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1.  Komentár k obsahu 

 

Na ţivot a dianie v obci sa jej obyvatelia pozerajú z rôznych uhlov pohľadu, niektorí  

podľa miery zainteresovanosti na jej dianí a rozvoji, iní z hľadiska zabezpečenia svojich 

potrieb a záujmov. Pohľad návštevníka je menej osobný a spektrum jeho záujmu sa často 

odvíja od účelu, či dôvodu návštevy. Miestna komunita je rôznorodá a viacgeneračná 

pospolitosť, ktorá sa prezentuje rôznymi názormi, aktivitami, postojmi a konaním. 

Charakterizuje ju národnostné zloţenie,vierovyznanie, spôsob obţivy, štýl ţivota, kultúra 

a tradície.Svoje potreby a záujmy realizujúobyvatelia  individuálne i kolektívne, 

podieľajúc sa na správe vecí verejných,  účasťou na činnosti samosprávy obce, činnosťou v 

záujmových organizáciách a spolkoch, pre niektorých je najpodstatnejším starostlivosť 

o svoju rodinu.Retrospektívny záznam zachytáva ţivot obce Kecerovce a jej obyvateľov 

v období rokoch 1999 – 2020 a je spracovaný v súlade s metodickým pokynom pre písanie 

obecných kroník. Ako autorkav úvode prezentujem stručný prehľad  najvýznamnejších  

politických a spoločenských udalostí vo svete a na Slovensku. Dôvodom je fakt, ţe 

v súčasnom globálne prepojenom svete sa  najvýznamnejšie udalosti istým spôsobom 

dotýkajú  ţivota obyvateľstva aj v tých najodľahlejších miestach. Vzhľadom k tomu, ţe 

v závere roka 1998 sa uskutočnili voľby do obecnej samosprávy, ktoré priniesli zmeny na 

čele obce, v stručnosti sa o nich zmieňujem. Dôvodom je fakt, ţe ţivot a rozvoj kaţdej 

obce do značnej miery závisí od akcieschopnostiorgánov samosprávy,v záujme  

zabezpečenia prosperity obce a spokojnosti obyvateľstva.  

 

V uplynulom dvadsaťročnom období pokračoval demografický vývoj obce v dovtedajšom 

trende, vysokým nárastom počtu rómskeho obyvateľstva. Pôvodne majoritné nerómske 

obyvateľstvo z roka na rok ubúdalo z dôvodu  trvalého sťahovania sa celých rodín do 

neďalekých obcí a mesta Košice. Súčasné obyvateľstvo je charakteristické 

mnohopočetnými rodinami, početnou detskou a mladou generáciou, dospelí  vysokou 

mierou nezamestnanosti,čo negatívne vplýva na výšku podielových daní a celkových 

príjmov obecného rozpočtu. Je to jeden z dôvodov obmedzených moţnosti investovať 

do hospodárskeho rozvoja  a zlepšovania ţivotnej úrovne. Uţ len spolufinancovanie 

investičných i neinvestičných projektov, zabezpečenie základných sluţieb a prevádzky 

obce, si vyţaduje mimoriadnu obratnosťv hospodárnom nakladaní s financiami. 

Východiskom riešenia kvality ţivota, miestneho,viacnásobne znevýhodneného 

obyvateľstva,boli projekty financované z podporných a rozvojových  štrukturálnych 

fondov Európskej únie, rozpočtu SR, neštátnych i štátnych fondov ainých zdrojov. 

V mnohých prípadoch sa podarilo zabezpečiť  nízko úrokové úvery, nenávratné finančné 

prostriedky(NFP) s  minimálnym spolufinancovaním obce, no náročnou administratívnou 

prípravou a zodpovednou realizáciou. 
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Priority samosprávy  vychádzali zo zámerov rozvoja obceschválených  

základnýmiplánovacími a rozvojovýmidokumentami: Plánu hospodárskeho a  sociálneho 

rozvoja obce (PHaSR) a Územného plánu (ÚP) obce. Značná časť zámerov a úloh 

súvisela so zlepšením podmienok bývania obyvateľstva, výstavbou a rozširovaním 

technickej  infraštruktúry,  sluţbami,zvýšením vzdelanostnej a kultúrnej úrovne mladej  

generácie, v záujme jej uplatnenia na trhu práce.Cieľom všetkých projektov bolo 

zlepšenie pomerov obyvateľov zo sociálne a ekonomicky znevýhodnenéhoprostredia. 

Základným princípomvzťahov je solidarita ako nástroj vytvárania prostredia, v ktorom sa 

ľudia môţu cítiť dôstojne, ako plnohodnotná súčasť spoločnostia aktívne sa zúčastňovať 

na jej fungovaní.Aktívny podiel samotnej znevýhodnenej komunity na zlepšení kvality 

vlastného ţivota bol zásadou aj pri formulovaní obsahu„Lokálnej stratégie komplexného 

prístupu pre obec Kecerovce“ a  „Komunitného plánu sociálnych sluţieb obce 

Kecerovce.“Dokumenty boli a súvýchodiskom pri formulovaní cieľov a priorít 

samosprávyna jednotlivé volebné obdobia. 

 

Vzhľadom k rozhodujúcemu postaveniu samosprávy a jej podielu na ţivote obce, 

uvádzam informácie o konaní a výsledkochvšetkých komunálnych volieb uskutočnených 

v hodnotenom období.Na úrovni vedenia miestnej samosprávy došlo  k dvom výrazným 

zmenám vo funkcii starostu obce, a to: 

 

- v roku 1998, kedy dovtedajšieho dlhoročného funkcionára obce, Imricha Korečka, 

vystriedala Anna Bombárová. Do uvedenej funkcie bola zvolená aj v nasledujúcich 

dvoch komunálnych voľbách a vykonávala ju do roku 2010.  

- v roku 2010 si voliči v komunálnych  voľbáchzvolili za starostuMiroslavaGalas-

Zaufala, ktorý funkciu vykonáva tretie volebné obdobie. 

Následne uvádzam prehľad o všetkých uskutočnených voľbách v SR v hodnotenom 

období, a to z dôvodu, ţe šlo o významné politicko-spoločenské udalosti, ktorých sa 

aktívnezúčastnilitunajší voliči. Boli to prezidentské voľby, voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky (NR SR), od roku 2001 pribudli voľby do vyššieho územného celku 

(VÚC) – Košického samosprávneho kraja (KSK)a od roku 2004  voľby do Európskeho 

parlamentu (EP). Z výsledkov v obci je zrejmé, ţe značná časť voličov sa doposiaľ 

prikláňala k ľavicovo orientovaným politickým stranám a hnutiam.   

 

V začiatku prvej dekády obdobia 1999-2010samospráva pokračovala vo výstavbe 

rozostavanéhoDomu smútku a zabezpečovala  údrţbu a správu majetku obce. Pre ďalší 

rozvoj bolo potrebné v roku 2003 zadať spracovanie a schválenie základných rozvojových 

dokumentov, ako Územný plán rozvoja obce a PHaSR,čo bolo nevyhnutným 

predpokladom aj k získaniu dotácií z predvstupových štrukturálnych fondov EÚ a štátneho 

rozpočtu. Medzi priority, na ktoré sa samospráva zamerala, patrili: 

- výstavba nájomných bytov niţšieho štandardu pre sociálne znevýhodnené obyvateľstvo 

- výstavbatechnickej infraštruktúry: verejného vodovodu, kanalizácie, obecných  

komunikáciía čističky odpadových vôd (ČOV) 
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- príprava zámerov a projektov na dobudovanie základnej školy, skvalitnenie výchovy  

a  vzdelávania 

- obnova kultúrnych  pamiatok 

-údrţba objektov vo vlastníctve obce, vrátane úpravy verejných priestranstiev 

- rozšírenie a skvalitnenie sluţieb, vrátane nakladania s odpadom domácností  

a miestnych prevádzok  

- príprava a realizácia„mäkkých projektov“ v oblasti  komunitnej činnosti, ochrany 

bezpečnosti, zriadenia a prevádzkovaniakomunitného centra a zapojenie nezamestnaných 

do  verejnoprospešných a aktivačných prác. 

 

Súbeţne s uvedeným samospráva preberala v zmysle zákona 416/2001 Z .z.  kompetencie 

prechádzajúce zo štátnej správy na samosprávu v oblasti: územného plánu a stavebného 

poriadku, pozemných komunikácií, školstva, sociálnych vecí, všeobecnej vnútornej správy, 

ochrany prírody, regionálneho rozvoja, zdravotníctva, humánnej farmácie, telesnej kultúry, 

kultúry a cestovného ruchu.S kompetenciami boli presunuté do rozpočtu obce aj 

zodpovedajúce finančné prostriedky, čím došlo k nárastu účtovných a administratívnych 

úkonov. Vychádzajúc z celoštátnej stratégie obec vytvorila  priestorové podmienky pre 

projekt na zriadenie komunitného centra.V závere dekády boli načrtnuté zámery a projekty 

do ďalšieho obdobia: 

- vybudovaniazberného dvora pre  komunálny odpad 

- príprava podkladov k projektu II. etapy výstavby bytov niţšieho a bytov beţného 

štandardu 

- rozšírenie sietí technickej infraštruktúry a sluţieb  

- dobudovanie základnej školy.  

 

V druhej dekádeobdobia  (roky 2010 – 2020) sa samospráva zamerala na: 

 

- prípravu výstavby II. etapy výstavby bytových domov niţšieho štandardu 

v Kecerovských  

   Kostoľanoch 

- komplexnédobudovaniezákladnej školy a údrţbu základnej stavby, vrátane zmeny   

   tepelného hospodárstva,  výstavbumodulovej ZŠ amultifunkčného ihriska, prípravuPD 

 pre výstavby školskej kuchyne  a jedálne,  oplotenie areálu školy, výstavbu cesty  

a chodníka ku škole  

- výstavbu predškolského zariadenia a údrţbu budovy doterajšej MŠ  

- rozširovanie a skvalitňovanie technickej infraštruktúry a občianskej vybavenostiv nových 

 častiach obce: vodovod, kanalizácia, III. etapa výstavby ČOV, výstavba a údrţba ciest,  

ulíc,chodníkov a rigolov 

-  obnovu národných  kultúrnych pamiatok – kaštiele s areálom 

-  zabezpečenie obce zásobovaním pitnou vodou z nových  výdatnejších zdrojov 

-  skvalitňovanie  občianskej vybavenosti a siete sluţieb 

-  úpravu a regeneráciu verejných priestranstiev a cintorínov 

-  výstavbu novej poţiarnej zbrojnice  
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-  údrţbu nehnuteľností vo vlastníctve obce, vrátane športovísk 

-  podporu cirkví a spoločenských organizácií. 

V obidvoch dekádach bolo nevyhnutné v predprípravnej etape investičných projektov  

riešiť zloţité majetkové vysporiadanie, zabezpečiť financovanie PD,územno-stavebné 

konania, zabezpečiť administráciu ţiadosti k výzvam na podanie projektov, realizovať 

výberové konania dodávateľov stavieb a samotnú stavebnú realizáciu. Na tunajšie pomery 

boli preinvestované značné objemy financií zo štátnych, európskych a vlastných 

finančných prostriedkov, zvládnuté manaţérske výkony a administratívna agenda úradu 

s tým súvisiaca. Počas celého hodnoteného obdobia,súbeţne s realizáciou uvedených 

priorít bola zabezpečovaná beţná prevádzka obce aj jej  zariadení,poskytované sluţby 

obyvateľstvu,  úlohy súvisiace s bezpečnosťou a civilnou ochranou, protipovodňovými 

opatreniami, dopravou, sociálnou a zdravotnou starostlivosťoui zásobovaním.Mimoriadna 

pozornosť bola venovaná  stavu a dobudovaniu materiálno-technickej základne školstva, 

zlepšeniu výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu,dochádzky a disciplíny ţiakov. 

Postupne sa darilo udrţiavať a zlepšovať priestorové kapacity  ZŠ, výnimočne úspešnou 

bola výstavba predškolského zariadenia s kapacitou 144 miest, ktorá umoţnípripraviť  deti 

predškolského veku na prechod  dozákladnej školy. Evidentnou bola snaha riešiť 

bývaniesúbeţne spríslušnou technickou infraštruktúrou pre viacnásobne znevýhodnené, 

v prevaţnej miere nezamestnané rómske  obyvateľstvo. 

 

V oblasti hospodárskeho ţivotastručne popisujem stav poľnohospodárskej výroby 

realizovanej prostredníctvom súkromne hospodáriacich subjektov. Hospodárenie 

v lesochje  dvojkoľajne zabezpečované, na jednej strane štátnymi lesmi, 

prostredníctvomLesnej správySvinica, na druhej -urbariálnymipozemkovými 

spoločenstvami: Skalka II. Kecerovce a Háj  Kecerovce. Vlastníci lesnej pôdyzdruţení 

v spoločenstve Háj majú svoje  pozemky v katastri obce Kecerovský Lipovec. Poľovníctvo 

ako záujmová činnosť je reprezentovanéPoľovníckym  zdruţením TATRAKON, so 

sídlom v Kecerovciach, č. 272. Sluţby obyvateľstvuboli zabezpečované zo strany obce 

priamo, alebo prostredníctvom miestnych a cudzích dodávateľov.  

