anna Michalicová, DIGI škola, Zvyšovanie kvality vzdelávania 

na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva Mgr. Miriam Chlupíková. Nový projekt IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 

21. storočie zabezpečovala zástupkyňa riaditeľa PaedDr. Božena Malichová a určení 

pedagógovia. 

Súčasti školy 

Základná škola 

V základnej škole bolo 145 žiakov - na začiatku roka 142 v 9 triedach, z toho v roč-

níkoch 1. - 4. - 47 žiakov, z toho 30 dievčat v 3 triedach a v ročníkoch 5 .- 9. - 98 žiakov, z toho 

51 dievčat v 6 triedach. Pedagogický zbor tvorilo 15 pedagogických zamestnancov, z toho 12 

učiteľov, 2 asistentky učiteľa a vychovávateľka školského klubu detí.  

Triedy a triednictvo: 1. a 4. trieda Mgr. Jana Menglerová, 8 a 8 žiakov, 2. trieda Mgr. 

Gabriela Režnáková, 18 žiakov, 3. trieda Mgr. Magdaléna Tomková, 13 žiakov, 5. trieda Mgr. 

Ľubica Kiráľová, 11 žiakov, 6. trieda Mgr. Erika Konopová, 17 žiakov, 7.A trieda Mgr. Anna 

http://www.fkcerova.sk/
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Michalicová  15 žiakov, 7.B trieda Mgr. Miriam Chlupíková 17 žiakov, 8. trieda RNDr. Ľubica 

Tomovičová, 17 žiakov. 9. trieda Mgr. Silvia Gažová, 21 žiakov.   

Učitelia bez triednictva: Mgr. Radovan Rak, na rodičovskej dovolenke Mgr. Mária 

Fandlová, asistentky učiteľa: Jozefína Vávrová, Andrea Hlavatá, resp. Marta Selecká. 

Dôležitou súčasťou školy boli správni zamestnanci: Pavol Paška – školník, údržbár,  od 

1. novembra 2017 Mgr. Radovan Rak, Terézia Pavlíková a Emília Valachovičová – upratovačky 

základnej školy, Mária Tomková – účtovníčka, pamistka, Veronika Harnúšková – upratovačka 

materskej školy, Ing. Štefánia Krajčovičová – správkyňa počítačovej siete.  

V škole pracovali poradné orgány, metodické združenie a predmetové komisie:                              

metodické združenie 1. - 4, ktoré viedla Mgr. Jana Menglerová, predmetová komisia 

spoločenskovedná - vedúca  Mgr. Silvia Gažová a predmetová komisia prírodovedná - vedúca 

RNDr. Ľubica Tomovičová. Metodické združenie pripravilo aj spoločné zasadnutie s pedagógmi 

z materskej školy a školami z Prieval a Plaveckého Petra.  

Učitelia a zamestnanci pracovali v odborných komisiách a zabezpečovali i ostatné úlohy: 

učebnice, koordinovali výchovu k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnu výchovu, 

ochranu prírody a človeka, 1. pomoc a zdravotnú výchovu, Program Škola priateľská k deťom, 

spoluprácu s materskou školou a málotriednymi školami, požiarnu hliadku, bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a spravovali kabinetné zbierky a inventár školy.  

Pedagogickí zamestnanci školy sa v rámci vzdelávania zapojili do inovačného 

vzdelávania Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese, riaditeľ školy absolvoval 1. rok 

funkčného vzdelávania. Učitelia jednotlivých predmetov a koordinátori sa zúčastňovali na 

seminároch a vzdelávacích aktivitách, využívali aj e-learningové vzdelávanie - DIGI škola, e-

testovanie, zborovňa, naucteviac, edupage.sk, e-aktovka, Datakabinet, ASC agenda, EDULAB. 

PaedDr. Malichová a Mgr. Michalicová prispievali do novín školy a obce, webovú stránku 

výborne prezentovala Mgr. Miriam Chlupíková. Učitelia sa venovali aj samoštúdiu a tvorbe 

učebných pomôcok a metodických materiálov. 

Dôležité koncepčné a strategické úlohy školy pomáhala riešiť Rada školy. Pracovala 

v tomto zložení: predsedkyňa Mgr. Erika Konopová ako zástupca pedagogických zamestnan-

cov školy, členovia: za pedagógov MŠ Dana Jarásová, za nepedagogických zamestnancov školy 

Jana Keračíková, za RZ pri ZŠ Mário Harnúšek, Renáta Tomková, Jozef Vícen, za rodičov MŠ 

Mária Sukupčáková, za zriaďovateľa   Ľubomír Pavlík, Jozef Masár, Rastislav Petráš a Stanislav 

Janák.  
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Spoluprácou školy a rodiny sa zaoberalo Rodičovské združenie - Občianske združenie 

RZ pri ZŠ s MŠ Cerová. Funkciu predsedníčky vykonávala Miroslava Zíšková, tajomníčkou 

a koordinátorkou spolupráce za školu bola Mgr. Miriam Chlupíková. Vo výbore pracovalo 11 

členov, ktorí boli volení za každú triedu.  

Žiaci mali svojich zástupcov v Žiackom parlamente a triednych samosprávach.   

Práca školy vychádzala z profilácie školy, ktorá bola premietnutá do aktuálneho 

Školského vzdelávacieho programu – v 4., 8. a 9. ročníku a Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu „Škola pre život“ v ostatných ročníkoch. V triedach pracovali aj žiaci 

so zdravotným znevýhodnením, v 6. a 9. ročníku im pomáhali asistentky učiteľa. Škola dbala 

aj na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a poskytovala individuálne vzdelávanie 

žiačke v 8. ročníku. 

Škola v učebných plánoch podporila najmä profilové predmety, v rámci voliteľných hodín  

predmety Konverzácia v anglickom jazyku, Hravá  finančná matematika, Tvorivá komunikácia, 

Dopravná výchova, Tvorivá matematika, Čitateľská gramotnosť, Príprava na testovanie zo 

slovenského jazyka a z matematiky v 9.ročníku. Triedy pracovali podľa učebných plánov  takto: 

1. ročník – 22 hodín,  2. ročník – 23 hodín, 3. ročník – 25 hodín, 4. ročník – 26 hodín, 5. ročník 

– 27 hodín, 6. ročník – 29 hodín, 7. ročník – 31 hodín – 8. ročník – 30, 9. ročník - 30  hodín. 

