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NA ÚVOD 

Slovník slovenského jazyka všeobecne charakterizuje KRONIKU ako súhrn príbehov, 

zostavený podľa ich časového poriadku, letopis, v  prenesenom význame „živú kroniku“, o člo-

veku, ktorý si veľa pamätá.  

Obecná kronika je pamätná kniha, ktorá obsahuje tematicky členené zápisy o dianí 

v obci za jednotlivé kalendárne roky (prípadne doplnené retrospektívnymi zápismi za roky, 

kedy sa kronika neviedla).  

Toľko definície. Aj naša obecná kronika je takouto knihou. Má niekoľko častí, ktoré 

zaznamenali život v obci od 20. storočia.  

Skôr, než ako nová poverená kronikárka začnem zapisovať prvé záznamy nového 

dielu, ozrejmím situáciu, ktorá nastala v ostatných rokoch.  

Dalo by sa povedať, že „našu kroniku v druhom desaťročí 21. storočia postihli viaceré 

pohromy“. Neboli to však pohromy skutočné, skôr nahromadenie viacerých nečinností, medzi 

inými najmä absencia kronikára. Kronika od roku 2012 vlastne neexistovala. Keď obecné 

zastupiteľstvo 8. júna 2017 schválilo Štatút kronikára obce a poverilo vedením kroniky 

Richarda Keračíka, vtedy študenta histórie, Richard na základe existujúcich kroník a doku-

mentácie spracoval SPRÁVU O STAVE KRONIKY OBCE CEROVÁ, v ktorej uvádza:   

Povinnosť viesť kroniku mestám a obciam ukladá Zákon SNR o obecnom zriadení číslo 

169/1990  Zb. zo 6. septembra 1990. Nie je v ňom však ustanovená vymožiteľnosť, teda spätná 

väzba kontroly plnenia tohto zákona. Absentuje aj samostatný zákon o kronikárstve, ktorý by 

upravoval minimálne náležitosti obecnej kroniky a záväzné metodické náležitosti pri jej tvorbe. 

Obec Cerová mala v ostatnom čase kronikárov troch, a to: Jozefa Plška, miestneho učiteľa 

a riaditeľa základnej školy od roku 1927, kronikárom bol v rokoch  1930  - 1945, Antona Janáka, 

miestneho učiteľa a riaditeľa školy v Cerovej, písal kroniku v rokoch 1945 – 1987,  Mgr. Annu 

Michalicovú, učiteľku v Základnej škole Cerová, ktorá viedla kroniku v rokoch 1987 - 2007. 

Neskôr záznamy zapisovala zamestnankyňa úradu Mgr. Mária Sukupčáková.  

Kronika obce Cerová sa skladá dovedna z troch dielov: 

I. diel Kroniky obce Cerová-Lieskové 

Najstaršia kniha, ktorá sa nachádza na Obecnom úrade v Cerovej, je Obecná kronika 

miestneho národného výboru obce Cerová – Lieskové. Obsahuje 200 očíslovaných strán. 

Autorom zápisov je Anton Janák, ktorého za kronikára obce ustanovil Miestny národný výbor 

v roku 1945 po smrti predošlého kronikára Jozefa Plška.  

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=s%C3%BAhrn
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zostaven%C3%BD
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pod%C4%BEa
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ich
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=poriadku
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=letopis
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ktor%C3%BD
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ve%C4%BEa
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V úvode kroniky Anton Janák zaznamenal, že pokračuje v písaní kroniky po roku 1930 založenej 

Jozefom Plškom. Keďže obsah kroniky nekorešpondoval s vtedajšou situáciu, rozhodol sa 

založiť novú kroniku.  

Tento diel kroniky obsahuje kapitoly : 

Životopis kronikára Antona Janáka, s. 1 - 2 

Dejiny Cerovského hradu, s. 3 – 7 

Údaje o obci, s. 8 – 12 

Chotár a jeho časti, s. 12 – 18 

Časti obce, s. 19 – 20  

Význačné budovy, s. 21 - 27 

Obyvateľstvo obce, s. 27 – 37 

Ľudové zvyky v obci, s. 37 – 40 

Zo starých dejov obce, s. 41 – 47 

Školské pomery v obci do II. svetovej vojny, s. 47 – 51 

Kultúra do II. svetovej vojny, s. 51 – 54 

Politický profil obce pred II. svetovou  vojnou, s. 54 – 55 

Udalosti za II. svetovej vojny, s. 55 – 57 

Slovenské národné povstanie, s. 57 – 59 

Čo sa dialo doma, s. 59 - 66 

Prechod frontu, s. 67 - 71 

Udalosti v rokoch 1945 – 1948, s. 71 - 77 

Zrod družstevnej myšlienky v obci, s. 78 - 95 

Školstvo v obci v rokoch 1948 – 1970, s. 96 - 101 

Zdravotníctvo v obci v rokoch 1948 – 1970, s. 101 - 104 

Kultúra v obci rokoch 1945 – 1970, s. 104 – 107 

Rozvoj obchodu po roku 1945, s. 108 - 110 

Telovýchova a šport v obci po roku 1945, s. 110 - 114 

Rast životnej úrovne ľudu v rokoch 1945 -  1970, s. 115 – 120 

Politický život v obci v rokoch 1948 – 1970, s. 120 - 129 

Obdobie rokov 1968 - 1969, s. 129 - 131 

Budovanie obce v rokoch 1948 - 1970,  s. 131- 134 

Výčiny prírody, s. 135 - 136 
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Rôzne udalosti v rokoch 1945 - 1970, s. 136 -  141 

Udalosti rokov 1971 - 1975, s. 142 - 155 

Škola a jej činnosť 1971- 1975, s. 156 - 159 

Kultúra v obci, s. 160 - 162 

Telesná výchova a šport, s. 163 – 164 

Iné udalosti rokov 1971 – 1975, s. 165 - 166 

Udalosti rokov 1976 – 1980, s. 167 - 186 

Iné udalosti  1976 – 1980, s. 187 - 188 

Výkyvy počasia 1976 – 1980, s. 189 - 191 

Telovýchova a šport 1976 - 1980, s. 192 - 194 

Zvyky nášho ľudu, s. 195 – 200 

Na okrajoch niektorých strán je uvedený odkaz na Sprievodnú fotodokumentáciu.  

II. diel Kroniky obce Cerová 

Kniha obsahuje 397 očíslovaných strán. Zápisy pokrývajú rozmedzie rokov 1981 - 2007. Roky 

1981 - 1987 spracoval a zapísal Anton Janák, 1988 – 2007 spracovala a zapísala Mgr. Anna 

Michalicová.   

V tomto diele kroniky nie sú uvedené odkazy na fotodokumentáciu. Fotografie nachádzajúce 

sa v archíve obce sú zatiaľ neusporiadané.   

Obidvaja kronikári vykonali veľmi dobrú prácu pri spracovaní udalostí v obci. Ich zápisy 

zodpovedajú intenciám doby a možnostiam, ktoré mali oni samotní a ktoré im poskytli údaje 

na úrade a materiály od organizácií v obci.  

III. diel Kroniky obce Cerová 

Tento diel obsahuje 61 očíslovaných strán, zahŕňa roky 2008 - 2012. Zápisy sú bez uvedenia 

autorov.  

Fotodokumentácia ku kronike obce Cerová 

Fotodokumentácia k zápisom kroniky v rokoch 1945 - 1998 sa vo vlastníctve obce neeviduje, 

existuje však Sprievodná dokumentácia, ktorú založil Anton Janák. Ostatné fotografie sú 

neusporiadané.  

Kronikárka obce Mgr. Anna Michalicová začala v roku 1998 zhromažďovať sprievodnú  

fotodokumentáciu, ktorá zahŕňa fotografie, výstrižky z novín a pozvánky na rôzne udalosti. 

Táto je zatiaľ uchovaná v 4 albumoch a samostatných fascikloch.  Zahrňuje dokumentáciu do 

roku 2007. Existujúca sprievodná dokumentácia z ďalších rokov zatiaľ nebola spracovávaná.  
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Záver 

Všetky zatiaľ vyhotovené diely kroniky sú vedené ručne. Sú naskenované a uložené 

na externom disku.   

Zásluhou Richarda Keračíka obecná kronika opäť ožila. Richard sústredil množstvo materiálu, 

fotografií a pripravil texty na zaznamenanie zápisov. Bola to sizyfofská práca, nakoľko sa im už 

5 rokov nikto nevenoval. Podklady spracoval na počítači a svoju prácu uložil na externý záložný 

disk a v roku 2019 odovzdal na úrade. Mnohé údaje na disku však boli poškodené a nepodarilo 

sa ich zachrániť. Preto som Richardovu prácu, záznamy od roku 2012 až do roku 2018, obnovila. 

Záznamy sú tak písané už „mojim jazykom“, za ich podklady však vďačím predchádzajúcemu 

kronikárovi i mnohým ochotným  zamestnancom  úradu, inštitúcií v obci, členom organizácií 

a občanom. Výborne mi poslúžili texty obecných novín a ich podklady, ktoré som mohla využiť 

v zápisoch, nakoľko som ich autorkou, resp. apretátorkou (upravovateľkou).   

Moje meno je Božena Malichová. V obci Cerová žijem od narodenia, vyrástla som tu, 

vydala sa a založila rodinu. 46 rokov som aktívne pracovala v tunajšej škole. Počas štúdia na 

gymnáziu v Senici a neskôr na Pedagogickej fakulte v Nitre som viedla športový krúžok. V roku 

1983 som nastúpila na miesto učiteľky a skupinovej vedúcej a v roku 1991 ma Rada školy 

zvolila za riaditeľku školy. Túto funkciu som vykonávala nepretržite 25 rokov. Pred odchodom 

na dôchodok v roku 2019 som 3 roky pracovala ako zástupkyňa riaditeľa. Počas mojich 

aktívnych rokov som sa venovala aj práci pre obec, ako poslankyňa, členka komisie, redaktorka 

Cerovín. Vyše 25 rokov som bola trénerkou v  Atletickom klube Tretra. V ostatných rokoch sa 

venujem najmä histórii, pripravujem podklady pre prvú monografiu o našej obci.     

Vedením kroniky ma poverilo obecné zastupiteľstvo dňa 13. decembra 2019.  
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  ROK 2019 VO SVETE A DOMA  

Píše sa rok 2019. Sedíte pod slnečníkom a čítate: „Tento rok je jedným z najteplejších 

rokov v uplynulej ostatnej šesťročnici. Za krátke obdobie poskočila priemerná teplota na 

Slovensku takmer o 2 stupne.“ Vás ale o chvíľu zamrazí. Poobzeráte sa, čo na to ostatní. 

Vzápätí vás napadne reklama, ktorá v tomto roku bežala v televízii. Ľudia vo výťahu po chvíli 

zbadajú, že výťah nefunguje. Po ďalšej chvíli jeden zdvihne zrak od mobilu a pýta sa, či niekto 

privolal pomoc. Na to všetci znova pozerajú do displejov.  

Takto a podobne komunikuje náš svet. Deti sa nevedia hrať bez mobilov či iphonov, rodičia 

nemajú čas, lebo surfujú po internete a zverejňujú sa na sociálnych sieťach, starší sú podľa 

tejto väčšiny mimo. Realita dnešnej doby. Úžasné technológie slúžiace ľudstvu mu v úvo-

dzovkách pomáhajú aj takto. Zostáva len dúfať, že Homo sapiens sapiens, človek rozumný je 

ten, kto to všetko ovláda. A zvláda. Debát sa o tom vedie množstvo, občas aj priveľa. A tak 

v dobe, keď sa nám žije najlepšie v doterajších dejinách, musíme riešiť základnú otázku, čo je 

vlastne ozajstný život.  

V roku 2019 si ľudstvo na svoje konto pripísalo negatívne i pozitívne počiny. Svet stále 

riešil pokračujúce i nové vojnové konflikty, prírodné katastrofy, ekonomické krízy, s nimi 

súvisiace otázky migrácie, zhoršovania životného prostredia a zdravia. Politici, finančníci, 

ekonómovia aj obyčajní ľudia si lámali hlavy nad brexitom, ktorý by po víťazstve 

konzervatívcov po predčasných decembrových voľbách vo Veľkej Británii mal nastať už 31. 

januára 2020. Finančné a obchodné vzťahy medzi veľmocami boli ovplyvnené aj tvrdou 

obchodnou stratégiou USA. Po svete cestovala mladá švédska klimatická aktivistka Greta 

Thunberg, ktorá apelovala na politikov sveta, aby uskutočnili urgentné kroky v súvislosti s kli-

matickými zmenami. V decembri sa objavili prvé správy z Číny o pandémii nového druhu 

chrípky, o ktorej svet ešte vtedy netušil, čo všetko nasledujúci rok spôsobí.  

Zmeny zaznamenala aj naša Európska únia. Zvolili sme si nový Európsky parlament, ktorý má 

nového predsedu, predsedníctvo i kvestorov. Novej Európskej komisii bude prvý raz v histórii 

predsedať žena, Ursula von der Leyen, ktorá nastúpila po Jeanovi-Claudeovi Junckerovi. Jej 

podpredsedom a staronovým komisárom bude opäť náš Maroš Šefčovič, ktorý zodpovedá za 

oblasť medziinštitucionálnych vzťahov a prognózovania.  

Slovensko poznamenané udalosťami roku 2018 prechádzalo etapou káuz a odhalení 

a s nimi súvisiacich zmien v takmer všetkých oblastiach života. Nový impulz do nášho 

verejného života priniesla voľba prezidenta republiky. Prezidentské voľby vyhrala aktivistka 
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Zuzana Čaputová, ktorú v 2. kole podporilo až 1 056 582 voličov. Svoju funkciu oficiálne 

prebrala 15. júna 2019. Naša prvá prezidentka v histórii Slovenska si takmer ihneď získala 

medzinárodnú reputáciu a uznanie. Slovensko ako predsedajúca krajina OBSE sa zasadilo 

najmä o pomoc ľuďom postihnutým konfliktmi. Naša krajina podporila projekt parížskej 

klimatickej dohody a zaviazala sa do roku 2050 dosiahnuť bezuhlíkové hospodárstvo. Konečne 

sa po mnohých peripetiách a prieťahoch podarilo sfunkčniť Ústavný súd.  

V oblasti ekonomiky sa Slovensku pomerne darilo, i keď jej rast sa spomalil. Stúpla minimálna 

mzda na 520 eur, priemerná mzda prekonala výšku 1 100 eur. Legálne zamestnaní práve 

v tomto roku zažili najprudší rast priemernej mzdy.  

Napriek ťažkostiam sme po prvýkrát v histórii samostatného Slovenska zaznamenali najnižšiu 

nezamestnanosť pod 5 %. V praxi to znamená, že v roku 2019 konečne platilo, že nepracuje 

iba ten, čo nechce, alebo sa mu to neoplatí kvôli exekútorovi. Exekútora na krku má pritom 

približne milión Slovákov. 

Vláda realizovala rozsiahle koaličné sociálne balíčky. Pokračovala v programe cestovania 

vlakom zadarmo a uplatňovania rekreačných poukazov. Od 1. septembra zaviedla obedy 

zadarmo pre žiakov základných škôl a predškolákov v materských školách, zvýšila vianočné 

príspevky pre dôchodcov a rodičovský príspevok. Zrušila koncesionárske poplatky pre 

dôchodcov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Parlament odsúhlasil nižšiu daň na niektoré 

potraviny, zmeny v daňovej oblasti  platné od nového roku, odobril zmenu zákona o dani z príj-

mov, ktorú pocítia zamestnanci aj živnostníci, ktorí spolu tvoria takmer polovicu obyvateľov 

Slovenska i firmy s obratom do 100-tisíc eur. Proti poklesu daní z miezd protestovali obce 

a mestá. Mnohé nich rapídne zvýšili miestne dane a poplatky.   

Od 1. januára 2019 sa zmenil spôsob určovania dôchodkového veku. Dôchodkový vek sa 

stanovuje v rokoch a kalendárnych mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu. V tomto roku 

sa vek odchodu do dôchodku určil na dosiahnutý vek 62 rokov a 6 mesiacov. 28. marca 2019 

poslanci parlamentu schválili ústavný zákon, ktorým sa od 1. júla zaviedol strop na dôchodkový 

vek a to na úroveň 64 rokov, kde sa zohľadňuje aj počet vychovaných detí. Po novom bude rok 

a mesiac odchodu do dôchodku určovať jedna tabuľka, ktorá je súčasťou novely zákona. 

Optimizmus z pozitívnych zmien však stále zatieňovali kauzy, ktoré už vlani postavili občanov, 

políciu a príslušné orgány na nohy, najmä vyšetrovanie a prvé dôkazy v prípade vraždy 

investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, odhalenie 

kontaktov uväzneného podnikateľa Mariana Kočnera, ktoré podľa doposiaľ zverejnených 
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informácií z komunikácie cez aplikáciu Threema siahajú až na justíciu, obnovenie kauzy Gorila, 

obvinenie politikov Roberta Fica a Andreja Kisku a ďalšie. Tieto kauzy viedli k lavíne podozrení 

týkajúcich sa politikov a expolitikov, či vysokopostavených funkcionárov. Slovenskom ale 

otriasli aj kauzy plánovaných vrážd prokurátorov, obchodovanie s mladými Slovenkami v cu-

dzine, násilné činy vo Važci a Richňave. Po dvoch rokoch od podania návrhu na rozpustenie 

Ľudovej strany Naše Slovensko najvyšší súd rozhodol o jej nerozpustení.  

Najmä druhá polovica roka sa niesla v znamení predvolebného boja pred parlamentnými 

voľbami, ktoré sa uskutočnia 29. februára 2020. Veľký pohyb zaznamenali aj vláda a politické 

strany. Ministra financií Petra Kažimíra, ktorý sa stal guvernérom NBS, vystriedal Ladislav 

Kamenický, koncom roka podala kvôli neúspešnej stratifikácii nemocníc demisiu Andrea 

Kalavská, ministerka zdravotníctva. Bývalý prezident Andrej Kiska založil novú politickú stranu 

Za ľudí, bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker stranu Dobrá voľba a sudca Štefan 

Harabin stranu Vlasť. Pribudli aj ďalšie subjekty, a tak má Slovensko až 25 kandidátok do 

parlamentných volieb. Celkove v politickom živote poznamenanom predvolebným bojom 

vzrástla agresivita a hrubosť. Táto podľa názoru politológov zrejme eskaluje najmä s roz-

machom sociálnych sietí, kde ľudia pod rúškom anonymity používajú slovník, aký by si pod 

svojim menom a zoči voči nedovolili. Ako pomôžu výzvy prezidentky republiky a predsedu 

vlády, je otázne.  

Našich občanov zasiahli aj tragické udalosti z tohtoročnej jesene, najmä nehoda autobusu na 

ceste od Zlatých Moraviec do Nitry 13. novembra, ktorá si vyžiadala 12 životov a mnohí ďalší 

utrpeli zranenia. Vláda na počesť obetí nehody vyhlásila štátny smútok. Tragický bol aj požiar 

v bytovom dome v Prešove, kde zhynulo 8 ľudí a jeho obyvatelia prišli o svoje domovy. Obe 

udalosti vyvolali vlnu solidarity, zbierky i podporu zo strany štátu, obcí, miest a občanov. 

Smutné správy prišli z Česka, kde 1. októbra zomrela legenda česko-slovenskej hudby, spevák 

Karel Gott, ktorý vo veku 80 rokov podľahol rakovine. Tragédia v podobe zničujúceho požiaru 

slávneho Notre Dame postihla Francúzsko.   

K významným štátnym udalostiam v tomto roku patrili  75.  výročie  vypuknutia  SNP  

a 30. výročie nežnej revolúcie. Obe výročia si naši občania dôstojne pripomenuli štátnymi i ob-

čianskymi aktivitami a podujatiami.  

Veľa udalostí sme zaznamenali v oblasti športu. Slovensko bolo hostiteľom Majstrov-

stiev sveta v hokeji a Majstrovstiev Európy volejbalistiek. Významné úspechy dosiahli najmä 

dve ženy, najúspešnejšia športovkyňa roka,  slalomárka a zjazdárka Petra Vlhová a biatlonistka 
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Anastasia Kuzminová, stali sa majsterkami sveta vo svojich športoch. Siedmy zelený dres na 

Tour de France získal Peter Sagan. Zažili sme rozlúčku s aktívnou kariérou dvoch našich legiend, 

Anastasie Kuzminovej a tenistky Dominiky Cibuľkovej.  

Všetky tieto udalosti, ako i nespočet ďalších, mali rozhodne vplyv aj na našich 

občanov a podnietili ich nielen k úvahám.  

 

OBECNÁ SAMOSPRÁVA A HOSPODÁRENIE OBCE 

Starosta obce 

Funkciu starostu obce vykonával Ing. Ján Čerešník. Jeho zástupcom bol Ing. Anton 

Švarc.  

Starosta pokračoval v plnení svojho volebného programu, ktorého prioritou bola 

spolupráca s obecným zastupiteľstvom a občanmi v prospech obce. Spoločne so zastupi-

teľstvom si už v roku 2018 stanovil dôležité priority týkajúce sa koncepcie rozvoja obce, najmä 

riešenia bytovej otázky, odpadového hospodárstva – obecnej kanalizácie, čističky odpadových 

vôd v škole, systému triedenia a vývozu odpadu, zberného dvora i zabezpečenia sociálnej 

starostlivosti.   

Vo svojom hodnotení označil rok 2019 ako prípravný. Kladne zhodnotil plnenie plánu 

ponúknuť našim občanom dostupné bývanie. Projekt výstavby nájomných bytov pod školou 

cez Štátny fond rozvoja bývania bol v závere roka vo fáze schvaľovania stavebného povolenia. 

S týmto projektom úzko súvisí aj plánované budovanie čističky pri škole, ktoré je však len 

čiastočným riešením kanalizácie v tejto časti obce. Práve preto obecné zastupiteľstvo v bu-

dúcoročnom rozpočte vyčlenilo financie na prípravu projektu výstavby kanalizácie v celej obci. 

Podnetom pre urýchlené spracovanie projektu bol nielen existujúci stav, ale i výzva v rámci 

programu Financovanie rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií v Slovenskej republike pre 

roky 2020 – 2030, aktuálne s dôrazom pre obce do 2-tisíc obyvateľov, ktorú predložilo Minis-

terstvo životného prostredia SR. Podľa tohto dokumentu pôjde najbližších 10 rokov z rozpočtu 

Environmentálneho fondu, ktorý je rezortnou organizáciou ministerstva, najmenej 500 mil. 

eur na budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete. Obec má dlhodobý záujem i o rekon-

štrukciu verejného vodovodu. Celý proces však bude nutné čo najrýchlejšie urgovať, nakoľko 

v auguste tohto roka Bratislavská vodárenská spoločnosť a v nadväznosti na jej analýzu aj Úrad 

verejného zdravotníctva v Senici oznámili, že v našom vodovode je zvýšený výskyt fluoranténu 

a neodporučili ju požívať na pitie a varenie. Zverejnené závery z čiastkových opatrení viedli 



 

10 
 

KRONIKA OBCE CEROVÁ          

obec k rokovaniam s vodárenskou spoločnosťou, ktorá predložila zámer na rekonštrukciu 

verejného vodovodu v obci v časovom výhľade 3 - 5 rokov. V tejto súvislosti by sa mohla črtať 

aj spoločná výstavba s kanalizáciou. Žiaľ, čo sa týka dôležitej záležitosti zabezpečiť starostlivosť 

o starých občanov obce, nepodarilo sa dosiahnuť navrhovanú dohodu o možnosti vybudovať 

domov dôchodcov v priestoroch Charitného domova. Po konzultáciách so sestričkami, 

majiteľom budov Slovenskou katolíckou charitou, sa obec pokúsila navrhnúť tento projekt 

Vyššiemu územnému celku Trnava. Jeho zástupcovia po obhliadke skonštatovali, že budovy 

nie sú z hľadiska súčasných požiadaviek vyhovujúce a ich prebudovanie by bolo veľmi nákladné. 