Významné verejné a kultúrne udalostiboli realizované z úrovne samosprávy, jej 

zariadení, prostredníctvom spoločenských organizácií a športových zdruţení. Cieľom 

organizátorov bolo prispieť k obohateniu kultúrno-spoločenského ţivota,  prezentovať 

činnosť a úspechy v oblasti záujmovej činnosti, kde vyniká najmäčinnosť mimoriadne 

aktívneho  dobrovoľného  hasičského zboru. Zaujímavostiz náboţenského a cirkevného 

ţivota, z činnosti občianskych zdruţení  a spoločenských organizácií pôsobiacich na území 

obce sú spracované na základe informácií získaných rozhovormi s ich zástupcami, 

z písomných dokumentačných materiálov a internetových zdrojov. Obec podporovala ich 

činnosť vytváraním materiálno-technických podmienok a kaţdoročnými  finančnými 

príspevkami z vlastného rozpočtu. 
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2. Najvýznamnejšie udalosti sveta  v období  rokov 1999 – 2020  

s dopadom  na obyvateľstvo SR 
 
Prechod z roku 1999 do roku 2000 bol pomyselným mostom, ktorým ľudstvo  planéty 

prešlo z druhého do tretieho tisícročia. S odchádzajúcim tisícročím sa  lúčilo, nový vek 

vítalo veľkolepými oslavami s ohňostrojmi a  radosťou, ţe sa nenaplnili katastrofické vízie  

konca sveta. Od roku 2000 čas akoby nabral na obrátkach, čo rovnako vnímajú mladí aj 

starí.  S  nadhľadom  nad uplynulými 20 rokmi  môţeme konštatovať, ţe to, čo sa dialo vo 

svete,  sa istým spôsobom dotklo aj našej obce a jej obyvateľov. Staršie generácie  

vnímajú, ako sa z ich sveta vytráca pôvodný spôsob  ţivota  a ťaţšie sa adaptujú na nové 

spoločensko-hospodárske pomery. Súčasný ţivotný štýl vnímajú ako odklon od tradičných 

hodnôt, čo je často dôvodom medzigeneračných nedorozumení a mladá generácia hľadá 

zmysel ţivota v spleti informácií i moţností uspieť. Medziľudské vzťahy sú vo 

všeobecnosti poznamenané  niţšou dôverou, existenčnou neistotou, slabou 

vymoţiteľnosťou práva, čo býva dôvodom k osobným zlyhaniam, rozpadu rodín a ich 

bezpečného zázemia detí. Svet bol a je v pohybe:klimatické zmeny a ich dôsledky, 

nepokoje, štrajky,  nezamestnanosť, lokálne vojny a terorizmus  sú denným obsahom 

spravodajstva  masovo-komunikačných prostriedkov. Vyspelé ekonomiky sveta drancujú 

prírodné zdroje rozvojových krajín, pre  konzumné plytvanie majetných skupín. 

Výsledkom nestabilných trhových ekonomík sú hospodárske krízy, nezamestnanosť,   

priepastné rozdiely medzi krajinami i  vrstvami obyvateľstva, masová migrácia 

obyvateľstva medzi kontinentmi,  fenomén terorizmu a nakoniec sa k tomu pridala 

pandémia.         Úvod prehľadu významných udalostí sveta patril šokujúcej správe z 11.9. 

2001, ktorá prišla z USA. Šlo o teroristický útok na svetové obchodné centrum v New 

Yorku, ktorý  uskutočnila islamská teroristická organizácia Al Kaida. Teroristi uniesli 

civilné lietadlá s cestujúcimi a ako samovraţedné komandá nimi cielene narazili do veţí 

Svetového obchodného centra v New Yorku a do vojenského strediska Pentagón. Za obeť 

útokov padlo takmer 3000 ţivotov, vrátane záchranárov a hasičov. Hrôzu zo straty  ţivotov 

a obrovských materiálnych škôd znásobil šok z uvedomenia si straty bezpečnosti  krajiny, 

ktorá predstavovala pre mnohých vysnívaný svet. Nasledovali bezpečnostné opatrenia, 

sprísnenie kontrol pri vstupe do krajiny a obmedzenie súkromia. Za uplynulých 20 rokov 

sa stal terorizmus a lokálne vojny prostriedkom boja nielen náboţenských fanatikov 

islamu, ale aj niektorých svetových mocností  na presadenie  vojenských, ekonomických, 

finančných záujmov a nového svetového poriadku. Roky sledujeme, ako v mene 

„záchranydemokracie,“ v mnohých krajináchsveta vyvolávajú politické prevraty a 

ozbrojené konflikty.    

 

Nie menší šok spôsobila globálna kríza, ktorej príznaky sa začali objavovať v spomaľovaní 

národných ekonomík. Vypukla  na realitnom trhu USA a v roku 2008  prerástla do svetovej 

finančnej a hospodárskej krízy, ktorá doznievala ešte aj v roku 2012. Krach newyorskej 
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burzy, kolaps bankového sektoru  otriasol  trhmi a negatívne ovplyvnil hospodárstva 

a ekonomiky krajín sveta. Zanikli renomované banky a  finančné domy, obrovské podniky, 

firmy a spoločnosti, prišiel prudký nárast nezamestnanosti a následné zniţovanie 

kúpyschopnosti a ţivotnej úrovne. V Európe padli národné ekonomiky Írska, Grécka, 

v problémoch sa zmietalo  Španielsko, Taliansko, ale aj krajiny juţnej Ameriky, ako 

Argentína i Brazília. Finančné úverové intervencie  svetovej, federálnej  a európskej  

banky ponúkali záchranné  balíky,  eurovaly a  pôţičky s ťaţko splniteľnými 

podmienkami, ktoré priniesli krajinám krajné obmedzenia, nezamestnanosť, chudobu 

a zadlţenosť do budúcnosti. Pre neschopnosť splácať dlhy prišlo mnoho rodín o domovy, 

čo spôsobilo  rozvrat, rozpad, rast agresivity, nárast samovráţd a kriminality. 

 

Po roku 2011 sa k celosvetovej kríze pridali  krvavé nepokoje, revolučné zmeny a vojny   

v krajinách severnej Afriky i na blízkom východe, tzv. „arabská jar.“ Vstup armád NATO, 

osobitne USA, do riešenia ich vnútorných problémov v mene demokracie, 

nepriniesol  zlepšenie pomerov a stabilitu,  ale destabilizáciu krajín a širších regiónov, 

ktorá pretrváva aj v súčasnosti. Pod rúškom pomoci ide o zástupné vojny mocností v snahe 

získať prístup k ich  územiam s bohatými prírodnými zdrojmi a lacnú pracovnú silu. V 

skrytosti sa vedie boj najmä o získanie prístupu k zdrojom vody, potravín, surovín, palív, 

globálnych trhov a k umiestneniu  vojenských základní v dôleţitých uzloch a kriţovatkách 

sveta. Priepastné  rozdiely medzi ţivotnou úrovňou  obyvateľstva krajín Afriky, Ázie, 

strednej, juţnej Ameriky a krajinami „západu“ (USA, Kanada, západná Európa, Austrália),  

medzi konzumnou vrstvou finančnej oligarchie a miliardami obyvateľstva, sa naďalej 

prehlbujú. Počet obyvateľstva sa zvyšuje, zdroje obţivy klesajú, zmeny klímy sú čoraz 

citeľnejšie a viditeľnejšie. To sú hlavné dôvody masovej migrácie obyvateľstva,  najmä z 

Afriky a Ázie do Európy, z juţnej a strednej  Ameriky do USA a Kanady.  

 

Ešte nečakanejší fenomén, aký Európa a jej obyvateľstvo dávno nezaţilo,  priniesol rok 

2015, v ktorom vypukla migračná kríza a Európu zaplavila obrovská vlna utečencov 

z Afriky a Ázie. Utečenci - migranti sa valili z juhu pevninou a cez Stredozemné more do 

juţných  krajín Európy  a Turecka, následne cez Balkán do strednej, západnej a severnej  

Európy. Cieľom ich cesty boli bohaté Nemecko, Francúzko, Veľká Británia, ale aj 

severské škandinávske krajiny, kde nachádzali štedré sociálne podpory a pomoc. 

Problémom bol fakt, ţe šlo o ľudí s inou mentalitou, vierovyznaním, kultúrou, väčšinou 

s niţším vzdelaním,  odlišných spôsobom ţivota a absenciou pracovných skúseností. Vo 

veľkomestách západnej a severnej Európy vznikali mnohopočetné utečenecké tábory, getá 

s takmer samosprávnymi územiami a mešitami. Ich obyvatelia ţijú  zo sociálneho systému 

hostiteľských krajín, často  bez rešpektovania  zákonov a spôsobu ţivota. Najväčším 

problémom sa javí fanatický politický islam, prejavujúci sa násilnosťami  a  terorizmus 

voči domácemu obyvateľstvu, ktorý sa z roka na rok rozširuje a prináša brutálne formy 

vraţdenia.  Po  zmiernení situácie vo vojnou zmietanej   Sýriidošlo  koncom roka 2019 

k vojenskej invázii Turecka do medzihraničného pásma a k vojenským stretom. Začiatkom 

roka 2020 bola spustená ďalšia utečenecká vlna, ktorú spôsobilo otvorenie tureckých 

hraníc na severe územia pre milióny utečencov zadrţiavaných v utečeneckých táboroch. 
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Európska únia  na začiatku expanzie nemala  ţiadne riešenie ochrany hraníc svojich  

členských krajín, ani Schengenského priestoru.  Krajiny ako Bulharsko a Grécko riešili 

situáciu  nasadením ozbrojených zloţiek polície, domobrany i vojska s obmedzenými 

moţnosťami zásahov. Taliansko zatvorilo prístavy pre lode s utečencami, čo malo politické  

dôsledky pre vlastných politikov. Najviac na to doplatilo Grécko a jeho ostrovy, Taliansko, 

juţné Francúzko a Španielsko. Niektoré balkánske krajiny a Maďarsko postavili na svojich 

hraniciach zábrany a ploty, ktoré stráţia  vlastnými vojenskými silami a na vlastné 

náklady. Obyvateľstvo krajín  Európy bolo svedkom nemohúcnosti vedenia EÚ, 

oslabovania sociálnych systémov, permanentných štrajkov a nepokojov aj v doposiaľ 

hospodársky prosperujúcich krajinách. Posledné roky priniesli zhoršenie politických 

a hospodárskych vzťahov,  nerovnosť krajín v EÚ, zvyšovania výdavkov na zbrojenie 

NATO, rušenie medzinárodných zmlúv medzi mocnosťami, vyuţívania hospodárskych 

a politických  sankcií v  snahe o ovládnutie ropy, oceánov, polárnych oblasti i kozmického 

priestoru. 

 

Z významných svetových politických udalostí nemoţnoobísť prezidentské voľby 2008  

v USA, kedy bol za 44. prezidenta zvolenýBarack Obama, pôvodom Afroameričan, ktorý   

funkciu zastával aj v ďalšom volebnom období. Európu šokovala správa z roku 2011 o 

tragédií v Nórsku, kde masový vrah, na protest proti prisťahovaleckej politike tamojšej 

vlády,zastrelil 77 deti v letnom tábore. Horúcou sa stala vnútropolitická situácia v USApo 

zvolení Donalda Trampa za prezidenta USA v dôsledku jeho nevypočítateľnej domácej 

azahraničnej politiky. Sankcie USA voči iným krajinám, rušenie medzinárodných 

bezpečnostných a obchodných zmlúv bolo beţné najmä vo funkčnom období prezidenta D. 

Trumpa. Situáciu vyhrotila obchodná vojna USA s Čínou, sankcie proti Iránu a Rusku, 

dlhodobá vojenská prítomnosť v Iraku, Afganistane, výsostná podpora Izraela a Saudskej 

Arábie i dlhá vojna v Sýrii, vedená voči legitímnej vláde, bez poverenia  OSN. Rusko ako 

jedna z veľmoci je povaţovanézaakceptovaného diplomataa sprostredkovateľa prímerí 

v Euroáziinapriek udalostiam okolo polostrova Krym. Hodnotené obdobie bolo zároveň aj 

obdobím vzniku a upevnenia spoločenstva euroázijských krajín, obdobím projektu novej 

hodvábnej cesty, ale aj obdobím rozpadu a zjednocovania arabského sveta, globálnych 

politických, ekonomických a obchodných spoločenstiev.Bezpečnostné záruky mieru 

a ľudského ţivota sa v polarizovanom svete vytrácajú, stupňuje sa ideologická 

a informačná vojna, pričom váha a postavenie OSN slabne. Cena informácií prevyšuje 

cenu zlata a k hromadeniu atómových zbraní pribúdajú supermoderné, diaľkovo ovládané 

i kozmické bojové prostriedky. V  sieťami prepojenej planéte sa najrýchlejšie rozvíjajú 

informačné technológie, narastá počítačová gramotnosť, ktorá sa stala nevyhnutnou 

súčasťou ţivota,vzdelávania, práce, voľného času, a medziľudskej komunikácie. 

Informačnými sieťami a technikou sú vybavené úrady, silové, hospodárske a finančné 

rezorty, priemysel, sluţby, obchod, veda a výskum, zdravotníctvo, školstvo, 

spoločenské, kultúrne i vzdelávacie ustanovizne,  domácnosti, dospelí aj deti.  

 

Najnovšia politická situácia v Európe bola v rokoch 2019 – 2020  poznamenaná oslabením 

jednoty EÚ odchodom Veľkej Británie z jej spoločenstva, ale aj vnútornými 
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ekonomickými a politickým problémami Španielska, Francúzka a Talianska. Obdobne k jej 

stabilite neprispela  migrácia, mnohé nerovnosti medzi bohatými severnými a juţnými 

krajinami Európy, politickými nedorozumenia medzi Poľskom, pobaltskými krajinami a 

Ruskom. Potešujúcou bola stabilná a prospešná  spolupráca krajín  Vyšehradskej štvorky 

(V4), v ktorej je Slovensko zastúpené. Koniec roka 2020 priniesol rušné predvolebné 

obdobie v USA i samotné prezidentské voľby, ktoré neovplyvnila len pandémia COVID – 

19, ale aj obrovské občianske nepokoje s rasovým podtónom a rabovaním. Voľby sa 

uskutočnili 3. novembra 2020, podľa výsledkov  hlasovania bol za prezidenta  zvolený 

demokrat J. Biden, kandidát republikánov a doterajší prezident D. Trump  ich neuznal.  

 

To, čo prevýšilo význam všetkého doposiaľ napísaného,bolo vypuknutie 

celosvetovejpandémie koronavírusu, označeného ako SARS-CoV-2,  spôsobujúceho  

ochorenie s názvom COVID-19. Ide o infekčnéochorenie pneumonického 

charakteru,prenášané z človeka na človeka kvapôčkovou formou vzduchom. 