V zmysle platnej legislatívy škola využila možnosť delenia tried na skupiny. 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa uskutočňovalo v zmysle Metodických pokynov. 

V prvom polroku žiaci dostali výpis z hodnotenia a klasifikácie. Vysvedčenie za oba polroky boli 

vydané na konci školského roka. Škola zabezpečovala ich vydanie prostredníctvom tlače cez 

program ASC agenda.  

Na konci školského roku prospelo 143 žiakov, 2 neprospeli, 1 z nich vykonal  úspešne opravnú 

skúšku, 1 opakuje ročník. Veľmi dobré správanie malo 141 žiakov, 2 žiaci boli hodnotení 

stupňom uspokojivé a 2 stupňom menej uspokojivé. 5 žiakov dostalo pokarhanie od riaditeľa 

školy. Žiaci spolu zameškali 16 104 hodín, priemer na žiaka bol 111,1 hodiny,  56 hodín bolo 

neospravedlnených. Pochvaly riaditeľa školy za prospech s vyznamenaním dostalo 61 žiakov, 

za výborný prospech 2 žiaci 1.ročníka a 29 žiakov malo veľmi dobrý prospech. Žiaci dostali 

pochvaly i za reprezentáciu školy, vzornú dochádzku a pomoc škole. 

V Testovaní 5. ročník 2017 sa zúčastnilo 10 žiakov, v MAT bol celoslovenský priemer: 64,7 % - 

19,4b, škola dosiahla 69,6 % - 20,9b, rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 
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priemeru: +4,9. V SJL – celoslovenský priemer: 62,8 – 18,9b, škola dosiahla 72,5 % - 21,8b, 

rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: + 9,7. 

Testovanie  9. ročník  2018  absolvovalo 21  žiakov. V  MAT bol celoslovenský priemer: 55,9 – 

11,2b, škola dosiahla 48,33 % - 9,7b, rozdiel priemernej úspešnosti oproti národnému 

priemeru: - 7,6.  V SJL– celoslovenský priemer: 63 % - 15,7b, škola: 60,4 % - 15,1b, rozdiel 

priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru: - 2,6. 

Školskú dochádzku na ZŠ ukončilo 21 žiakov 9. ročníka, z toho 8 dievčat a v 5. ročníku 

2 žiačky, ktoré prešli na osemročné gymnázium. Na gymnáziá prešli 4 žiaci - 2 chlapci a 2 

dievčatá, na športové gymnázium 1 dievča, na osemročné gymnázium 2 dievčatá. Na ostatné 

stredné školy boli prijatí: 1 dievča na umeleckú, 1 na zdravotnícku, 4 na ekonomickú 

a obchodnú, 2 chlapci na dopravnú, 1 na poľnohospodársku a lesnícku, na SOŠ v Senici  – 4, na 

SPŠ Myjava - 1, mimo Slovenska – 2, z toho 1 dievča. 

Tradične bohatá a úspešná bola práca školy s talentami. Žiaci sa pod vedením svojich 

učiteľov a vďaka podpore rodičov zapojili do týchto súťaží:   

V matematike do olympiády, kde v okresnom kole uspeli 3 úspešní riešitelia: siedmak Peter 

Chlupík - 2. miesto, šiestačka Tamara Kabaňová - 4. miesto, piatačka Diana Valičeková – 4. 

miesto, zúčastnili sa siedmačky Ema Chovancová a Elena Beňáková. Pripravovali ich Mgr. 

Ľubica Kiráľová a Mgr. Miriam Chlupíková. Veľký úspech škola dosiahla v Pytagoriáde, kde bol 

v celoslovenskom kole úspešným riešiteľom siedmak Peter Chlupík, keď predtým vyhral 

okresné kolo. V okresnom kole bola úspešná aj šiestačka Tamara Kabaňová – 3. miesto. 

Riešiteľmi boli: piatačka Diana Valičeková, šiestak Filip Holič, siedmačky Ema Chovancová 

a Vanessa Holičová, štvrtáčky Tatiana Zíšková a Monika Michalicová, pripravovali ich Mgr. 

Miriam Chlupíková, Mgr. Ľubica Kiráľová a Mgr. Jana Menglerová. Úspešný bol aj 

MATEMATICKÝ KLOKAN. V celoštátnom kole najlepšie uspeli: prvák Michal Chlupík - 100 % - 

tný percentil, siedmačka Ema Chovancová, tretiak Jakub Valášek, druháčka Nela Chovancová, 

siedmak Peter Chlupík, deviatak Tomáš Tarkoš. Súťaž zorganizovala Mgr. Miriam Chlupíková. 

Tradičné úspechy dosiahli geografi, v INTERNETOVEJ SÚŤAŽI GQIQ v celoslovenskom kole bez 

rozdielu kategórií 2. miesto získal siedmak Peter Chlupík, 3. miesto deviatak Tomáš Tarkoš. 

V jednotlivých kategóriách: 12 – 13 rokov – Peter Chlupík - 1. miesto, Lucia Cervová – 3. miesto, 

13 – 14 rokov - Ema Chovancová – 3. miesto, kategória nad 14 rokov - Tomáš Tarkoš – 2. miesto. 

Deviatak Tomáš Tarkoš sa v GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE dostal až na celoslovenské kolo, v kraj-

skom kole boli 3 úspešní riešitelia, v okresnom 4: siedmak Peter Chlupík – 1. miesto v okrese 
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a 2. miesto v kraji, deviatak Tomáš Tarkoš – 1. miesto v okrese a 2. miesto v kraji, siedmačka 

Ema Chovancová – 3. miesto v okrese a 9. miesto v kraji, piatačka Diana Valičeková – 4. miesto 

v okrese.  Ďalšími  riešiteľmi  boli  piatačky  Andrea Petrášová a Dominika Dobrucká.  Geografov 

pripravovala Mgr. Miriam Chlupíková. 