Obec tak stojí pred novou výzvou, možno úplne novej výstavby, ktorá bude finančne náročná 

a nie je v silách obce ju samostatne zabezpečiť. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú obec riešila, 

boli zmeny v odpadovom hospodárstve a pripravované opatrenia. Pripravené a zabezpečené 

sú i ďalšie činnosti: plán rekonštrukcie sociálnych zariadení budovy na ihrisku s príspevkom zo 

Slovenského futbalového zväzu a pokračujúce projekty revitalizácie nášho parku i hradu 

Korlátka pod záštitou Ministerstva kultúry SR. V budúcom roku sa plánuje úprava pozemku za 

kultúrnym domom - garáž pre obecnú techniku a parkovisko, pokračovanie rekonštrukcie 

kultúrneho domu v Rozbehoch i príprava plánu nadstavby na budove materskej školy, kde bol 

vypracovaný posudok statika. Budú pokračovať aj prípravné práce na parkovisku nad auto-

busovou zastávkou, kde je treba vyriešiť pozemky. Ďalej sa budú riešiť opravy a rekonštrukcie 

obecných objektov, v ktorých je vo veľmi zlom stave najmä elektroinštalácia a kúrenie. 

Pozornosť treba venovať aj zhoršujúcemu sa stavu obecných komunikácií, ciest a chodníkov.  

Pri tom všetkom sa nesmie zabúdať, že okrem nových plánov a investícií je treba starať aj to, 

čo sa doteraz v obci podarilo vybudovať a tiež aj šetriť do budúcna. 

Obecné zastupiteľstvo  

V decembri roku 2018 vzniknuté obecné zastupiteľstvo sa stalo nielen radcom,  

pomocníkom a inšpirátorom, ale zároveň i kontrolórom starostu. 

V obecnom zastupiteľstve pracovali poslanci zvolení v riadnych voľbách v roku 2018: 

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  

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli schválené obecné komisie, 

ktoré v ostatnom čase nadobudli vážny význam. Dá sa povedať, že práve teraz konečne plnia 

svoju funkciu, i keď zostávajú ešte niektoré nedostatky.  
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Komisia na ochranu verejného záujmu a sociálnych vecí – predseda  Pavol Chovanec, členovia 

Jozef Mengler a Stanislav Janák. Jej úlohou bolo kontrolovať náležitosti ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a skúmať podnety vo 

veci ochrany verejného záujmu. Komisia posudzovala  návrhy na zabezpečenie sociálnej 

starostlivosti v obci.  

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia - predseda Ing. Vladimír 

Nemec, členovia Jana Daniel, Mgr. art. Mário Harnúšek, Ferdinand Konopa, Ing. Miroslav 

Masár st. Komisia priebežne zabezpečovala poradnú, iniciatívnu a kontrolnú činnosť na úseku 

výstavby, územného plánovania a rozvoja obce. Vypracovala návrhy na riešenie sporov a sta-

noviská k žiadostiam o odpredaj nehnuteľného majetku obce. Podieľala sa na určení priorít na 

úsekoch investičnej výstavby a tiež aj údržby objektov v majetku obce. V oblasti životného 

prostredia sa spolupodieľala na ochrane životného prostredia. Vyjadrovala sa ku koncepčným 

otázkam rozvoja životného prostredia v obci.  

Komisia školstva, kultúry a športu – predseda - Ľubomír Pavlík, členovia PaedDr. Božena 

Malichová, Mgr. Anna Michalicová, Ing. Anton Švarc a Richard Keračík. Komisia sa 

spolupodieľala na príprave a organizácii obecných kultúrno-spoločenských podujatí. Predložila 

niekoľko návrhov na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb posky-

tovaných v základnej a materskej škole a školských zariadeniach, predovšetkým v školskej 

jedálni. Posudzovala podnety a návrhy v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu, 

spolupodieľala sa na usporadúvaní športových podujatí. Vyhodnotila stav a využitie 

športových zariadení v obci. Prostredníctvom svojich členov prijímala návrhy od občanov, 

organizácií a obecného úradu a riešenia predkladala zastupiteľstvu.   

Všetky komisie v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracovali s ostatnými komisiami 

obecného zastupiteľstva a zložkami organizovanými v obci.  

Poslanci a starosta mali na starosti aj jednotlivé časti obce: 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 
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Vo funkcii hlavného kontrolóra obce do 30. apríla 2019 pôsobil Ing. Antonín Veteška. 

Týmto termínom sa skončilo jeho funkčné pôsobenie. Preto starosta obce na riadnom 

zasadnutí 12. februára 2019 stanovil termín volieb nového kontrolóra obce na obdobie od 1. 

mája 2019 do 30. apríla 2025 na 17. apríl 2019. Dňa 6. marca obecné zastupiteľstvo na 

mimoriadnom zasadnutí prijalo uznesenie, ktorým určilo pracovný úväzok hlavného 

kontrolóra na 0,1 a stanovilo náležitosti prihlášky a predpoklady na výkon funkcie hlavného 

kontrolóra obce.  

V zmysle schváleného uznesenia sa voľba nového kontrolóra obce uskutočnila dňa 17. apríla. 

Prihlášky boli prijaté v stanovenej lehote, obálky otvorila 15. apríla komisia v zložení: starosta 

obce a poslanci  Ing. Anton Švarc, Ľubomír Pavlík a Pavol Chovanec. Členovia komisie po 

kontrole skonštatovali, že obaja uchádzači Mgr. Barbora Krištúfková a Mgr. Štefan Huťťa, ktorí 

zaslali prihlášky, splnili stanovené požiadavky a zaregistrovali oboch prihlásených. Schôdza 

pokračovala predstavením prítomnej kandidátky Mgr. Barbory Krištúfkovej, ktorá 

prezentovala svoje pracovné skúsenosti, terajšiu prácu (je majiteľkou obchodu s farmárskymi 

produktami), hodnoty, ktoré vyznáva a svoj zámer a odpovedala na otázky prítomných 

občanov. Nakoľko sa druhý  kandidát zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť, starosta ho 

predstavil prostredníctvom predloženého životopisu. Informoval o dosiahnutom vzdelaní, 

skúsenostiach a pracovných pozíciách, ktoré vykonával (je to bývalý starosta obce Radošovce 

a prednosta Obvodného úradu Senica). V súčasnosti je poberateľom predčasného starobného 

dôchodku. Po predstavení prebehla tajná voľba zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta 

a vhodením lístka do prenosnej urny. Zapisovateľka Mgr. Mária Sukupčáková oznámila 

nasledovný výsledok voľby: Mgr. Štefan Huťťa získal 5 hlasov a Mgr. Barbora Krištúfková 

získala 4 hlasy. Po ukončení voľby starosta poďakoval končiacemu hlavnému kontrolórovi Ing. 

Antonínovi Veteškovi za jeho doterajšiu činnosť. Nový kontrolór obce Mgr. Štefan Huťťa na 

ďalšom zasadnutí OZ predložil svoju koncepciu a plán činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2019.  

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 

V roku 2019 sa konalo 6 riadnych a 1 mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

Poslanci riešili koncepčné záležitosti obce, najmä prípravu a realizáciu projektov, finančné 

zabezpečenie – rozpočet jeho úpravy, žiadosti o finančné príspevky, prerokovali právne 

a organizačné dokumenty súvisiace s realizáciou poslania obce – všeobecne záväzné naria-

denia (ďalej len VZN) týkajúce sa daní a poplatkov, nakladania s komunálnym odpadom, 
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preneseného výkonu v oblasti školstva a sociálnych vecí a rodiny, správy, plány, atď. Zvolili 

nového kontrolóra obce na obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2025. Riešili aktuálne úlohy 

vyplývajúce z potreby okamžitého riešenia, napr. pri zistení výskytu fluoranténu v našom 

vodovode, stav ciest, veľa času venovali riešeniu žiadostí našich obyvateľov o odpredaje 

majetku obce, predovšetkým pozemkov, ktoré sa bezprostredne týkajú ich vlastných 

pozemkov, pozemkov, ktoré užívajú, alebo sa o ne starajú. Často sú to pozemky, ktorých 

odpredajom by obec vyriešila zarovnanie hraníc pozemkov, mohli by sa upraviť cesty alebo 

vjazdy k rodinným domom. Tieto odpredaje boli často komplikované stanoviskami susedov, 

rôznymi právnymi, administratívnymi či organizačnými záležitosťami. Poslanci prijímali 

podnety od občanov,  navrhovali opatrenia na ich riešenie.  

1. riadne zastupiteľstvo v kalendárnom roku sa uskutočnilo 13. februára. Prítomní: 

starosta obce, hlavný kontrolór obce, 7 poslancov, občania. 

Prítomní poslanci prerokovali a schválili dva návrhy: Návrh VZN č. 1/2019 o nakladaní s komu-

nálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ku ktorému bola v zákonnej 

lehote predložená jedna pripomienka. VZN stanovilo zodpovednosť obce a obyvateľov za 

nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území 

obce. Určilo pravidlá a povinnosti zaobchádzania s komunálnym odpadom tak, aby nedo-

chádzalo k ohrozeniu zdravia ľudí a poškodzovaniu životného prostredia, vymedzilo 

komunálny odpad a jeho zložky, upravilo systém zberu a prepravy zmesových komunálnych 

odpadov, triedeného zberu a iných odpadov. Nariadenie ustanovilo postup pri prerokovávaní 

priestupkov a pokutách, určilo pravidlá a spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného 

odpadu.   

Pri prerokovávaní 2. návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce riaditeľ  školy 

upresnil, že ide o úpravu  príspevkov, v školskej jedálni aj z dôvodu zvyšovania cien potravín. 

V článkoch nariadenia sú určené aj náležitosti platieb a spôsob účtovania.   

Ďalšími bodmi rokovania bola Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018, 

ktorú obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie a vyhlásenie termínu konania voľby nového 

hlavného kontrolóra obce Cerová na ďalšie funkčné obdobie.   

Pri odpredajoch obecných pozemkov žiadateľom, ktorí o odpredaje požiadali už v uplynulom 

roku, predseda stavebnej komisie Ing. Vladimír Nemec informoval prítomných o záveroch 
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a odporúčaniach zo zasadnutia stavebnej komisie. Pri ich schvaľovaní, respektíve presune na 

ďalšie šetrenie, zastupiteľstvo konalo v zmysle odporúčaní.  

Diskusia bola venovaná problémom v obci, pripomienkam k zimnej údržbe, či stavu ciest 

a vjazdu na autobusovú zástavku v Cerovej, pouličnému osvetleniu, stavu elektroinštalácie 

v základnej škole. Predmetom diskusie boli i návrhy poslancov na riešenie problémov s par-

kovaním a voľne pobehujúcimi psami, na využitie budovy starej materskej škôlky – 

zrekonštruovať budovu a premiestniť sem ambulancie a lekáreň. Priestory súčasného 

zdravotného strediska upraviť na byty. K jednotlivým bodom a opatreniam na odstránenie 

nedostatkov informoval starosta obce – zverejnil plán osadenia nových pouličných lámp, 

informáciu o prebiehajúcich verejných obstarávaniach, finálnej verzii webstránky, o zimnej 

údržbe a posýpaní v obci, o schvaľovaní žiadosti na príspevok na revitalizáciu parku ako aj 

informácie o ochote majiteľov zvyšnej časti  parku predať ho za prijateľnú cenu. V súvislosti 

s návrhmi na využitie budovy starej škôlky pripomenul, že na facebooku obce bude spustená 

anketa o návrhoch na jej využitie.     

Dňa 13. februára 2019 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Prítomní:  starosta obce,  hlavný kontrolór obce,  všetci poslanci, občania. 

Zastupiteľstvo schválilo uznesenie, v ktorom určilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce 

Cerová na 0,1, stanovilo náležitosti prihlášky a predpoklady na výkon funkcie hlavného 

kontrolóra obce - kvalifikačné a ďalšie predpoklady, náležitosti prihlášky a spôsob doručenia, 

spôsob voľby hlavného kontrolóra - posúdenie podaných žiadostí, vydanie zoznamu 

kandidátov a pozvanie, spôsob voľby a volebné kvórum a stanovilo termín uzatvorenia 

pracovnej zmluvy najneskôr do 30. 4. 2019. 

V ďalších bodoch sa zastupiteľstvo venovalo podnetu občanov k zverejnenému „Oznámeniu 

o zmene navrhovanej činnosti“ spoločnosti BTT, zaoberalo sa začatými i pripravovanými 

verejnými obstarávaniami, ktoré sa budú realizovať v roku 2019, pripomienkami a podnetmi 

poslancov i občanov k nedodržiavaniu VZN o pohybe psov, zberu odpadu do veľkoobjemových 

kontajnerov, stavu prípravy výstavby bytového domu, kde momentálne prebieha verejné 

obstarávanie na dodanie projektovej dokumentácie, voľbám hlavného kontrolóra obce, 

platenia daní, VZN o miestnych daniach o poplatkoch, upozorneniam na nevyhovujúci stav 

miestnych chodníkov a obecných komunikácií a znečistenie niektorých častí obce bežným 

komunálnym odpadom, na čo starosta reagoval opatreniami.  
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2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 17. apríla bolo venované najmä 

voľbe kontrolóra obce. Prítomní: starosta obce, hlavný kontrolór obce, všetci poslanci, 

Barbora Krištúfková, občania. 

Pri kontrole uznesení sa poslanci vrátili k minulým odpredajom, najmä k predbežným 

súhlasom, dodatkom a požiadavkám. Konštatovali, že ich nie je možné vyriešiť kvôli nedodaniu 

požadovaných dokumentov, nevyriešeným otázkam legislatívneho rámca odpredaja a zatiaľ 

neuskutočnenému šetreniu. Odpredaje budú súčasťou ďalších zasadnutí.  

Hlavným bodom zastupiteľstva bola voľba hlavného kontrolóra. Uskutočnila sa v zmysle 

uznesenia o spôsobe voľby z predchádzajúceho zasadnutia (podrobnejšie v časti KONTROLÓR 

OBCE). Obecné zastupiteľstvo za hlavného kontrolóra obce Cerová na obdobie od 1. mája 2019 

do 30. apríla 2025 zvolilo Mgr. Štefana Huťťu, bytom Radošovce.  

Ďalej zastupiteľstvo  prerokovalo správu hlavného kontrolóra Ing. Antona Vetešku, ktorý končí 

vo funkcii k 30. aprílu 2019 a jeho stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018. Kontrolór 

v správe zhodnotil hospodárenie obce v roku 2018, informoval o schodku rozpočtového 

hospodárenia vo výške 21 069,72 €. Starosta obce a ekonómka k správe upresnili, čo znamená, 

že výsledok hospodárenia je schodok. Tento schodok bol vykrytý zo zostatku finančných 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Neznamená to, že obec nemá peniaze. Ku koncu roka 

2018 bolo reálne na bankovom účte obce cca 260 tis. €. 

Ďalej zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie starostu a poslancov o blížiacich sa 

podujatiach, prebiehajúcich prácach, o zámere Klubu turistov Senica otvoriť chatu verejnosti, 

o plánovaných žiadostiach na finančné dotácie na rok 2019 z Ministerstva kultúry SR, Fondu 

na podporu umenia, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR, 

Trnavského samosprávneho kraja, Nadácie Pontis i pláne žiadať finančné prostriedky cez OZ 

MAS Podhoran na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu v Rozbehoch. Poslanci súhlasili, že 

na ďalšom zastupiteľstve upravia rozpočet a schválili žiadosť školy o finančnú dotáciu na 

opravu elektroinštalácie na poschodí hlavnej budovy vo výške 12 750 €, zároveň požiadali 

riaditeľa školy o stanovisko k príprave na „obedy zadarmo“. Riaditeľ školy ozrejmil potrebu 

dokúpiť vybavenie kuchyne i personálne obsadenie. Doplnil, že bude demontovať detské 

preliezky pri budove škôlky, nakoľko sú už v dezolátnom stave a sú pre deti nebezpečné.   

3. riadne zasadnutie pred prázdninami sa konalo 19. júna 2019. Prítomní: starosta 

obce, hlavný kontrolór obce, všetci poslanci, občania.  
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Zastupiteľstvo sa zaoberalo predovšetkým Plánom činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2019, ktorý prezentoval nový hlavný kontrolór Mgr. Štefan Huťťa.  

Ďalej riešilo žiadosti o odpredaje pozemkov, ktorými sa poslanci zaoberali už na pred-

chádzajúcich zasadnutiach a vyžiadali si k nim ďalšie šetrenia. Odsúhlasili komisiou 

odporučené predaje a určili ich náležitosti, poverili stavebnú komisiu podať stanovisko k zatiaľ 

neodsúhlaseným žiadostiam.   

Obecné zastupiteľstvo ďalej rokovalo o žiadosti Poľovného združenia Cerová o finančný 

príspevok na vydanie publikácie pri príležitosti 70. výročia vzniku organizovaného poľovníctva 

v našej obci a uznesením  schválilo finančnú dotáciu.   

V bode Rôzne sa obecné zastupiteľstvo venovalo otázkam financovania a prípravy výstavby 

bytového domu a rekonštrukcie čističky pri škole. K tomu hlavný kontrolór doplnil, že úver zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania sa neráta do dlhu obce a bude splácaný z vyberaných nájmov 

od nájomníkov. Obecné zastupiteľstvo obce uznesením č. 20/2019 schválilo výstavbu 

nájomných bytov na základe dopytu občanov.   

V diskusii poslanci i prítomní občania reagovali na informácie starostu o prijímacom konaní 

riaditeľa školy v materskej škole pre školský rok 2019/2020, keď z dôvodu kapacity škôlky 

musel vydať zamietavé rozhodnutia. Konštatoval, že plánom obce je budovu škôlky buď 

nadstaviť alebo pristaviť, k tomu bude vypracovaný odborný posudok na statiku budovy.  

Starosta ďalej informoval o návrhu na postavenie garáže, poslanci upozornili, že je nutné riešiť 

aj ulicu na Hoštákoch, nakoľko tam pribúdajú rodinné domy, ako aj kanalizáciu v obci. 

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj stavom starej škôlky a prípravou opravy strechy na budove 

futbalového klubu, kde je možné získať financie na rekonštrukciu spŕch a toaliet od Oblastného 

futbalového zväzu. Poslanec Mário Harnúšek informoval o žiadosti na závesný systém na 

obrazy do kultúrneho domu a do jedálne školy podanej ZSE, a. s. „Rozprúdime regióny“. 

Poslanci, riaditeľ školy a občania informovali o podujatiach v obci.   

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  14. augusta 2019. Prítomní: starosta 

obce, hlavný kontrolór, 6 poslancov, občania.  

Prvým bodom rokovania bol pričlenený Program odpadového hospodárstva obce Cerová na 

roky 2016 - 2020, o ktorom informovala Mgr. Sukupčáková.  

Najdôležitejším bodom bol Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 zo dňa 13. februára o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré sú v zria-

ďovateľskej pôsobnosti obce Cerová. Dodatok sa týka zmien vo financovaní poplatku – 
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nákladov na potraviny pre deti predškolského veku a žiakov základnej školy, ktorí budú mať 

od 1. septembra obedy zadarmo – tzn., že ich zákonní zástupcovia nebudú platiť poplatok na 

nákup potravín, ak  určená suma  nepresiahne príspevok štátu a ďalších úprav s tým súvisiacich, 

najmä réžie detí, žiakov a dospelých. K tomu riaditeľ informoval o problémoch a ich riešení – 

réžia, zábezpeka, odhlasovanie.  

V ďalšej časti sa zastupiteľstvo opäť venovalo žiadostiam o odpredaj majetku. Ku všetkým 

predložil stanovisko predseda stavebnej komisie Ing. Vladimír Nemec.  

Poslanci prerokovali a odsúhlasili žiadosť školy o finančný príspevok 4 000 € za mimoriadne 

výsledky žiakov. Posúdili a dali prísľub na vybavenie príspevku na materiál a práce vykonané 

v rámci rekonštrukcie stropov a svietidiel v 2 triedach vo výške 2 853,54 €.  

V rámci diskusie starosta obce a poslanec Ľubomír Pavlík informovali o stave budovy na ihrisku, 

príprave projektu na dotáciu na elektroinštaláciu, sprchy a sociálne zariadenie. Ďalej starosta 

prezentoval stav projektov, rieši sa projekt na nadstavbu škôlky, projekt na čističku, kde sa 

dokončuje štúdia ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Finišuje štúdia 

projektu nájomnej bytovky, úspešne prebiehajú práce v parku.  

Žiadosť o dotácie na kamerový systém bola neúspešná, nakoľko dodatočne bola daná 

podmienka nepretržitej obsluhy pri kamerách, čo nie je v možnostiach obce. Ďalej sa poslanci 

informovali na riešenie problému s vývozom žúmp, venovali sa obecným podujatiam a s nimi 

spojeným problémom, ako je dodržanie nočného pokoja a neporiadok na ulici smerom do 

kaštieľa, tu treba vyzvať majiteľov, aby odstránili neporiadok a vozidlá z miestnej komunikácie, 

ktoré tam nemajú čo robiť. Občania upozornili na ďalšie problémy – neoprávnené využívanie 

pozemkov, potrebu spevnenia cesty, požadovali možnosť pozrieť si technickú správu a statický 

posudok na vysielač umiestnený na budove základnej školy.    

5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. septembra 2019. Prítomní: starosta 

obce, hlavný kontrolór, všetci poslanci, občania.  

V úvode zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu uznesení a v ďalšom bode Správu audítora – audit 

účtovnej závierky za rok 2018, ktorú vzalo na vedomie. Poslanci schválili návrh Programu 

odpadového hospodárstva obce na roky 2016 - 2020, ktorý bol presunutý z minulého 

zasadnutia.   

Ďalšie rokovanie sa týkalo  návrhu nového VZN pri určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V auguste bol 

prijatý dodatok č. 1 k VZN 2/2019, ktorý riešil problematiku „obedov zadarmo“. Nakoľko 
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nebolo možné jeho ustanovenia aplikovať v praxi, bolo nutné pristúpiť k zmene, novému VZN. 

Predseda školskej a kultúrnej komisie Ľubomír Pavlík prezentoval výsledky z jej zasadnutia. 

Ozrejmil situáciu, ktorá nastala pri aplikácii ustanovení dodatku. Poslanci VZN jednomyseľne 

schválili.  

V ďalšom bode riaditeľ školy prezentoval Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v školskom roku 2018/2019. Informoval 

o počte žiakov, kladných výsledkoch školy, ale i negatívnych prejavoch v škole. Predložená 

správa bola precízne vypracovaná a vytvára ucelený obraz o činnosti školy. Správa potvrdzuje, 

že škola dosahuje výborné výsledky, jej žiaci sú úspešní v športových aj vedomostných 

súťažiach a tak si zaslúži pozornosť obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

správu na vedomie.  