Charakteristické  je vysokou nákazlivosťou  a úmrtnosťou, prirovnávané je k moru, 

cholere a španielskejchrípke. Epidémia sa po svetešírila z čínskeho mesta Wu-chan od 

decembra 2019, kde  údajne unikla z laboratórií. V januári 2020 uţ ako prvé v Európe 

hlásilo  vysoké počty infikovaných a mŕtvychTaliansko, na severe územia, v oblasti 

zimných rekreačných športov. Nákaza sa rýchlo presúvala po krajinách  Európy,  inými 

cestami z Číny po  Ázii, neskôr do Afriky,  severnej a juţnej Ameriky. Zo začiatku jej 

nebola  venovaná dostatočná pozornosť, no samotná  Čína likvidovala ohnisko nákazy 

najprísnejšími krízovýmiopatreniami,  izoláciou niekoľkomiliónových miest a regiónov, 

výstavbou nemocníc, výskumných pracovísk, zároveň testovala vakcíny, lieky 

a zabezpečovala výrobu ochranných odevov i zdravotníckych potrieb.  Slovensko zaviedlo 

prísne  opatrenia ako jedna z prvých  krajín uţ v prvej vlne, ktorá vrcholila v 

máji.  Oneskorené reakcie a opatrenia v mnohých štátoch spôsobili nákazu miliónov ľudí, 

kolaps zdravotníckych systémov a postupne, aj národných ekonomík. Zdravotníctvo 

nebolo na  pandémiu pripravené,  na  likvidáciu vírusu sa pouţívali antibiotika 

a antivirotika. COVID-19 usmrcoval  najviac starých ľudí so slabou imunitou a viacerými 

onemocneniami, najmenej naň ochoreli deti a mladí ľudia. Svetová organizácia zdravia  

(WHO) zasadala priebeţne, no k vyhláseniu pandémie, vydaniu odporúčaní a opatrení sa 

rozhodla oneskorene.Odporúčania k obmedzeniu, či zatvoreniu letísk, prístavov, hraníc, 

zákazu masových podujatí a vyčleneniu financií na elimináciu hospodárskych škôd krajín 

boli prijímané štátmi individuálne. Vo viacerých krajinách, najmä v Taliansku, Španielsku 

bol vyhlásený pre vysokú nákazu a úmrtnosť núdzový stav.  Severnú a juţnú Ameriku 

zasiahla epidémia koncom apríla, v USA začali počty extrémne narastať v máji a júni, prvá 

fáza  epidémie vrcholila v letných mesiacoch, kedy sa denné počty nakazených  

pohybovali od 60.000 - 70.000 ľudí. Podobne sa situácia vyvíjala v Brazílii, Indii o trochu 

lepší stav bol v Rusku. K 15. júnu 2020 bolo vo svete nakazených vyše 13 miliónov ľudí,  

v USA  infikovaných 3.569 838 (26,4% z celkového počtu vo svete), v Brazílii 1.939 167 

osôb (14,3%), v Indii  965 858, v Rusko 746 369 (5,5 %), v ostatných krajinách pod 5%.  

Situácia k 15. 11. 3020: koronovírus si vo svete vyţiadal vyše 1,3 milióna mŕtvych. 

Predpokladalo sa, ţe  letné horúčavy vírus zničia, no nestalo, preto sa epidemiologické 
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opatrenia v krajinách sveta uvoľňovali a sprísňovali podľa situácie.Druhá vlna na 

Slovensku  nastúpila koncom septembra  výrazným nárastom infikovaných, 

hospitalizovaných,no takmer všade vo svete to bolo horšie. Krajiny,podobne ako 

Slovensko, zavádzali individuálne epidemiologické a bezpečnostné opatrenia, ochranu 

štátnych hraničných prechodov, obmedzenia hospodárskeho a spoločenského ţivota. 

Slovenská vláda vyhlásilav októbri opäť krízový stav, zaviedla plošné testovanie 

obyvateľstva počas  posledného októbrového a prvého novembrového víkendu. Prevádzka 

a podmienky fungovania nemocníc, zdravotníckych i sociálnych zariadení sú prispôsobené 

krízovej situácií, prevádzky verejného stravovania a občerstvenia, rekreačné zariadenia, 

nákupné centrá okrem predajní potravín, drogérií, lekární a ďalších málo výnimiek,   

značne obmedzila. 

 

 
 

Štatistika: Zdroj: Worldometers.info, 20.augusta 2020 

 

Značná časť infikovaných savzhľadom k imunite dokázalavyliečiť dostupnými 

liekmi v domácej  liečbe, karanténe alebo v nemocniciach.  Stav k 20.10. 2020: vo svete 

bolo  infikovaných 40 677 422 osôb, zomrelo 1 123 441  pacientov, zotavilo sa 30 

370 160. Očkovacia vakcína sa súbeţne vyvíja a testuje vo viacerých krajinách sveta. 

V súčasnosti Rusko vyrába   vakcína a distribuuje vakcínu do niektorých ázijských krajín, 

USA a Nemecké  farmakologické začali vyrábať spoločnú. Názory na povinné plošné 

očkovanie a účinnosť vakcín sa vo  svete líšia. Stav k 15. novembru 2020. 
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3.    Významné udalosti na Slovensku, ktoré ovplyvnili ţivot  

obyvateľstva  obce 
 

Vlády našej krajiny, zvolené v demokratických voľbách po roku 2000,  sa orientovali  na 

plnenie a realizáciu svojich vládnych programov, ktoré obsahovali  priority a úlohy pre 

jednotlivé rezorty. V deľbe právomoci vo verejnej správe  došlo v dôsledku prerozdelenia 

kompetencií na základe zákona číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Na realizáciu prenesených 

kompetencií štát zabezpečil  finančné prostriedky do rozpočtov samosprávnych krajov, 

miest a obcí.  Vlastné samosprávne kompetencie, funkcie a činnosti zabezpečujú 

z vlastných príjmov a  podielových daní, finančné náklady na  investičné a neinvestičné 

projekty väčšinou získavajú z dotácií fondov EU, SR a iných  zdrojov. Medzi významné 

udalosti celoslovenského významu, ktoré ovplyvnili politicko-spoločenský  ţivot krajiny 

i ţivot obyvateľstva miest a obcí, patrili voľby. Ide o akt demokracie, na ktorom sa občania 

môţu slobodne zúčastňovať, hlasom  vyjadriť svoj názor,  podporu politickým subjektom 

i kandidátom a tak sa rozhodnúť o smerovaní krajiny, kraja, mesta alebo obce. Voľby sa 

konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.  

 

Prehľad volieb a referend uskutočnených na Slovensku o období rokov 1998-2020  

Prezidentské voľby: 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 

Parlamentné voľby - NR SR: 2002, 2006, 2010, predčasné 2012, 2016, 2020 

Voľby do Košického samosprávneho kraja  (KSK): 2001, 2004,  2009, 2013, 2017 

Komunálne/voľba orgánov samosprávy: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 

Voľby do Európskeho parlamentu: 2004,2009, 2014, 2019  

Referendá: rok 2000 –   doplnenie ústavného zákona rok, 2003 - o vstupe SR do EÚ,  

2004 – k úprave ústavného  zákona, 2010 – ku kompetenciám NR SR, v roku 2015 -  

o rodine. Ako volili tunajší voliči, informujeme v závere tejto kapitoly. 

 

Vnútroštátna politika sa niekoľko volebných období zameriavala na zníţenie vysokej 

miery nezamestnanosti, aktívnu pracovnú politiku, vytváranie podmienok pre 

podnikateľské prostredie, vrátane získania  zahraničných investícií a investorov. V krajine 

sa najúspešnejšie etabloval automobilový priemysel a s ním súvisiaca výroba komponentov 

do áut. Problémom   obyvateľstvavýchodného Slovenska je, ţe priemyselné parky 

a najvýznamnejšie výrobné kapacitysú lokalizované na území západného a stredného 

Slovenska. Najmenej pracovných príleţitosti je v okrajových okresoch severovýchodného 

Slovenska, v ktorých je aj  najvyššia nezamestnanosť. Aktívna politika zamestnanosti bola 

a je orientovaná na rekvalifikáciu, reorganizáciu systému vzdelávania pre potreby 

priemyslu a sluţieb, podporu ţivnostenské a malého podnikania v oblasti sluţieb 

a domáceho  cestovného ruchu. Náš okres, vzhľadom k pracovným moţnostiam 

v krajskom meste, v blízkych oceliarňach a priemyselných podnikoch  okolia Košíc mal 

vyššiu zamestnanosť neţ ostatné na východnom Slovensku.  Priemerná úroveň 

nezamestnanosti SR sa v rokoch 1998 – 2000 pohybovala na medzi 10 - 17  percentami,  

následne klesala v rokoch hospodárskej krízy (2008-2012). Pokles dynamiky 

hospodárskeho rastu zvýšil nezamestnanosť v celoštátnom priemere  na úroveň  12,5 – 
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14.0% . U mladých ľudí sa pohyboval od13-17%,  v okrajových regiónoch aţ medzi 20- 

28%.V roku 2012  počet nezamestnaných prevyšoval hodnotu dosahovanú pred recesiou. 

Minimálna hrubá mzda v roku 2008 bola  269 eur, v roku 2012 – 327 eur, 2015 – 380 eur, 

2019 – 520 eur, avšak rovnakou  mierou ako minimálna hrubá mzda, rástli aj 

mzdové, daňové a poistné odvody, ešte vyššou mierou stúpali ceny tovarov a sluţieb. 

Medzi ďalšie ukazovatele ţivotnej úrovne v roku 2019 patrili: mesačné ţivotné minimum – 

205,07, rodičovský príspevok  na starostlivosť o 2 a viac súčasne narodené detí – 220,70 

eur + 25 %, prídavok na dieťa – 24,34 eur, priemerná mzda v národnom hospodárstve - 

954 eur. Minimálna mzda v roku 2020 bola 580 eur. 

 

K zvýšeniu zamestnanosti za ostatných desať rokov prispela výstavba diaľnic, 

automobilky, developerské aktivity zamerané na výstavbu sídlisk, obchodných  

a podnikateľských centier,  podniky v priemyselných parkoch, no lepšie platená práca bola 

spojená s cestovaním za prácou na západné Slovensko. Mnohí mladí ľudia  

s vysokoškolským a  stredoškolským  vzdelaním odišli za prácou do zahraničia.Trvalým 

alebo dlhodobým  zamestnaním si  zabezpečili príjmy, ktoré umoţnili mnohým mladým 

rodinám  zabezpečiť si bývanie a vyššiu ţivotnú úroveň.  O vyššej  kvalite ţivota 

svedčímodernévybavenie domácností,  nárast počtu osobných áut v rodinách, široká paleta 

sluţieb v multifunkčných obchodných centrách a mimo nich, moţnosť nákupov 

v maloobchodných predajniach i predajniach veľkoobchodných reťazcov a elektronizácia 

sluţieb. Nezlepšili sa však sluţby v systéme zdravotníctva, aj keď väčšina nemocníc 

a súkromných zdravotných centier je uţ vybavená kvalitnou technikou. Čakacie lehoty na 

vyšetrenie, zákroky a  operácie sú dlhé, za mnohé úkony sú vysoké doplatky, alebo sú plne 

hradené pacientom, obdobne je to aj s doplatkami za lieky. Mnoţstvo nových vysokých 

škôl ponúka rôzne študijné odbory a formy štúdia, preto je o štúdium vysoký záujem. 

Mnohí absolventi humanitných odboroch však ťaţko nachádzajú uplatnenie v praxi.  

 

Vzahraničnej politikenaša politická reprezentácia vyvíjala  úsilie o získanie členstva 

Slovenska v Európskej únii (EÚ) a  v Severoatlantickom pakte (NATO). 29. marca  2004 

sa SR  stala členskou krajinou  NATO a 1. mája 2004 vstúpila do Európskej únie. Uţ 

v predvstupovom období nám únia umoţnila čerpať granty a dotácie na verejné 

a podnikateľské projekty z výhodných predvstupových štrukturálnych fondov. Boli 

zamerané na podporu rozvoja vidieka, bývania, rozvoj podnikateľskej sféry, komunitnú 

inklúziu a sociálnu kohéziu. Neskôr, po vstupe do EÚ,  šlo uţ  o menej výhodnédotácie, ale 

vyuţívali sa v rovnakej miere.So vstupom  SR do Eurozónysi obyvatelia spájali predstavy 

o  prosperite krajiny a zvyšovaní ţivotnej úrovne. Politickou udalosťou SR v roku 2009 

bolo zavedenie európskej meny – eura, čo sa stalo od 2. januára. Iróniou bolo,  ţe sa tak 

stalo krátko po vypuknutí finančnej a hospodárskej krízy v roku 2008. Slovenskosa stalo 

16. krajinou eurozóny s voľným pohybom v rámci nej, voľným obchodom a spoločnou 

európskou menou. Naša štátna mena – slovenská koruna sa stala minulosťou. Zmene 

predchádzala masívna propagácia v masovokomunikačných prostriedkochpo celý 

predchádzajúci rok. V druhej polovici roka 2008 boli domácnostiamdoručené písomné 

informácie s poučením a minikalkulačkamik prepočtom mien. Pre uľahčenie zavedenia 

novej meny si mohli občania na začiatok kúpiť balíček eurominci v hodnote 500 Sk a do 

16. januáramohli  platiť ajslovenskou menou. Pre ľahšiu kalkuláciu v obchodoch 
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a  verejných sluţbách bolo zavedené duálne zobrazovanie cien na tovare, pokladničných 

dokladoch i faktúrach. S odstupom času moţno konštatovať, ţe  euro bolo prijaté bez 

problémov. Oficiálny kurz bol 1 € = 30,126 Sk.  V súčasnosti je všeobecne známe, ţe 

vstup SR do EÚ, NATO  a Eurozóny nepriniesol obyvateľstvu len výhody, ale aj 

povinnosti a dodrţiavanie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv. Ţivotné náklady nášho 

obyvateľstva, ceny za tovary, sluţby a energie patria medzi najvyššie v únií, naopak mzdy 

a dôchodky, najniţšie. Naše zdravotníctvo patrí mnoţstvom a kvalitou technického 

a materiálneho vybavenia na posledné priečky Európy. Vo všeobecnosti jelegislatíva 

nedokonalá, sústavne sa mení a vymoţiteľnosť práva je zlá. S tým súvisí byrokracia 

a korupcia v úradoch  verejnej správy,  tak štátnej a samosprávnej, v bezpečnostných 

zloţkách a súdoch. Záťaţ štátneho rozpočtu a nárast zadlţovania  krajiny i jej obyvateľstva 

sú aj dôsledkom finančných záväzkov  a výdavkov v prospech  rozpočtu EÚ a 

NATOnapríklad na: 

 

- záchranu zlyhávajúcich ekonomík Európy (tzv.„euorovaly“), ktoré  nezachraňovali len 

krachujúce štátne ekonomiky, ale aj spoločnú  menu a samotnú úniu  

- na vyzbroj našej armády v zmysle štandardu NATO, na zvýšené povinné členské 

príspevky do NATO, z ktorých sú hradené výdavky  vojenských operácií  v rôznych 

krajinách sveta a naševojenské misie  v zahraničí.Dlhodobo je nedostatočná podpora únie 

a investície doterajších   vlád SR do nášho zdevastovaného poľnohospodárstva, čo sa 

odráţa v nízkej úrovni sebestačnostiprodukcieapotravinárskej výroby.Nová vláda SR 

v roku 2020 vyhlásila  dosiahnutie  zvýšenia domácej produkcie a  sebestačnosti vo výrobe 

potravín za prioritu a strategický záujem štátu, no súčasná pandemická situácia tomu 

nenapomáha. 