Podobne to bolo aj v DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE. I tu sa blysol deviatak Tomáš Tarkoš, ktorý sa 

stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola, keď predtým vyhral okresné aj krajské kolo. 

V krajskom kole bola úspešnou riešiteľkou aj siedmačka Ema Chovancová – získala 2. miesto 

v okrese a 7. v kraji, v okresnom kole úspešne zabodovali aj siedmak Peter Chlupík a ôsmak 

Eliáš Benedikovič – 3. miesta, šiestaci Filip Hrebeň - 2. miesto, Filip Holič - 5. miesto, deviatačka 

Vanessa Jánošková – 4. miesto. Pripravovala ich zástupkyňa PaedDr. Božena Malichová.  

Umiestnenia priniesli aj súťaže v slovenskom a anglickom jazyku: OLYMPIÁDA SJL, v ktorej sa 

deviatačka Natália Krčová stala úspešnou riešiteľkou, pripravovala ju Mgr. Silvia Gažová, 

anglický Shakespearov pamätník, kde v okresnom kole skupina 8. - 9. ročník v dramatizácii 

získala 1. miesto: Natália Krčová, Tomáš Tarkoš, Vanessa Holičová, Sabína Ščepková, Peter 

Chlupík, Ema Chovancová, Lucia Cervová, Elena Beňáková a OLYMPIÁDA V ANJ, kde bol 

v okresnom kole úspešný siedmak Peter Chlupík – 4. miesto. Obe súťaže pripravovala Mgr. 

Erika Konopová.  

Nedali sa zahanbiť ani recitátori. Najlepšie umiestnenie získal tretiak Jakub Valášek, 

v celoslovenskom kole súťaže ŠALIANSKY MAŤKO sa umiestnil na 3. mieste a získal aj Cenu 

časopisu Slniečko. Predtým zvíťazil v krajskom aj okresnom kole, kde sa zúčastnila aj Sabína 

Ščepková. Pripravovali ich Mgr. Ľubica Kiráľová a Mgr. Anna Michalicová. V tradičnej súťaži 

HURBANOV PAMATNÍK sa v obvode umiestnili Natália Krčová a Christine Uhrínková - 2. miesta, 

Natália Zonová 3. miesto, zúčastnila sa Klára Huttová. Pripravovali ich Mgr. Anna Michalicová 

a Mgr. Ľubica Kiráľová. 

Jakub Valášek a jeho bratranec Matej Harnúšek boli úspešní aj v literárnej súťaži Orbis Pictus 

- SLOVO 2017. V celoslovenskom kole v I. kategórii Voľný žáner sa Matej a Jakub umiestnili vo 

svojich kategóriách na 2. miestach.  

Svoj úspešný rok zavŕšil Jakub v speváckej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA, v okresnom kole bol 

druhý, pripravovala ho Mgr. Ľubica Kiráľová. 

Družstvo v zložení Daniela Tarabová, Sabina Buchová a Eliáš Benedikovič, náhradníčka  

Barbora Hlavatá, sa v dekanátnom kole BIBLICKEJ OLYMPIÁDY prebojovalo na 3. miesto,  

pripravovala ich Mgr. Silvia Gažová.  
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Veľa úspechov škola dosiahla v športe. Zapojila sa do okresných kôl v týchto súťažiach: 

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY - B družstvo v zložení: Sabína Buchová, Sabína Beňáková, Tomáš 

Tarkoš získalo 2. miesto, A družstvo: Ondrej Keračík, Michal Mikulčík, Lucia Cervová – 6. miesto, 

pripravoval Mgr. Radovan Rak. 

BASKETBAL, HÁDZANÁ dievčatá a MALÝ FUTBAL staršie a mladšie dievčatá – 2. miesta, 

FLORBAL 3. miesto: Sabína Beňáková, Vanessa Jánošková, Natália Jánošková, Diana Ščepková, 

Sabína Buchová, Lucia Cervová, Liliana Mikulčíková, Sofia Mikulčíková, Sabina Ščepková, 

Daniela Holičová, Lenka Vitteková, Elena Beňáková, Michaela Barkóciová, Vanessa Holičová,  

Sabína Ondrová, Klaudia Mikúšková. 

FLORBAL chlapci - účasť: Ondrej Keračík, Tomáš Tarkoš, Peter Chlupík, Jakub Roman, Dano 

Ďurinák, Jakub Vicen, Tadeáš Ševčík, Ján Tomek.  

MALÝ FUTBAL – mladší chlapci 3. miesto: Peter Chlupík, Juraj Petráš, Tomáš Gočál, Marcus 

Uhrínek, Jakub Vícen, Ľuboš Slovák, starší – účasť: Ján Tomek, Tomáš Tarkoš, Peter Chlupík, 

Ondrej Keračík, Jakub Vicen, Jakub Roman, Ľuboš Daniel, Marcus Uhrínek.  

Starší chlapci sa zapojili aj do FUTSALU: Adam Zubák, Marcus Uhrínek, Danko Ďurinák, Ján 

Tomek, Ondrej Keračík, Tomáš Tarkoš, Jakub Vicen, Jakub Roman, Ľuboš Daniel.  

Vo VYBÍJANEJ sa dievčatá prebojovali na krajské kolo, tu obsadili vynikajúce 2. miesto, predtým 

v okrese prvé: Vanessa Holičová, Sabina Ščepková, Aneta Tomková, Klaudia Mikúšková, Lucia 

Cervová, Liliana Mikulčíková, Sofia Mikulčíková, Elena Beňáková, Klára Mihálová, Diana 

Mihálová, Sabina Ondrová, Michaela Barkóciová.  

V CEZPOĽNOM BEHU družstvo chlapcov bolo v kraji šieste, v okrese prvé - Adam Zubák, Peter 

Chlupík, Danko Ďurinák, dievčatá Diana Ščepková, Liliana Mikulčíková a Sofia Mikulčíková sa 

zúčastnili okresného kola.    