Pri prerokovávaní odpredajov a prenájmov pozemkov sa doriešili a odsúhlasili návrhy z mi-

nulých schôdzí a bola určená cena za odpredaj. Boli prerokované nové žiadosti a odporučené 

na prerokovanie stavebnej komisii.     

V bode rôzne sa starosta vyjadril k aktuálnej téme znečistenej pitnej vody. Zhrnul celkový 

priebeh udalostí, ktorý nastal a informoval o dohodnutom stretnutí s generálnym riaditeľom 

BVS. Konštatoval, že prebiehajú kontroly, odbery, hľadajú sa najvhodnejšie riešenia vzniknutej 

situácie. Zistený fluorantén nie je riešený v žiadnom zákone ani vyhláške, figuruje v interných 

predpisoch BVS. Táto látka sa nachádza napr. aj v potravinách (pri grilovaní). Potrubie je často 

monitorované, robia sa preplachy, berú sa vzorky z viacerých miest po celej obci. Dokonca 

otočili smer toku vody. Zdroje vody (Rybníčky a Plavecký Mikuláš) sú v poriadku, chyba je 

v potrubí, ktoré má cca 50 - 60 rokov. Hodnoty sú na väčšine miest podlimitné, len nikto nevie 

dokedy. Najhoršie výsledky sú pri súpisnom čísle 193 a na Lieskovom pri obchode. Podľa RÚVZ 

v Senici je voda v poriadku, hoci sú hodnoty zvýšené, sú menšie, než v niektorých potravinách, 

ktoré denne konzumujeme. Nakoľko vyhláška nespomína túto látku ako život ohrozujúcu, 

v zmysle platnej legislatívy nie je možné vodu vyhlásiť za nepitnú. Možným zdrojom zne-

čistenia môže byť opotrebované tesnenie na potrubí, možno priesak do potrubia z vodárne 

niektorého občana. Ďalej starosta oznámil, že tento problém sa netýka Rozbehov, nakoľko tam 

je potrubie vymenené. Uviedol, že BVS dá urobiť rozbor vzorky z prameňa pod pani Gurínovou 

a z koryta na Lieskovom pri cintoríne. K informácii sa vyjadrili občania – navrhli skontrolovať 

vzorky vody v nezávislom laboratóriu, poslankyňa Jana Daniel uviedla, že občianska iniciatíva 

v obci odobrala vzorky a zaslala ich do Zvolena do nezávislého laboratória a tiež aj spísala 
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hromadnú sťažnosť na BVS, že nám nedodávali pitnú vodu, ale úžitkovú, žiadajú BVS o finan-

čnú kompenzáciu. 

Ďalšia diskusia sa týkala ciest, občania poukázali na cestu vo vývoze, ktorá je veľmi hrboľatá 

a kamióny ju stále viac devastujú. Starosta vo veci informoval Správu a údržbu ciest TTSK v Se-

nici. Ďalej informoval, že požiadal pracovníkov Doprastavu o odborné stanovisko ku stavu 

miestnej komunikácie v časti Rozbehy – Škrabácke kopanice. Zverejnil informácie o plá-

novaných podujatiach a činnostiach, cenovú ponuku na opravu zvona vo zvonici na Lieskovom. 

K tomu občan Peter Pavlík informoval, že má možnosť získať na jej opravu financie a rád by to 

využil. Ďalšie pripomienky sa týkali vývozov žúmp a opravy obecného rozhlasu – je málo 

opravárov. Pripomienka ohľadom áut parkujúcich v ulici do kaštieľa sa napriek prísľubu 

nevyriešila.  

6. riadne zasadnutie 13. decembra 2019. Prítomní: starosta obce, hlavný kontrolór, 

všetci poslanci, ostatní prítomní: Mária Sukupčáková, zapisovateľka, Eva Hološková, 

ekonómka obce, občania.  

Hlavnými bodmi zasadnutia boli  návrhy VZN o daniach a poplatkoch, o dotáciách pre materskú 

školu a školské zariadenia, návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 a rozpočtu na roky 2020 – 2022. 

Pri Návrhu VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady starosta upozornil, že obec zvyšuje poplatky za komunálny odpad. 

Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť FCC Slovensko zvyšuje ceny o 10 % oproti minulým 

rokom a zároveň sa zvyšuje zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku na 24 €/t. Pri 

posledných prepočtoch bola miera vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci, od ktorej 

sa odvíjajú poplatky, 14%. Hoci ide o predpoklad, obec v ďalšom roku počíta s tým, že 

nebudeme platiť menej. Nakoľko však už teraz vieme, že najväčšie množstvo odpadu tvorí 

biologicky odpad, obec sa rozhodla zaviesť kompostéry. Spolupracuje s firmou, ktorá má v tej-

to oblasti dlhoročné skúsenosti. Kompostéry budú dostávať občania bezplatne s podmienkou 

účasti na prednáške o triedení odpadu a kompostovaní. Ak budú občania zodpovedne 

pristupovať ku kompostovaniu, obec očakáva zníženie množstva odpadov uložených na 

skládku. Následne by nemusela zvyšovať poplatky za komunálny odpad. Predpoklad spustenia 

odovzdávania kompostérov je jar 2020. Poslanci ani prítomní občania nemali žiadne otázky. 

VZN bolo schválené bez pripomienok.  

Ďalším  dôležitým dokumentom súvisiacim s rozpočtom na rok  2020 bol  Návrh dodatku č. 6  

k VZN č. 2/2014 o určení  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej  školy a školských 
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zariadení na rok 2020, ktorý poslanci schválili.  

Pri prerokovávaní zmeny rozpočtu starosta ozrejmil pôvodne nerozpočtovanú  položku 18 tis. 

€ na likvidáciu čiernej skládky vzniknutej v minulosti v priestoroch súčasnej skládky odpadov, 

ktorej likvidácia bola povinnosťou obce. Na jej likvidácii sa podieľala aj spoločnosť Skládka 

Cerová.  

Poslanci po zohľadnení návrhov týkajúcich sa úpravy financií pre Dobrovoľný hasičský zbor 

a žiadosti Futbalového klubu Cerová o navýšenie dotácie na mládežnícke družstvá na rok 2020 

v sume 2 000 € schválili Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022. Ekonómka obce v súvislosti 

s návrhom informovala, že v súčasnosti už bola zverejnená presná suma podielových daní na 

rok 2020 – suma uvedená v návrhu bude o 12 476 €  vyššia. V čase zverejňovania návrhu 

rozpočtu presná suma nebola známa, lebo nebol schválený štátny rozpočet. Starosta 

podrobnejšie informoval o kapitálových i bežných výdavkoch v roku 2020, zvlášť sa venoval 

projektu na verejnú kanalizáciu. Hlavný kontrolór odporučil dať si záležať na výbere 

spoločnosti, ktorá bude pripravovať projektovú dokumentáciu na kanalizáciu.  

V ďalšom bode pokračovalo rokovanie o odpredajoch pozemkov obce i o kúpe pozemkov od 

občanov, doriešili sa náležitosti z predchádzajúcich zasadnutí.   

Nakoľko obec nemá od marca kronikára, Richard Keračík sa z dôvodu zaneprázdnenosti 

(študuje v Prahe) vzdal funkcie, starosta navrhol nového kronikára obce –  PaedDr.  Boženu  

Malichovú. Podľa návrhu sa kronika bude spracovávať v elektronickej forme, následne sa 

vytlačí a zviaže. Bude nutné kroniku zálohovať na viacerých nosičoch, aby sa neprišlo o dáta.  

V bode týkajúcom sa úpravy platu starostu zástupca Ing. Švarc navrhol udeliť starostovi od 1. 

januára 2020 odmenu vo výške 15 % zo základného platu. Zhodnotil, že starosta sa svojej práci 

venuje plnohodnotne, snaží sa veci riešiť, i keď nie vždy sa podaria dotiahnuť do konca. 

Zároveň by navýšenie platu malo byť impulzom zlepšiť jeho vystupovanie. Pri hlasovaní bolo 8 

poslancov za a 1 proti.   

Počas diskusie sa starosta, poslanci a prítomní občania venovali príprave predvianočných 

podujatí. Občania vzniesli pripomienky a otázky k využitiu ponuky prenájmu Chaty v Roz-

behoch a k oprave zvonice. K využitiu chaty starosta  konštatoval, že sa jedná o starú chatu, 

do ktorej je nutné veľa investovať, jej kúpa je určite bezpredmetná. K oprave zvonice uviedol, 

že momentálne sa s opravou zvonice neuvažuje, ale bude sa kontaktovať s občanmi aj s od-

borníkmi v oblasti starých stavieb. Zároveň občan Peter Pavlík informoval, že odliatie zvona by 

zafinancovala spoločnosť SEPS.  
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Hlavný kontrolór Mgr. Huťťa poďakoval poslancom a starostovi za spoluprácu, vyzdvihol 

vysokú úroveň vzájomnej komunikácie medzi poslancami a občanmi na zastupiteľstvách. 

Všetkým zaželal všetko dobré, pokojné sviatku a veľa úspechov v novom roku. V podobnom 

duchu sa poďakoval aj starosta obce a zaželal všetko dobré v roku 2020.  

Obecný úrad - štruktúra, zamestnanci 

Fungovanie obecného úradu zabezpečovali administratívne pracovníčky: Mgr. Mária 

Sukupčáková, Eva Hološková a Mgr. Lenka Masaryková, ktorá odišla od 1. septembra na 

vlastnú žiadosť.  

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

a sekretariátu, registratúru, správu daní a poplatkov, stavebnú agendu, hospodársku 

mobilizáciu a odpadové hospodárstvo, cintorínske poplatky a hrobové miesta. 

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

matrikárky. 

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

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

personalistiku, sociálne záležitosti, kultúru a životné prostredie. Po jej odchode si jej úlohy 

podelili pani Sukupčáková, Hološková a starosta obce.   

Prevádzkoví zamestnanci Patrik Fukna a Pavol Gažo zabezpečovali prevádzku úradu, 

obecných budov a súčastí obce, podieľali sa na údržbe i na stavebných a technických prácach 

v obci. 

Verejné zhromaždenia  

V apríli sa v kultúrnom dome konalo dopredu plánované a avizované stretnutie 

starostu obce a poslancov s občanmi. Na schôdzke sa však zúčastnilo len 15 občanov. Po 

príhovore starostu, predsedov komisií a poslancov vystúpili občania s otázkami a pripo-

mienkami týkajúcimi sa prípravy výstavby bytového domu, revitalizácie parku, riešenia 

domova dôchodcov, využitia starej budovy škôlky, atď... 

Komunikácia s občanmi 

Jednou z priorít starostu i poslancov bola a je komunikácia s občanmi. Túto zabez-

pečujú predovšetkým prostredníctvom osobných kontaktov na formálnych i neformálnych 

podujatiach obce, zasadnutiach komisií a obecného zastupiteľstva a tiež aj v bežnom živote. 

Získané poznatky, podnety a návrhy  prenášajú na porady a schôdze obecného zastupiteľstva. 
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Pravidelne sa stretávajú v škole. Komunikujú aj prostredníctvom webovej stránky obce, 

facebooku a obecného rozhlasu. Obec v závere roka vydáva obecné noviny Ceroviny.   

Obec na základe požiadavky občanov zverejnila Plán činnosti vo vojenskom obvode 

Záhorie – týždňový a pravidelne aktualizovaný každý pondelok a Harmonogram vojenských 

cvičení na území vojenských obvodov (údaje z Ministerstva obrany SR). 

Propagácia obce 

Súčasťou činnosti obce je i jej propagácia. Obec sa prezentuje a propaguje na 

obecných i regionálnych podujatiach, na internete i v tlači. Prostredníctvom oficiálnej webovej 

stránky obce https://obeccerova.sk/ a facebooku https://www.facebook.com/Obec-

Cerov%C3%A1-1181943718593369/?ref=br_rs  informuje o dianí v obci.  

V roku 2019 si mohli naši občania a návštevníci zakúpiť aj nové reprezentačné 

predmety s námetmi našej obce - hrnčeky s 3 motívmi, magnetky s 2 motívmi, tašky a klasické 

papierové aj magnetické pohľadnice. Na ich príprave sa podieľalo viacero našich šikovných 

občanov, najmä Kristína Krúžková, Andrej Harnúšek a Richard Keračík. Tieto predmety sú 

k dispozícii na obecnom úrade aj v predajniach našich podnikateľov. Na propagácii našej obce 

sa podieľal aj tohtoročný absolvent II. cyklu výtvarného odboru ZUŠ Senica Rastislav Fiala, 

ktorý si vo svojej absolventskej práci zvolil tému Pamiatky  Cerovej. Jeho výtvarné námety 

obec  využila i počas osláv výročia Lieskového.   

Našu obec v priebehu roka navštívili novinári z týždenníka MY Záhorie, písali o pre-

zidentských voľbách v obci, zaujímavostiach i podujatiach. Obec navštívili aj filmári, nakrúcali 

na hrade.  

Obec prezentujú aj viacerí naši  občania najmä na svojich facebookových stránkach.  

Spolupráca obce  

Obec je členom viacerých združení založených na zabezpečenie výkonu jednotlivých 

oblastí spoločenského a hospodárskeho života obce: Združenia miest a obcí Slovenska, 

Združenia miest a obcí Záhoria a Miestnej akčnej skupiny - Občianske združenie Podhoran. 

Hospodárenie obce 

Obec v roku 2019 financovala chod obce podľa rozpočtu, ktorý bol zostavený ako 

vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  

schodkový. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2018 

uznesením č. 10. Rozpočet bol zmenený šesťkrát, posledná šiesta zmena bola vykonaná 

rozpočtovým opatrením č. 5 zo dňa 31. 12. 2019.  

http://www.vtsu.sk/tyzdenny_plan_cinnosti_a_op.html
http://www.vtsu.sk/tyzdenny_plan_cinnosti_a_op.html
https://www.mod.gov.sk/harmonogram-vojenskych-cviceni-na-uzemi-vojenskych-obvodov/
https://www.mod.gov.sk/harmonogram-vojenskych-cviceni-na-uzemi-vojenskych-obvodov/
https://obeccerova.sk/
https://www.facebook.com/Obec-Cerov%C3%A1-1181943718593369/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Obec-Cerov%C3%A1-1181943718593369/?ref=br_rs
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Celkové príjmy obce k 31. 12. 2019 vo výške 1 201 280 € pozostávali z daňových i ne-

daňových príjmov, účelovo viazaných grantov a transferov, kapitálových príjmov, príjmov 

z finančných operácií a vlastných príjmov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou (ZŠ 

s MŠ Cerová). Daň z pozemkov, ktorú platili obyvatelia obce, mala rovnaký základ ako vlani, 

zdvihla sa ročná sadzba dane v % zo základu  – orná pôda, lesné pozemky z 0,35 % na 0,40 %, 

záhrady, zastavané plochy, ostatné plochy z 0,45 na 0,50 %, ostatné bolo ako v roku 2018.  

Zvýšila sa daň zo stavieb - ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy 

– stavby na bývanie a drobné stavby – z 0,05 € na 0,07€/m², stavby na pôdohospodársku 

produkciu aj administratívu  – z 0,05 € na 0,10 €/m², ostatné zachované. Pri viacpodlažných 

stavbách sa určil príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného z 0,05 € na 0,07. 

Zdvihla sa daň za psa na 3 €. Naopak, znížila  sa daň z priemyselných stavieb a stavieb na 

podnikanie.   

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 201 280 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 

1 213 833 €, čo predstavuje  101 % plnenie. Tvorili ho:   

A) Bežné príjmy – rozpočtované 1 187 018 €, skutočný príjem v sume 1 199 571 € - 101% 

plnenie. Z toho: a) Daňové príjmy: výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

432 545 € -  plnenie na 102 %, daň z nehnuteľností 43 131 € - 98  % plnenie. Daň za psa -  príjem 

734 €, daň za užívanie verejného priestranstva 282 €, daň za ubytovanie  214 €. Poplatok za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19 492 €. b) Nedaňové príjmy, príjmy z podnikania 

a  vlastníctva majetku - skutočný príjem v sume 29 220 € - 105 % plnenie. Tento príjem 

predstavuje príjem z dividend, z prenajatých pozemkov, príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov a príjem z veternej elektrárne 14 839 €. Administratívne poplatky a iné 

poplatky a platby 65 590 € - 107 % plnenie. V tom: správne poplatky, poplatky a platby za 

služby, poplatok za uloženie odpadov  61 798 € - 107 % plnenie, poplatok za znečisťovanie 

ovzdušia a iné nedaňové príjmy. c) Prijaté granty a transfery – rozpočtované 564 660 €,  

skutočný príjem 564 715 € - 100 % plnenie. V tom: Dobrovoľná požiarna ochrana SR - 

materiálno-technické vybavenie DHZ 4 993 €, Fond na podporu umenia - knihy a vybavenie 

knižnice 3 000 €, Trnavský samosprávny kraj - oslava výročia Lieskového 500 €, Green Energy 

Cerová - kultúrno-spoločenské podujatie 300 €, Nadácia Volkswagen - Materské centrum 

Hrajkáreň 1 000 €, Ministerstvo vnútra SR - ZŠ s MŠ - normatív na bežné výdavky 408 671 €, 

ZŠ  s  MŠ - nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky 48 117 €, Matrika 2 238 €, 

Register adries 34 €,  Ohlasovňa pobytu 382 €, Voľby  1 552 €,  Ministerstvo dopravy a výstavby 
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SR - miestne a účelové komunikácie 50 €, Ministerstvo životného prostredia SR - životné 

prostredie 108 €, Ministerstvo kultúry SR - Obnova parku pri kaštieli – 24 000 €, Záchrana 

hradu Korlátko 12 200 €, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Zapojenie nezamestnaných do 

obnovy parku pri kaštieli 57 570 €. 

B) Kapitálové príjmy - z rozpočtovaných kapitálových príjmov 450 € bol skutočný príjem 450 € 

-  100 % plnenie, v tom príjem z predaja pozemkov 450 €.  

C) Príjmy z finančných operácií - rozpočtované 13 812 €, skutočný príjem 13 812 € - 100 % 

plnenie.  

D) Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - Základná škola s MŠ - 

bežné príjmy - rozpočtované 38 831 €, skutočný príjem 38 831 € - 100 % plnenie. Kapitálové 

príjmy neboli rozpočtované ani naplnené.  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 159 336 € bolo čerpané 1 133 500 € - 98 % 

čerpanie.  

A) Bežné výdaje – rozpočtované  401 064 €, skutočne čerpané 397 723 € -  99 % čerpanie. 

Medzi významné položky patrili: a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

- čerpanie 89 580 € - 100 % čerpanie (patrili sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov 

obecného úradu, starostu obce, údržbára, hospodára, hlavného kontrolóra, matrika, 

ohlasovňa pobytu, register adries, životné prostredie, miestne komunikácie), b) poistné 

a príspevok do poisťovní – čerpané 32 311 € - 100 % čerpanie (patrili sem zákonné odvodové 

povinnosti zamestnávateľa za všetkých zamestnancov na zmluvy i dohody), c) tovary a služby 

– čerpané 298 423 € - 99 % čerpanie (prevádzkové výdavky všetkých stredísk - cestovné 

náhrady, energie, poštovné, všeobecný materiál, komunikačná infraštruktúra, tele-

komunikačné 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, 

obnova parku pri kaštieli, nájomné, školenia, audit, zneškodňovanie odpadov, stravovanie 

dôchodcov, sociálna posudková činnosť), d) bežné transfery – čerpané  14 219 € - 100 % 

(najväčší transfer bol poskytnutý FK Cerová v sume 9 900 €), splácanie úrokov a ostatné platby 

súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami - obec nesplácala úver, 

úroky ani NFV. 

Kapitálové výdaje – z rozpočtovaných výdavkov 76 367 € bolo skutočne čerpané 76 367 € -  

100 %, najvýznamnejšími položkami boli rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku - 52 925 € 
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a rekonštrukcia v budove základnej školy - 12 755 €.  

Výdavkové finančné operácie – čerpanie v zmysle rozpočtu 4 €.   

Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ: rozpočtované bežné  

výdaje   681 901 €, čerpané 659 406 € -  97 %.    

Celková suma nevyčerpaných prostriedkov predstavovala sumu 66 228,03 €. Zostatok po 

odpočítaní bol schodok v sume 153,16 €. 

Obec v roku 2019 neuzatvorila zmluvu o úvere a tiež nemala uzatvorenú lízingovú 

zmluvu. 

Obec vytvárala rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v zne-

ní neskorších predpisov, o použití ktorého rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Jeho zostatok 

k 31.12. 2018 bol 146 557,71 €, obec ho v roku 2019 nečerpala.  

Ďalej obec tvorí sociálny fond, prírastky v roku 2019 boli 1 700,32 €, zostatok z roku 

2018 v sume 1 810,50 €. Čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 2 033,24 € + 482,67 €, zostatok k 31. 

12. 2019 bol 994,91 €.   

Celkový majetok obce k 31. 12. 2019 bol vo výške 4 283 968,45 €.  

Pri rozpočte je dôležitá skutočnosť, že viac ako polovicu rozpočtu tvoria transfery na 

vzdelávanie –  prostriedky na financovanie ZŠ a školských zariadení – MŠ, ŠJ a ŠKD. V súvislosti 

s nimi je však tiež dôležité pripomenúť, že ak by obec tieto zariadenia nemala, tak by financie 

cez transfery a podielové dane na tieto zariadenia nedostala (sú v nadväznosti na zákony 

o zabezpečovaní financovania škôl a školských zariadení na tieto účely viazané). 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 uskutočňovalo v zmysle VZN obce 

č. 2/2014 a jeho dodatku č. 5/2018 takto: dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy je 2 260 €, žiaka školského klubu detí 530 € a potencionálneho stravníka  310 €  ročne.  

Obec je 30 % podielnikom v spoločnosti s ručením obmedzením Skládka Cerová, ktorá 

bola  založená 19. septembra 2015, spoločne so spoločnosťou s r. o. BREVOSA so sídlom 

v Bratislave, Hrušovská 15. Štatutárnym orgánom a konateľom spoločnosti v roku 2019 bol 

PhDr. Mgr. Bronislav Vosátko. Obec Cerová ako spoločník navýšila svoj vklad na 21 530 eur 

(pozemky). Z dozornej rady odišiel Peter Brezovan a Bronislav Vosátko a v marci ukončil 

činnosť konateľa Jozef Mengler. V dozornej rade pracovali: starosta obce Ing. Ján Čerešník, od 

februára Barbora a Alexandra Vosátkové. Od 29. júna 2019 je oprávnenou osobou aj Malata, 

https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Malata,%20Pru%C5%BEinsk%C3%BD,%20Heged%C3%BC%C5%A1%20%26%20Partners%20s.%20r.%20o.%20@Bratislava%20-%20mestsk%C3%A1%20%C4%8Das%C5%A5%20Star%C3%A9%20Mesto
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Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o., Twin City Tower, Bratislava - mestská časť Staré Mesto.  

Spoločnosť v roku 2019 zvýšila stratu na -35 564 €. Jej tržby narástli o  37 % na 444 203 €. 

Celkové výnosy za rok 2019 boli 451 131 €,  zisk - 35 567 €, aktíva 879 031 €,  vlastný kapitál 

42 868 €, celková zadĺženosť 95,12 %, hrubá marža 32,76 %. 

 

VOĽBY v roku 2019 

VOĽBY PREZIDENTA REPUBLIKY     

16. a 30. marca 2019 sme volili prezidenta SR.  