 

Dianie v krajinepozitívne ovplyvnila kultúra, v rámci ktorej sa dostalo nášmu krajskému 

mestu  Košice cti  byť Európskym mestom kultúry roka 2013. Obyvateľstvo miest a obcí 

sa malo moţnosť na realizácií aktívne  podieľať i pasívne zúčastňovať napodujatiach.   Isté 

je, ţe „Košice – európske mesto kultúry 2013“ inšpirovalo, aktivizovalo kultúrnu i širšiu 

verejnosť  a prispelo k dobrému menu Slovenska, prezentovalo ho vo svete ako kultúrnu 

krajinu. 

 

Novú búrlivú vnútropolitickú a spoločenskú situáciu rozvírili verejné a politické udalosti 

v rokoch 2017 – 2020, ktoré z časti zjednotili, z časti rozhádali slovenskú 

spoločnosť.Štartom do masových verejných prejavov nesúhlasu s politikou vlády bola 

vraţda  investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice  v roku 2017. Po nej 

začali na verejnosť prenikať verejne známe i utajované informácie objasňujúce politické 

pozadie štátnej korupcie, prepojenia štátnych orgánov na oligarchov i mafiu. Pod tlakom 

verejných zhromaţdení organizovaných  mimovládnymi organizáciami v Bratislave 

a krajských mestách, došlo k odvolaniu  ministrov,  predsedu vládyRóberta Fica, následne 

k  výmene vedúcich funkcionárov i radových vyšetrovateľov, sudcov a prokurátorov  

prepojených na rôzne kriminálne skupiny a korupčné kauzy. Novým predsedom vlády sa 

stal Peter Pellegrini zo Smeru SD.  Po objasnení vraţdy novinára boli súdení a odsúdení 

vrahovia i komplici, no objednávatelia vráţd pre nedostatok dôkazov doposiaľ nie.  

Súbeţne s týmto súdnym procesom  začali riešiť orgány činné v trestnom konaní ďalšie 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Pellegrini
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závaţné kauzy odkrývané národnou kriminálnou agentúrou (NAKA). Situácia  vyvrcholila 

voľbami do NR SR 29. februára 2020, ktoré zmenili pomer politických síl a vedenie 

krajiny. Nová vláda  zloţená z politikov  strán Sme rodina, SaS,  Za ľudí a hnutiaOĽaNO 

bola vymenovaná  21.3.2020. Jej premiérom sa stal Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO, 

predsedom parlamentu podľa  dohody  vládnej koalície  Boris Kollár, predseda hnutia Sme 

rodina.  

 

Pandémia obchádzala Slovensko do konca februára 2020a na naše územie 

vstúpilazačiatkom marca, kedy bol potvrdený prvý prípad nákazy privlečenej z Talianska. 

Sever  Taliansku bol najpostihnutejšou oblasťou  Európy s vysokou úmrtnosťou, 

nasledovali  prípady  nákazydovezené  z rekreačných lyţiarskych 

stredísk  Rakúska.Napriek miernemu nárastu počtu nakazených v SR,vyhlásila   vláda P. 

Pelegriniho a ústredný krízový štábepidemiologické, hygienické, zdravotnícke 

a bezpečnostné opatrenia. 27. februára 2020 bezpečnostná rada SR  vyhlásila opatrenia  

v záujme  ochrany pred rozšírením epidémie. Naša vláda medzi prvými uzatvorila 

hranice, sprísnila podmienky pohybu, obmedzila masové zhromaţďovanie 

obyvateľstva, riešila pripravenosť a funkčnosť zdravotníckeho systému, vrátane 

ambulancií a lekární. Obmedzený bol prejazd kamiónov, okrem tých, ktoré dováţali 

zásoby potravín a nevyhnutné komponenty pre výrobu fungujúcich podnikov. Pracujúci, 

študujúci  a  dovolenkujúci Slováci v zahraničí sa v apríli začalivracať do vlasti.  Masový 

návrat prišiel  v máji a začiatkom júnaz obavy o zdravotnú starostlivosť v zahraničí,  aj 

v dôsledku straty práce. Na hraničných prechodoch boli poskytované základné informácie 

a po vyhlásení mimoriadneho stavu -  22.3.2020 boli na hraničné prechody umiestnené 

dopravné, zdravotné, policajné a vojenské kontroly. Obmedzený bolaj pohyb ľudí, určená 

povinnosť nosenia rúšok, zrušené verejné, spoločenské, kultúrne, náboţenské a športové 

podujatia, zatvorené  školy, obchodné centrá a obchody, s výnimkou predajní potravín, 

drogérií, predajní krmív pre zvieratá a reštaurácie s výnimkou tých, ktoré predávali balené 

hotové jedlá. Postupne obmedzovali svoju činnosť a výrobu závody, podniky, firmy, 

vrátane najväčších automobiliek. Ľudia s príznakmi virózy sa hlásili v nemocniciach, 

podozriví na nákazu boli umiestňovaní na izolované infekčné oddelenia a do  domácej 

karantény, kým nemali potvrdené negatívne výsledky krvných testov.  Ministerstvo 

zahraničných vecí SR na základe ţiadosti Slovákov v zahraničí zabezpečovalo ich 

hromadnú dopravu  do vlasti s tým, ţe po návrate absolvovali povinnú14-dňovú karanténu. 

a testy v určených hotelových a ubytovacích zariadeniach. Mimoriadny stav trval do 

15.6.2020, následne bola pre vracajúcich sapovinná 14-dňová domáca karanténa.Obvodní 

lekári boli dostupní telefonicky, zabezpečovali predpis liekov formou elektronických 

receptov. S určitými obmedzeniami ostali otvorené po celý čas v prevádzke  lekárne a 

zdravotnícke potreby. V apríli a máji boli určené  tzv. „červené nemocnice“,určené pre 

príjem pacientov s ochorením COVID – 19.  Operácie a prevádzka beţných oddelení bola 

obmedzená na nevyhnutné výkony pri ohrození ţivota.Po vypuknutí epidémie v rómskych 

osadách na východe Slovenska boli niektoré uzatvorené a stráţené, obyvateľstvo 

testované, potraviny a liekyim boli pravidelne denne zabezpečované.  K 10.6.2020vlna 

epidémie doznievala,no ďalej bolo denne vykonávané testovanieosôb s príznakmi 

koronavíru. V potvrdených prípadochboli osoby a tí, ktorí s nimi prišli do styku v  domácej 

karanténe. Kontrola ich pobytu a pohybu mohla byť  vykonaná prostredníctvom  mobilnej 
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telefonickejaplikácie. Celkový počet testovaných osôb k uvedenému dátumu bol vyše 

191.000, nákaza potvrdená  u 1531 osôb, počet obetí – 28, vyliečených  1402. Po otvorení 

hraníc a zrušení najprísnejších opatrení boli povolené zhromaţďovania, otvorené nákupné 

centrá a reštaurácie, s obmedzením sluţieb otvorenéoddelenia nemocníca zdravotnícke  

zariadenia. Počet  prípadov nákazy bol nízky, obvykle  sa vyskytovala u ľudí vracajúcich 

sa zo zahraničia. Väčšina obyvateľov sa rozhodla  dovolenkovať v lete na Slovensku.  

 

Stav pandémiev SR k: 

-  15.7. 2020: testovaní - 231 231, infikovaní-1 908, vyliečení - 1493, zomrelí –28 

-12. 9. 2020: testovaní – 381 423, infikovaní – 5453, vyliečení – 3114, zomreli – 38.  

 

K zhoršeniu situácie došlo  v septembri. Pre vysoký počet infikovaných a nárast počtu 

zomrelých bol od 15.októbra 2020 opäť vyhlásený krízový stav, zavedené prísnejšie 

opatrenia a vláda vyhlásila plošné testovanie  obyvateľstva od 10 rokov. K 21.októbru bolo 

na Slovensku 641 810 testovaných, 33 602 infikovaných, 98 obetí a 8 404 vyliečených. 

V pilotnej podobe sa testovanie obyvateľstva uskutočnilo  za pomoci armády SR 

v okresoch, kde bola  situácia kritická. V Kecerovciach patrila nákaza v prvej vlne medzi 

optimálne, v rámci testovania obyvateľstva osád nebola potvrdená nákaza u nikoho, 

napriek tomu, ţe mnohí obyvatelia sa vracali zo zahraničia.V dvoch rodinách sa pri 

testovaní objavila infekcia tuberkolózy pľúc,ktorou bolo infikovaných  10 obyvateľov, 

liečení boli v špeciálnej liečebni Vyšné Hágy.  

 

V druhej vlne došlo k výraznému zhoršeniu pandémickej  situácie na celom svete, vrátane 

Európy a Slovenska. V  rámci krízového stavu boli zatvorené školy, okrem I. stupňa 

a predškolských zariadení (MŠ), zavedené dištančné vzdelávanie, zákaz 

verejných,  kultúrnych  a športových podujatí, obmedzený počet osôb pri rodinných 

podujatiach (svadby a pohreby), prevádzka reštaurácií, pohostinstiev, športových podujatí 

a iné. S rúškami a dodrţaním bezpečnej vzdialenosti boli umoţnené nákupy vpredajniach  

potravín, drogérií, otvorené lekárne,  elektropredajne i iné, ale vyuţiť ich návštevu nebolo 

ani zakázané, ani  povolené.  Ambulantná zdravotná starostlivosť nebola zakázaná, 

prevádzka niektorých oddelení nemocníc a operácieboli obmedzené, mnohé firmy 

a podniky zaviedli podľa moţnosti prácu z domu. Vzhľadom k zvyšovaniu počtov 

infikovaných bolo zabezpečené povinnétestovanie v  niektorých lokalitách a okresoch. 

Následne v súčinnosti s krízovým  štábom bolo  rozhodnuté  o celoplošnom testovaní 

v dvoch termínoch, a to 31.októbra a 1.novembra, ďalší týţdeň  7.-8. novembra. 

Uskutočnilo sa v podmienkach samospráv miest a obcí, do testovacích skupín boli 

delegovaní zdravotníci, laboranti hodnotiaci testy, administratívna pomoc, príslušníci 

armády a dobrovoľníci. Testovanie bolo vyhlásené ako dobrovoľné, na druhej strane 

z neho vyplývali povinnosti súvisiace s preukazovaním negatívnych testov v zamestnaní 

i v rôznych prevádzkach. Značná časť obyvateľstva a odborníkov s povinným a zároveň 

„dobrovoľným“ plošným testovaním nesúhlasila, objavili sa  protesty z dôvodu 

pochybnosti o spoľahlivosti testov, nejasností v organizačno-technickom zabezpečení, 

nedostatočnej záruke epidemiologických a hygienických opatrení,  testovanie bolo 

povaţované za protiprávny zásah do osobnej slobody a porušenie práva na ochranu  

osobných údajov. Testovaniaantigénovým testom v prvej a druhej etape zúčastnilo 3,6 
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milióna osôb, z nich 38.000 bolo infikovaných. K 15.11.2020 bolo zaznamenaných  v SR 

vykonaných 966 594 testov, z toho 86 767 infikovaných, 30 519 vyliečených a 510 úmrtí. 

V tunajšej obci neboli  ani v rámci celoplošného testovania  výsledky zlé, infikovaných 

bolo, ani nie  10  osôb.    

 

Celoštátne a miestne výsledky volieb uskutočnených v rokoch 1998-2020 

 

Komunálne voľby – voľby  orgánov miestnej samosprávy sa uskutočnili v rokoch 1998, 

2002, 2006, 2010, 2014 a v roku 2018. Ide o voľby, v ktorých si občania voliči volia 

reprezentantov a štatutárneho zástupcu obce z vlastných radov a to je dôvod, prečo v nich 

bola účasť miestneho obyvateľstva  najvyššia. 

 

Vo voľbách uskutočnených v dňoch 13.-14.11.1998 si občania volili starostu a 12 

poslancov. Po niekoľkých volebných obdobiach priniesli  zmenu v orgánoch samosprávy. 

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie bol v obci 1 volebný obvod a 2 volebné okrsky. 

Počet zapísaných v zoznamoch voličov bol 1207 osôb oprávnených voliť. Vydaných bolo 

777 obálok, do volebných schránok odovzdaných – 775, účasť voličov -  64,37%. Na 

funkciu starostu kandidovalo  5 kandidátov a to: Anna Bombárová za Stranu demokratickej 

ľavice (SDĽ),  Daniela Kobidová  -  nezávislá (NEKA), Imrich Korečko za Hnutie za 

demokratické Slovensko (HZDS), Mária Mináriková za Demokratickú stranu (DS) a 

Ladislav Minárik za Demokratickú úniu (DÚ). Za starostku bola zvolená Anna Bombárová 

s počtom hlasov 425, zo 689  platných  hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu 

starostu.  Na funkciu poslancov sa prihlásilo  41 kandidátov  za rôzne politické strany 

a hnutia. Volilo ich 726 voličov a zvolili si poslancov: Františka Adamjaka, Vladimíra 

Dreisiga, Jozefa Eštoka, Jozefa Farkáša, Vladimíra Kríţa, Imricha Lenču, Ondreja Mateja, 

Miroslava Semaniča, Mariána Sikoru, Magdalénu Vajdovú, Pavla Vidličku a Ladislava 

Zrelého. Podľa politického zastúpenia bolo nové zastupiteľstvo zloţené  nasledovne: 2 

poslanci za Kresťansko-demokratické hnutie (KDH), 6 za Stranu demokratickej ľavice 

(SDĽ) a 4  za Demokratickú úniu (DÚ).  Ustanovujúce zastupiteľstvo sa uskutočnilo 14. 

januára 1999. Po zloţení sľubu zvolených bol na návrh starostky za zástupcu schválený 

Miroslav Semanič, za kontrolórku Dana  Kobidová, za sobášiacich: Anna Bombárová, za 

zastupujúceho sobášiaceho – Vladimír Dreisig. Okrem toho, bolo schválených 5 komisií 

a ich predsedovia: Komisia na ochranu verejného poriadku -  Jozef Eštok, Komisia pre 

správu obecného majetku a finančná – Marián Sikora, Komisia pre poľnohospodárstvo 

a ţivotné prostredie – Ondrej Matej, Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport – 

Ladislav Zrelý a Komisia pre register katastra nehnuteľností – Miroslav Semanič.     