Dvojnásobnú krajskú účasť škola zaznamenala aj v ATLETIKE, Vanessa Jánošková tu vo vrhu 

guľou získala 5. miesto, v okrese bola druhá, Danko Ďurinák vo výške 6. miesto, v okrese bol 

tretí. Do súťaží v okresnom kole sa zapojili aj Sofia Mikulčíková a Liliana Mikulčíková, Jakub 

Roman, Vanessa Jánošková a Tomáš Tarkoš.  

Športové súťaže pripravovali: Mgr. Radovan Rak, pomáhali zástupkyňa PaedDr. Božena 

Malichová a riaditeľ Mgr. Peter Mihály 

Škola pripravila veľa podujatí, ktoré sú popri súťažiach tradičnou pýchou školy.       

V januári sa 25 žiakov zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v oravskej Novoti v spolupráci so ZŠ 

Brezová pod Bradlom. Tréneri a pedagogický dozor: riaditeľ Mgr. Peter Mihály a učitelia Mgr. 



 

35 
 

KRONIKA OBCE CEROVÁ          

Radovan Rak a Mgr. Gabriela Režnáková. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu boli kurzy 

a akcie zamerané na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti, environmentálnej výchovy – 

zber papiera, brigády, drogovej prevencie v spolupráci s CPPPP Senica a s Policajným zborom 

SR. Triedy si pripravovali prezentácie, podujatia s rodičmi, vychádzky, návštevy knižníc, 

plavárne, divadiel, pripravovali program na podujatia. Najstarší sa starali o mladších 

spolužiakov.  

V bohatej krúžkovej činnosti bolo formou vzdelávacích poukazov zapojených 140 

žiakov, veľa z nich navštevovalo viacero krúžkov. Prehľad krúžkov: Športový dievčatá, vedúca 

PaedDr. Božena Malichová, Športový chlapci 2 oddelenia, vedúci Mgr. Peter Mihály a Mgr. 

Radovan Rak, VIEM VIAC, vedúca Mgr. Miriam Chlupíková a učitelia zodpovední za jednotlivé 

oblasti, Rodinná výchova - 2 oddelenia, vedúce Mgr. Ľubica Kiráľová, RNDr. Ľubica Tomovičová, 

Krúžok anglického jazyka 1. – 2. ročník, vedúca Mgr. Magdaléna Tomková, Športová príprava 

1. stupeň, vedúca Mgr. Gabriela Režnáková, Šikovníček, vedúca Mgr. Jana Menglerová, 

Umelecký, vedúce Mgr. Anna Michalicová, Mgr. Ľubica Kiráľová. 

Škola využila aj aj kultúrne poukazy pre 15 učiteľov a 142 žiakov. Veľa z nich použila 

na školské podujatia i vstupenky v rámci výletov a exkurzií, napr. do expozície Múzea 

holokaustu v Seredi a do centra Atlantis v Leviciach. Vyučujúci v rámci predmetov  

zorganizovali exkurzie do Záhorskej galérie a Hornozáhorskej knižnice Senica, Hornozáhor-

ského strediska, exkurziu na Katarínku – Dobrú Vodu. Žiaci boli na výletoch v Bratislave a Níz-

kych Tatrách. Zamestnanci školy boli na exkurzii v Terchovej.  

Škola bola aj v tomto roku zapojená do národných projektov spolufinancovaných 

Európskou úniou. Prvý raz sa zapojila do nového projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. 

storočie. Výchovno-vzdelávaciemu procesu napomáhal i projekt UNICEF Slovakia, plnením 

ktorého si škola opäť vyslúžila titul „Škola priateľská k deťom“. Žiaci sa zapojili aj do národného 

projektu „Detský čin roka“, školských projektov: „Čo nás zaujíma, „Minigaléria školy. Bohatá 

bola projektová činnosť ŠKD, napr. Hry na povolania s nadáciou Volkswagen Slovakia. 

Škola má pre túto svoju činnosť veľmi dobré podmienky. Snaží sa ich neustále 

zlepšovať. Preto aj v tomto roku zabezpečila modernizáciu priestorov, nový nábytok, 

vybavenie, učebné pomôcky. Vďaka dobrej spolupráci so zriaďovateľom a sponzormi školy sa 

jej podarilo realizovať výstavbu altánku, učebne v prírode, ktorý bol slávnostne otvorený pri 

príležitosti Juniálesu a bude sa využívať najmä na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy i ŠKD.  
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Pokračovalo aj doplňovanie učební pre vyučovanie technickej výchovy, podarilo sa doplniť 

nový nábytok aj vybavenie do kuchynky.  

V škole sa udiali aj výnimočné udalosti. Narástol počet detí. Prišli žiaci nielen zo spá-

dových škôl, ale i z ďalších obcí na 1. i na 2. stupeň. K nárastu detí prispelo dobré meno, ktoré 

si naša škola stále udržuje.   

Na konci školského roka ukončila svoje pôsobenie na škole už dôchodkyňa, vycho-

vávateľka Jozefína Vávrová, ktorá tu pôsobila celý svoj profesný život, neuveriteľných takmer 

50 rokov. Dlhé roky pôsobila ako vychovávateľka a učiteľka, ostatné roky ako asistentka učiteľa. 

Svoju dlhoročnú činnosť na škole k 1. novembru 2017 ukončil školník – údržbár Pavol Paška. 

Jeho činnosť po odchode zabezpečoval učiteľ Mgr. Radovan Rak. Na konci roka odišla do dô-

chodku kuchárka Anna Škvorcová. Počas roka oslávila životné jubileum učiteľka materskej 

školy Dana Jarásová.   

Školu navštívilo aj viacero hostí – naši starostovia, poslanci obecného zastupiteľstva, 

Peter Kovačič, vedúci Spoločného školského úradu a zástupcovia rôznych organizácií a in-

štitúcií. 

Na záver školského roka starosta obce Ing. Ján Čerešník udelil tradičnú „Cenu starostu 

obce Cerová“ najúspešnejšiemu žiakovi školy deviatakovi Tomášovi Tarkošovi a riaditeľ školy 

Mgr. Peter Mihály „Cenu riaditeľa školy“ pre úspešnú reprezentantku školy deviatačke Natálii 

Krčovej. Žiaci ocenení za prospech, správanie a reprezentáciu školy dostali tričká s logom školy, 

knihy a darčeky, ktoré venovalo rodičovské združenie.   