V prvom kole odovzdalo platný hlas 568 z celkového počtu 958 voličov zapísaných v našej obci. 

Kandidáti získali hlasy takto:  

Béla Bugár – 4, Zuzana Čaputová – 274, Martin Daňo – 0, Štefan Harabin – 61, Eduard Chmelár 

– 21, Marián Kotleba – 54, Milan Krajniak – 14, József Menyhárt – 0, František Mikloško – 26, 

Robert Mistrík – 3, Maroš Šefčovič – 104, Róbert Švec – 5, Bohumila Tauchmannová – 2, Juraj 

Zábojník a Ivan Zuzula – 0. József Menyhárt a Robert Mistrík sa ešte pred voľbou vzdali 

kandidatúry.  

2. kolo sa uskutočnilo o 2 týždne. 30. marca odovzdalo svoj hlas 519 občanov – 303 pre Zuzanu 

Čaputovú a 216 pre Maroša Šefčoviča.  

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU sa uskutočnili 25. mája.   

V obci bol zriadený jeden volebný okrsok v obradnej miestnosti obecného úradu. 

Z celkového počtu 932 zapísaných voličov prišlo hlasovať len 271, ktorí odovzdali 265 platných 

hlasov. Najviac získala Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – 70 hlasov,  KDH - 53 a SMER 

– sociálna demokracia - 33 hlasov.   

 

ŠTÁTNA SPRÁVA 

Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s okresným 

úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, 

školami, výskumnými  ústavmi a ďalšími  štátnymi orgánmi  (prokuratúrou,  súdom,  políciou  

a pod.). Ďalej spolupracuje s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, politickými 

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

aj s obcami iných štátov.  

https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Malata,%20Pru%C5%BEinsk%C3%BD,%20Heged%C3%BC%C5%A1%20%26%20Partners%20s.%20r.%20o.%20@Bratislava%20-%20mestsk%C3%A1%20%C4%8Das%C5%A5%20Star%C3%A9%20Mesto
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Miestnym orgánom štátnej správy v našom okrese je Okresný úrad v Senici. Riadi ho a za jeho 

činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorým bol Ing. Vladimír Kocourek. Jeho 

súčasťou sú jednotlivé odbory, s ktorými obec spolupracuje pri riešení odborných záležitostí 

týkajúcich sa jednotlivých oblastí podľa vymedzených kompetencií. V oblasti školstva v rámci 

prenesených kompetencií spolupracuje so Spoločným školským úradom v Senici a Okresným  

úradom – odborom školstva v Trnave.   

Dôležitými partnermi sú ďalšie miestne organizácie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

v Senici, Úrad sociálnych vecí a rodiny, Územný spolok Červeného kríža Senica.  

Od 1. septembra vláda spustila realizáciu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podľa ktorej deti v poslednom ročníku 

materských škôl a žiaci základných škôl budú mať obedy zadarmo. Starosta, riaditeľ školy 

i obecné zastupiteľstvo sa usilovali túto otázku riešiť v predstihu, ale nakoľko do leta neboli 

zrejmé žiadne vykonávacie náležitosti, VZN prijalo pod tlakom času. Neskôr bolo potrebné sa 

k nemu vrátiť a vypracovať nové, nakoľko v praxi sa pomerne zložito  realizovalo.  

 

PRENESENÁ PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

Matrika, ohlasovňa pobytu, register adries 

Naša obec mala k 31. 12. 2019   1 143 obyvateľov. Z toho 289 seniorov vo veku nad 

62 rokov.   

Matrika zaznamenávala matričné udalosti ako narodenie, úmrtie, sobáše, vydávala 

druhopisy matričných dokladov a potvrdenia. 

V roku 2019 sa narodilo 9 detí: Marek Holásek, Tamara Gernátová, Alex Kúra, 

Miroslav Šrabák, Lukáš Ráček, Dávid Jankovič, Ester Jankovičová, Karolína Šedivá, Matúš 

Jurkovič. 

Zomrelo 15 občanov, z toho 4 v DDS: Anežka Nemcová, Helena Nerušilová, Jolana 

Danková, Ján Holásek, Jozef Jánošík (DSS), Margita Obúlaná, Marie Hološková, Vendelín 

Váverka, Mária Michalicová, Milan Štefko (DSS), Helena Dřímalová, Ing. Elena Morrisová, Ján 

Baláž (DSS,) Anton Zvolenský (DSS) a Ľuboš Zona. Spomínali sme i na našich zomrelých rodákov 

a občanov: Lýdia Turbeková, Emília Masárová, Brigita Harnúšková a Alojz Funka. 

Zosobášilo sa 7 párov: Martin Karel a Adriana Ščepková, Tomáš Bugáň a Marcela 

Černáčková, Maroš Čatloš a Barbora Drozdová, René Valachovič a Michaela Sendžová, 
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Ing.Ladislav Kuba a Lenka Hajduková, Róbert Koleňák a Gabriela Sýkorová, Eduard Piešťanský 

a Martina Markovičová.    

Obec zaznamenávala zmeny v evidencii obyvateľov. Na trvalý pobyt sa v našej obci 

prihlásil 1 občan. 5 osôb bolo evidovaných ako dlhodobo nezamestnaní. Prechodný pobyt 

v obci malo 18 občanov.  

Spoločný stavebný úrad  

Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného 

poriadku a vyvlastnenia zabezpečoval na základe zmluvy o zriadení Spoločného obecného 

úradu s mestom Senica Spoločný obecný úrad – stavebný úrad (od 1. januára 2003).  

Spoločný školský úrad   

Činnosti súvisiace s výkonom prenesených kompetencií v oblasti školstva pre školu 

zabezpečoval aj Spoločný školský úrad v Senici. Išlo najmä o vydávanie organizačných pokynov 

pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pe-

dagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva a pokynmi odboru školstva OÚ a posky-

tovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.  

Sociálna oblasť 

Zákon o sociálnych službách kompetenčne vymedzuje pre obec zoznam úloh, ktoré je 

obec povinná plniť.  

V súlade s poslaním, ktoré obci vyplývajú z Komunitného plánu sociálnych služieb vo 

svojom územnom obvode, obec zabezpečovala na základe zmluvy s mestom Senica sociálnu 

posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na nasledovné sociálne 

služby: zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, 

opatrovateľská služba. Boli vydané 4 posudky pre našich občanov na umiestnenie do 

zariadenia opatrovateľskej služby. Na základe zmluvy s Územným spolkom ČK v Senici obec 

sprostredkovala opatrovateľské služby.     

V prípade, že sa občan našej obce stravoval v školskej jedálni, ktorá patrí obci alebo 

v zariadení stravovania Fastfood v Jablonici, s ktorou má obec zmluvu, obec na základe žiadosti 

rozhodla o opakovanej dávke sociálnej pomoci 0,27 eura na jednu stravovaciu jednotku, ak 

spĺňal tieto požiadavky: nemal zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, mal ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný 

stav alebo dovŕšil dôchodkový vek. Takýto príspevok priznala v roku 2019 dvom žiadateľom, 

pričom ho poskytovala aj občanom, ktorí o  neho požiadali v predchádzajúcich rokoch.    
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V rámci starostlivosti o seniorov obec poskytla príspevok miestnej Jednote 

dôchodcov v Cerovej.  

V našej obci v časti Rozbehy pôsobí Domov sociálnych služieb Bojková. Je to 

samostatná rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho 

kraja, jej štatutárnym zástupcom je riaditeľka Mgr. Marianna Škápiková. V zariadení pracujú 

aj naši občania.  

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Obec sa v tejto oblasti zameriavala na plnenie úloh súvisiacich s čistotou v obci, ochra-

nou ovzdušia, zásobovania pitnou vodou, odvádzania a čistenia odpadových vôd, odvozom aj 

odstraňovaním komunálneho odpadu. Rozhodovala o záležitostiach týkajúcich sa zelene v obci 

a výrubu stromov. 

Občania v roku 2019 zaznamenali výraznú zmenu najmä v oblasti odpadového 

hospodárstva, konkrétne systému triedenia a vývozu. Táto zmena priniesla veľké pozitíva, čo 

sa týka poriadku v obci i zníženia komunálneho odpadu.   

Obec v pravidelných intervaloch podľa harmonogramu zabezpečovala zber a odvoz 

odpadu. Náš komunálny odpad vyvážala FCC Slovensko, s. r. o., prevádzka Zohor, na Skládku 

Cerová, v ktorej je obec podielovým vlastníkom. Naši obyvatelia mali k dispozícii zberné 

nádoby, kontajnery a vrecia na plast, papier, kovy, tetrapaky. V zmysle VZN sa u nás vykonával 

triedený zber: elektroodpadov z domácností, papiera, skla, plastov, kovov, použitých 

prenosných a automobilových batérií a akumulátorov – na úrade a v predajniach, vete-

rinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych 

pomôcok – v lekárni, jedlých olejov a tukov z domácností – na obecnom úrade, biologicky 

rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov – prostredníctvom 

kontajnerov rozmiestnených po obci. Šatstvo a odevy bolo možné odložiť v zberových 

kontajneroch. V obci prebiehal aj zber železa, papiera a elektroodpadu, zber odpadu z kuchýň 

v škole a charitnom domove.   

Harmonogram zvozu bol zverejnený na webovom sídle obce a na vývesných tabuliach. Pre 

lepšiu orientáciu občanov pri triedení obec vydala pokyny ako rozlišovať zberné nádoby 

a vrecia. Na obcou určených miestach boli rozmiestnené zelené zberové nádoby o objeme 

1.100 l určené na sklo. Papier, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky sa triedili v obci dvoma spôsobmi: triedenie do vriec, ktoré je určené pre občanov 
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žijúcich v rodinných domoch alebo bytových domoch, ktorí majú priestorové kapacity pre 

skladovanie vriec a zberné nádoby, ktoré sú určené pre bytové domy bez priestorových kapacít, 

charitný domov a Základnú školu s materskou školou Cerová. Obec určila frekvenciu vývozu, 

stanovila prídel vriec a do domácnosti doručila harmonogram vývozu na príslušný polrok. Ak 

občanovi nepostačovali pridelené vrecia, ďalšie si mohol zdarma vyzdvihnúť na obecnom 

úrade.   

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 bola 11,11 %.  

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného 

odpadu na skládku odpadov platná od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2020 bola 17 €. Za rok 2019 je 

úroveň vytriedenia 15,43 %, tzn. sadzba poplatku pre rok 2020 platná od 1. 3. 2020 do 28. 2. 

2021 bude 24 €. 

Od februára 2019 sa príjmy podľa nového ustanovenia začali odvádzať na štátom 

zriadený ENVIROFOND, ktorý ich môže (nemusí) na základe žiadostí poskytovať danej obci 

najviac do výšky 70 %. Obec z týchto financií nemôže dotovať smetné nádoby a ich vývoz tak, 

ako to robila doteraz. Znamená to, že tzv. výhodu, ktorú sme mali po minulé roky, už 

nemôžeme uplatňovať. Naše poplatky sa tak dostali na úroveň okolitých obcí.  

Obec začala prípravu realizácie zberného dvora. Poslanci vytypovali niekoľko lokalít 

na jej umiestnenie, napokon sa obec dohodla s RD Cerová. Financovanie zriadenia dvora 

vrátane správy a prevádzky bude realizované z prostriedkov štátneho envirofondu, kde putujú 

aj peniaze z našej skládky. Z nich môže obec na základe žiadosti využívať určitú čiastku, ktorá 

je účelovo viazaná na financovanie odpadového hospodárstva.   

V zmysle programu odpadového hospodárstva, ktorý reaguje na zákon o odpadoch, 

obec pripravila a od roku 2020 zaháji projekt domáceho kompostovania. Projekt vychádza zo 

skutočnosti, že v komunálnom odpade sa nachádza vysoké množstvo zeleného odpadu, tento 

je tiež súčasťou tzv. čiernych skládok.  

Nakoľko je obec podielovým vlastníkom Skládky, s. r. o., poslanci aj občania sa 

priebežne zaujímali o jej hospodárenie a fungovanie. Starosta obce ako člen správnej rady 

spoločne s poslancami upozornili na neporiadok a nepríjemný dosah skládky na životné 

prostredie našich občanov, najmä neustály pach zo skládky, veľké množstvo hmyzu a neželanú 

„výzdobu“ okolia skládky, predovšetkým mikroténovými vreckami. Skládka preto realizovala 

aj niektoré opatrenia na zmenšenie tohto dosahu, v spolupráci s obcou odstránila umelé 

vrecká a uskutočnila postreky.   
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Jedným z najväčších problémov v obci v roku 2019 bolo znečistenie pitnej vody vo 

verejnom vodovode nebezpečnou chemickou látkou Fluoranténom. Fluorantén patrí do 

skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), ktoré vznikajú najmä pri spaľovaní 

organických látok a pyrolýze. Tieto látky sa vyskytujú v odpadových vodách z bodových zdrojov 

znečistenia, vznikajú tiež pri niektorých spôsoboch prípravy jedla, ako napríklad grilovanie, 

praženie, vyprážanie alebo pečenie. Ide o skupinu rizikových látok pre vodné prostredie. Prvé 

upozornenie vydala Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., dňa 22. augusta. Upozornila 

občanov na skutočnosť, že vo verejnom vodovode v obci Cerová sa nachádzajú nadlimitné 

hodnoty flouranténu. Z tohto dôvodu voda nie je vhodná na pitie a varenie až do odvolania. 

Môže sa však používať na hygienu. Na základe týchto skutočností bola v obci dodávaná pitná 

voda vo forme cisterien v určených hodinách na troch odberných miestach pri obecnom úrade, 

na jarku v Podháji a na Lieskovom pri zvonici. Následne spoločnosť začala rozsiahlu kontrolu 

po celej obci, takmer nepretržite bol monitorovaný stav v jednotlivých častiach a po zisteniach 

pristúpila k oprave. Situáciou sa zaoberal aj RÚVZ, ktorý v záveroch svojej správy konštatoval, 

že pravdepodobným zdrojom zistenia prítomnosti fluoranténu je opotrebované potrubie, t. j., 

je reálne riziko ďalšieho zvyšovania jeho obsahu, ktoré môže v budúcnosti viesť k prekročeniu 

limitu PAU. Pretože  zdravotne bezpečná pitná voda podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie 

obsahovať látky, ktoré by mohli predstavovať riziko ohrozenia zdravia svojím chronickým 

a neskorým pôsobením, odporučil BVS bezodkladne riešiť problémy výskytu fluorantému v pit-

nej vode a o postupe realizovaných opatrení informovať RÚVZ. V nadväznosti na odporúčanie 

BVS starosta vyvolal rokovanie s BVS o riešení situácie. Na stretnutí bolo dohodnuté zaradenie 

opravy vodovodu v obci do plánu na obdobie do 3 - 5 rokov . 

Starosta i obecné zastupiteľstvo sa po celý rok venovalo i stavu odpadových vôd 

v obci. Vzhľadom na urgentnosť celkového riešenia  kanalizácie pripravilo zámer dať spracovať 

štúdiu na kanalizáciu v obci, neskôr odsúhlasilo, aby bol zadaný celkový projekt, na ktorý v roz-

počte vyčlenilo cca 100 tis. eur.   

Koncom apríla cerovskí občania čistili chotár v rámci akcie "Vyčistime si chotár," 

konanej pod záštitou Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.      

Obec informovala občanov o povinnosti registrácie chovu hospodárskych zvierat, 

registrácie chovu s 1 ks ošípanej určenej na domácu spotrebu (domácu zabíjačku), na ktorú 

upozornila Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici. Táto registrácia vyplynula zo 
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zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

ZMENY CHARAKTERU OBCE A VÝSTAVBA 

Naša obec v roku 2019 realizovala prípravné práce na výstavbe bytového domu, 

zabezpečila rekonštrukciu strechy na budove na ihrisku FK v hodnote takmer 53 000 eur, práce 

v obecnom parku v projekte Komplexná obnova parku v Cerovej – s prispením MK SR a ÚPSVaR, 

ako i práce súvisiace s modernizáciou, rekonštrukciou a údržbou zariadení v obci - 12 700 eur 

na elektroinštaláciu v ZŠ, 3 800 na vybavenie školskej kuchyne, opravu chodníkov, osvetlenie 

v častiach obce a na cintoríne v Cerovej. Finančne cez príspevok z MK SR a z vlastných 

prostriedkov zabezpečila projekt záchrany hradu Korlátko.   

Projekt Záchrana hradu Korlátko  

Projekt záchrany nášho hradu už roky organizujú dobrovoľníci zo spoločenstva 

SmóTrbí (mládežníci zo Smoleníc, Trstína a Bíňoviec, ale aj z Cerovej) pod vedením Ing. Martina 

Slezáka.  

Práce pokračovali aj tento rok. Okrem tradičného čistenia hradu, kosenia a opravy 

zábradlí, dobrovoľníci realizovali dve veľké práce. Pokračoval archeologický výskum vstupnej 

brány (archeológ Mgr. Tomáš Molota z firmy Midland Adventure), pri ktorej sa našli jej základy 

a našla sa tiež aj časť tzv. vlčej jamy (sofistikovaný most na vratkom hriadeli, ktorý sa po 

odistení  preklápal a tak sťažoval dobýjanie brány). Krajský pamiatkový úrad vzhľadom na veľa 

nových otázok, ktoré z doterajšieho výskumu vyplynuli, rozhodol tento výskum v budúcej 

sezóne ďalej rozšíriť. Dobrovoľníci pri vstupe do hradu vybudovali lávku, ktorou sa bude do 

hradu chodiť ešte nasledujúce 2 - 3 roky, než bude výskum ukončený.   

Ďalej opravili rozsiahlu kavernu v hornom hrade, ktorá bude pokračovať statickým zaistením 

päty paláca a potom opravou záklenkov a cimburí. Dobrovoľníkom na hrade tento rok  

pomohli aj zamestnanci Slovenskej sporiteľne, ktorí priestor archeologického výskumu 

prekryli geotextíliou a prisypali hlinou, pomohli vybudovať novú prístupovú  cestu, ktorou sa 

vyváža materiál na najvyššie časti  hradu.    

Dňa 5. júla sa na hrade uskutočnil Deň otvorených dverí. Návštevníci sprevádzaní 

sprievodcami si mohli pozrieť hrad, občerstviť sa a zoznámiť sa s plánmi dobrovoľníkov.  

Projekt „Komplexná obnova parku v Cerovej“, po ktorom naši občania volali už dlhé 

roky, sa v roku 2019 konečne stal skutočnosťou.  
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Vďaka spoločnosti s r. o. SAIKA aťák a najmä aktivite Ing. Jána Salanciho, ktorý je 

odborným garantom projektu, sa po schválení finančnej podpory projektu na Ministerstve 

kultúry SR začali práce na realizácii 1. fázy. Bol zhotovený dendrologický prieskum parku, 

geodeticky zamerané vybrané stromy, uskutočnený rámcový výber neperspektívnych a nebez-

pečných stromov a vytvorená koncepcia celkovej obnovy. Cieľom 1. vykonávacej fázy bolo 

odkrytie nánosov doby a očistenie zašlých hodnôt - vyčistenie parku od náletovej zelene a od-

krytie zanedbaných architektonických prvkov, napr. zabudnutej umelej jaskyne tzv. grotty. Na 

ich základe bolo možné vyhodnotiť terénne modelácie, pozostatky ciest a chodníkov, 

jednotlivé partie parku, jazierko a celý vodný systém, ktorý sa postupne bude obnovovať. 

V parku pribudlo aj niekoľko nových stromov a lavičky a koše v oddychových zónach.   

Všetky tieto práce sa podarilo zabezpečiť aj vďaka finančnej podpore z Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny – celkove sa na prácach podieľalo 7 pracovníkov. Pomáhali aj 

pracovníci kaštieľa a obecného úradu.           

Záchrana pamätných tabúľ    

Tento rok sa obci podarilo rekonštruovať veľmi cenné pamätné tabule obetiam prvej 

svetovej vojny. Tieto boli od roku 1926, keď ich dalo vyrobiť Potravné a úverové družstvo 

v Cerovej – Lieskovom, umiestnené v našom kostole. Hoci boli súčasťou interiéru, boli pri 

zemetraseniach a následných opravách kostola poškodené. Kamenár Juraj Kvetan z Kame-

nárstva Kvetan z Majcichova ich obnovil tak, že poškodené časti nie sú skoro vôbec viditeľné, 

keď pri úpravách pracoval ručne a používal pôvodné materiály. Práce pritom vykonal úplne 

zadarmo. Naše pamätné tabule tak vďaka nemu nestratili nič zo svojej historickej hodnoty,  

morálnej i materiálnej.  

V budúcnosti chce obec za jeho pomoci opraviť hlavné kríže na oboch cintorínoch. 

Pamätné tabule sú  osadené na dome smútku a prístupné všetkým návštevníkom. 

 

HOSPODÁRSTVO   

Činnosť podnikov a ich podiel na živote obce  

Väčšina obyvateľov našej obce v produktívnom veku v súčasnosti pracuje ako 

zamestnanci a živnostníci, samostatne hospodáriace osoby v oblastiach stavebníctva, služieb, 

automobilového priemyslu, strojárenstva, v logistike, obchode, atď.  

Tradičnými zamestnávateľmi našich občanov je Roľnícke družstvo Cerová, ZŠ s MŠ 

Cerová i školy v okolí, Charitný domov Cerová, Domov sociálnych služieb Bojková, zdravotnícke 
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zariadenia v okrese, miestne, obvodné i vyššie štátne a rezortné úrady, spoločnosti 

Volkswagen Slovakia Bratislava, Peugeot Trnava, IKEA Components Malacky. Volkswagen 

a Ikea zabezpečovali aj vlastnú autobusovú dopravu svojich zamestnancov.   

V obchodnom registre Ministerstva spravodlivosti SR bolo v roku 2019 zaregis-

trovaných 27 spoločností s ručením obmedzením sídliacich v našej obci. Aj keď väčšina z nich 

prevádzkuje svoje spoločnosti aj mimo ich sídla, sú pre obec prínosom. Viacerí občania majú 

svoje spoločnosti zaregistrované a sídliace v iných obciach a mestách, činnosť však vyvíjajú aj 

v obci a okolí. Patria k nim spoločnosti Cerovan, Korlat (v obci prevádzkuje reštauračné a uby-

tovacie služby a vykonáva aj práce súvisiace so stavebníctvom a úpravou interiérov), podobne 

aj spoločnosť STA-BAG-BAU (zaoberá predovšetkým stavebnými prácami a úpravami). Žijú 

a pracujú tu aj majitelia spoločnosti Lasičky, ktorej konateľkou je Mgr. Barbora Krištúfková. 

Spoločnosť produkuje a ponúka najmä zdravé bio-potraviny a produkty, z ktorých domácich 

zaujali najmä kváskové pekárenské výrobky. Naši občania Ján Holásek a syn Marek Holásek 

cez svoje spoločnosti JH – MONT a MH welding – mont podnikajú predovšetkým v oblasti 

strojárenstva. Rodina Obulaná, Michal Obulaný a Zuzana Pípová – Nádej, prevádzkuje svoje 

činnosti v Jablonici. Novou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby priamo v obci, je spoločnosť 

Frudis - prevádzkuje pestovateľskú pálenicu ovocia. Poskytuje službu vypálenia destilátu 

z prineseného vykvaseného ovocia. Má kvalitný destilačný prístroj od uznávaného českého 

výrobcu Kovoděl Janča. Spoločnosť deklaruje, že vo svojej činnosti nadväzuje na tradície 

z minulosti, keď v minulom storočí v obci existoval liehovar a časť obyvateľov aj v miestnom 

liehovare pracovala.  