 

V nadchádzajúcom roku 1999 sa konali prezidentské voľby v dvoch kolách a to 15. mája, 

kedy sa  o hlasy voličov uchádzalo 10 kandidátov: Vladimír Mečiar, Rudolf Šuster, 

Magdaléna Vášáryová,  Ivan Mjartan, Ján Slota, Boris Zala, Dušan Švec, Juraj Lazarčík, 

Ján Demikát a Michal Kováč. Do druhého kola konaného dňa 29. mája postúpili  Vladimír 

Mečiar, kandidát HZDS a Rudolf Šuster, kandidát Strany občianskeho porozumenia 

(SOP), ktorý sa s  57,2 % všetkých odovzdaných platných hlasov stal  druhým prezidentom 

SR po Michalovi Kováčovi.  Volebná účasť v druhom kole bola v SR ešte vyššia - 75,5%. 
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V podmienkach obce bolo do zoznamu voličov zapísaných pre voľbu v prvom kole 1420 

oprávnených voličov, vydaných a odovzdaných 629 obálok so 617 platnými hlasmi. 

Volebná účasť v prvom kole bola 44,30 %, v druhom 41,75%. V oboch kolách voliči obce 

zvolili za prezidenta Vladimíra Mečiara, no v rámci Slovenska bol zvolený Rudolf 

Schuster. Jeho inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 1999 v bratislavskej Redute.  

 

Referendum 11.11.2000 o doplnení ústavného zákona SR bolo  neplatné pre slabú 

(20,03%) účasť   voličov na Slovensku. 

 

Voľby do Vyšších  územných celkov (VÚC), tzv. ţupné voľby sa  prvýkrát uskutočnili 

v roku 2001. Predchádzala im niekoľkoročná diskusia o reforme verejnej správy, zavŕšená   

4. júla 2001  schválením zákona NR SR  č. 302 o samospráve vyšších územných celkov - 

samosprávnych krajov. Medzi 8 schválených patril aj Košický samosprávny kraj (KSK), 

ktorý je právnickou osobou. Za podmienok ustanovených zákonom kraje samostatne 

hospodária s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, majú svoje symboly, zabezpečujú 

a chránia práva a záujmy svojich obyvateľov. Historicky ide o analógiu správnych ţupných 

centier so sídlami ţupných úradov. Ich orgánmi sú: predseda a ţupné zastupiteľstvo. Volia 

ich obyvatelia príslušného kraja  oprávnení voliť  a do jeho orgánov  môţu kandidovať 

a byť zvolení. Vzhľadom k tomu, ţe pre obyvateľov obcí ide o voľby, po komunálnych 

najaktuálnejšie a najbliţšie, očakávala sa vysoká účasť. Opak bol pravdou pri všetkých 

doposiaľ uskutočnených, čo svedčí  o tom, ţe obyvateľstvo zrejme nepociťuje prínos kraja 

na svoj ţivot a ţivot obcí. Pred prvými historickými voľbami boli na základe citovaného 

zákona vytvorené všestranné podmienky preto, aby po ich vykonaní mohli orgány a úrad 

samosprávneho kraja začať plniť svoje úlohy. K tomu bolo nevyhnutné vopred schváliť 

zákony o presune kompetencií zo štátnej správy na vyššie územné celky, súbeţne 

zabezpečiť  presun financií na personálne, materiálno-technické zabezpečenie, činnosť 

úradov a orgánov.  Prvé voľby do KSK  sa uskutočnili v dvoch kolách a to 1. a 15. 

decembra 2001. Vo voľbách sa uchádzaloo funkciu predsedu 24 kandidátov, o funkciu 

poslanca 755 kandidátov.  Počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov kraja 

bol 581 798.  Obálky s hlasovacími lístkami pre voľbu zastupiteľstva boli vydané len 

126 803 voličom, ktorí voliť prišli, počet platných odovzdaných hlasov bol 121 685. 

Volených bolo 57 poslancov.  Pre voľbu predsedu KSK bolo odovzdaných 126 754 

(21,73%) obálok, počet platných hlasovacích lístkov - 117 337. V druhom kole bol počet 

voličov zapísaných v zozname voličov   582 632,  počet vydaných obálok pre voľbu 

predsedu  menší ako v prvom kole - 105 242 (18,6%), počet platných hlasov 104 188. 

Kandidát Alojz Engliš získal 40,61%hlasov, Rudolf Bauer 59,38%, čo mu prinieslo  

funkciu prvého predsedu KSK.  V archívnom materiáli sa nachádzajú len výsledky okrsku 

č. 1 v prvom kole, na základe čoho nie je moţné uviesť výsledky za obec.   

 

Pre Voľby do NR SR, uskutočnené 20. – 21. 9. 2002 – bol  stanovený 1 volebný obvod 

a 2 okrsky, v zozname voličov  zapísaných 1317 oprávnených voliť, obálky s hlasovacími 

lístkami boli vydané 710 voličom. Odovzdané obálky-  707, platných hlasov - 691. Volieb 

sa zúčastnilo 26 politických strán a hnutí. Najvyšší počet hlasov bol odovzdaný Rómskej 

občianskej iniciatíve - 136, HZDS 135, SMER SD – 69, Strana zelených – 50, KHD- 46, 

ÁNO – 41, Sociálna demokratická a kresťanská únia – 37, KSS – 30, ostatní získali spolu 
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zostávajúci  počet hlasov.  Celoštátne voľby vyhrala strana HZDS s 19,5 % získaných 

hlasov. Nasledovali : SDKÚ - 15,9%, SMER SD – 13,46%, Strana maďarskej koalície – 

11,17%, KDH – 8,25%, Aliancia nového občana (ANO) – 8,1%, Komunistická strana 

Slovenska – 6,33%, ostatní dosiahli pod 5% počty a do parlamentu sa nedostali. 

 

V komunálnych voľbách6.-7. decembra 2002bolo do zoznamu voličov zapísaných 1344 

oprávnených voličov, vydaných bolo 891 obálok s hlasovacími lístkami. Počet 

kandidujúcich na poslancov - 53 osôb, volených poslancov – 9.  Spolu im bolo 

odovzdaných  839 platných hlasov, zvolení boli: Vladimír Dreisig (KDH), Marián Gábor 

(KSS), Ladislav Bobaľ (KDH), Pavol Vidlička (HZDS), Ľubica Andrejčáková (DS), Jozef 

Farkáš (ÁNO), Milan Čulka(DS), Jozef Gábor (KSS), Miroslav Semanič (DS). Na funkciu 

starostu kandidovalo 6 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 833 platných hlasov,  

z ktorých získala Anna Bombárová (SDKÚ) dovtedajšia starostka 349 hlasov, čím sa stala 

starostkou na ďalšie volebné obdobie.  Ostatní kandidáti získali nasledujúci počet hlasov: 

Miroslav Galas- Zaufal (HZDS) – 228, Jozef Lenča(ÁNO) – 105, Miroslav Semanič(DS) – 

91, Jozef Samel (KSS) – 31, Dana Kobidová (SDĽ) – 29.  Ustanovujúce zastupiteľstvo 

uskutočnené 3. januára 2003 prerokovalo výsledky volieb, následne starostka a poslanci 

zloţili sľub. Schválené bolo ustanovenie 4 komisií a ich predsedovia: Komisia na ochranu 

verejného poriadku – Ladislav Bobaľ, Komisia pre vzdelanie, mládeţ a šport – Miroslav 

Semanič, Finančná komisia a komisia správy majetku – Vladimír Dreisig, komisia školstva 

– Dana Kobidová. Funkciou zástupcu starostky bol na jej návrh  poverený Miroslav 

Semanič. Zastupiteľstvo zároveň schválilo návrh na menovanie sobášiacich a to Annu 

Bombárovú a Vladimíra Dreisiga,  dvoch členov obecnej  rady z poslancov a dvoch  

odporučilo vybrať z radov občanov. Schválené boli dokumenty: Štatút obce, Rokovací 

poriadok obecného zastupiteľstva, Všeobecno-záväzné nariadenia obce a Výpoţičný 

poriadok obecnej  kniţnice. V roku 2005 sa Milan Čulka odsťahoval z obce, uvoľnený 

poslanecký mandát  získal náhradník Ondrej Matej. 

 

V referende 16.-17. mája 2003 voliči odpovedali  na otázka: "Súhlasíte s tým, aby sa SR 

stala členským štátom EÚ?" Celoštátna účasť  bola 52,15%. 92,46% hlasovalo za  ÁNO, 

6,2% za NIE. Jedine toto referendum bolo platné spomedzi  8 celoštátnych referend  SR. 

 

Referendum uskutočnené  3. apríla 2004bolo pre účasť35,86% voličov neplatné. 

Referendová otázka znela: "Ste za to, aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení 

III. volebného obdobia NR SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004?"  

 

Prezidentské voľby 3. a 17. 4. 2004 – o funkciu prezidenta sa uchádzalo 12 kandidátov: 

Vladimír Mečiar, Ivan Gašparovič, Eduard Kukan, Rudolf Schuster, František Mikloško, 

Martin Bútora, Ján Králik, Jozef Kalman, Július Kubík, Jozef Šesták, Stanislav Bernát 

a Ľubo Roman, ktorý odstúpil pred voľbami. Do druhého kola postúpili: Vladimír Mečiar 

a Ivan Gašparovič. Za prezidenta bol  zvolený Ivan Gašparovič s 59,91% hlasov, Vladimír 

Mečiar získal 40,08 % hlasov. V Kecerovciach boli pre voľby ustanovené 2 okrsky, počet 

oprávnených voličov zapísaných vo voličskom zozname bol v prvom kole 1420, počet 

vydaných a odovzdaných obálok  629, platných hlasov bolo 617 hlasov. Do druhého kola 

postúpili Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič. Z počtu oprávnených voličov bolo 

https://sk.wikipedia.org/wiki/17._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_referend_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/3._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/2004
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odovzdaných 687 obálok s hlasovacími lístkami a taký počet obálok bol vloţený do urien 

s platnými  664 hlasmi. Vladimíra Mečiara volilo  488 voličov,  čo bolo 70,09%  a Ivana 

Gašparoviča 176 voličov - 29,01%, celková účasť voličov  bola  46,8 %.  Kecerovskí voliči 

volili neúspešného kandidáta V. Mečiara.  

 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004 sa na Slovensku uskutočnili 13. 

júna. Boli to historicky prvé voľby po vstupe Slovenska do Európskej únie a voliči  SR si 

volili 14  zástupcov. Volieb sa zúčastnilo 17 politických strán, účasť voličov bola iba  

16,96% - najniţšia v celej Európskej únii. Najúspešnejšie, čo sa týka počtu zvolených 

poslancov do Európskeho parlamentu boli strany:    SDKÚ – 17,9%, ĽS HZDS  – 17,4%, 

SMER   -  16,89%,  KDH – 16,19%, Strana maďarskej koalície -  13,24%, Prvé štyri strany 

získali po 3 kresla spolu 12, SMK len 2. SR získala 14 kresiel europoslancov. Ostatné 

strany s hlasmi pod 5% sa do Európskeho parlamentu nedostali. V Kecerovciach bolo 

do  zoznamu voličov zapísaných 1418 oprávnených voliť, počet vydaných obálok v oboch 

okrskoch spolu bol 147 a toľko bolo aj odovzdaných, z toho platných 138 hlasov. Najvyšší 

počet voličov,a to 32,volilo kandidátov KSS, Rómske kresťanské demokratické hnutie 

v SR – 30, ostatné strany mali kaţdá menej neţ 10 hlasov.   

 

Voľby do KSK na volebné obdobie 2005-2009 sa uskutočniliv dvoch kolách. Prvé sa 

konalo 26. novembra 2005, kedy bolo zvolené zastupiteľstvo. V druhom kole 10. 

decembra 2005  bol volený predseda KSK. Účasť v prvom kole dosiahla  v kraji 19,28% 

oprávnených voličov,  v druhom kole iba 10,82%. Do volebných zoznamov kraja bolo 

zapísaných spolu 601 057 voličov, počet vydaných obálok - 65 045, počet hlasov 

odovzdaných pre poslancov -  64 021,  pre predsedu - 64 129. O predsedovi bolo 

rozhodnuté  v druhom kole, do ktorého postúpil Zdenko Trebuľa za SMER SD a Rudolf 

Bauer za KDH, OKS. Výsledok:  Rudolf Bauer získal 42,47%,  Zdenko Trebuľa – 57,52% 

a tým sa stal predsedom KSK na nasledujúce volebné obdobie. Počet kandidátov na 

poslancov bolo 569, zvolených  57, z toho  za okres Košice-okolie  8  poslancov (7 SMK, 

1 SDKÚ). Celková účasť vo voľbách  do VÚC v SR bola len 11,07%. 

 

Voľby do NR SR sa uskutočnili 17. júna  2006 -v zozname voličov obce Kecerovce bolo 

zapísaných 1496 oprávnených voličov,  obálky s hlasovacími lístkami boli vydané 764 

voličom, odovzdaných do urny bolo 759 obálok so 737 platnými hlasmi. O hlasy vo 

voľbách sa uchádzalo 21 politických strán a hnutí, najvyšší počet hlasov – 222 dostalo   

ĽH HZDS,  182 - Hnutie NADEJ,   175 - voličov volilo SDKÚ, 51 - DS, 107  SMER SD,  

107 -  Sociálno-demokratickú a kresťanskú únia. V celoslovenských výsledkoch  získala 

najviac hlasov strana SMER SD  – 29, 14% , čo ju oprávňovalo vytvoriť vládu. Do 

parlamentu sa ďalej dostali: SDKÚ – DS 18,35% hlasov, SNS 11, 73%, SMK – MPK – 

11,68%, ĽS HZDS – 8,79 %, KDH – 8,31%. Ostatné strany nedosiahli potrebných 5% a do 

parlamentu sa nedostali.       