Školský klub detí  

Pracoval v tomto roku s rekordným počtom 42 detí, z toho 27 dievčat. Vo výchovno-

vzdelávacej práci postupoval podľa svojho Inovovaného výchovného programu „Cerováčik“ - 

zabezpečovala ho vychovávateľka Eva Ondrušová.  

Materská škola 

V škôlke bolo 32 detí, z toho 15 dievčat. Činnosť zabezpečovali: zástupkyňa riaditeľa 

školy pre MŠ Bc. Hedviga Tichá, učiteľky Dana Jarásová, Mgr. Jana Mihelová, na materskej 

dovolenke bola Bc. Elena Gažová. Podobne ako vlani škola postupovala v inovovanom 

výchovno-vzdelávacom programe „Objavujeme svet“.  

SLNIEČKO pri Materskej škole  

Občianske združenie Slniečko aktívne pomáhalo materskej škole aj tento rok. 

Podarilo sa mu pripraviť viaceré, pre Slniečko už tradičné akcie, napr. rozprávková oslava MDD,  
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divadelné predstavenie pre deti a rodičov, príchod Mikuláša, Vianočná tržnica. Počas tržnice 

vystúpili deti s pesničkami, koledami a malým divadielkom O dvanástich mesiačikoch. Potom 

si návštevníci popri punči a kapustnici mohli zakúpiť tradičné ručne vyrábané výrobky a cuk-

rovinky. Dokonca sa konala aj dražba. Z financií združenia boli zakúpené didaktické pomôcky, 

hračky pre deti k MDD, prispelo sa aj na výlety a vystúpenie bábkového divadla.  

Školská jedáleň 

V jedálni sa stravovalo 32 detí materskej školy, 108 žiakov základnej školy, 21 

zamestnancov a 5 iných, spolu: 166. Vedúcou školskej jedálne bola Jana Keračíková, vedúcou 

kuchárkou Antónia Holičová, kuchárkou Zuzana Zonová a pomocnou kuchárkou Katarína 

Pavlíková, resp. Anna Škvorcová.     

 

POČASIE A PRÍRODA 

Náš záhorský región je, čo sa týka počasia, dosť unikátny. Keď mrzne v Tatrách, mrzne 

aj u nás. Keď neprší, tak u nás duplom. A keď je horúco, „Sahara“v Bori doslova horí.  

Začiatok roka bol pomerne teplý, na Troch kráľov bolo viac ako 13°C. V polovici 

mesiaca prišlo ochladenie, sneženie, poľadovica, priemer dennej teploty sa pohyboval okolo 

2°C. Dňa 20. februára husto snežilo, bola veľká poľadovica a v celej obci súvislá snehová 

pokrývka. Sneh trval  aj v marci, rána bývali chladné, bolo až -13,2°C. Prenikol k nám studený, 

pôvodom arktický vzduch. Na Záhorí sme zaznamenali viac ako 6 dňovú sériu ľadových dní, 

kedy bola maximálna denná teplota vzduchu pod bodom mrazu. Inými slovami, mrzlo 

nepretržite. Pred sviatkom žien sa výrazne oteplilo, bolo až 12,9°C, teda počasie, ako na 

hojdačke. V polovici marca, keď sa už ľudia začali tešiť na príchod jari, prišlo znova výrazné 

ochladenie, potom sa však začalo rýchlo otepľovať. Prišiel dážď a búrky. Jar však trvala len 

zhruba 2 týždne a už v prvej polovici apríla nás prekvapil príchod leta. Apríl 2018 bol na väčšine 

staníc vôbec najteplejším aprílom od začiatku systematických meraní na území Slovenska. 

Priemerná teplota za apríl bola u nás vyše 20°C. Teplo spôsobilo prvé problémy so suchom.  

Leto bolo mimoriadne teplé a veľmi dlhé. Až na malé výnimky sa skončilo väčšinou ako druhé 

až piate najteplejšie od roku 1951. Už 5. mája bolo skoro 28°C. Teplé až horúce júnové a júlové 

počasie pokračovalo v priebehu väčšiny augusta, pričom sme počas nej zaznamenali viac ako 

20 tropických dní v rade. Doteraz najdlhšia séria tropických dní sa na našom území vyskytla 

v lete v roku 1994. Počas tohtoročného leta bolo nadnormálne aj trvanie slnečného svitu – 

http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=936
http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=925
http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=951
https://www.facebook.com/shmu.sk/videos/vb.132018136871768/347104202764683/?type=2&theater
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vyše 1600 hodín, čo je v porovnaní s normálom o vyše 200 hodín viac. Teploty u nás vystúpili 

až na 38°C. Mierne sa ochladilo až v závere augusta.  

V prvých dňoch septembra počasie u nás ovplyvňoval zvlnený studený front. Priniesol zrážky 

aj vietor, na území Slovenska sme zaznamenali aj tornádo. Záverom októbra bolo naopak 

veľmi teplo. Celkove však boli obidva mesiace takmer bez zrážok. Prvé mrazivé dni prišli až 

v polovici novembra. Častý bol silný vietor, mlhy. 19. nás prekvapil sneh, na Katarínu bol dážď. 

Začiatkom decembra mrzlo, na Mikuláša snežilo a bol silný vietor. Sneženie pokračovalo, 

dokonca snežilo aj na Štedrý deň, no potom sa oteplilo a mrholilo. Snežilo a mrzlo až od 30. 

decembra.   

MIMORIADNE UDALOSTI A ZAUJÍMAVOSTI 

Obecný úrad v Cerovej začal 22. januára 2018 konanie vo veci vyhlásenia ochrany 

osobitne chránenej časti prírody na základe doručenia zámeru „Projektu ochrany chráneného 

stromu Dub v Pustom Mlyne a jeho ochranného pásma“, ktorý vypracovala Štátna ochrana 

prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Dub je chráneným stromom v SR na 

základe rozhodnutia od roku 1999.   