Doma, v Cerovej, sídlia aj ďalšie spoločnosti s ručením obmedzením: Barqueta – Ing. 

Marta Kubová, Catallaxia – PhDr. Ján Oravec, Danap – JUDr. Dana Oravcová a Anton Lukáč, 

Diablo – Sebastian Previšič zo Srbska, Ecoder – Ing. Juraj Čerešník, JNKO – Ondrej Janák a Mária 

Janáková, J-P haus – Mgr. Ing. Janetta Schrottová, Light Soft – Martin Hutta, LIPTOM – elektro 

– Stanislav Lipár, Ľuboš Oravec – Korlat  – Ľuboš a Lukáš Oravec, MF Agro – Sára Dudková, 

Natali shop – Martina Kadlíčková, Nemec - Ing. Vladimír Nemec, STEISA  -  Martin Fukna,  

VEDES -  Vladimír Jarábek z Plaveckého Mikuláša,  WTF alcohol - Ivana Bernstein, Štefan Masár 

– EXIMM...   

Mnohí občania podnikajú aj ako živnostníci, napr. Jozef Masár – JOMA, Stanislav 

Roman - podniká v oblasti kováčstva, zámočníctva a stavebníctva. Cerovčania i ľudia z okolia 

navštevujú a využívajú ponuku biofarmy manželov Angeliky a Mojmíra Knápkových. Naši 



 

35 
 

KRONIKA OBCE CEROVÁ          

živnostníci pracujú aj pre spoločnosti sídliace v Prievaloch a v Jablonici,  ide o spoločnosti, ktoré 

sa zaoberajú predovšetkým stavebnou činnosťou a prácami s ňou súvisiacimi.   

Priamo v obci pôsobí Lekáreň Sophia spoločnosti s r. o. SOPHIA - RF, ktorá poskytuje 

lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov. Konateľom 

spoločnosti je Mgr. Miroslav Molčan. 

V obci od roku 1990 pôsobí Roľnícke družstvo Cerová. Štatutárnym orgánom 

je predstavenstvo, od 8. marca 2019 v zložení: Mgr. Vladimír Blaho - predseda predstavenstva, 

Ing. Jaroslav Stanek – podpredseda, Mária Španková  - členka. V kontrolnej komisii pracujú aj 

naši občania Terézia Hološková a Augustín Jurovatý a Edita Ričányová z Jablonice. Spoločnosť 

v roku 2019 znížila zisk o 4 % na 4 979 € a tržby jej klesli o 10 % na 361 251 €. Celkové výnosy 

za rok 2019 boli 572 725 €, zisk 4 979 €, aktíva 1 278 754 €, vlastný kapitál 795 760 €, celková 

zadĺženosť 37,77 %, hrubá marža 7,73 %. 

V bývalom areáli roľníckeho družstva prevádzkuje zariadenie na biodegradáciu 

(biologický rozklad) nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov spoločnosť 

s r. o. BTT Bratislava. Táto v zmysle platnej legislatívy podala vo februári na Ministerstvo 

životného prostredia SR „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“, ktoré sa týka zvýšenia 

množstva prijímaných odpadov do zariadenia na biodegradáciu odpadov. Doteraz povolená 

kapacita zariadenia predstavovala 15 000 t prijímaných odpadov, zmena navrhovanej činnosti  

predstavuje navýšenie kapacity na 30 000 t/rok. K tejto zmene sa mohli občania vyjadriť do 11. 

marca 2019. Spoločnosť prevádzkuje aj hotel Malvázia, kde pracujú aj naši občania.  

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

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

spoločenstvo Rozbehy. 

Obchod a služby  

V našej obci ich zabezpečujú: Jednota, SD Senica – predajňa v Cerovej, pani Ľubica 

Tomková – Potraviny MIX – Obchodík pri zvonici v Lieskovom, pani Petronela Madlušková – 

darčeková predajňa v časti Cerová, spoločnosť Korlat – pohostinstvo, penzión Korlat v časti 

Lieskové, pán Jozef Masár – JOMA – pohostinstvo v časti Cerová, pani Alena Mikulcová – 

pohostinstvo U Alenky, v budove prenajatej od obce v časti Cerová. Pohostinstvá  počas roka 

organizovali i zábavné podujatia s občerstvením i živou hudbou.  

Služby v oblasti kozmetiky poskytovala pani Lenka Konopová – Studio krásy Lenia.   
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Do obce v priebehu roka prichádzali obchodníci, ktorí ponúkali textilné výrobky, obuv, živú 

hydinu a v sezóne zeleninu a ovocie i stromčeky a kríky na výsadbu. Pojazdné predajne 

ponúkali mäso a hydinu.   

Zdravotnícke služby pre dospelých v obci poskytuje všeobecný lekár pre dospelých 

MUDr. Lujza Dederová, ambulancia Cerová a Sobotište, pre deti Detská ambulancia MUDr. 

Anny Olšovskej v Jablonici. Vzhľadom na skutočnosť, že zubný lekár MUDr. Ihab Ibrahim dňa 

4. októbra presťahoval svoju ambulanciu do Senice, mnoho občanov prišlo o dentálnu 

starostlivosť doma v obci a musia dochádzať inde. Lieky a zdravotnícky materiál ponúka 

Lekáreň Sophia. Odbornú zdravotnícku starostlivosť poskytuje najmä Poliklinika v Senici, 

Nemocnice s poliklinikou v Skalici a v Myjave. Obyvatelia využívajú aj možnosť vybrať si lekára 

mimo obce alebo regiónu. Mnohí starší a na pomoc odkázaní obyvatelia využívajú aj služby 

SČK.  

Doprava a spoje 

Doprava v obci a okolí je čoraz hustejšia. Takmer každá rodina v obci vlastní auto, 

viaceré rodiny aj dve či tri, rastie nákladná preprava. Občania pri preprave využívajú aj 

autobusovú a železničnú dopravu, ktorú zabezpečujú spoločnosti Arriva Trnava a Železničná 

spoločnosť Slovensko a čoraz viac aj taxi službu.   

Nakoľko stav hlavnej cesty medzi našou obcou a Jablonicou nebol z hľadiska 

bezpečnosti vyhovujúci, boli poškodené najmä krajnice a úseky v zákrutách, pristúpil  Trnavský 

samosprávny kraj k jej rekonštrukcii. Obci sa podarilo aspoň čiastočne upraviť jej kritickú časť 

vo vývoze.  

Problematické naďalej zostáva parkovanie našich občanov na obecných pozemkoch, 

ktoré komplikuje dopravu i vzťahy občanov. Obecné zastupiteľstvo sa tejto téme niekoľkokrát 

venovalo. Nebezpečné pre dopravu sú i voľne pobehujúce psy, na čo obecný úrad viac ráz 

občanov upozornil. 

Zlepšila sa situácia v oblasti telekomunikačných služieb. V našej obci ich poskytujú 

predovšetkým spoločnosti Slovak Telekom, Orange, O2, RadioLAN Myjava. Zabezpečujú služby 

televízie, pevných a mobilných zariadení, internetu.  

Poštové služby zabezpečuje Poštový úrad. Tento od roku 2019 pracuje v obmedze-

nom režime, čo spôsobuje našim občanom problémy s platbami, s poštovými zásielkami aj 

doručovaním tlače. Kto chcel tlač hneď ráno, prípadne dopoludnia, musel ísť na úrad, s výnim-

kou sobôt, keď poštu doručoval brigádnik Rastislav Fiala. 
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Zásielky doručujú aj ďalšie prepravné spoločnosti. V schránkach sa naďalej objavujú  reklamné  

materiály a tlačoviny, ktoré distribuujú naši občania.  

 

ŽIVOT V OBCI 

Obecná knižnica 

V roku 2019 bolo v knižnici prihlásených 61 čitateľov, z toho 23 detí. Knižnicu viedla 

Mgr. Anna Michalicová.  

Knižnica aj v tomto roku získala finančný príspevok z Fondu na podporu umenia. 

Podarilo sa zakúpiť  110 kníh v hodnote 1 074 eur. Okrem dotácie na knihy, obec s podporou 

Fondu na podporu umenia prispela na nové zariadenie knižnice - police, stôl, kreslá, vaky na 

sedenie pre deti v sume 2000 eur.   

Čitatelia navštevovali knižnicu pravidelne každú stredu v čase od 15.00 do 17.00 hodiny. 

Okrem toho sa v knižnici každý druhý týždeň stretávali mamičky s deťmi, pre ktorých  

pripravovala program pani Miroslava Harnúšková. V priestoroch knižnice sa začiatkom roka 

2019 konal netradičný krst knižky, ktorú napísala Katarína Bačová a ilustrovala ju Miroslava 

Harnúšková. V marci, Mesiaci knihy pripravila knihovníčka niekoľko podujatí pre deti 

materskej a základnej školy.           

Umelci v našej obci        

V našej obci žijú a pracujú umelecky nadaní ľudia. Patrí k nim aj naša občianka Monika 

Sabo, ktorá bola v januári na slávnostnej vernisáži 53. ročníka Výtvarnej Senice ocenená už 

druhýkrát hlavnou cenou. Naša výtvarníčka sa prezentovala aj prvou výstavou v obci, ktorá sa 

uskutočnila 26. apríla v sobášnej miestnosti obecného úradu. Na vernisáži predstavila svoje 

MODRÉ ZAČIATKY. Výstavku otvorila kurátorka Božena Juríčková, hudobný program pripravili 

deti pani Moniky Radka Pavlovčinová a Adam Pavlovčin.  

Tradičné podujatia 

Obec v spolupráci s organizáciami a podnikateľmi v obci pripravila aj v tomto roku 

veľa vydarených podujatí, ktoré sa stretli so záujmom občanov.  

Vo fašiangovom období mohli občania využiť ponuku plesov doma i v okolí, napr. ples 

Korlatu v Jablonici, Ples seniorov v Senici, Poľovnícky ples a každoročný Ples rodičov a priateľov 

školy v našej škole. Rodičovské združenie pri škole pripravilo aj tradičný karneval v školskej 

telocvični. Na konci fašiangov pripravilo Pohostinstvo U Alenky „Pochovávanie basy“ v kul-

túrnom dome. V predvečer 1. mája postavili hasiči tradičný máj nad autobusovou stanicou 
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a Lieskovčania v Lieskovom pri zvonici. Druhú májovú nedeľu sa v kultúrnom dome uskutočnila 

oslava Dňa matiek, oslávenkyniam sa prihovoril starosta obce, programom potešili deti a žiaci 

našej školy. MDD sme slávili v škole i pri hasičskej zbrojnici. V škole „učili žiaci“, deti 

z materskej školy a školského klubu zabávali rodičia zo Slniečka a rodičovského združenia pri 

škole. Hasiči opäť zorganizovali Deň detí u hasičov – Posedenie pod sirénou. V tento deň na 

chate v Rozbehoch odštartovali turistický pochod v rámci Dňa mladých turistov. Nasledujúci 

deň, v nedeľu 2. júna, sa v obradnej sieni obecného úradu zišli naše najmenšie deti, konkrétne 

deti narodené v roku 2018 a ich rodičia, ktorých na Slávnostnom uvítaní detí, malých občanov 

našej obce, do života privítal starosta obce. Takto sa po rokoch najmä zásluhou aktívnych 

poslancov a občanov podarilo obnoviť slávnostné vítanie malých cerovských občiankov. 

Súčasťou slávnosti bolo prijatie starostom obce, zápis rodičov do pamätnej knihy i kultúrny 

program, ktorý pripravili  Elena Konečná a Barbora Krištúfková. Deti i rodičia ako spomienku 

dostali malý darček od sponzorov, finančný príspevok od obce i fotografie zo slávnosti. Rodičov 

počas slávnosti potešil i hrací oddychový kútik, ktorý pripravila poslankyňa Jana Daniel. 

Spoločne s poslancom Máriom Harnúškom sa pokúsili zaviesť aj novú tradíciu, označiť dom, 

v ktorom sa narodilo dieťa (samozrejme so súhlasom rodičov), pekným obrázkom s bocianom. 

Koncom júna v škole pripravili v poradí štvrtý Školský juniáles. Jeho súčasťou boli zábavné 

i vzdelávacie aktivity pre deti, rodičov a starých rodičov a tradične aj vernisáž prác žiakov tried 

ZUŠ, ktoré vedie Mgr. art. Mário Harnúšek. V polovici  júna sa v škole konala veľmi netradičná 

súťaž v silovom trojboji CEDRON CUP 2019, ktorú pripravil náš učiteľ Mgr. Radovan Rak. Dňa 

5. júla obec v spolupráci s farskou radou pripravila tradičný Cyrilo-metodský deň pri lieskovskej 

zvonici. Slávnostnú omšu celebroval  novokňaz Juraj Begány spoločne s naším pátrom Jozefom 

Matisom. Počas omše aj v slávnostnom programe vystúpil Mládežnícky spevácky zbor sv. 

Martina z Holíča. Po svätej omši program pokračoval spomienkou na odkaz Cyrila a Metoda, 

ktorú pripravila poslankyňa Božena Malichová. Po oficiálnom programe vystúpila Osuská 

kapela a občania si pri dobrom občerstvení posedeli až do večera. O tri týždne, 3. augusta, sa 

vďaka aktivite Lieskovčanov, ktorí vytrvávajú vo svojej tradícii spomienkových stretnutí pri 

príležitosti výročia prvej zmienky o Lieskovom, pri zvonici opäť po piatich rokoch stretli naši 

obyvatelia, rodáci a priatelia našej obce. Spomínali na staré časy, vystavili fotografie 

a dokumenty z histórie, zabávali sa pri hudbe heligónkarov zo Senice pod vedením pána Pavla 

Grimma a pri dobrom občerstvení od občanov a našich podnikateľov. Organizačný výbor tvoria 

aktívni lieskovskí obyvatelia, medzi nimi pani Mária Chovancová, páni Gejza Slávik, Pavol 
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Peterka a ďalší. Obec na tomto podujatí prvý raz prezentovala reklamné predmety obce, ktoré 

pripravila s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Prázdninové voľno spestril 

futbalový turnaj s večernou zábavou, ktorý tradične už roky organizujú naši futbalisti. Pri tejto 

príležitosti sa uskutočnil aj „krst“ novej strechy. Na ihrisku školy druhýkrát pretekali hasičské 

družstvá mužov a žien z okolia v tzv. retro súťaži „O pohár hasičov z Cerovej“. Veľa podujatí 

priniesol september. V škole otvorili nový školský rok 2019 - 2020. V dňoch 7. a  8. septembra 

si 70. výročie vzniku organizovaného poľovníctva v obci pripomenuli naši poľovníci i pozvaní 

hostia na slávnostnej členskej schôdzi, omši i posedení. Pri tejto príležitosti cerovský poľovný 

zväz s podporou obce a sponzorov vydal knižnú publikáciu. Veľká slávnosť sa konala aj v charit-

nom domove v kaštieli. Sestry sv. kríža pripravili  slávnostné poďakovanie, na ktorom si 

pripomenuli 50. výročie svojho príchodu k nám. Na hody 5. októbra obec v duchu obnovy 

tradície hodových zábav uskutočnila  netradičnú zábavu s diskdžokejom aj živou hudbou, 

skupinou Dora, ktorá prezentuje folklór v rockovej podobe. Kultúrny dom sa  skutočne otriasal 

v základoch, keď hudobníci v krojoch spustili rockové ľudové piesne. K veselej atmosfére 

prispelo aj bohaté občerstvenie, ktoré ponúkali  naši dôchodcovia a štedrá  tombola so super 

cenami od našich podnikateľov.  Naša obec si každý rok uctieva aj jubilantov, ktorí oslavujú 

okrúhle výročia. Tento rok nebol výnimkou. 13. októbra na slávnostné posedenie v kultúrnom 

dome pozvala všetkých seniorov, osobitne 80, 85 a 90 a viacročných jubilantov. Týchto  

ocenila zápisom do knihy a obdarila ich darčekmi. Prítomných potešilo aj bohaté občerstvenie 

i veľmi kvalitný kultúrny program, v ktorom vystúpila folklórna skupina zo Sobotišťa a deti 

z našej školy. Koncom októbra sa opäť stretli jubilanti, tento raz 50, 60 a 70-roční. Po prijatí 

starostom obce sa pri hudbe a dobrom jedle zabávali v kultúrnom dome. Jeden novembrový 

podvečer už tradične rozsvietili lampióny detí z Hrajkárne v sprievode obcou. Bohatý bol aj 

predvianočný program, ktorý odštartoval Mikulášsky deň a Vianočná tržnica Slniečka v kul-

túrnom dome. Pokračoval Školskou besiedkou a  Vianočným stretnutím občanov v kultúrnom 

dome. V škole sa počas prázdnin zišli na turnaji stolní tenisti a basketbalisti.  

Konfesie a cirkevný život  

Farnosť Cerová je súčasťou Bratislavskej arcidiecézy, dekanátu Senica. Správcom  

farnosti v roku 2019 bol ThLic. Jozef Matis, SVD. Jeho pomocníkmi boli členovia farskej rady.   

Veriaci v tomto roku pripravili niekoľko tradičných podujatí. Začiatkom roka správca 

farnosti svätil príbytky veriacich, konala sa tradičná zbierka na pomoc núdznym Dobrá novina 

i  jasličková pobožnosť v Charitnom domove, na ktorej vystúpili s programom aj cerovské deti 
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a mládež. Na Veľký piatok sa konala krížová cesta k charitnému domovu. Najväčšími 

udalosťami pre deti a mládež boli prvé sväté prijímanie a birmovka. Slávnosť prijímania sa 

uskutočnila 19. mája, zúčastnilo sa jej 10 detí. Sviatosť birmovania 19. októbra 20 

birmovancom udelili J. E. Mons. prof. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup bratislavskej  

arcidiecézy, Mons. Mgr. Karol ThDr. Martinec, dekan zo Senice a páter ThLic. Jozef Matis, SVD.   

Správca farnosti v spolupráci s novokňazom Jurajom Begányim pripravil slávnostnú svätú 

omšu na obecnom Cyrilo-metodskom dni. 9. septembra sa konala slávnostná Svätohubertská 

omša. Veriaci z obce sa zúčastnili celonárodnej púte v Šaštíne. K sláveniu sv. omší počas Vianoc 

prispeli aj speváci pod vedením organistky Eleny Konečnej a na sviatok sv. Štefana deti 

jasličkovou slávnosťou pod vedením Ing. Márie Huttovej.  

Vo farnosti sa v priebehu roka konali 4 krsty a 17 pohrebných obradov. 

V obci pôsobí Kongregácia Slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža. 

V charitnom domove v kaštieli, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej katolíckej charity v Bratislave,  

zabezpečuje najmä starostlivosť o staršie sestry provincie. Pripravuje aj duchovné obnovy 

a duchovné cvičenia pre dievčatá. Sestry spolupracujú s farnosťou v Cerovej, pôsobia v Do-

move sociálnych služieb v Bojkovej na Rozbehoch a navštevujú Reedukačné centrum v Trstíne. 

V domove pracujú aj zamestnanci z našej obce.  

V súčasnosti tu žije 40 sestier, ktoré si v tomto roku pripomenuli 50. výročie svojho 

pôsobenia v našej obci. 7. septembra 2019 pripravili slávnostné poďakovanie. Slávnosti sa 

zúčastnil aj starosta obce Cerová Ing. Ján Čerešník, terajší aj minulí zamestnanci charity, 

zamestnanci Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v Bratislave, dobrodinci a priatelia. Jej 

súčasťou bola aj prezentácia o príchode, začiatkoch a pôsobení sestier na tomto mieste. Bola 

vytvorená z dostupných archívnych materiálov, rehoľných kroník a na základe rozhovorov 

s miestnymi obyvateľmi Cerovej. Slávnostnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup 

Mons. Stanislav Zvolenský. Začiatky sestier v Cerovej prirovnal k vyvolenému izraelskému 

národu, ktorý po návrate z  babylonského zajatia našiel v Jeruzaleme všetko spustošené. Pri 

svätej omši koncelebrovali aj ďalší kňazi. Medzi prítomnými bolo viacero hostí - terajší 

generálny sekretár SKCH Ing. Erich Hulman a pracovníci SKCH, s ktorými sestry najviac 

spolupracujú. Po ukončení svätej omše sa všetci stretli pri obede v komunitnej jedálni. 

Slávnosť pokračovala popoludní programom pre verejnosť, v jedálni sa so sestrami stretli naši 

občania i ďalší hostia, ktorí si zaspomínali pri spoločnom agapé.  
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Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ  

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

DHZO mal v roku 2019  37 členov. Jeho prácu riadil výbor, ktorého predsedom bol 

Stanislav Janák, hlavným veliteľom Rastislav Petráš.  

Priama hasičská práca bola zameraná na prípravu a vzdelávanie vedenia i  členov. Pod 

patronátom cerovských hasičov sa 16. februára v cerovskom kultúrnom dome uskutočnilo 

školenie  predsedov a tajomníkov okresu Senica. Členovia sa zúčastnili na školení zameranom 

na nové systémy hasenia tzv. “D”systém hasenia v Jablonici a v apríli sa školili v zdravotníckej 

príprave. Vedomosti si overili aj v praxi, 25. apríla zasahovali pri požiari skládky TKO v Zohore 

a v júni dvakrát pri odčerpávaní vody po búrke z pivničných priestorov v Senici a havárii 

motorového vozidla s následným požiarom v Cerovej. Školenia a výcvik pokračovali v auguste 

a októbri - na stanici HaZZ Senica sa školili strojníci, v cerovskej  základnej škole preventivári. 

27. a 28. augusta členovia absolvovali odborný výcvik vo výcvikovom stredisku HAZZ v Lešti.  

Odbornú hasičskú prácu dopĺňali aj tradičné spoločenské a súťažné aktivity. V apríli 

sa uskutočnil  zber železa, na jeho konci hasiči postavili obecný máj. Zúčastnili  sa hasičskej 

púte do Šaštína. 1. júna druhýkrát usporiadali Deň detí pod sirénou. Deti i dospelí mali 

možnosť spoznať  techniku, vyskúšať si rôzne činnosti a zabaviť sa pri hudbe a občerstvení. 17. 

júna si hasiči na námestí v Senici prevzali nové vozidlo IVECO Daily, ktoré im slávnostne 

odovzdala ministerka vnútra SR Denisa Saková. Našim občanom ho prvýkrát predviedli na 

oslavách v Lieskovom.  

Hasiči sa venovali aj hasičskému športu, i keď už nie tak intenzívne, ako v minulosti. 

Hasičským tromfom sú predovšetkým mladí, najmä dievčatá, resp. ženy. 6. júla družstvo žien 

súťažilo na veteránskej súťaži v Jablonici. Súťažili so striekačkami PS 8 a PS 12, ktoré boli 

vyrobené do roku 1979. Družstvá mužov i žien súťažili aj doma. V sobotu 17. augusta na ihrisku 

školy v 2. ročníku retro súťaže „O pohár cerovských hasičov“ v požiarnom útoku s vodou cez 

prekážky získali muži 1. miesto a ženy 2. a 3. miesto.  

O tom, že náš hasičský zbor má čo ukázať aj širokej verejnosti, presvedčil na   

prezentáciách na oslavách výročí v Moravskom Jáne, Kvítkoviciach, Senici a v Jablonici, kde 

predviedol najmä trabant a historické striekačky.  