 

Komunálne voľby 2006  sa konali 2. decembra,  ustanovený  bol ako obvykle  1 volebný 

obvod s 2 okrskami. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie bolo do zoznamov voličov 

zapísaných 1511  voličov, komisia vydala 973 obálok s hlasovacími lístkami, ktoré boli v 

tom istom počte  odovzdané do volebných schránok. 871 platných hlasov bolo 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3psky_parlament
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odovzdaných pre poslancov a 921   kandidátom na funkciu starostu, na ktorú kandidovali: 

Anna Bombárová (SMER SD) získala 413 hlasov, Miroslav Galas- Zaufal (NÁDEJ) -  364  

hlasov a  Dana Kobidová (NEKA ) – 144 hlasov.  Na funkciu poslanca obecného  

zastupiteľstva  kandidovalo 23 záujemcov, volení  a zvolení  boli 9,  menovite: Ladislav 

Bobaľ, Marián Gábor, Vladimír Dreisig, Mikuláš Gábor, Ladislav Gábor,  Dezider Gábor, 

Jozef Lenča, Ondrej Matej a Miroslav Semanič. Ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa uskutočnilo 28.12. 2006, aby prerokovalo výsledky volieb. Následne  

starostka a poslanci zloţili sľub, zastupiteľstvo  schválilo ustanovenie komisií a ich 

predsedov: Komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Marián Gábor, Komisia 

správy obecného majetku a financií – predseda Vladimír Dreisig, Komisia kultúry, 

mládeţe a športu – predseda Miroslav Semanič.  Za zástupcu starostky na jej návrh 

zastupiteľstvo  schválilo VladimíraDreisiga, za sobášiacich  – AnnuBombárovú 

a VladimíraDreisiga. Zároveň bol schválený Štatút obce, Rokovací poriadok, čerpanie 

rozpočtu a inventarizácia majetku za uplynulý rok. Za obecnú kontrolórku bola schválená  

Ing.  Gabriela Dorovová.  

 

Prezidentské voľby v roku 2009 sa uskutočnili v dvoch kolách. Prvé kolo volieb sa 

uskutočnilo 21. marca 2009 a kandidovali v ňom: Ivan Gašparovič, Iveta Radičová, 

František Mikloško, Zuzana Martináková, Milan Melník, Dagmar Bollová a Milan Sidor. 

V rámci SR postúpili do 2. kola Ivan Gašparovič s 46,70 % hlasov a Iveta Radičová 

s 38,05% hlasov. Počet voličov v SR  bol 4 339 331, počet odovzdaných platných hlasov 

pre všetkých kandidátov - 1 875 629. V druhom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. apríla 

2009 získala Iveta Radičová 44,46 % platných hlasov, Ivan Gašparovič 55,53%,  a tak bol 

opäť zvolený za prezidenta SR. V Kecerovciach  sa volieb v I. kole zúčastnilo  400 voličov 

z počtu 1621, odovzdaných bolo 400 obálok s 394 platnými hlasmi, čo predstavovalo 

24,68%  účasť voličov. V druhom kole sa volieb zúčastnilo 394 voličov,  z nich77,91% 

hlasov bolo odovzdaných Ivanovi Gašparovičovi a 22, 08% Ivete Radičovej.                               

 

Voľby do KSK pre obdobie 2009 – 2013  sa uskutočnili 14. novembra 2009.Volených 

bolo 58 poslancov, z toho  za okres Košice-okolie  boli  zvolení 7 (4 - SMER SD, 2 - 

SDKÚ, 1 nezávislý).  Na funkciu predsedu kandidovalo 8 kandidátov. Uţ v prvom kole bol   

nadpolovičnou väčšinou  - 60,25% hlasov, zvolený dovtedajší predseda KSK Zdeno 

Trebuľa, kandidát Smeru SD.  V obci boli dve okrskové komisie, ich predsedami boli 

Alţbeta Kríţová a Pavol Kováč. V miestnych voličských zoznamoch bolo zapísaných 1668 

voličov, vydaných bolo 623 obálok s hlasovacími lístkami. Pre voľbu poslancov 

zastupiteľstva KSK bolo odovzdaných platných 585 hlasov, pre voľbu predsedu 563 

hlasov.                                                                                         

 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2009 prebehli v štátoch Európskej únie 4.- 7. 

júna 2009. Na Slovensku sa uskutočnili 6. júna 2009 avolili sme 13 zo 736 poslancov. 

Kandidátov navrhlo 16 politických strán, účasť voličov bola 19,64.%. Najvyšší počet – 5 

poslancov získal SMER SD (32,01%), SDKÚ DS – 2 (16,98%), SMK – 2 (11,33%), KDH 

- 2 (10,87%), SNS – 1 (5,5%).  
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Voľby do NR SR – 16. júna  2010 - Vo voľbách bolo zaregistrovaných 18 strán, 

celoslovenská účasť voličov bola 58,84%. 6 strán prekročilo 5% - tnú hranicu, voľby 

vyhral SMER SD, ale zostavením vlády bola poverená Iveta Radičová z SDKÚ. Počet 

hlasov získali politické strany nasledovne: SMER SD – 34,79%, SDKÚ a DS – 15,42%, 

Sloboda a Solidarita  - 12, 14%, KDH – 8,52%, MOST-HÍD – 8,12 % a Slovenská národná 

strana - 5,07%. V obci Kecerovce bolo v zozname voličov zapísaných 1686 oprávnených 

voliť, počet vydaných obálok  - 984, odovzdaných platných hlasov - 959 (58,36%). Z toho 

327 voličov odovzdalo svoje hlasy kandidátom MOST-HÍD, 265 - ĽS HZDS, 131 -  

SMER SD, 57 hlasov  EDS, ostatné strany a hnutia nezískali ani 5% hlasov voličov. Vláda 

premiérky Radičovej padla po roku vládnutia, v dôsledku  nezhôd  vo vládnej koalícii, pri 

schvaľovaní podpory eurovalu na záchranu Grécka. 

 

Referendum, ktoré sa konalo 18. septembra 2010 k 6 otázkam, vrátane otázky zrušenia  

poplatkov za RTVS bolo neplatné, zúčastnilo sa ho iba 22,84%  oprávnených voličov.      

 

Záverom prvej dekády 21. storočia sa 27.10. 2010 uskutočnili komunálne voľby, 

v ktorých  po troch volebných obdobiach došlo k zmene vo vedení obecnej samosprávy  

Kecerovce na pozícii starostu. Počet zapísaných v zoznamoch voličov oprávnených voliť  

bolo 1704, vydaných obálok – 996, odovzdaných do volebných schránok – 995. Účasť 

voličov na Slovensku – 49,69%, v tunajšej obci 58,45%. O funkciu starostu sa uchádzalo 

5 kandidátov, ktorým bolo spolu odovzdaných 956 hlasov.  Miroslav Galas - Zaufal, 

kandidujúci za SaS získal 423 hlasov a bol  zvolený za starostu, Anna Bombárová, 

kandidátka za koalíciu  SMER SD, KDH, MOST-HÍD - 397 hlasov, Marián Gábor za RIS 

– 78 hlasov a Roman Gábor kandidujúci ako nezávislý kandidát (NEKA) - 59 hlasov. 

Zvolených bolo  9 poslancov: Ing. Vladimír Beňo, Ladislav Bobaľ, Anna Bombárová, 

Miroslav Domanič, Miroslav Semanič, Vladimír Dreisig, Dana Kobidová, Ondrej Matej, 

Milan Seman. Ustanovujúce zastupiteľstvo sa uskutočnilo 11. januára 2011. Po zloţení 

sľubu starostu bol na jeho návrh  za zástupcu poverený Vladimír Dreisig. Predsedami 

ustanovených  komisií sa stali: Komisia na ochranu verejného poriadku – Vladimír 

Dreisig, Komisia pre správu obecného majetku a financií  - Anna Bombárová, Komisia 

kultúry, vzdelávania, mládeţe a športu – Miroslav Semanič. Za sobášiacich zastupiteľstvo 

schválilo   starostu obce Miroslav Galasa– Zaufala a jeho  zástupcu - VladimíraDreisiga.  

 

Predčasné voľby do NR sa uskutočnili  10. marca 2012 – počet voličov zapísaných v 

zoznamoch voličov  oboch okrskov -  1752, počet vydaných obálok s hlasovacími lístkami 

- 657, počet odovzdaných  obálok – 656  s počtom právoplatných hlasov 638.  Vo voľbách 

bolo zaregistrovaných 26 strán, ich hlasy v miestnych podmienkach boli rozdelené 

nasledovne:  Smer SD – 363 hlasov, Strana rómskej únie Slovenska – 57,  ĽS HZDS – 58 

hlasov, KDH – 10 hlasov, ostatné strany a hnutia, kaţdá menej neţ 10 hlasov. 

Celoslovenská účasť voličov - 59,11 %, hlasy boli rozdelené politickým stranám 

nasledovne: SMER SD  - 44, 41%,  KDH – 8,82, OĽANO – 8,55%, MOST-HÍD – 6, 89%, 

SDKÚ- DS – 6,09%, SaS – 5,88%, ostatní pod hranicou 5%.                   

 

Voľby do KSK - prvé kolo 9. novembra 2013, druhé  23. novembra 2013.  V prvom kole 

bolo zvolených 57 poslancov zo 427 kandidátov. Na funkciu predsedu KSK kandidovalo 
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10 kandidátov, do druhého kola postúpil Rudolf Bauer kandidát za Konzervatívne 

demokratické Slovensko (KDS)  s 24,53% hlasov a Zdenko Trebuľa  za koalíciu Smer SD, 

Most – Híd, SMK -MKP so 48,58% hlasov. Účasť voličov v prvom kole bola 20,11%. 

V druhom kole zvíťazil Zdenko Trebuľa s 53,07 % hlasov.  V Kecerovciach bolo 

v zapísaných  v zozname voličov  pre prvé kolo 1718 osôb oprávnených voliť, voliť prišlo 

len 95, ktorým boli vydané obálky a   s hlasovacími lístkami. Z 94 platných odovzdaných  

hlasov bolo  58 odovzdaných Zdenkovi Trebuľovi.  

 

Prezidentské voľby 2014 - sa konali 15. a 29. marca 2014. Na funkciu prezidenta 

kandidovalo14 kandidátov: GyulaBardos, Jozef Behýl, Ján Čarnogurský, Róbert Fico, 

Viliam Fischer, Pavol Hrušovský, Ján Jurišta, Andrej Kiska, Milan Kňaţko, Stanislav 

Martinčko, Milan Melník, Helena Mezenská, Radoslav Prochádzka a Jozef Šimko. 

Celoslovenská účasť v I. kole bola 43, 4%,  na prvých dvoch miestach sa umiestnili: 

Robert Fico SMER SD a Andrej Kiska, predseda strany Za ľudí. V druhom kole  bol za 

prezidenta zvolený Andrej Kiska, podnikateľ z Popradu. V našej obci boli do zoznamu 

voličov v prvom kole  zapísaných 1847 voličov,  voliť prišli 303 voliči. Odovzdali 302 

hlasovacích lístkov, platných bolo 292 hlasov, z nich 178 hlasov odovzdaných pre Róberta 

Fica, 44 pre Andreja Kisku, 34  Radoslavovi Prochádzkovi, 19  Milanovi Kňaţkovi, ostatní 

kandidáti dostali po 1 – 3 hlasy. V druhom kole - 29. marca 2014 v zozname voličov bolo 

zapísaných 1847,  obálky  prevzalo 420 voličov, odovzdaných bolo 417 obálok so 410 

platnými hlasmi. Účasť vo voľbách - 22,74%,  Róbert Fico získal 315 a Andrej Kiska 95 

hlasov. 

 

Vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili - 24. mája 2014bola 

volebná účasť na Slovensku, len 13,05 %. Volieb sa zúčastnilo 31 politických strán a hnutí,  

vo voľbách uspelo  8, ktoré získali spolu 13 kresiel. Najvyšší počet získal Smer SD – 4  

poslancov (24,09% hlasov), KDH – 2 poslancov (13,21%),  SDKÚ DS – 2 poslancov 

(7,75%), po jednom kresle – OĽANO, NOVÁ, SaS, SMK, MOST-HÍD. V tunajšej obci 

bolo do zoznamu voličov zapísaných 1864 osôb, vydaných bolo 146 obálok, z nich 

144odovzdaných do schránky. Platné hlasy  -138, volebná účasť  7,7%.   

 

V komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili 15. novembra 2014  bolo do zoznamu 

voličov   zapísaných 1897 oprávnených voličov, z ktorých sa volieb zúčastnilo 1091 

(57,5%). Počet odovzdaných obálok s hlasovacími lístkami - 1091. Pre poslancov 

zastupiteľstva bolo odovzdaných platných  992 hlasov, zvolených  bolo 9 poslancov zo 45 

kandidátov a to: Miroslav Galas -Zaufal  – 214 hlasov (vzhľadom k tomu, ţe bol zvolený 

do funkcie  starostu, jeho poslanecký  mandát bol neaktuálny), Marián Gábor – 203, Milan 

Seman – 190, Anna Bombárová– 182, Miroslav Koščák – 160, Ladislav Gábor – 153, 

Pavol Vidlička – 151, Jozef Janičo – 148, Miroslav Semanič – 144, Dezider Gábor – 144 

hlasov. Na funkciu starostu kandidovali 3 kandidáti, ktorým bolo odovzdaných 1033 

platných hlasov, z toho 882 hlasov získal  Miroslav Galas- Zaufal, 83 hlasov Roman Gábor 

a 68  František Vidlička. Ustanovujúce zastupiteľstvo sa uskutočnilo dňa 3. decembra 

2014, prerokovalo výsledky volieb. Ustanovené boli 4 komisie a schválení ich 

predsedovia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

- Ladislav Gábor, Komisia na ochranu verejného poriadku – Miroslav Koščák, Komisia pre 

https://sk.wikipedia.org/wiki/24._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/2014
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správu obecného majetku a finančná – Milan Seman, Komisia pre kultúru, mládeţ a šport -  

Marián Gábor. Za zástupcu starostu bol na jeho návrh schválený Marián Gábor, za 

sobášiaceho – starosta Miroslav Galas- Zaufal, za zastupujúceho sobášiaceho Miroslav 

Semanič. 