Dňa 5. mája 2018 sa v Cerovej na chate SNP v časti  Rozbehy uskutočnilo IX. stretnutie 

Mladej generácie Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ktorá združuje ľudí pracujúcich v oblasti 

jadrovej energetiky a fyziky vo veku do 36 rokov a študentov univerzít študujúcich jadrovú 

energetiku, fyziku alebo techniku, s členmi Mladej generácie Českej nukleárnej spoločnosti. 

Stretnutie bolo rozdelené na kultúrnu a odbornú časť. V kultúrnej mladí fyzici poznávali okolitú 

prírodu a históriu, odborná bola  zameraná na diskusiu. Zámerom stretnutia vytvorenie 

spoločného tímu.    

(Prevzaté z https://www.nuclear.sk/ix-stretnutie-mg-snus-a-yg-cns/, krátené.) 

Na výstavke o našej obci mnohých Cerovčanov prekvapila informácia o paleon-

tologických nálezoch v našej obci. Prvý raz sa o nich písalo v Cerovinách v roku 2012, ale potom 

informácie zapadli prachom. Nálezisko v našom Čiernom potoku sa  však za dobu  viacročného 

výskumu zaradilo k najvýznamnejším svetovým paleontologickým lokalitám. V íloch, ktoré sa 

tu usádzali asi pred 17 miliónmi rokmi, sa nachádza veľmi kompletne zachované spoločenstvo 

hlbokovodných živočíchov. Výskum v lokalite vedú vedci z Univerzity Komenského v Bratislave 

v spolupráci so špecialistami z Poľska, Veľkej Británie, Rakúska, Francúzska, Nemecka a Českej 

republiky. Unikátnosťou tejto oblasti je hlavne fakt, že sa tu vyskytuje veľmi bohaté spektrum 

živočíchov, dá sa povedať, že veľká časť vtedajších spoločenstiev zanechala v íloch pri Cerovej 

https://www.nuclear.sk/ix-stretnutie-mg-snus-a-yg-cns/
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nejakú stopu. Môžeme tu pozorovať skameneliny rôznych skupín mäkkýšov vrátane 

hlavonožcov, kôrovcov, ježoviek, koralov aj morských hubiek. Mnohé fosílie sú vo výnimočne 

dobrom stave, s pôvodnými schránkami alebo kostrami. Okrem jedného nového rodu a tri-

nástich nových druhov živočíchov tu boli opísané aj dva nové druhy sladkovodnej rastliny 

patriace úplne novému rodu, ktoré boli zjavne prinesené do tunajšieho mora riekou 

z neďalekého kontinentu.   

Naši športovci  

Mgr. Radovan  Rak pôsobí v našej škole už tretí školský rok. Učí telesnú  výchovu,  

býva na bytovke pod školou. Narodil sa v srdci Záhoria, v Malackách, detstvo a školské roky 

prežil v Brezovej pod Bradlom. Má 5 ročného syna Mateja.  

Študoval na učilišti, potom si urobil maturitu na odbornej škole a absolvoval štúdium telesnej 

výchovy a slovenského jazyka a literatúry na vysokej škole. V škole sa venuje nielen vyučovaniu, 

pripravuje žiakov na rozličné súťaže, jeho krédom je ísť na každú súťaž s najvyššími ambíciami, 

pripraviť sa čo najlepšie, a keď sa odovzdá maximum, každé umiestnenie má cenu víťazstva. 

Sám je aktívnym športovcom. V minulosti súťažil v kulturistike, v súčasnosti sa venuje silovému 

trojboju. Pozostáva z troch disciplín - drepu, tlaku a ťahu na maximálny výkon, pracuje sa s ex-

trémnymi váhami, niekedy presahujúcimi i 300 kg. V tomto športe dosiahol rad vynikajúcich 

výsledkov. Je sedemnásobným majstrom Slovenska, dvakrát bol druhý na Majstrovstvách 

Európy v kategórii nad 40 rokov. Jeho záľubou je aj filmovanie. Ako komparzista účinkoval aj 

v oskarovom filme Gladiátor a v súčasnosti je súčasťou tímu pri filmovaní filmu Správa, v ktorej 

je zachytená pravdivá história úteku dvoch Slovákov z koncentračného tábora v Oswienčime.  

Naša úspešná bežkyňa Miroslava Zíšková tento rok opäť reprezentovala v Moravsko-

Slovenskom bežeckom pohári, kde sa stala jeho absolútnou víťazkou. V jeho rámci absolvovala 

26 pretekov, niekedy aj 5 za mesiac. Len v Pohári získala 8 umiestnení na 1. mieste, 13 na 2., 

na Majcichovskej desiatke si spravila osobák na 10 km a to 42:53 min, na Medzinárodnom 

maratóne mieru v Košiciach bežala polmaratón v osobnom rekorde 1:36:39 hod. a umiestnila 

sa v absolútnom poradí na 21. mieste a za celú finančnú správu Slovenskej republiky bola prvá.   

 

HISTORICKÉ OKIENKO 

Keď tento rok v školskej a kultúrnej komisii premýšľali, ako si pripomenúť významné 

výročia „osmičkových rokov“, napadlo ich zužitkovať a rozšíriť materiály, ktoré sa podarilo 

nazhromaždiť počas uplynulých 2 rokov.  
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Tak vznikla výstavka NAŠA OBEC V ČESKOSLOVENSKU (Cerová, Lieskové a Rozbehy 

v rokoch 1918 – 1992) v obradnej sieni na obecnom úrade. K nej sa podarilo sústrediť aj veľa 

zaujímavostí zo života ľudí, ich obyčajné každodenné príbehy spojené s dobou, v ktorej žili.  

V obecných novinách boli nazvané spoločným názvom Zo spomienok s podtitulom 

„prvorepublikových – z doby 1918 - 1938“. Autorka Božena Malichová v nich vyrozprávala 

zaujímavé príbehy.  