O „raritách“ napísala aj TASR, ktorá urobila v júni zaujímavú reportáž zverejnenú 

v tlači a na internete. Novinári sa zaujímali najmä o súčasnú činnosť a originálnu hasičskú 

techniku, najmä o funkčný hasičský trabant. Je o neho veľký záujem nielen na Slovensku, ale 
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predovšetkým na Morave, kde ho hasiči už viackrát predstavili. Novinárov upútala aj malá 

zbierka historických motorových striekačiek. Zbierka obsahuje stroje od roku 1927 do roku 

1959. Všetky náklady na ich záchranu a znovuzrodenie zbor financuje dobrovoľne z vlastných 

prostriedkov. 

Poľovnícke združenie Cerová 

PZ malo v roku 2019 40 členov. Prácu združenia riadil výbor, v ktorom pracovali: Ing. 

Miroslav Masár, predseda (vo funkcii pracuje nepretržite od roku 1987), Marián Hološka, 

tajomník, Bohuslav Pavlík poľovnícky hospodár, Ing. Štefan Peterka, finančný hospodár, Bc. 

Daniel Pavlík, kynologický referent, Jozef Rehák, osvetový a strelecký referent, Jozef Stanek, 

člen výboru Ing. Jozef Petráš, predseda Dozornej rady PZ. Členovia výboru už dlhšiu dobu 

pracujú i v regionálnych orgánoch Slovenského poľovného združenia (RgO SPZ), obvodných 

orgánoch Slovenskej poľovníckej komory (OPK). Na sneme Slovenskej poľovníckej komory 

Konferencia Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica opäť zvolila Ing. Miroslava Masára 

za predsedu OPK, Jozef Rehák bol zvolený do Osvetovej komisie OPK, Marián Hološka do 

komisie hodnotenia trofejí a Bohuslav Pavlík do disciplinárnej komisie OPK. V OPK Skalica 

pracuje Dušan Oravec v streleckej komisii, v OPK Bratislava mesto Ing. Andrej Oravec 

v dozornej komisii.  

Rok 2019 bol pre našich poľovníkov mimoriadnym. Uplynulo v ňom 70 rokov od 

vzniku organizovaného poľovníctva v našej obci. Pri príležitosti jubilea organizácie poľovníci 

pripravili slávnosť, súčasťou ktorej boli slávnostná členská schôdza v kultúrnom dome a Sväto-

hubertská svätá omša v kostole. Na schôdzi sa zúčastnili nielen členovia PZ ale i jeho priatelia 

a podporovatelia. Združenie i viacero členov pri tejto príležitosti obdržali vyznamenania, 

Poľovnícke združenie Cerová Medailu prezidenta SPZ, vyznamenanie III. stupňa „Za významné 

zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ získala Mgr. Jana Mihelová, kronikárka, plakety PZ 

členovia organizácie nad 65 rokov, RgO SPZ Senica a Obec Cerová. Po nedeľňajšej 

Svätohubertskej omši sa konalo stretnutie s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a vedúcimi 

spoločenských organizácií v obci pri guláši. Organizácia pri tejto príležitosti s podporou obce a 

sponzorov vydala pamätnú publikáciu, ktorú pripravil predseda Ing. Miroslav Masár. Jej 

poslaním bolo pripomenúť tradície, podmienky vzniku, udalosti a zmeny, ktorými vo svojej 

histórii prechádzala a najmä spomenúť ľudí, ktorí sa zaslúžili o jej dobré meno nielen v Cerovej, 

ale i v širokom okolí a tiež aj na celoslovenskej úrovni.   
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Združenie prostredníctvom plánovanej činnosti zabezpečovalo starostlivosť o zver a celý revír. 

Bolo ulovených 59 kusov jelenej, 39 srnčej, 60 diviačej, 12 danielej a 18 kusov muflónej zveri, 

ktorej celková hmotnosť bola viac ako 4 900 kg.  Členovia v rámci starostlivosti odpracovali 

vyše 9 tis. hodín. Združenie z poverenia Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava 

a Senica uskutočnilo dvojdňové skúšky duričov.   

V streleckej súťaži Regionálne majstrovstvá v malokalibrovom štvorboji družstvo v zložení 

Jozef Rehák, Ján Konopa a Dušan Oravec vybojovalo 2. miesto.  

Počas roka si združenie pripomenulo jubileá dvoch členov a odprevadilo na poslednej ceste 

svojho dlhoročného člena Vendelína Váverku, ktorý zomrel v júni.   

Pri činnosti sa poľovníci riadia aj poľovníckymi tradíciami. Preto tradične pasovali prvýkrát 

úspešných strelcov a používajú aj signály a trúbenie - zabezpečuje ich Ján Konopa, zálomky pri 

ulovení zveri, prezentujú rovnošatu, atď.  

Z histórie združenia (vybrané z publikácie vydanej pri príležitosti 70. výročia 

organizovaného poľovníctva v našej obci): 

Cerovskí poľovníci vo svojej činnosti naviazali na tradície Loveckého ochranného 

spolku, ktorý vznikol v roku 1920. Základy združenia sa začali vytvárať po roku 1947, keď bol 

schválený nový zákon o poľovníctve, ktorý sprístupnil poľovníctvo širokým vrstvám ľudí. Došlo 

k  tzv. zľudoveniu poľovníctva. Poľovníctvo malo hospodársky význam a bolo ponímané ako 

odvetvie poľnohospodárskej a lesnej výroby. Prvý spolok sa nazýval Bučina, mal 7 členov, 

spravovali ho zástupcovia vlastníkov. Spolok vykonával najmä poľovnú činnosť. Prvé valné 

zhromaždenie poľovného spoločenstva v Cerovej-Lieskovom, Rozbehoch aj Prievaloch sa 

konalo 31. júla 1949. Bol vytvorený nový revír. V roku 1958 prešlo poľovníctvo pod pôsobnosť 

Jednotného roľníckeho družstva Cerová a svoju činnosť vykonávalo na ploche 1526 ha. Po 

vzniku Slovenského poľovníckeho zväzu v roku 1968 nastali ďalšie zmeny. K revíru boli 

pričlenené aj lesy, celkovo 453 ha. V roku 1971 sa zlúčili Poľovnícke združenie Cerová-Lieskové 

a Poľovnícke združenie Rozbehy.  

Po roku 1994 sa združenie v zmysle nových zákonov pretransformovalo na súčasnú 

podobu. Vykonáva svoju činnosť v poľovnom revíre Cerová, schváleným Lesným úradom 

v Senici, na ploche 2224 ha, ktorú prenajíma 17 vlastníckych a užívateľských subjektov. V dobe 

vzniku organizovaného poľovníctva v obci prevládala v revíre drobná zver – zajace, jarabice, 

menej bolo bažantej a srnčej zveri, veľmi málo jelenej a diviačej zveri. Revír bol podľa zákona 

a následných noviel zatriedený do srnčej oblasti, v ktorej dominuje srnčia a diviačia zver, 
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prechodne jelenia zver a z drobnej zveri prevláda bažantia. Od roku 2009 patrí  cerovský revír 

do srnčej oblasti S II Malé Karpaty a muflónej oblasti M 1. Do plánov chovu a lovu tak pribudla 

muflónia a danielia zver. Pozoruhodnú aktivitu od roku 2001 vykazuje bažantnica zriadená 

v lese Škripík.    

Popri svojej základnej činnosti združenie vykonáva mnoho činností pre verejnosť. 

Patria k nim aj plesy, strelecké súťaže, výstavy trofejí, kultúrne podujatia, besedy pre deti 

a mládež, organizovanie krúžkov a športové podujatia.  

Všetky tieto činnosti zabezpečovali a zabezpečujú členovia združenia. Pri vyššie 

zmienených súčasných aktívnych funkcionároch za rok 2019 treba spomenúť i dlhoročnú 

záslužnú činnosť ďalších členov PZ, aj tých, ktorí dnes už nežijú. Dlhé roky pôsobili 

v poľovníctve: pán Pavol Pavlík – 52 rokov bol hospodárom, páni Radočák, Stanek, Oravec, 

Pavol Lukáč, Imrich Oravec, Milan Hanáček. Počas uplynulých rokov záslužnú prácu 

funkcionárov i členov ocenil aj SPZ: Ing. Miroslav Masár dostal pamätnú medailu Prezidenta 

SPZ, medailu Zlatý kamzík i Medailu Svätého Huberta, medailami Zlatý kamzík boli ocenení 

Pavol Pavlík, Marián Hološka a Bohuslav Pavlík, ktorý získal aj Medailu Sv. Huberta. Pamätnú 

medailu udelil prezident SPZ aj pánom Jozefovi  Tomkovi, Jozefovi Oravcovi a PZ Cerová. 

Mnoho členov získalo ocenenia v podobe zlatých, strieborných a bronzových medailí 

rozličných stupňov za prácu v PZ, ocenení zlatý, strieborný a bronzový Jazvec, líška, muflón,  

daniel alebo jeleň za trofeje.    

Jednota dôchodcov Cerová 

V cerovskej jednote dôchodcov bolo združených 74 členov. Predsedníčkou bola 

Bronislava Petrášová.    

Jednota má svoje klubové priestory v obecnej budove bývalej škôlky. Stará sa o ňu 

a v spolupráci s obcou a sponzormi dopĺňa aspoň drobné vybavenie. Organizácia je neustále 

aktívna.  

Svoje činnosti podobne ako vlani zamerala na pohybové aktivity, starostlivosť 

o zdravie, kultúru, šport, aktívny spoločenský život a vzájomné stretávanie sa.  

Seniori počas celého roka uskutočňovali turistické vychádzky –  do Smoleníc a jaskyne Driny, 

do Rajeckej Lesnej, k zrúcanine hradu Pajštún a navštívili aj pútnické miesto Budkov. V oblasti 

starostlivosti o zdravie pripravili výlety na termálne kúpaliská do Vincovho lesa a Horných Salíb, 

výlety do Ledníc a Valtíc, do Kyjova na prehliadku moravských krojov, výlet loďou na hrad 

Devín a v zime vlakový výlet na výstavu ľadových sôch na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. 
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Zorganizovali rekondično-liečebné pobyty, navštívili Reumatologický deň v Trnave. V kúpeľoch 

sa odrekreovalo 12 členov. Kultúrny rok začínal účasťou na tradičnom, už VI. okresnom plese 

seniorov v Senici, potom na ,,Pochovávaní basy“ v cerovskom kultúrnom dome. Pokračoval 

divadelnými predstaveniami v Trnave, v Senici a v Bratislave na muzikáli. Seniori si pripravili aj 

celý rad športových aktivít. Klub i obec na IV. okresných športových hrách reprezentovalo 14 

členov, 5 z nich postúpilo na IX. župné olympijské hry do Dunajskej Stredy, kde získali 6 medailí. 

Najvzácnejšia bola účasť cerovského športovca Štefana Vereša na celoslovenských športových 

hrách seniorov. V centre pozornosti klubu bola aj podpora aktívneho spoločenského života. 

Seniori sa tradične stretávali so svojimi rovesníkmi zo susedných obcí – z Prieval, Bukovej  

a Plaveckého Petra - pri ohníku, športových aktivitách a speve pri harmonike v areáli 

Kultúrneho domu v Rozbehoch i pri spoločných zájazdoch. V spolupráci s hasičmi si pripravili 

obľúbené opekačky, na začiatku a konci letnej sezóny. Pred Vianocami sa zišli na posedení pri 

kapustnici, pri tejto príležitosti oslávili i ,,guľatiny“ členov. Tu i na podobných podujatiach, napr. 

stavaní mája a hodovej zábave, seniorky ponúkali vynikajúce občerstvenie, najmä chutné 

cerovské koláčiky. V októbri sa všetci seniori obce, nielen členovia klubu, pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším stretli na spoločnej oslave v kultúrnom dome. Členky klubu pripravili 

výstavku plodov jesene.  

Klub vyvíjal aj pravidelnú činnosť v klubovni a mnohí členovia navštevovali aj obecnú 

knižnicu. Všetky tieto podujatia organizoval v spolupráci s obcou a s podporou sponzorov.  

Materské centrum Klubík Hrajkáreň Cerová   

Činnosť centra tak, ako v minulom roku organizovali PaedDr. Miriam Valášková, PhD., 

Jana Daniel a Bc. Silvia Harnúšková.  

Jeho členovia sa pravidelne stretávali v Hrajkárni aj mimo nej. Klubíkova rodina sa  

rozrástla, pribudli aj predškoláci a malí a veľkí školáci. Tí pod vedením organizátoriek pre 

svojich mladších kamarátov pripravili rôzne pohybové zábavné hry a súťaže. Klub pokračoval 

v organizovaní voľnočasových tvorivých dielní na rôzne témy, v spolupráci so ZUŠ Cerová 

pripravil exkurziu do ZOO a Ekocentra v Hodoníne, do Galérie výtvarných umení mesta 

Hodonín. Deti spoločne s rodičmi splavovali  Baťov kanál. Koniec školského roka oslávili 

grilovačkou u Janky Daniel spojenou s kúpaním v bazéne. Na záver jesene pripravili 

lampiónový sprievod a v predvianočnom období výlet na vianočné trhy do Trnavy.  

Vďaka grantu získaného od nadácie Volkswagen Slovakia a podpore obce začal klub 

rekonštruovať interiér Hrajkárne.  
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Telovýchova a šport 

Futbalový klub Cerová  

Futbalový klub mal v roku 2019 viac ako 80 členov. Predsedom klubu bol Antonín 

Veteška. Schôdze výboru sa uskutočňovali počas súťažného ročníka pravidelne podľa potreby 

riešenia problémov, úloh či akcií.  

Klub je činný aj na sociálnych sieťach, na facebookovej stránke www.fkcerova.sk, kde 

sa nachádzajú aktuálne informácie o klube, akciách, udalostiach, zápasoch či názory členov 

a prispievateľov stránky.  

Klub mal v roku 2019 4 družstvá, ktoré súťažili v MO ObFZ Senica: A mužstvo 

dospelých – v VI. lige a 3 mládežnícke družstvá – prípravka U 11, žiaci U15 v IV. lige a dorast 

U19. Trénerom A družstva bol Pavol Ivánek, dočasne Ľubomír Pavlík a od jesene Roman 

Královič. Družstvo dorastu viedli Jozef Holič a Marek Holič, žiakov Dušan Kassay, prípravku 

Peter Chlupík.  

A mužstvo absolvovalo tradičnú zimnú prípravu v telocvični školy a na umelých trávnikoch 

v Senici a na Brezovej a  na sústredení v Starej Bystrici (región Orava).  

Po súťažnej jarnej časti sa umiestnilo na peknom 6. mieste s bilanciou 14 víťazstiev, 7 remíz, 9 

prehier so 49 bodmi. Nový ročník však pokračoval s problémami. Pretože nová sezóna začala 

4 prehrami v rade, výbor klubu uskutočnil zmenu na trénerskom poste. Pavla Ivánka dočasne 

nahradil Ľubomír Pavlík a ostatných päť zápasov jesennej časti viedol nový tréner Roman 

Královič. Celková bilancia po jesennej časti bola 13. miesto s 11 bodmi za 3 výhry, 2 remízy 

a 10 prehier. Družstvo na jar 2020 čakajú „záchranárske práce“. 

V novom ročníku 2019/2020 sa historicky prvý raz podarilo prihlásiť tri mládežnícke 

mužstvá – prípravka, žiaci, dorast. Postupnou výchovou mladých hráčov a ich prechodom z niž-

ších kategórií prípravky a žiakov do vyšších, sa po niekoľkoročnom výpadku podarilo vytvoriť 

mužstvo dorastu. Práve od neho sa v blízkej dobe očakáva postupné dopĺňanie A mužstva. 

Bilancia dorastu po jeseni je 2 víťazstvá, 1 remíza a 9 prehier, čo im prinieslo 7 bodov a 11. 

miesto v tabuľke. Kategóriu žiakov už niekoľko rokov vedie Dušan Kassay. Družstvo sa na konci 

súťažného ročníka 2018/2019 umiestnilo po základnej časti na 6. mieste s 22 bodmi 

a v nadstavbe v skupine o 9.-12. miesto skončilo na 11. mieste s 8 bodmi. V novom ročníku 

2019/2020 po jesennej časti žiaci zimovali na peknom 3. mieste s 19 bodmi s bilanciou 6  výhier, 

1 remíza a 2 prehry.  

http://www.fkcerova.sk/
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Mužstvo prípravky už druhý rok vedie Peter Chlupík. Pod jeho vedením v jarnej časti 

ročníka 2018/2019 skončila prípravka po základnej časti na 3. mieste s 33 bodmi za 11 

víťazstiev a 3 prehry. Dostala sa do nadstavbovej časti do skupiny o 7.-12. miesto, kde skončila 

na peknom 2. mieste s 24 bodmi za 8 víťazstiev a 2 prehry. V letnom období, keď odišlo 

niekoľko hráčov z prípravky do žiakov vznikla obavu, či sa podarí prihlásiť prípravku aj do 

nového ročníka. Našťastie, v klube zaznamenali veľký záujem o zaregistrovanie približne 10 

detí do mužstva prípravky. V jesennej časti sa novovyskladané mužstvo priebežne umiestnilo 

na 10. mieste s 5 bodmi za 1 víťazstvo, 2 remízy a 7 prehier.  

Pre dobré fungovanie hráčov je nevyhnutné zabezpečiť materiálne podmienky, starať 

sa a zveľaďovať areál a ihrisko. O túto činnosť sa postaral najmä výbor klubu. Zorganizoval 

brigády, čistiace práce a úpravy terénu za hornou bránou tak, aby sa mohlo dokončiť vedľajšie 

menšie tréningové ihrisko. Na jar a hlavne cez leto sa hospodári starali o zavlažovanie a ko-

senie trávnika, boli zatrávnené priestory bránkovísk. Keďže v určitých miestach na budove 

zatekalo, hneď po skončení jarnej časti v mesiaci jún a júl obec zabezpečila rekonštrukciu 

strechy. Klub z kreditov, ktoré obdržal od SFZ na mládežnícke mužstvá, zakúpil prenosnú bránu. 

Po skončení ročníka sa uskutočnilo niekoľko zazimovacích brigád v kabínach, na ihrisku a v pri-

ľahlom areáli.   

Klub pripravil aj tradičné podujatia pre verejnosť. V júli zorganizoval turnaj za účasti 

A mužstiev: Horné Orešany, Mokrý Háj, Jabloňové a domáce mužstvo Cerová (získalo 2. miesto) 

i súťaž v kopaní jedenástok. Večer sa konala tanečná zábava s tombolou. Na podujatiach pre 

fanúšikov a športovcov pripravoval občerstvenie.   

Klubu výrazne napomáha sponzorská finančná aj materiálna pomoc, najmä od 

spoločností  Cerovan a Korlat, podpora od Ekoma, s. r. o., od pána Petra Juráňa Jednoty, SD 

Senica, pána Kovačovského, Lekárne Anjela Strážcu. Významne pomáhajú celé rodiny a jed-

notlivci - pán Miroslav Gurín, Jozef Baláž a manželka Janka Balážová, Pavol Maderič, Jarka 

Vetešková, Anton Švarc s manželkou Oľgou Švarcovou, Lukáš Juráň, Peter Juráň, Miroslav 

Masár, Peter Ščepka , Peter Kuchta, Lukáš Juráň, Miroslav Čerešník a ďalší.   

V lete FK v spolupráci a za podpory obce pripravil a zaslal žiadosť o pridelenie 

finančných prostriedkov v rámci podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej 

infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021. Slovenský futbalový zväz cez Oblastný zväz Senica na 

projekt pridelil 16 000 eur, obec sa bude podieľať 25 %.  
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ŠKOLA 

Základná škola s materskou školou Cerová 2018 - 2019 

Vo vedení školy v školskom roku 2018 – 2019 pracovali: riaditeľ školy Mgr. Peter 

Mihály, zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ PaedDr. Božena Malichová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

Bc. Hedviga Tichá, vedúca ŠJ Jana Keračíková, vedúca ŠKD Eva Ondrušová.  

Súčasti školy: 

Základná škola  

Počet žiakov základnej školy na konci školského roka dosiahol 150-ku. Je to najvyšší 

počet žiakov, čo sa týka ostatných 15 rokov. V škole tak pracovalo 9 tried, v ročníkoch 1.-4. tri 

triedy s celkovým počtom 51 žiakov, boli tu spojené ročníky  1. a 2., 3. a  4. ročník pracovali 

samostatne. V ročníkoch 5. - 9. bolo 6 tried pre 99 žiakov.  

Výchovnovzdelávaciu prácu v triedach zabezpečovalo 13 učiteľov a 1 asistentka 

učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením. Z toho mali vysokoškolské vzdelanie pre 

ročníky 1. - 4. traja učitelia, pre 5. - 9. alebo 5. - 12. desať učiteľov. Z nich kariérovú pozíciu 

samostatný učiteľ dosiahli traja učitelia, pozíciu učiteľ s 1. atestáciou, resp. kvalifikačnou 

skúškou deväť učiteľov a pozíciu učiteľ s 2. atestáciou jeden učiteľ.   

Triedy a triednictvo: 1. a 2. trieda Mgr. Jana Menglerová, 9 žiakov, 3. trieda  Mgr. 

Gabriela Režnáková, 19 žiakov, 4. trieda Mgr. Magdaléna Tomková, 16 žiakov, 5. trieda Mgr. 

Silvia Gažová, 22 žiakov, 6. trieda Mgr. Ľubica Kiráľová, 11 žiakov, 7. trieda Mgr. Erika 

Konopová, 19 žiakov, 8.A trieda Mgr. Anna Michalicová 14 žiakov, 8.B trieda Mgr. Miriam 

Chlupíková 16 žiakov, 9. trieda RNDr. Ľubica Tomovičová, 17 žiakov.  

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

Mgr. Mária Fandlová. Asistentka učiteľa Andrea Hlavatá.  

Triedy pracovali podľa učebných plánov a uplatňovali revidovaný Školský vzdelávací 

program Škola pre život, v ročníkoch 1. -  8. inovovaný.  Učebný plán: 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 – 20 hodín – 8. ročník – 30, 9. ročník - 31  hodín.  V zmysle platnej legislatívy 

škola využila možnosť delenia tried na skupiny. 

Pedagógovia sa venovali aj ďalším rôznym činnostiam súvisiacim s výchovno-

vzdelávacou prácou. Výchovnou poradkyňou bola Mgr. Anna Michalicová, ktorá koordinovala 

aj čitateľskú  gramotnosť. Koordináciou drogovej prevencie a rodičovskej výchovy bola 

poverená Mgr. Ľubica Kiráľová, zabezpečením športu a telesnej výchovy Mgr. Radovan Rak. 
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Webové stránky školy a spoluprácu s RZ mala na starosti Mgr. Miriam Chlupíková, 

environmentálnu výchovu, ochranu prírody a človeka RNDr. Ľubica Tomovičová, 1.pomoc 

a zdravotnú výchovu Mgr. Silvia Gažová, Program Škola priateľská k deťom Mgr. Magdaléna 

Tomková, spoluprácu s MŠ a málotriednymi školami Mgr. Jana Menglerová. Pedagógovia 

koordinovali aj pokračujúce projekty: Infovek a Modernizácia vzdelávania - 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, projekt 

IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie - zástupkyňa riaditeľa PaedDr. Božena Malichová 

a určení pedagógovia. Učitelia spravovali jednotlivé kabinety. Zamestnanci školy sa ako 

členovia odborných komisií venovali aj odborným činnostiam súvisiacim s chodom školy. 