 

 

 

Referendum 7. februára 2015 - obsahovalo tri otázky: 

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manţelstvom nemohlo nazývať ţiadne iné spoluţitie osôb 

okrem zväzku medzi jedným muţom a jednou ţenou?“ 

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo 

umoţnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“ 

3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyţadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti 

sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s 

obsahom vyučovania? 

 Pôvodne plánovaná štvrtá otázka v znení „Súhlasíte s tým, aby ţiadnemu inému spoluţitiu 

osôb okrem manţelstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú 

právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manţelstvu a manţelom – najmä uznanie, 

registrácia či evidovanie ako ţivotného spoločenstva pred verejnou autoritou, moţnosť 

osvojenia dieťaťa druhým manţelom rodiča?“ nebola uznaná Ústavným súdom.Keďţe 

účasť v SR bola iba  21,41%,  nebolo platné. Účasť v Kecerovciach: z 1907 oprávnených 

osôb podľa zoznamu vyuţilo túto moţnosť len  121. Na otázku č. 1 odpovedalo ÁNO - 121 

osôb, na č. 2 ÁNO – 120 a 1 -NIE, na otázku č. 3  - ÁNO  119, NIE - 2.   

Pre voľby do NR SR uskutočnené  5. marca 2016  bolo zaregistrovaných 23 politických 

subjektov a 2914 kandidátov. V miestnych pomeroch bol ustanovený 1 volebný obvod 

a dva okrsky, pokyny pre voličov boli vydané aj v rómskom jazyku. Vo voličských 

zoznamoch okrskov bolo spolu zapísaných 1928 oprávnených voličov, hlasovania sa 

zúčastnilo 600, platných hlasov bolo 576. Voliči volili strany nasledovne: SMER SD – 343 

hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) – 40, strana TIP - 44, 

SIEŤ – 29, KOTLEBA – Ľudová strana Naše Slovensko – 24, SaS – 15, SME RODINA – 

Boris Kollár – 14, KDH – 10,ostatní dostali menej ako 10 hlasov. V celoslovenských 

výsledkoch: volebná účasť dosiahla 59,82%, najviac hlasov získali a do parlamentu sa 

dostali: SMER-SD 28,28%. Ako druhá sa umiestnila SaS, tretia  Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) s 11,02%,  SNS – 8,64%  Kotleba – ĽSNS – 8,04%, 

SME RODINA – 6,62%, MOST – HÍD - 6,50%, SIEŤ – 5,60%, ostatní pod 5%. 

Zostavením vládybol poverený SMER SD, ktorej predsedom sa stal Róbert Fico, koaličnú 

vládu vytvorili SMER SD, SNS a MOST–HÍD.Predsedom parlamentu sa stal na základe 

koaličnej dohody A. Danko, predseda SNS. 

Voľby do Košického samosprávneho kraja sa konali 4. novembra 2017, prvýkrát len 

v jednom kole. Zo 4 500 142 registrovaných voličov SR sa hlasovania zúčastnilo 1 

348 114 s percentuálnou účasťou - 29,95. Na  predsedu KSK kandidovalo 15 záujemcov, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eutan%C3%A1zia
https://sk.wikipedia.org/wiki/SMER_%E2%80%93_soci%C3%A1lna_demokracia
https://sk.wikipedia.org/wiki/OBY%C4%8CAJN%C3%8D_%C4%BDUDIA_a_nez%C3%A1visl%C3%A9_osobnosti
https://sk.wikipedia.org/wiki/NOVA_(politick%C3%A1_strana)
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volených bolo 57 poslancov zastupiteľstva. Z kandidátov na predsedu sa na prvom mieste 

s počtom hlasov 59 599 (37,80%) umiestnil Rastislav Trnka, kandidát volebnej koalície 

OĽANO, KDH, SaS, NOVA, a ŠANCA, na druhom mieste s tesným výsledkom 58 724 

(37,24%) Richard Raši, kandidát  Smeru SD. V Kecerovciach bolo v zozname 

oprávnených voliť  zapísaných  2049 voličov, počet vydaných obálok - 266, počet 

odovzdaných obálok -265, počet platných hlasov pre predsedu KSK 198, počet platných 

hlasov pre poslancov 258, účasť voličov – 12,98%. Voliči odovzdali 131 hlasov (66,16%) 

pre Richarda Rašiho zo strany SMER SD, 20 hlasov (10,10%)  Jozefovi  Červenáka zo 

strany RIS.  

Ostatné komunálne voľby sa na Slovensku a v obci Kecerovce uskutočnili 10. 

novembra 2018. Počet volebných obvodov: 1s 2 okrskami. Z počtu obyvateľov  3640 bolo 

2116 oprávnených voliť. Hlasovania sa zúčastnilo 1304, obálku odovzdalo 1300 voličov. 

Počet platných hlasov pre poslancov zastupiteľstva bol 1230, pre starostu 1244.  Účasť 

voličov v obci - 61,6 %, v SR 48,68%. Volený bol starosta a 9 poslanci obecného 

zastupiteľstva. Počet kandidátov na starostu – 6:  Miroslav Galas- Zaufal za SMER SD,  

Jozef Janičo - Strana rómskejkoalície, Július Pecha – Most - Híd, Ján Rác – SME 

RODINA, Milan Seman – KDH a František Vidlička - NEKA. So 454 hlasmi bol na tretie 

volebné obdobie zvolený doterajší starosta Miroslav Galas -Zaufal. Druhý najvyšší počet 

hlasov získal Jozef Janičo - 264, ďalej Milan Seman -  189, František Vidlička -153, Július 

Pecha - 136 a Ján Rác -  48 hlasov.  Na pozíciu poslanca obecného zastupiteľstva 

kandidovala 50 záujemcov, voliči zvolili deviatich a to: Ing. Vladimíra Beňu, Annu 

Bombárovú, Mariána Ďuraška, Dezidera Gábora,  Petra Gábora, Miroslava Galas - Zaufala 

ml., Danu Kobidovú, Miroslava Koščáka a Júliusa Pechu. Ustanovujúce zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie výsledky volieb a po zloţení sľubovschválilo do funkcie zástupcu 

starostu Miroslava Galasa- Zaufala ml., ustanovilo 5 komisií a ich predsedov: 1. Komisiu 

pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií - Dana Kobidová, 2. Finančnú 

komisiu, predseda – Ing. Vladimír Beňo,3. Komisiu stavebnú, ţivotného prostredia 

a ochrany verejného poriadku, predseda -  Marián   Ďuraško,4. Komisiu na vybavovanie 

sťaţnosti, predseda - Miroslav Galas -Zaufal ml.,5. Komisiu športu a kultúry, predseda – 

Dezider Gábor.Okrem uvedeného zastupiteľstvo schválilo za člena školskej rady MŠ Petra 

Gábora a za členov školskej rady ZŠ: Mariána Ďurašku, Dezidera Gábora  a Miroslava 

Galasa– Zaufala ml..Za sobášiacu, okrem starostu obce Danu Kobidovú, poslankyňu 

obecného zastupiteľstva. Za sobášne  dni  určilo - štvrtok a sobotu.   

 

Voľby prezidenta SR sa uskutočnili 16. a 30. marca  2019 – počet kandidátov na 

funkciu prezidenta v I. kole bol 15 a to: Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, 

Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marián Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, 

Robert Mistrík, JozsefMenyhart  Maroš Šefčovič, Róbert Švec,  Bohumila Tauchmanová, 

Juraj Zábojník a  IvanZuzula. Účasť v I. kole -  48,74 %. Najvyšší počet hlasov  dosiahli: 

Zuzana Čaputová – 40,57%  a Maroš Šefčovič – 18,66% , ktorí postúpili do II. kola, 

ktorého sa zúčastnilo 41,79% voličov. Zuzana Čaputová získala 58,40% hlasov a Maroš 
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Ševčovič – 41,59%, tým sa stala   prvou prezidentkou SR a do funkcie bola inaugurovaná 

15. júna 2019. Volebná účasť  v Kecerovciach bola  13,97%,  v zozname voličov 

zapísaných 2097 voličov. V I. kole si prevzali obálky s hlasovacími lístkami 293 voliči 

a všetci ich aj odovzdali, platných bolo  183 hlasov.  Najvyšší počet hlasov dostala aj tu  

Zuzana Čaputováa to 103 (36,39%), na druhom mieste Maroš Šefčovič- 60 hlasov 

(21,20%). V druhom kole bolo zapísaných v zozname voličov 2098 oprávnených voliť, 

volieb sa zúčastnilo  iba 176 voličov (8,39%), platných hlasov odovzdalo 172 voličov. 

Výsledky volieb: na I. mieste so 113 hlasmi sa umiestnila  Zuzana Čaputová, na II. mieste 

Maroš Šefčovič s 59 hlasmi voličov.  

 

Voľby do Európskeho parlamentu sa konali 25. mája 2019. Na Slovensku do volieb 

delegovalo svojich kandidátov 31 politických subjektov. Voliči volili 14 europoslancov, 

zvolení boli: za PS - Michal Šimečka a Martin Hojsík, za SPOLU: Michal Wiezik a 

Vladimír Bilčík, za SMER SD: Monika Beňová, Miroslav Číţ a Robert Hajšel, za ĽSNS: 

Milan Uhrík a Miroslav Radačovský, za KDH: Ivan Štefanec a Miriam Lexmann, SaS: 

Lucia Ďuriš-Nicholsonová, Eugen Jurzyca, za OĽaNO – Peter Pollák. Volebná účasť 

dosiahla 22,74%.   V zozname voličov v Kecerovciach bolo zapísaných 2118 voličov, 

volieb sa zúčastnilo 110 (5,10%) s počtom platných hlasov – 108. Najvyšší počet hlasov – 

48 získali kandidáti OĽaNO, 17 – SMER SD, 11 KDH, ostatné strany a hnutia  kaţdá pod 

10 hlasov. 

 

Voľby do NR SR 29. február 2020 – boli poslednými voľbami v tomto období. Počet 

zapísaných  vo voličských zoznamov v SR -  4 432 491,  kandidovalo 25 strán  a hnutí. 

Celoštátne výsledky: účasť vo  voľbách 65,80%. Umiestnenie strán a hnutí: 25,02% -

OĽaNO, SMER SD – 18,29%, SME RODINA -8,24%, ĽSNS – 7.97%, PS/SPOLU- 

6,96%, Za ľudí – 5,77%, KDH – 4,65%, MKS – 3,90%, SNS - 3,16%, Dobrá voľba - 

3,06%, ostatné  strany a hnutia mali pod 3 % hlasov.  Na základe slabej, pod 5%-nej účasti 

sa nedostali do parlamentu doterajšie parlamentné strany: MOST-HÍD, SNS, ani tradičné 

strany ako  KDH. Hneď po voľbách odstúpili z funkcií  predsedovia uvedených i iných 

strán a hnutí. V Kecerovciach sa volieb zúčastnilo 822 voličov z 2151 oprávnených voliť, 

odovzdaných bolo 806 platných hlasov.  Najviac hlasov od voličov dostali kandidáti:  

OĽaNO - 547, Smer SD - 89, SME RODINA- 28, Za ľudí - 23, SLS A Hlinku  - 23, 

Kotleba SLNS - 18, Dobrá voľba - 17,  VLASŤ -12, MOST-HÍD - 11, KDH  -10, ostatné 

strany a hnutia pod 10 hlasov. Zostavením vlády poverila prezidentka stranu Igora 

Matoviča, predsedu hnutia OĽANO, ktorý ju zostavil so stranami SaS, Za rodinu a SME 

RODINA. Predsedom vlády sa stal Igor Matovič, predsedom parlamentu Boris Kollár.  

4. Základné informácie a údaje o obci, obecnej samospráve 

a obyvateľstve 

 

 Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR zdruţujúci osoby, ktoré 

majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári  

s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.  Základnou úlohou obce pri výkone 
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samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a uspokojovanie oprávnených 

potrieb jej obyvateľov. Rozsah výkonu samosprávnej pôsobnosti obce je upravený 

zákonom o obecnom zriadení. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce 

prostredníctvom volených orgánovhlasovaním a verejnými zhromaţdeniami obyvateľov. 

Orgánmi obce sú: starosta a obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo môţe zriadiť 

a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány. Medzi 

politické a spoločenské udalosti, významne ovplyvňujúce ţivot obyvateľstva  miest a obcí, 

ţivotnú úroveň a kvalitu ţivota, patria nesporne komunálne  voľby.Od kandidátov na 

funkciu starostu a poslancov  obyvatelia  očakávajú poznanie situácie a pomerov,  potrieb, 

záujmov i problémov, ako  aj schopnosť ich riešiť. Zároveňpredpokladajú, ţe budú schopní 

obecnú komunitu a samosprávu dôstojne a zodpovedne zastupovať a reprezentovať. Pri 

komunálnych voľbách je významným slávnostné ustanovujúce  zasadanie obecného 

zastupiteľstva, na ktorom sú schválené výsledky volieb a  ustanovené výkonné a poradné 

orgány, zástupca starostu, sobášiaci, prípadneschvaľované základné dokumenty. Začína  

ním nové  štvorročné obdobie s  aktuálnymi zámermi  a prioritami, ktoré vyplývajú  zo 

schválenýchdokumentov, ako je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHaSR), 

Územný plán obce a iné koncepčné materiály.  

 

Prehľad starostov obce Kecerovce v období 1990 -2020  

 

1990 – 1998              Imrich Korečko 

1998 – 2010              Anna Bombárová 

2010 -  doposiaľ       Miroslav Galas – Zaufal 

 

Menný prehľad poslancov obecných zastupiteľstiev je uvedený pri jednotlivých 

komunálnych voľbách. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné, zasadajú v zmysle 

ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Okrem riadnych zasadaní sa takmer kaţdý rok 

uskutočnili aj mimoriadne, čo vyplynulo z naliehavosti riešiť niektoré záleţitostí. 

Rokovania sariadia schváleným Rokovacím poriadok obecného zastupiteľstva, okrem 

plánovaných bodov sú na rokovania zaraďované aktuálne témy, naliehavé problémy 

a problematika vyplývajúca z pokynov štátnych orgánov.  Za uvedené obdobie 

zastupiteľstvo schválilo vyše 20 všeobecno-záväzných nariadení, ktoré boli priebeţne 

aktualizované, tieţ  rôzne  smernice pre vnútornú potrebu obecného úradu. Informácie 

o dianí v obci, pozvánky na rokovanie zastupiteľstva, schválené  materiály zásadného 

významu, informácie o verejných podujatiach a výberových konaniach  sú zverejňované na 

internetovej stránke obce. Obec je zriaďovateľom rozpočtových a príspevkových 

organizácií.  