Prvý príbeh je spojený s menom František Bosák. Naši najstarší obyvatelia si možno spomenú, 

že to bol cerovský notár, ktorý v našej obci pôsobil v medzivojnovom období - v rokoch 1919 

– 1938. Pochádzal z Čiech. Jeho manželka Bernardína bola jednou z prvých učiteľov, ktorí naše 

deti učili v škole po slovensky, aj keď sama bola Češka. V prvých povojnových rokoch bolo 

slovenské školstvo i verejná správa odkázané na pomoc našich susedov. Mali sme málo 

slovenských učiteľov i úradníkov. Aj preto do našej obce, podobne ako do všetkých regiónov 

Slovenska, po roku 1919 prichádzali moravskí a českí učitelia, úradníci, četníci. Takto k nám 

prišli Bosákovci. Ich príbeh opísal vo svojich spomienkach syn František, ktorý sa venoval 

histórii a svoj profesionálny život zasvätil učiteľskej a odbornej práci na PF v Českých 

Budejoviciach.  

Narodil sa v Cerovej – Lieskovom 21. 7. 1922. Svoju rodnú obec mal veľmi rád a celý život na 

ňu spomínal. Už jej názov mu pripadal kuriózny. Spomína, že českí úradníci nemohli pochopiť, 

kde miestni obyvatelia naň prišli. Buď písali Cerová-Liesková alebo Cerové – Lieskové. A pritom 

len domorodci vedeli, kde končí Cerová a začína Lieskové. Píše: „Vyčítal som v duchu otcovi, 

že vo svojej demokratičnosti vyhovel požiadavke „Léskovanú“, ktorí sa pričinili o tak kuriózny 

názov obce, keď sa hľadala náhrada za maďarský názov Korlatkö.“ Svoju obec opísal takto: 

„Vždy ma mrzelo, že v celej dedine nebola ani jedna ulica, kde by boli domy vo dvoch radách 

proti sebe. Jednoradové ulice sa rozbiehali do kopcov, hodne domov lemovalo potok, iba pred 

kostolom bol veľký oplotený priestor, snáď pôvodne cintorín. Na druhej strane hradskej bola 

fara a 3 alebo 4 domy sedliakov. Pri kostole stála stará škola s dvomi učebňami a kúsok ďalej 

domček s bytom pre rodinu riadiaceho učiteľa. Toto bolo najreprezentatívnejšie miesto v obci“.   

Vo svojich príbehoch z detstva si spomína na spolužiakov, Janka Gašparoviča a jeho rodinu, ich 

obchod a „kasino“, kde sa schádzala miestna honorácia, na školu, kde učila jeho mama i ďalší 

učitelia. Na učiteľov, Lukáča Jursu, Pavlu Macháčkovú, riaditeľa školy Jozefa Plška a jeho 

manželku Helenu, rodenú Puczolló. Pána Koutného a Pokorného, miestnych žandárov, 

manželov Retzerových, revírníka Tesařa. Osobitne spomína jablonického lekára Dr. Kerekeša, 
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známeho pod prezývkou „Načak“. Túto mu Cerovčania dali vďaka jeho neustále opakovaným 

slovám, ktoré používal najmä v ošemetných a ťažkých situáciách: „Načak, načak (no však), 

Panenka Maria pomože. Načak, čo mám pať (povedať).“ O spoločenskom živote v dedine 

napísal: „Notár s manželkou museli vykonávať zdvorilostné návštevy u riaditeľa školy, na fare 

a vôbec u celej dedinskej honorácie a na oplátku návštevy prijímať.“ Maminka pána Františka 

s tým zrejme mala problém, tieto stretnutia neobľubovala. Pretože bola učiteľka a stretnutia 

sa konávali aj po každej školskej konferencii, musela sa premôcť a v kasíne u Gašparovičov 

(kasíno bola oddelená miestnosť v hostinci) absolvovať zábavu s tancom, ktorý nemala rada 

(nevedela tancovať). Podobne sa potrápila aj na častých spoločných vychádzkach, výletoch 

a posedeniach v prírode, napr. pri „stoličkách“ nad kaštieľom, na obľúbenom mieste takýchto 

posedení. Zaujímavé a úsmevné sú spomienky na prvé rádio v Cerovej. Podľa Františka Bosáka: 

„Deň, keď ma otec zobral k Puczollovým, som sa stretol so zázrakom. Dali mi na uši slúchadlá 

a ja som počul tikanie budíka. Bola to vraj zvučka rozhlasového vysielača Viedeň.“ Prvé rádiá 

boli na baterky, pretože v obci ešte nebol zavedený elektrický prúd. Deň, keď ho do obce 

zaviedli, opísal František z pohľadu chlapca takto: „Prišiel slávny deň. Remeselníci dali do 

trubiek pod omietku drôty, kúpili sme osvetľovacie telesá. Večer sme zasvietili svetlo v celom 

našom byte a chovali sa ako divosi, ktorí sa stretli s javom, ktorý nechápu. Zborovo sme volali: 

Klaníme se, klaníme se. Potom sme sa otočili a vystrkovali sme na svetlo zadnú časť tela. 

Neviem prečo.“ Nejako podobne by sme sa pri podobnom jave správali aj my, sapiens, 

nesapiens.  

Príbeh druhý, o smutno-veselých udalostiach 

Úsmevná, ale zároveň aj smutná je historka, ktorú v obci často rozprával podnotár, matrikár 

František Retzer, podľa cerovských žien vtipný a fešný švihák. Možno je to naozaj len anekdota, 

možno pravda. Dá sa na nej zasmiať, v jej pozadí je však krutá realita. „Príde do kancelárie 

Anča a hlási narodenie dieťaťa. Ako sa bude volať? – pýta sa matrikár. Pavel. A koho mám 

napísať ako otca? No predsa môjho Pavla! Ale ten je už dva roky v Amerike. Ale my si píšeme!“... 

Smutno-veselé spomienky vyvolávajú aj príhody zo školy. Dnešným deťom by možno 

pripadalo strašné to, čo bolo kedysi bežné. Treba však podotknúť, že deti v starých časoch si 

viac vážili svojich rodičov i učiteľov a poslúchali ich. „Hlúpi“ a neposlušní žiaci sedávali v tzv. 