Vedúcim požiarnej  hliadky bol Mgr. Radovan Rak, za BOZP zodpovedala vychovávateľka Eva 

Ondrušová.  

V škole počas roka pracovali dôležité poradné orgány - gremiálna rada riaditeľa školy, 

pedagogická rada, operatívna pracovná porada, odborné a metodické komisie.  

Všetci pedagógovia sa zapájali do vzdelávania pedagogických zamestnancov školy. 

Riaditeľ školy Mgr. Peter Mihály absolvoval funkčné vzdelávanie a úspešne ho ukončil 

obhajobou záverečnej práce, II. atestáciu obhájila Mgr. Soňa Pavlíková. Učitelia sa v priebehu 

roka zúčastnili na seminároch a vzdelávacích aktivitách, zapájali sa i do e-learningového 

vzdelávania cez projekty DIGI škola, e-testovanie, portály zborovňa, naucteviac, edupage.sk, 

e-aktovka, Datakabinet, ASC agenda, EDULAB. Zapojili sa aj do publikačnej činnosti, venovali 

sa samoštúdiu a tvorbe učebných pomôcok a metodických materiálov. 

Súčasťou školy sú aj správni zamestnanci. Ekonomickú agendu zabezpečovala 

účtovníčka a pamistka Mária Tomková, správu IKT Ing. Štefánia Krajčovičová, údržbu školy 

školník Mgr. Radovan Rak. O čistotu a hygienu sa starali upratovačky Terézia Pavlíková a Emília 

Valachovičová.  

Dôležitými spolupracovníkmi školy v oblasti zabezpečenia a realizácie výchovno-

vzdelávacieho procesu boli Rada školy, rodičovské združenie a žiacky parlament.  

Rada školy pomáhala najmä pri riešení koncepčných a strategických úloh školy. Jej 

predsedníčkou bola Mgr. Erika Konopová, ako zástupca pedagogických zamestnancov 

základnej školy. Ostatní členovia: za pedagogických zamestnancov MŠ Dana Jarásová, za 

nepedagogických zamestnancov školy Jana Keračíková, za rodičovské združenie pri ZŠ: Mário 
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Harnúšek, Renáta Tomková, Jozef Vícen, za rodičov MŠ Mária Sukupčáková,  za zriaďovateľa: 

Ľubomír Pavlík, Jozef Masár, Rastislav Petráš a Stanislav Janák.  

V rodičovskom združení, ktoré je občianskym združením pri ZŠ, bolo vyše 100 rodín 

žiakov základnej školy, v rade rodičov pracovalo 11 zástupcov tried. Vo funkcii predsedníčky 

pracovala Miroslava Zíšková a vo funkcii tajomníčky a koordinátorky spolupráce za školu 

pokračovala Mgr. Miriam Chlupíková. Činnosť združenia spočívala v zabezpečovaní spolupráce 

školy a rodiny, ktorá bola tradične zameraná najmä na starostlivosť o deti, ich ochranu a účasť 

rodičov na živote školy. Rodičia prostredníctvom členských príspevkov, financií získaných z 2 % 

daní, projektov a ďalších zdrojov financovali projekty, školské podujatia a súťaže i odmeňo-

vanie najlepších žiakov školy. 

Dôležitou súčasťou školy bol aj Žiacky parlament. Plnil úlohy v programe Škola 

priateľská k deťom, organizoval činnosť triednych samospráv a spolupracoval s vedením školy 

a triednymi učiteľmi pri riešení problémov v škole a triedach. Prácu parlamentu za pedagógov 

koordinovala Mgr. Magdaléna Tomková.  

Na konci školského roku zo 150 žiakov dostalo hodnotenie „veľmi dobré 

správanie“ 142 žiakov. 8 žiakov na druhom stupni bolo hodnotených stupňom „uspokojivé“. 7 

žiakov dostalo pokarhanie riaditeľom školy za priestupky voči školskému poriadku. V prvom 

ročníku, kde sú žiaci celkovo hodnotení prospel/neprospel, 8 žiakov malo na vysvedčení samé 

jednotky. V ročníkoch 2. - 9. dosiahlo  prospech s vyznamenaním s priemerom 1,0 - 1,5 celkove 

48 žiakov, z toho 16 na prvom stupni a 32 na druhom. Pochvaly za prospech od riaditeľa školy 

získalo 56 žiakov. Veľmi dobrý prospech do 2,0 dosiahlo ďalších 36 žiakov. Celkovo prospelo 

149 žiakov, jeden vykonal v auguste opravné skúšky a postúpil do ďalšieho ročníka.  

Žiaci 5. a 9. ročníka absolvovali celoštátne testovania - Testovanie 5 a Testovanie 9, ktoré 

pripravil NUCEM.  

Testovanie 5. ročník absolvovalo 22 žiakov, v matematike dosiahli úspešnosť 57,9 %, -1,7 

oproti národnému priemeru, v slovenskom jazyku 54,1 %, - 4,3 oproti národnému priemeru.    

Testovanie  9. ročník absolvovalo 17 žiakov,  škola dosiahla v matematike 62,7 %, -0,4  oproti 

národnému priemeru, v slovenskom jazyku 62,7 %, + 0,4 oproti priemeru. 

Na konci roka ukončilo deväťročnú dochádzku na ZŠ a prešlo do stredných škôl  

celkovo 18 žiakov - 17 žiakov 9. ročníka, z toho dievčat 8 a 1 žiak 8. ročníka. Boli prijatí na 

stredné školy takto: na  gymnázium  2 dievčatá, stredné odborné školy: zdravotnícka – 1 dievča, 
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ekonomická, obchodná – 1 dievča a 1 chlapec,  pedagogická 1 dievča,  technické, dopravné – 

6 chlapci, poľnohospodárske, lesnícke – 1 chlapec, SOŠ ostatné: 5 žiakov, z toho 3 dievčatá.  

Škola sa aj v tomto roku venovala rôznym aktivitám a prezentovala sa na verejnosti. 

Opäť sa zaradila medzi najlepšie na Slovensku. Získala celoslovenské ocenenie „ŠKOLA ROKA“  

v oblasti športu – 4. miesto na Slovensku v kategórii škôl do 300 žiakov i vynikajúce výsledky 

v celoslovenských kolách vedomostných olympiád. Vďaka starostlivosti učiteľov a podpore 

rodičov sa žiaci zapojili do súťaží, olympiád a aktivít. Škola organizovala ich prípravu 

prostredníctvom krúžkov a individuálnej prípravy. Pomáhali rodičia i starí rodičia. Mnohí zo 

žiakov pracovali v športových kluboch, navštevovali ZUŠ a rôzne kurzy. Za dobrými výsledkami 

tak stojí systematická a obetavá práca všetkých zainteresovaných.  

Žiaci školy sa celkovo zapojili do 25 okresných kôl súťaží, 9 krajských a 4 celoslovenských kôl. 

Najvýraznejšie úspechy získali v geografickej a dejepisnej olympiáde a v športe. V okresných 

kolách matematickej olympiády reprezentovali ôsmaci Peter Chlupík, Ema Chovancová a Elena 

Beňáková, v Pytagoriáde - 5 úspešných riešiteľov: ôsmačka Ema Chovancová, 1. miesto, 

tretiačka Kristína Vicenová, štvrtáci Tomáš Hajdučko, Klára Huttová, Andrej Bucha, 7 riešiteľov: 

Laura Harnúšková, Jakub Valášek, Bianka Turečková, Tatiana Zíšková, Dominika Dobrucká, 

Tamara Kabaňová, Peter Chlupík. Pripravovali: Mgr. Gabriela Režnáková - 3. ročník, Mgr. 

Magdaléna Tomková - 4. ročník, RNDr. Ľubica Tomovičová - 5. ročník, Mgr. Ľubica Kiráľová - 6. 

a 7. ročník, Mgr. Miriam Chlupíková - 8. ročník. V celoštátnej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN 

boli najúspešnejší Michal Chlupík - 2. ročník, 100 % - percentil, Ema Chovancová –  8. ročník,   

100 % - percentil. Súťaž zorganizovala Mgr. Miriam Chlupíková. 

V geografickej olympiáde boli najúspešnejší: ôsmak Peter Chlupík, v kategórii E 8 – 9 v celo-

slovenskom kole získal 14. miesto, v krajskom a okresnom kole bol na 1. mieste, jeho 

spolužiačky Ema Chovancová -  5. miesto v krajskom a 3. v okresnom kole, Elena Beňáková -  

6. miesto v okrese. Umiestnenia získali aj piataci: Peter Beňák 2. miesto, Monika Michalicová 

5. miesto, Bianka Turečková 6. miesto. Pripravovala ich Mgr. Miriam Chlupíková.  

Chemickú olympiádu po rokoch pripravila Mgr. Soňa Pavlíková. V okresnom kole bol  úspešný 

deviatak Eliáš Benedikovič  - 9. miesto, zúčastnil sa Matej Harnúšek.  

Tradične úspešná bola dejepisná olympiáda –  celoslovenské a krajské kolo – 1 úspešný riešiteľ, 

okresné kolo 5 úspešných riešiteľov: ôsmak Peter Chlupík získal v kategórii D -  8. ročník  4. 

miesto v celoslovenskom kole, keď predtým zvíťazil v krajskom aj okresnom kole, v okresných 

kolách boli úspešní: ôsmačka Elena Beňáková - 3. miesto, siedmaci Filip Hrebeň - 4. miesto,  
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Tamara Kabaňová - 6. miesto, šiestačka Dominika Dobrucká - 3. miesto, riešiteľkou bola aj 

šiestačka Christine Uhrínková. Pripravovala ich zástupkyňa PaedDr. Božena Malichová. 

V okresnom kole Shakespearovho pamätníka v dramatizácii 8. - 9. ročník skupina: Elena 

Beňáková, Vanessa Holičová, Lucia Cervová, Juraj Petráš, Matej Harnúšek získala 3. miesto. 

Pripravovala  Mgr. Erika Konopová. 

Úspešná bola aj Olympiáda v anglickom jazyku, v okresnom a krajskom kole bola úspešnou 

riešiteľkou ôsmačka Ema Chovancová – 1. miesto v okrese a 5. miesto v kraji v kategórii 8.-9. 

ročník, pripravovala ju Mgr. Erika Konopová. 

V recitácii, v súťaži ŠALIANSKY MAŤKO, Jakub Valášek - 4. ročník, získal 1. miesto v okresnom 

a 2. miesto v krajskom kole, pripravovala ho Mgr. Ľubica Kiráľová. Tretiačka Natália Zonová 

a šiestačka Christine Uhrínková v obvodnom kole súťaže Hurbanov pamätník  získali vo svojich 

kategóriách - I. kategória 3. ročník poézia – 2. miesto a 6. ročník - II. kategória poézia tiež 2. 

miesto. Pripravovala ich Mgr. Anna Michalicová. 

Štvrták Jakub Valášek si dobre počínal aj v speváckej súťaži Slávik Slovenska, v okresnom kole 

sa umiestnil na 2. mieste – pripravovala ho Mgr. Ľubica Kiráľová. 

V biblickej olympiáde družstvo v zložení: Elena Beňáková, Natália Jánošková a Eliáš 

Benedikovič získalo v dekanátnom kole 2. miesto, pripravovala  Mgr. Silvia Gažová. 

Okresného kola olympiády v slovenskom jazyku sa zúčastnila deviatačka Lenka Vitteková, 

pripravila ju Mgr. Silvia Gažová. 

Vo výtvarnej súťaži Čaro Vianoc v okresnom kole získala ocenenie Alžbeta Zonová – 1. ročník, 

pripravovala Mgr. Jana Menglerová.  

Výborné výsledky škola dosiahla v športe.  

V okresnom kole v streľbe zo vzduchovky družstvo mladších žiakov: Filip Holič, Maxim Piroha, 

Lukáš Stanek vybojovalo 2. miesto, starší žiaci: Ema Chovancová, Jakub Vicen, Diana Ščepková 

– 4. miesto.  

V basketbale sa dievčatá zúčastnili okresného kola -  1. miesto a krajského kola – 5. miesto.  

Podobný úspech dosiahli aj chlapci v hádzanej, v okresnom kole  – 1. miesto, v krajskom - 5. 

miesto. Pekný výsledok tu dosiahli aj dievčatá, v okresnom kole boli druhé.  

V okresnom kole vo florbale získali dievčatá  4. miesto, chlapci sa zúčastnili. V malom futbale 

školu reprezentovali 3 družstvá - staršie dievčatá – 2. miesto, mladší a starší žiaci – účasť. Starší 

chlapci sa zúčastnili aj súťaže vo futsale. Mladšie žiačky reprezentovali vo vybíjanej, v okrese 

sa umiestnili na peknom 2. mieste, staršie žiačky na Turnaji v Holíči skončili tretie.  
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Do súťaží sa zapojili: Adam Zubák, Marcus Uhrínek, Tomáš Tomek, Jakub Vicen, Peter Chlupík, 

Matúš Čerešník, Jakub Cintula, Dominik Ščepka, Filip Holič, Tomáš Gočál, Radoslav Mihál, 

Peter Beňák, Pavol Holič, Jakub Valášek, Samuel Kassay, Erik Šeliga, Filip Hrebeň, Jakub Hlavatý, 

Juraj Petráš.  

Dievčatá: Natália Jánošková, Lucia Cervová, Daniela Holičová, Vanessa Holičová, Klaudia 

Mikúšková, Marianna Hlavatá, Liliana Mikulčíková, Sofia Mikulčíková, Sabina Ščepková, Diana 

Ščepková, Barbora Danišovičová, Elena Beňáková, Klára Mihálová, Sabina Ondrová,  Paulína 

Barkóciová, Simona Žilavá, Michaela Barkóciová, Lenka Viteková, Aneta Tomková, Michaela 

Miščiová, Adriana Janáková, Tamara Kabaňová, Zoja Lovíšková, Monika Michalicová, Diana 

Mihálová, Bianka Turečková, Dominika Dobrucká, Aneta Tomková. 

Vynikajúci úspech škola dosiahla v cezpoľnom behu, keď ôsmak Adam Zubák získal pekné 4. 

miesto v celoslovenskom kole a predtým 1. v krajskom kole a spolu s Petrom Chlupíkom a Fi-

lipom Hrebeňom ako družstvo 1. miesto v okrese a 5. v kraji. Dievčatá Diana Ščepková, Liliana 

Mikulčíková, Sofia Mikulčíková sa zúčastnili okresného kola.   

V atletike sa 2 žiaci zúčastnili súťaží v krajskom kole a 6 žiakov v okresnom kole - 1. miesto: 

štafeta d 4x60m Liliana Mikulčíková, Sofia Mikulčíková, Natália Jánošková, Diana Ščepková, 

diaľka – 3. miesto a 60m – 4. miesto Liliana Mikulčíková, 4. miesto 1000m ch Peter Chlupík, 

vrh guľou – 5. miesto Diana Ščepková, účasť v diaľke  Peter Chlupík, v behu na 60m Sofia 

Mikulčíková, v hode kriketkou Natália Jánošková, Diana Ščepková  a Jakub Vícen.  

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

Malichová a riaditeľ Mgr. Peter Mihály. 

Škola počas roka uskutočnila veľa tradičných podujatí. Na lyžiarskom výcvikovom 

kurze v oravskej Novoti sa zúčastnilo 26 žiakov. Kurz, tak ako vlani, zorganizoval riaditeľ školy 

Mgr. Peter Mihály a pedagógovia Mgr. Gabriela Režnáková a Mgr. Radovan Rak v spolupráci 

so ZŠ Brezová pod Bradlom. Žiaci prvého stupňa absolvovali plavecký kurz v plavárni v Senici. 

Žiakov zaujali aj preventívne programy, ktoré škola pripravila v spolupráci s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva Senica a besedy v spolupráci s Policajným zborom 

SR k téme bezpečného správania sa. K environmentálnym aktivitám patrili Deň Zeme (zber 

papiera, brigády), akcia Vyčistíme si Slovensko, Čistíme športoviská školy, Odpadáčik. 

Pedagógovia v spolupráci s rodičmi pripravili aj veľa aktivít mimo školy: exkurzie a vychádzky, 

návštevy kultúrnych podujatí, divadiel, múzeí a galérií, školské výlety. 4. ročník získal výlet do 

Bojníc ako výhru v súťaži.    
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Na škole počas roka pracovali tieto krúžky: Športový krúžok dievčatá pod vedením 

PaedDr. Boženy Malichovej, 2 oddelenia Športového krúžku chlapci – vedúci Mgr. Peter Mihály 

a Mgr. Radovan Rak, Krúžok VIEM VIAC  – vedúca Mgr. Miriam Chlupíková a učitelia 

zodpovední za jednotlivé oblasti,  2 krúžky Rodinná výchova – vedúce -  Mgr. Ľubica Kiráľová 

a RNDr. Ľubica Tomovičová, Krúžok anglického jazyka pre žiakov 1. – 2. ročník – vedúca Mgr. 

Magdaléna Tomková, krúžok Športová príprava pre 1.- 4.ročník – vedúca Mgr. Gabriela 

Režnáková a Šikovníček – vedúca Mgr. Jana Menglerová. Škola pri financovaní využila 

vzdelávacie poukazy, vydala ich 142 a prijala 140. V krúžkovej činnosti boli zapojení všetci žiaci 

školy, ktorí poskytli škole vzdelávacie poukazy. Niektorí žiaci navštevovali aj viaceré krúžky, 

najväčší záujem bol o športové  krúžky a krúžok rodinnej výchovy. Práca krúžkov bola na dobrej 

úrovni.  

Škola sa zaregistrovala do systému kultúrnych poukazov pre školy a získala pre svojich 

15 pedagógov a 142 žiakov kultúrne poukazy, ktoré využila na divadelné a kultúrne 

predstavenia a návštevy múzea.  

Bežný život školy v tomto roku ovplyvnili aj ďalšie mimoriadne udalosti. Významnými 

boli zmeny v učiteľskom kolektíve, keď začiatkom školského roka prišla  nová učiteľka, bývalá 

žiačka školy, Mgr. Soňa Pavlíková a na konci školského roka odišla do dôchodku PaedDr. 

Božena Malichová, učiteľka, riaditeľka a zástupkyňa riaditeľa, ktorá oslávila v roku 2019 60 

rokov svojho života. Na cerovskej škole pôsobila takmer 45 rokov. Už počas strednej školy 

pracovala ako inštruktorka a neskôr vedúca basketbalového a atletického krúžku. Od roku 

1983 ako učiteľka a skupinová vedúca. 25 rokov vykonávala funkciu riaditeľky školy, ostatné 3 

roky bola zástupkyňou riaditeľa. Jej srdcovou záležitosťou bol šport, najmä atletika. Venovala 

sa jej ako vedúca krúžku i trénerka v Atletickom klube Tretra Cerová. Spolupracovala s Ing. 

Jozefom Srnkom, neskôr so svojím bývalým žiakom, terajším riaditeľom Mgr. Petrom Mihálym. 

Jej zverenci, predovšetkým dievčatá, získali celý rad medailí a cenných úspechov na školských 

súťažiach i súťažiach Slovenského atletického zväzu. Najcennejšie úspechy zaznamenala v ro-

koch 1990 - 1992 v súťažiach O pohár československého rozhlasu a v rokoch 2004 - 2008, keď 

atlétky získali titul majsteriek okresu i Trnavského kraja a úspešne reprezentovali na 

Majstrovstvách Slovenska školských družstiev a jednotlivcov medzi školami z najväčších miest 

Slovenska. V roku 2008 sa začala venovať dejepisnej olympiáde, ktorej 0. ročník, vtedy 

organizovaný Krajským školským úradom v Trnave, vyhrala naša žiačka Michaela Janáková. Za 

11 rokov existencie dejepisnej olympiády sa pod jej vedením do celoslovenského kola v 7 
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ročníkoch dostalo 6 žiakov, z toho dvaja dvakrát. Všetci boli úspešnými riešiteľmi, Dagmar 

Gajarovej sa podarilo získať cenné 3. miesto. Božena Malichová sa dejepisu venuje aj na 

okresnej úrovni, 4. rok pôsobila ako predsedníčka dejepisnej olympiády okresu Senica. Škole 

bude i naďalej pomáhať. 

Školský klub detí   

Klub detí dosiahol tomto školskom roku rekordný počet 42 žiakov, z toho 27 dievčat. 

V klube  preto pôsobili 2 vychovávateľky, Eva  Ondrušová na plný úväzok a  Marta Selecká na 

dohodu.  

Činnosť klubu vychádzala z aktualizovaného výchovného programu Cerováčik. 

Súčasťou jeho pravidelnej činnosti boli aktivity v areáli školy i mimo, súťaživé hry, zber papiera, 

regionálna výchova – poznávanie obce, okolia, rozvoj manipulačných zručnosti, besiedky, 

turistické vychádzky, výlet, atď. Klub aktívne spolupracoval s Občianskymi združeniami  RZ pri 

ZŠ s MŠ Cerová a Slniečko pri MŠ. Spolu s nimi sa mu opäť podarilo presadiť zaujímavé projekty 

a pripraviť pútavé podujatia. 

Materská škola 

Zástupkyňou riaditeľa školy pre MŠ bola Bc. Hedviga Tichá. Ako triedne učiteľky 

pracovali Mgr. Jana Mihelová a Dana Jarásová. So samoobslužnými činnosťami detí pomáhala 

upratovačka Veronika Harnúšková. Na rodičovskej dovolenke bola Bc. Elena Konečná. 

V materskej škôlke bolo na začiatku školského roka 30 detí, postupne pribudli ešte 4. Z toho 

bolo 20 chlapcov a 14 dievčat. Deti boli dopoludnia rozdelené do 2 tried, v mladšej triede 

Lienky 15 detí, z toho 5 dievčat a v triede Včielky 19 detí, z toho 8 dievčat. V tejto triede bolo 

zaradených 12 predškolákov.  

Materská škola vo svojom výchovnovzdelávacom programe, ktorý sa nazýva 

Objavujeme svet, plnila úlohy podľa vzdelávacích oblastí. Predškoláci sa sústredili aj na 

prípravu na vstup do prvého ročníka. Celodenná starostlivosť o deti i vzdelávanie sa 

uskutočňovalo v prostredí rodinnej klímy, ku ktorej prispievala počas celého roka aj 

starostlivosť občianskeho rodičovského združenia Slniečko. 

Občianske združenia SLNIEČKO pri materskej škole 

OZ Slniečko bolo tradične najväčším pomocníkom cerovskej škôlky. Spoločne so 

škôlkou zorganizovalo niekoľko podujatí, napr. MDD, výlet do jaskyne Driny, divadielko, 

Mikuláš a Vianočnú tržnicu, ktorá bola už 6. v poradí. Deti s učiteľkami pripravili program, 
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rodičia zabezpečili výrobky do tržnice a tiež predaj. Organizáciou Vianočnej tržnice OZ Slniečko 

získava finančné prostriedky, ktorými prispieva na chod materskej školy.  

V tomto roku z takto zarobených finančných prostriedkov a financií z darovaných 2% 

daní zakúpilo záhradný domček na hračky do piesku, kamerový systém na školský dvor, 

mikulášske balíčky, hračky k MDD a Vianociam a tiež prispelo na výlety pre deti.      

Školská jedáleň  

Školská jedáleň zabezpečovala stravovanie pre viac ako 180 stravníkov. Pracovali tu 

4 zamestnanci: Jana Keračíková, vedúca ŠJ, Zuzana Zonová, vedúca kuchárka, Silvia Janáková, 

kuchárka a pomocná sila Anna Škvorcová, resp. Štefánia Ďurináková.   

V materskej škole sa stravovalo 30 detí, v základnej škole 49 žiakov 1. stupňa a 80 

žiakov 2. stupňa. Z 28 dospelých bolo 23 zamestnancov školy a 5 dôchodcov. Od 1. septembra 

2019 jedáleň poskytovala obedy zadarmo pre deti predškolského veku a žiakov základnej školy. 

 

POČASIE A PRÍRODA 

Minulý rok bol ako celok veľmi až extrémne teplý. Priemerná ročná teplota dosiahla 

v polohách do 300 m nad morom väčšinou 10 až 12°C, ojedinele bolo aj teplejšie. Na 

niektorých miestach Slovenska boli dva až tri veľmi teplé až extrémne teplé mesiace s veľmi 

vysokou kladnou odchýlkou teploty od normálu - jún, november a december. V rámci celého 

roka bol iba jeden mesiac, ktorý bol na väčšine územia teplotne podnormálny. Bol to máj, ale 

aj ten bol výraznejšie podnormálny len na západe krajiny. 

Počasie v našej obci roky sleduje a zaznamenáva Rastislav Fiala. Jeho zápisy 

zaznamenali takéto údaje.  

Priemerná teplota v januári bola - 2,5 °C. Celkovo boli teploty od - 5,0 do 4,0 °C. Okolo 13. 

januára napadlo o dosť viac snehu ako v ostatné dni, celý deň husto snežilo. Vrtule boli celé 

obalené ľadom a snehom. 23. okolo 7.00 bolo vonku -13,4 °C, poľadovica, husté sneženie a sú-

vislá snehová pokrývka. Február bol trošku teplejší než minulé roky. Sneh bol len začiatkom 

februára, pri konci mesiaca bolo okolo obeda aj 13,7°C. Začiatkom marca pršalo, neskôr aj 

nasnežilo, no koncom marca sme mali už okolo 17,0 °C. Prvý jarný deň bol zrána chladný na 

nule, ale cez deň bolo 10°C. V apríli už išli teploty hore, k 20°C, zrážok bolo málo,  priemerná 

popoludňajšia teplota bola až 16,8°C. Začiatkom mája sa ochladilo, začali búrky, dážď a silný 

vietor. Traja zmrznutí boli upršaní, s teplotou len okolo 12 °C  cez deň a v noci len 6. Do konca 

mája už  len pršalo a pršalo a  SHMÚ vyhlásil výstrahu na povodne z trvalých dažďov tretieho 
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stupňa. Začiatkom júna ale teploty poskočili až na 31,3 °C, zrážky neboli takmer žiadne,  okrem 

občasných búrok,  aj tie boli viac okolité ako miestne. Horúčava pokračovala aj v júli, bolo až 

35,8 °C, 6. sa asi na týždeň  mierne ochladilo na 17,0 až 24,0 °C, sem tam zrážky. Koncom júla 

a takmer aj po celý august vysoké teploty prekračovali 30,0 °C,  väčšinou bez zrážok, 10. 

augusta sme dokonca na priamom slnku namerali 60,0 °C! V septembri bolo zo  začiatku ešte 

okolo 27 °C, ku koncu sa však ochladzovalo a ráno bývalo len okolo 6,0 až 9,0 °C. Počasie bolo 

viac a viac chladnejšie. Október bol dosť daždivý, raňajšie teploty boli okolo 3 - 8,0 °C a celkovo 

málo fúkalo, čo je pre našu obec nezvyčajné. November i december boli chladné a ku koncu 

mrazivé. Martin na bielom koni neprišiel. Na Vianoce svietilo slnko, bolo krásne, k večeru 

poletovali snehové vločky. Teploty dosahovali až 10,0 °C,  mrzlo len veľmi málo, najviac do  - 

6,0 °C, viac nie. Posledný deň v roku bol jasný a v noci jemne mrazivý.  

 

MIMORIADNE UDALOSTI 

V nedeľu, 9. júna poobede, sa v katastri našej obce stala tragédia. Na lúke pri Rozbehoch sa 

prevrátil traktor, v ktorom zahynul 22-ročný muž zo Skalice.  

 

ZAUJÍMAVOSTI 

55 rokov v Červenom kríži 

Dňa 6. februára 2019 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSČK. Pri tejto 

príležitosti vyšiel v tlači článok pod názvom „V Červenom kríži je už 55 rokov!“ o našej rodáčke 

Veronike Kopúnkovej, ktorá práci v zdravotníctve a v ČK venovala celý svoj profesný život.   

Vyberáme z neho:  

Veronika K svoju dobrovoľnícku prácu pre Červený kríž začala už ako mladá sestra 

v roku 1965. Vzdelávala ľudí v oblasti hygieny, prvej pomoci a starostlivosti o dieťa. Pomoc 

iným ju napokon tak chytila za srdce, že jej zasvätila celý život. Svoju činnosť vykonávala vo 

voľnom čase popri bežnom zamestnaní a zadarmo, no časom sa to zmenilo. Ako hovorí: „V tej-

to práci som sa našla a presvedčila sa, ako je dôležité darovanie krvi“. Keď aj ju raz zradilo 

zdravie a v roku 1980 vážne ochorela, spomína, že ju zachránila  darovaná krv. Hoci ona sama 

po prekonaní vážnej choroby už nemohla krv darovať, organizovala pre darcov odberové 

autobusy. Ako zdravotná sestra pomáhala všade tam, kde nebol lekár. Do Červeného kríža 

prišla po roku 1984. Ako riaditeľka územného spolku Červeného kríža v Senici riešila množstvo 
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projektov, pracovala na rôznych prípadoch. Za obetavosť a ľudský prístup bola niekoľkokrát 

ocenená. V roku 2014 dostala aj vysoké štátne vyznamenanie - Medailu prezidenta SR.     

21. januára nastalo úplné zatmenie Mesiaca, 19. februára tzv. superspln Mesiaca. Takýto jav 

nastáva pravidelne, keď sa Mesiac nachádza v blízkosti našej Zeme a zároveň je v tom čase aj 

v splne 

HISTORICKÉ OKIENKO - doplnky k predchádzajúcim rokom 

Do historického okienka pribudli v roku 2019 nové zisteniam týkajúce sa histórie našej 

obce. Aj keď obec nemá ešte svoju vlastnú monografiu, pomaly sa do nej skladajú staršie 

i nové informácie. Doterajšie údaje o jej histórii vychádzali zo známych faktov publikovaných 

v staršej slovenskej historiografii, v encyklopédiách a vlastivedných slovníkoch. Takto ich 

sprostredkovávajú aj existujúce webové stránky venované našej obci a Korlátskemu panstvu. 

Zásluhou novej literatúry a najmä súčasných informačných technológií však môžeme oveľa 

detailnejšie preskúmať i pôvodné originálne dokumenty, listiny a záznamy o našich obciach. 

Na základe dostupných latinských a maďarských dokumentov a listín z maďarských a čiastočne 

aj slovenských archívov i množstva historiografickej literatúry z 19. - 21. storočia tak k všeo-

becne známym faktom  môžeme doplniť nové, prípadne ich aj trocha poopraviť.  Samozrejme, 

niektoré zistenia je potrebné ešte overiť a konzultovať.  

Prvé písomné zmienky o obci.  

Staršie nálezy z obdobia praveku – najmä doby bronzovej a železnej naznačujú 

existenciu drobných sídiel alebo pohybu obyvateľstva v našom prostredí. O vytváraní stálych 

sídiel – osád, majerov a dedín však možno hovoriť až v období stredoveku, resp. vzniku 

Uhorského kráľovstva.  

Aj naše obce ako mnohé na Slovensku spájajú svoj vznik s hradom. Takéto sídliská  – 

v stredovekej literatúre označované ako podhrady – podhradie - osady či majere vznikali ako 

súčasti hradu – zabezpečovali jeho zásobovanie a služby. Náš hrad Korlátko  podľa niektorých 

historikov mohol vzniknúť už v 11. storočí, keď sa začal budovať strážny systém uhorského 

konfínia, pohraničného územia medzi Moravou a Uhorským kráľovstvom. Prvé hodnoverné 

dôkazy hovoria o druhej polovici 13. storočia – období budovania alebo prebudovávania 

hradov na kamenné. Hrad naďalej plnil úlohu strážcu, ale zároveň sa stával aj strediskom 

panstva, ktoré uhorskí králi, ako jeho prví majitelia, darovali svojim oddaným služobníkom.  

Postupne sa z jeho podhradia vytvorili 3 samostatné obce, ktoré sa zlúčili v 19., resp. 20. 

storočí. Prvý zachovaný písomný dôkaz – zmienka o obci, respektíve jednej z obcí pochádza zo 
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začiatku 14. storočia. Prvá písomná zmienka je pritom dôkaz, že daná obec v určitej forme 

(osady, majera, pusty, ...) v danom roku určite existovala. Nie je to dôkaz o jej vzniku.  

Podľa maďarských historikov takúto zmienku o korlátskom podhradí zaznamenáva listina z 23. 

marca 1324, kde sa uvádza latinské pomenovanie Korlathkeu. Toto potom niektorí maďarskí 

a následne i slovenskí historici preložili ako Lieskové (v novšej literatúre aj ako Cerová). 

Z názvu Korlathkeu jednoznačne nevyplýva, že by išlo len o Lieskové, veď podhradie neležalo 

výslovne len v chotári Lieskového, čo napokon dokladajú aj ďalšie zachované dokumenty 

(pozri v ďalšej časti textu). Neskôr, v 15. storočí, v pôvodných listinách z 10. septembra 1445 

a 8. októbra 1446, je názov Podhradie PODHRAGY – v  zátvorke Lezko Podhrágy/Lieszko puszta, 

12. júla 1449 Pudhradie alio nomine Lezko puszta, alebo Podhragy - Podhradie más néven 

Lezko pusztát – teda nesporne aj názov Lieskové. Neskoršie urbárne zápisy v Podhradí a 

Lieskovom uvádzajú lieskovské i cerovské, prípadne aj rozbežské chotárne názvy pod Leszko 

major a Podhragy. V súvislosti so záznamami z 15. storočia je treba pripomenúť nesprávny 

údaj  o  Cerovej – o jej pričlenení k hradnému panstvu Osvalda Bučanyho v roku 1449 tak, ako 

to udáva ak. Agr. František Schnábel v rukopise Dejiny hradu a hradného panstva Korlátka. Pri 

názve Carkovice  - v latinských listinách Karkovcz, Carkovcz, ktorý prekladá ako Cerová, treba 

poznamenať, že sa určite nejedná o Cerovú, ale Trakovice.  

Cerovská časť podhradia a cerovský chotár však zrejme nesúviseli len s Korlátkom a korlátskym 

panstvom. Súviseli i s územím patriacim majiteľom hrádku – starého zámočku  (bližšie v časti 

Cerovský starý zámeček). Od 16. storočia sú nájdené záznamy bohatšie. V súpise z roku 1526 

sú obce v majetku Františka Nyáryho – manžela Alžbety Korlátskej, sestry Žigmunda 

Korlátskeho z rodu Bučani. Podhradie je uvedené ako „Korlátkő zsellérek a várhoz“ – ale 

zrejme sa jedná najmä o Jablonicu, resp. jej časť, ďalej sú tu prvýkrát spomenuté Rozbehy =  

Rozbehi, kde sú 4 porty a 20 domov, v „Lyzko“ 26 domov. O 72 rokov neskôr v súpise z roku 

1598 sú: „Lyzko ad (pri) Korlatt“– 26 domov, časť patriaca Štefanovi Dersfymu - „Ibidem 

Stephany Dersffy“ – 8 domov, „Rozbehy ad Korlatt“ - už  40 domov.   

V 17. storočí podľa novozistených údajov z kánonických vizitácií šaštínskeho archidiakonátu sa 

v roku 1632 objavuje aj súčasný názov Cerová – doteraz najstarší známy údaj bol z roku 1696. 

Podľa zápisnice zo 17. marca 1632 mala Cerová – possessio Cerova cintorín so zvonicou s jed-

ným zvonom – stál na mieste, kde je dnes kostol. Informácia dáva tušiť, že obec už dávno 

predtým musela existovať – aj keď možno ako súčasť podhradského majera. Obyvatelia jej, 

tak ako aj Lieskovčania, dali názov podľa rastliny - stromu a kríku, ktoré sa v chotári vyskytovali, 
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čo bolo v období stredoveku bežné. Mnohé osady a dediny dostávali názvy súvisiace s prí-

rodnými pomermi - názvami porastov, riek, potokov, vrchov. Názvy „falu Czerova“, prípadne 

Czirova, sa vyskytujú i v urbárskych zápisoch, ale zatiaľ sa nepodarilo určiť k akému roku ich 

možno priradiť. Záznamy kánonických vizitácii nám poskytujú aj ďalšie pre nás zaujímavé údaje. 

Hovoria napr. o začlenení našich obcí do cirkevnej správy ostrihomského arcibiskupstva. 

Cerovský Starý zámeček 

O tom, že kedysi v stredoveku existoval v chotári Cerovej, na vyvýšenine vzadu za 

súčasným cerovským cintorínom hrádek, možno kúria, ktorú starší Cerovčania i obecná 

kronika spomínajú ako starý zámeček, nie sú žiadne pochybnosti.  

Kronika uvádza, že podľa kaštieľa nazývali Cerovčania parcelu pod ním „Pod starým 

kaštieľom“ –  na mapách z 18. storočia i v starších urbároch označovaná ako Pod Veselinem 

ad Curr.../Pod veselinszke  - vedľa časti Pod Losom/ nizse ceszty Losz, atď. V historiografii sa 

stretávame s nemeckým názvom Alt Schloss = starý hrad (hrádok). Jeho poloha a pôdorys sú 

zaznačené na mape Prvého vojenského mapovania Uhorska z rokov 1763-1787 v obci Czerowa 

resp. Czerovo  – takto sa uvádza na mape i hrad Korlattko – Alte  Schloƒs – starý hrad (pozri 

mapu).  Na mape Tretie vojenské mapovanie Uhorska 1869-1887 je uvedený   Los s nákresom 

pôdorysu – aj keď posunutý viac k Loskej ceste. Dielo Názvy krajín maďarskej koruny z roku 

1892 ho uvádza pod názvom Losz, telep Korlatko -  v maďarčine a nemčine ako pustu patriacu 

do obce Korlatkö. V katastrálnej mape obce Korlatkö z roku 1906 je zakreslený na  parcele 

128.2 so značkou a písmenom L.  Akad. agr. František Schnábel v rukopise Dejiny hradu a 

hradného panstva Korlátka z roku 1969 o ňom píše: „V 13. storočí za vlády Ondreja II. získal 

majetok pri osade Cerová kráľovský služobník – zeman, ktorý tu vybudoval zemiansku tvŕdzu 

zvanú LOZE a k nej patriaci majetok s hospodárskym dvorom Brezina.“ V súvislosti s pome-

novaní hrádku usudzuje o majetku rodiny Lozovských. Ďalej uvádza, že hrádok stál na 

vyvýšenine pri Cerovej až do roku 1440, kedy ho na hrade sídliaci lúpežný rytier Ján 

Moravanský zrútil. Dokumenty z maďarských archívov – najmä urbáre a súpisy, ako i maďarská 

historiografia túto verziu podporujú, aj keď o majiteľoch a udalostiach sme priame informácie 

nezistili. Podobné hrádky, resp. kúrie,  vznikali od 12 .- 13. storočia v celom Uhorsku. Súviseli 

najmä s donáciami – darmi, ktoré uhorskí panovníci v záujme osídľovania krajiny darovali 

drobným zemanom. Píše o tom i slovenský historik a spisovateľ Alojz Habovštiak v knihe 

Stredoveká dedina na Slovensku. Záznamy o  k nemu patriacich majetkoch nájdeme i v ďalších  

dokumentoch maďarských archívov. V kópii osvedčenia z roku 1777 je zachytený autentický 



 

61 
 

KRONIKA OBCE CEROVÁ          

prepis urbára hradného panstva Korlátko a osvedčenia, ktoré dal v 16.storočí spísať nitriansky 

pomocný biskup István Fejérkőy i ďalšie písomné dôkazy o vlastníctve hradu v 15. - 17. storočí. 

Záznamy sú členené podľa vlastníkov majetkov, jednotlivých panstiev a obcí – medzi nimi hrad 

Korlátko, possessio  Leszko a Podhragy (Nitra). Popisuje aj budovy hradu a kaštieľa.  

V „possessio Leszko/liesko“ – v časti Leszkoi major – Lieskovský majer a possessio Podhragya 

/Podragya – Podhradie a Rozbehi názvy chotárov v urbáre i popisy majetkov odkazujú na Losz: 

„Nagy Lósz, vedla Vavroveho Loszek, Pod dubi velki Losz, veliki Losz,...“. Los/Losz je 

zaznamenaný aj ako puszta = pusta. V tejto súvislosti je zaujímavé, že cerovský chotár je z väč-

šej časti začlenený pod Major (majer) Lieszko, hoci sa názov obce „falu Czerova“ v dokumente 

vyskytuje (bližšie v časti Zmienky o našich obciach).  

Dnes z neho vidno iba ruiny pivnice a časť kamenného valu, na vedľajšej parcele je 

židovský cintorín. V katastre neexistuje záznam o vlastníkoch. Vzhľadom na svoju nepoznanú 

históriu by si vyžadoval detailnejšie bádanie i archeologický výskum.  

 

Z histórie a súčasnosti Charitného domova v Cerovej    

Vybrané z publikácie vydanej pri príležitosti 50. výročia príchodu sestier Svätého kríža do 

našej obce a rozhovoru s predstavenou sestrou Mansuetou   

Sestra Mansuta pochádza z malej dedinky Ovčie pri Prešove. Do rehole nastúpila v ro-

ku 1971 do Opatovského Sokolca. Tam pracovali Sestry Svätého kríža v Ústave sociálnej 

starostlivosti pre postihnutú mládež. V roku 1973, keď sa politická situácia na Slovensku 

nanovo vyostrovala, odišla do Čiech, kde pracovali tiež sestry v Domove dôchodcov. V Čechách 

však neostala. V roku 1976 sa vrátila na Slovensko do Košíc. Všetku rehoľnú formáciu 

absolvovala počas totalitných rokov. Do roku 1990 pracovala v zdravotníctve v rôznych 

slovenských nemocniciach ako tajná rehoľná sestra v civilnom oblečení. Po páde totalitného 

režimu nastúpila pracovať ako zdravotná sestra na I. internú kliniku v Bratislave už v rehoľnom 

rúchu. Na Cerovej pôsobí už šiesty rok. Toto miesto je pre ňu duchovnou oázou, miestom ticha 

a pokoja.   

Z publikácie: „Ešte pred príchodom mal kaštieľ v Cerovej zaujímavý príbeh. Najprv 

slúžil ako panské sídlo viacerým šľachtickým rodinám. Neskôr bol po skončení druhej svetovej 

vojny a nástupe totalitného režimu zoštátnený. Bolo tu ubytované vojsko, potom zriadená 

poľnohospodárska škola a neskôr chlapčenský detský domov. Po ničivom zemetrasení v roku 

1967 budovy chátrali, v opustených priestoroch bývalo niekoľko rómskych rodín. Keď sestry 
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smeli po nútenom tvrdom vyhnanstve v českom pohraničí počas politického uvoľnenia za 

Alexandra Dubčeka postupne prichádzať späť do vlasti, nemali kam ísť. Náš pôvodný kláštor - 

provinciálny dom v Podunajských Biskupiciach bol od 50. rokov zoštátnený a bola v ňom 

zriadená nemocnica. Keďže nám nebol vrátený náš pôvodný kláštor, štát na žiadosť našich 

predstavených ponúkol ako náhradu schátraný kaštieľ v Cerovej, ktorý si sestry mali opraviť.  

Začiatky boli naozaj veľmi ťažké. Prvé sestry prišli do Cerovej na prelome leta a jesene v roku 

1969. To, čo zažili, možno najlepšie pochopiť pri čítaní archívnych záznamov a kroník. „Keď 

v auguste 1969 prišli prvé dve sestry z Holíča a prechádzali z miestnosti do miestnosti, zistili, 

že v tom nikdy nikto bývať nebude. Stav kaštieľa bol priam odstrašujúci. Elektrické vedenie 

povytŕhané, dlážky zhnité, dvere sa nedali zamknúť, do soc. zariadenia sa nedalo vôbec 

vstúpiť...“ „Diery v streche, pukliny v múroch, mrazom popraskané vodovody, zničená 

elektroinštalácia, rozbité okná, vyvalené dvere, zničené dlážky a špina na špine. To hľa, 

dedičstvo, čo sme obdržali.“ Prekonali sme však príšerný dojem a s odvahou v srdci a dôverou 

v Boha sme sa pustili do práce.   

Naše sestry naozaj začínali v Cerovej v znamení kríža – neobývateľné priestory, tvrdé 

podmienky, ťažká práca... Zažili však aj Božiu pomoc a dobrotu, najmä prostredníctvom 

miestnych ľudí. Sestry   prvej skupiny nemohli po svojom príchode v areáli kaštieľa ani len 

prenocovať. Obrátili sa preto na susedov, a tí ich veľkodušne prijali. Počas niekoľkých prvých 

dní im v troch rodinách poskytli ubytovanie a jedlo. Pomáhali im aj neskôr – na výzvu 

miestneho pána farára im nanosili zásoby dreva na kúrenie na zimu, prinášali im potraviny... 

Videli, že sestry sa nielen modlia, ale aj tvrdo pracujú. Postupne sa medzi sestrami a dedinou 

vytvoril veľmi srdečný vzťah. 

Organizáciou stavebných prác boli poverené prvé tri sestry: Sr. Vianea Hirjaková, Sr. Regina 

Takáčová a Sr. Nazária Koprdová. 1. januára 1970 prišli prví robotníci.  Začalo sa dlhé obdobie 

stavebných a rekonštrukčných prác, ktoré trvali celých desať rokov. Stavebné práce boli 

ukončené v roku 1980.  

V 80. a začiatkom 90. rokov bolo v Cerovej najviac sestier – asi 187. Po Nežnej revolúcii mohli 

opäť pôsobiť medzi ľuďmi a rozvíjať apoštolát. V CHD sa konali duchovné cvičenia pre mládež, 

sestry vyučovali náboženstvo v Cerovej, v Trstíne, v Prievaloch a v Plaveckom Petre. Sr. Miriam 

Albertyová pracovala ako zubná lekárka v miestnej zubnej ambulancii. Sr. Nazária pomáhala 

na fare, staršie sestry navštevovali chorých. Sestry zabezpečovali chod domu po ekonomickej 

a hospodárskej stránke a venovali sa duchovnému životu.  Po mnohých rokoch sa už mohli 
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slobodne prijímať a formovať nové povolania. Svoju cestu rehoľného zasvätenia tu začalo vyše 

120 našich sestier.“  

V súčasnosti žije v Cerovej 40 sestier, najmä staré a choré sestry v dôchodkovom veku.  

Keďže štát po mnohých rokoch vrátil sestrám sv. kríža pôvodný kláštor v Podu-

najských Biskupiciach, v súčasnosti sa pripravuje ich odchod do tohto kláštora. Naše sestričky 

tak možno od nás odídu.  

 

Zapísala: PaedDr. Božena Malichová 

Zápis do kroniky za rok 2019 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. 

 