„somárskej“ lavici. Horlivá pani učiteľka mohla nasadiť takému žiakovi aj oslie uši z pijaku alebo 

ho dať kľačať na polienko. Zastrúhané pekné ako ceruzka. Žiaci, ktorí hovorili, čo sa nemá, 

mohli dostať leukoplast cez ústa. V triede bola lieskovica – palica z liesky, pekne ohybná. Na 
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čo slúžila, niet pochýb. Kto „cukol“, dostal dvakrát. Oplatilo sa poslúchať. Kto sa učil, chodil do 

školy rád. Nemusel robiť na poli a slúžiť u bohatých ľudí.  

Veľa príbehov je naozaj smutných. Jeden z tých doslova hamletovských sa odohral v čase, keď 

v 30. rokoch v čase veľkej krízy odchádzalo veľa Slovákov za prácou za more. Istý veselý mladík 

„H“, ktorý mal už vybavený pas a termín odchodu, sa v parku za pivnicou lúčil s milou. Tu 

zastrelil ju i seba. Na mieste preliatej krvi vraj ešte dlhé roky rástla neobyčajne zelená a vysoká 

tráva. Iná ústne verzia tradovaná hovorí, že zaľúbenci mali vzájomnú lásku zakázanú a takto 

ukončili svoje trápenie. Mená zaľúbených nepoznáme, nevieme, ktorý príbeh je pravdivý. Ich 

tragický koniec však vyvolal zdesenie a povesti o ňom sa tradovali ešte dlhú dobu. Dnes sú 

takmer zabudnuté, tragická láska však môže mať podobné príčiny aj dôsledky i v súčasnosti. 

Bohatstvo a chudoba stojace proti sebe, bezvýchodisková situácia a predsudky fungujú možno 

ešte viac ako v minulosti.  

Príbeh tretí, o našom nárečí      

S minulosťou je spojené aj naše nárečie a typické slovné spojenia, ktoré dodnes  používajú 

najmä naši najstarší. Veď kto nehovoril (nehovorí) doma nárečím „ten sa panščí“ (panští).  

A tak, stále žijú:„ kikinda, hracká, dzífka, šuflík, cverna, krumple, Co neíš? Šak ím. Nevidzíš?, 

alebo Na pos... aj záchod spadne, Co sceš? Šak nic. Co sa ondzíš, šak sa neondzi, Nescete kávu? 

(teda dáte si kávu?),...“. V minulosti sa viac, ako dnes používali príslovia, porekadlá, pranostiky 

a rôzne povedačky. Mnohé z nich naše deti poznajú, napr.: „ Katerina na buace, Vánoce na 

ledze“..., no mnohé im už nič nehovoria.  

V júni tohto roka členka školskej a kultúrnej komisie PaedDr. Božena Malichová 

usporiadala v škole výstavu KORLÁTKO A NAŠE OBCE Cerová, Lieskové, Rozbehy na starých 

mapách. Vyberáme z nej:  

Hrad Korlátko a panstvo k nemu príslušné boli v stredoveku a ranom novoveku, v ob-

dobí od 13. do 17. storočia, významným miestom v dejinách nielen nášho regiónu, ale i tzv. 

Horného Uhorska. Historici ho považujú za významný bod na historickej obchodnej ceste 

vedúcej zo západu na východ a juh a v prvých obdobiach Uhorského kráľovstva i za významný 

ochranný bod jeho západných hraníc. Mapy zachycujúce situáciu na území Slovenska v rámci 

Uhorského kráľovstva túto jeho úlohu potvrdzujú. Zobrazenie Korlátka takmer na všetkých 

mapách Uhorského kráľovstva, resp. Horného Uhorska, východnej časti Moravy a dokonca 

niektorých mapách strednej Európy v období od 16. storočia v kontexte ostatných významných 

zaznamenaných miest svedčí o jeho historickej úlohe.  
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Najstarší známy mapový záznam Korlátka pochádza z roku 1552 a je zaznamenaný na mape 

Regni Hungariae descriptio vera, vydanej vo Viedni 1552 a  Bécsi  1556. Jeho autorom je  

Wolfgang Lazius (1514 - 1565). Korlátko je na mape zaznamenané formou obrázku s názvom 

KORLATKW. Podľa vysvetliviek Korlátko je castrum, schlos, war = hrad,  pagus = dedina. Mapa 

obsahuje: názvy miest, mestečiek, dedín, hradov, ... v latinčine resp. nemčine s obrázkami, 

vysvetlivky a nápis v latinčine s dátumom vydania a je vyzdobená ornamentovými kartušami 

aj s názvom a popisom mapy. Na mape sú aj názvy okolitých sídiel a hradov: Holycz = Holíč, 

Zakolcza = Skalica, Saʃyn = Soʃpurg = Šaštín, Branch = Branč, Schechnitz = Senica, Straʃnicz = 

Strážnice, Ledniche = Lednica, Orozlankw = Vršatec, Huczen = ?, Iokw = Dobrá Voda, Tyrnaʃew 

= ?, Bezan= Beckov, Bogdanobitz = Bohdanovce, Hyda = Vlčkovce, Tyrnauia = Dürn = Trnava, 

Scharpƒenʃtein = Eleʃkw = Ostrý Kameň, Detrekw = Plavecký hrad, Cheyte = Čachtice...  

Cerová, Lieskové a Rozbehy sa prvýkrát objavujú na mapách vydaných po roku 1700: 

Comitatvs Posoniensis Germanis..., vydal Johann Baptist Homann (1663 - 1724), autorom bol 

slovenský kartograf Samuel Mikoviny (1700 - 1750). Najstaršie mapy vydávali hlavne holandskí, 

nemeckí a talianski vydavatelia vo Viedni, Paríži, Amsterdame, Norimbergu, Ríme a ďalších 

strediskách západnej Európy. Boli to nielen kartografické diela, ale i krásne umelecké výtvory, 

často zdobili steny palácov a významných budov.  

 

Zapísala: PaedDr. Božena Malichová 

Zápis do kroniky za rok 2018 prerokovali členovia Komisie školstva, kultúry a športu dňa 22. 

septembra.2020.  

Bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej dňa 29. septembra.2020 

uznesením číslo 22/2020.  