Obecný úrad - štruktúra, úlohy, zamestnanci 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.  Jeho prácu riadi 

a organizuje starosta obce.Vnútornú organizačnú štruktúru obecného úradu, pôsobnosť 

jednotlivých útvarov, zásady riadenia úradu a ich vzájomné vzťahy v štruktúre samosprávy 

obsahuje Organizačný poriadok OcÚKecerovce,schválený obecným zastupiteľstvom. 
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Aparát OcÚvykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace splnením 

úloh   samosprávy obce, najmä: 

 

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného 

zastupiteľstva  

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a 

komisií obecného zastupiteľstva 

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a 

daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a 

rozhodnutia starostu 

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou 

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec. 

 

Organizačná štruktúra a personálne obsadenie referátov (dlhodobo a v súčasnosti):   

-  sekretariát 

-  ekonomika-financie-hospodárenie-majetok a mzdy – Alţbeta Kríţová 

-  dane a poplatky, sluţby  – Jolana Dreisigová 

-  administratíva, matrika, evidencia obyvateľstva  - Svetlana Čulková 

-  hlavný kontrolór – Ing. Gabriela Dorovová 

- technický servis: kurič, údrţba, pohrebné auto – Pavol Kováč, ČOV -  Imrich Pankuch 

 

Symboly obce -významnou udalosťou bolo schválenie, vyhotovenie a posvätenie 

obecných symbolov – erbu, pečate a vlajky. Obec v súlade so zákonom č. 369/1990 

o obecnom zriadení zadala objednávku na spracovanie  návrhu obecných symbolov v roku 

2000. Ideový a výtvarný návrh autorov: PetraKónyu, Leona Sokolovského 

a SergejaPančáka predloţila Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR. Po akceptovaní  

pripomienok  komisie zastupiteľstvom (uznesenie č. 40/2000) bol návrh akceptovaný 

a následne vykonaný zápis  do  Heraldického registra SR, pod signatúrou HK SR K-

163/2001. Podkladom k návrhu sa stali výtvarné prvky z dvoch obecných pečatí, pôvodne 

samostatných obcí Kecerovské Pekľany a Kecerovské Kostoľany,  datované  do  polovice 

19. storočia. Otlačky ich typárií  s roľníckou tematikou (previazaný snop a ţena 

s kosákom) a kruhovým písmom sú uloţené v Krajinskom archíve v Budapešti, 

v Altenburgovej zbierke pečatí. Symboly vsadené do erbu, v podobe neskorogotického 

štítu, boli farebne riešené  nasledovne: v zelenom poli štítu stojí ţena – ţnica v bielom 

(striebornom) odeve s kosákom pred previazaným snopom tmavej farby. Snop je ţltej 

(zlatej) farby  ako vlasy ţnice. V týchto farbách je aj vlajka a stuha  insígnií. Obecné 

symboly boli posvätené v roku 2004 počas osláv 775. výročia obce. 

 

Katastrálne územie obce  sa v uvedenom období nezmenilo, rozloha ostáva vo výmere 

1380 ha a pozostáva z katastrov pôvodne dvoch samostatných obcí: Kecerovské Pekľany 

a Kecerovské Kostoľany. Centrom zastavaného územia intravilánu preteká rieka Olšava 

spájajúca i deliaca dve miestne častí. Tu je lokalizované základné občianske vybavenie 

obce:úrady, maloobchodná sieť, školy, zdravotnícke, kultúrno-spoločenské a športové 
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zariadenia. Okolie budovy OcÚ dotvára estetický upravený park a celé centrum obkolesuje 

pôvodná a obnovená architektonická zástavba rodinných domov a bytových  domov  s 32 

bytmi ( č. 155 so 6 bytmi – pôvodne vlastníctvo JRD, č. 247 s 8 bytmi patrí 

Bytovémupodniku Moldava nad Bodvou, č. 18 -  pôvodne učiteľský  12 bytový  dom,  č. 

106 so 6 bytmi, pôvodnévlastníctvo  Lesnej správy Svinica). Zástavba je  v oboch 

miestnych častiach rozšírená o tri osady s rôznymi typmi a kvalitou rodinných domov, 

vrátane 15 nájomných bytových domov s 30 bytmi.  

 

Technická infraštruktúraobce pozostáva zo sietí rozvodov  vodovodu a kanalizácie, 

ktorá sa postupne rozširovala do nových ulíc.  Sieť ciest,  ulíc, chodníkov a rigolov bola  

rozšírená o nové  v  okrajových častiach a nových stavebných lokalitách. Rekonštrukciu 

cestných komunikácií a rigolovvykonávala samospráva priebeţne, podľa moţnosti 

a potreby. Obec je napojená na distribučnú sieť VN elektrického vedenia č. 251 vyvedené 

cez GTS. Telefónny obvod prislúcha k ÚTO Východ v primárnej oblasti Košice. Územie 

je kryté signálom mobilných operátorov, TV signálom a obec ma internetovú optickú sieť. 

Kamerový systém je v centrálnej časti s parkom, v niektorých  budovách obce, v súčasnosti 

sa rozširuje do ostatných častí.   Zásobovanie teplom je zabezpečované lokálnymi  

kotolňami na báze tuhého paliva alebo  elektrickej energie, pitnávoda prostredníctvom 

obecného vodovodu. Splaškové vody a tekutý odpad odvádza   obecná kanalizáciou 

do spoločnej čističky odpadových vôd (ČOV) vybudovanej v rámci spoločného projektu 

viacerých obci, v katastri obce Bačkovík. Extravilán obce pozostáva z poľnohospodárskej 

a lesnej pôdy.  

 

Členstvo obce v zdruţeniach  a spolkoch 

 

- 1990 – Zdruţenie miest a obcí Slovenska 

- 1997 – zdruţenie miest a obci Košice-okolie 

- 1998 – Ekológ zdruţenie na vývoz TDO 

- 2000 – Zdruţenie obcí Olšavského a Slaneckého regiónu  

- 2003 – Kecerovský mikroregión - zdruţenie obcí (11.3.2003) 

- 2007 -  Regionálne zdruţenie obcí Košice-okolie  

- 2007 -  Miestna akčná skupina Košice okolie (MAS OKO)  

- 2009 -  Miestna akčná skupina Olšava – Torysa o. z. 

- 2013 – Verejné-súkromné partnerstvo Miestnej akčnej skupiny Opál 

Miestna akčná skupina okres Košice-okolie (MAS OKO) prezentuje spoločné záujmy 

a potreby verejno-súkromného partnerstva na území vyše 70 obcí. Jej poslaním je riešiť a 

presadzovať záujmy obyvateľstva spoločnými projektmi. 

Obec je dlhodobo zastúpená v senátoch Okresného súdu Košice - okolie sudcami z ľudu: 

Annou Bombárovou a Boţenou Škovránovou.   

 

Základné rozvojové dokumenty schválené obecným zastupiteľstvom  
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Rok 2005 – plán civilnej ochrany obyvateľstva, protipovodňový a evakuačný plán.Podľa 

pokynov štátnej správy bolipriebeţne aktualizované. Spracované sú  pre prípad ţivelných 

pohrôm a havárií.  

Rok 2007 – schválené zadanie spracovania územnej štúdie urbanistického plánu obce  

Rok 2003/2009 – Územný plán obce Kecerovce (uznesenie č. 3 z 11.7.2003 - zadané  

spracovanie) schválené uznesením č. 78/2009 dňa 24.2.2009 

Rok 2006 – Lokálna koncepcia komplexného prístupu Kecerovského mikroregiónu pre    

                    obdobie   2007-2013 

Rok 2009 – schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kecerovce  

Rok 2010 – schválená „Lokálna stratégie komplexného prístupu pre obec Kecerovce“   

Rok 2009 – „Bezpečnostný projekt obce KE“  

Rok 2011 -  schválené spracovanie projektu „Odpadové hospodárstvo na roky 2011- 2015“ 

  Rok 2011 -  Situačná analýza Kecerovce, Rankovce, Vtáčkovce, Boliarov    

Rok 2014 -  schválené spracovanie PHSR na roky 2014-2020 

Rok 2014 – schválený Územný plán obce na roky 2014-2018 

Rok 2015 – Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Kecerovce na roky 2015-2020 

Rok 2016 -  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na rok 2016-2022 

Rok 2018 – schválenie zadania spracovania Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu 

obce 

Kecerovce na obdobie rokov 2018-2021 

                 -schválenie Komunitného plánu sociálnych sluţieb obce  na roky 2018-2020 

Rok 2019 –uznes. Č. 39/2019 – obstaranie Územno-plánovacej dokumentácie     

Rok 2020 – VZN č. 6/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Kecerovce – Zmeny 

a doplnky 01 bolo schválené OcZ dňa 7.10.2020 uznesením č. 147/2020, s platnosťou od  

6.11. 2020. Vymedzuje zásady a regulatívy funkčného a priestorového územia a určuje 

verejno-prospešné stavby.  

 

Stručná charakteristika obsahu dokumentov: 

 

1. Štatút obce Kecerovce - je základným normatívno-právnym  a  organizačným 

predpisom. Uvádza a ozrejmuje postavenie, práva a povinnosti obce i obyvateľstva, úlohy 

samosprávy obce, jej majetok a financovanie. Ďalej stanovuje podmienky organizovania  

verejných zhromaţdení a miestneho referenda, vzťah obce k iným obciam a  štátu, k 

právnickým a fyzickým osobám, politickým stranám a hnutiam, občianskym zdruţeniam. 

Prezentuje význam a pouţívanie obecných symbolov, ochranu a pomoc obyvateľstva 

v mimoriadnych situáciách.      

 

2.  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na roky 2016–

2022je strategickýmdokumentom plánovania samosprávy  avodítkom   pri napĺňaní vízie, 

stanovuje priority a ciele koncepčného rozvoja územia. V súlade s ním sa rozvíja obec 

v oblasti hospodárskej a sociálnej, s ním korešpondujú investičné i neinvestičné projekty. 

Bol spracovaný odbornou organizáciou v súčinnosti s obecnou samosprávou 

a zaangaţovaním obyvateľstva. Podľa  potreby sa priebeţne aktualizuje a dopĺňa, čo 
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vyplýva z oprávnených poţiadaviek obce a jej obyvateľov. Víziou obce do roku 2022 je 

dospieť k hospodársky a sociálne k vyspelému spoločenstvu, s komplexnou technickou  

infraštruktúrou  a vybavením, s rozvinutými sluţbami pre všetky vekové kategórie  

obyvateľstva, s kultúrno-spoločenskými aktivitami a priaznivými podmienkami pre rozvoj 

podnikania.    

 

3. Územný plán obce Kecerovce bol schválený v roku 2009a v roku 2014. V súčasnosti sa 

zabezpečuje jeho aktualizácia a doplnky. Ide o územnoplánovaciu dokumentáciu, 

koncepčno-rozvojový dokument s urbanistickou koncepciou, ktorá zohľadňuje  plánované 

a určuje nové rozvojové zámery obce. Predpokladá vytvorenie územno-technických 

predpokladov pre trvalo udrţateľný rozvoj.  Jeho cieľom je komplexne riešiť funkčné 

vyuţívanie a priestorové usporiadane územia obce, koncepcia verejnej dopravy, technickej 

infraštruktúry, ţivotného prostredia, ochrany prírody, tvorby krajiny a ekologickej stability 

jej územia.           

 

4. Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Kecerovce na roky 2015-2020 –  jeho 

zámerom je rozvoj komunity, spokojnosť a aktivizácia obyvateľstva, skvalitnenie 

poskytovania sociálnych sluţieb a to spoločným koordinovaným postupom. Zároveň 

posilňovať sociálnu súdrţnosť obyvateľov obce, predchádzať sociálnemu vylúčeniu 

a sociálnej izolácii jednotlivcov i skupín.  

 

5. Lokálna stratégia komplexného prístupu pre obec Kecerovce  -  je súbor zámerov  

na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít v obci Kecerovce. Jej cieľom 

je spoločne  vytvoriť súbeţné pôsobenie na všetky aspekty ţivota rómskej komunity s 

cieľom skvalitnenia ţivotných podmienok.  

6. Situačná analýza Kecerovce, Rankovce, Vtáčkovce, Boliarov  - sa snaţí riešiť 

sociálne problémy a zlepšiť ţivot detí a mladých ľudí, ohrozených sociálnym vylúčením. 

Hlavným cieľom je posilnenie participácie mládeţe na verejnom ţivote, obhajovanie a 

presadzovanie jej záujmov. Projekt bol vyhotovený  po dohode uvedených obcí  v rokoch 

2010/2011. 

 

7. Lokálna koncepcia komplexného prístupu Kecerovského mikroregiónu- je 

dokument, ktorého cieľom je  posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a 

finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu ţivotných podmienok príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovce, Opiná, 

Rankovce a Vtáčkovce. 
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Hospodárenie a majetok samosprávy obce v období rokov 1999-2020 

 

Výhľadové a ročné rozpočty, ichzostavenie, priebeţné plnenie, prípadne úpravy 

a vyhodnocovanie boli vţdy predmetom rokovania a schvaľovania verejným obecným 

zastupiteľstvom. Stanovisko k nim zaujímala obecná kontrolórka, do roku 2006 Dana 

Kobidová, od  22.11. 2006 Ing. Gabriela Dorovová. Bilancia hospodárenia bola 

kaţdoročne  dokladaná písomným auditom. Obec hospodárila v jednotlivých rokoch 

s odlišnými objemami finančných prostriedkov, čo ovplyvňovali získané dotácie, dane zo 

závislej činnosti obyvateľstva,  inkaso miestnych daní a poplatkov, náhodné príjmy 

a mimoriadne výdavky. Kaţdoročne bol návrh rozpočtu spracovaný  ako vyrovnaný. 

Beţné prevádzkové náklady sa z roka na rok zvyšovali úmerne rastu cien tovarov, 

materiálov,  energie, palív, sluţieb, prác a iných výkonov. Medzi nich patrili najmä: 

výdavky na mzdy a odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady budov vo vlastníctve 

obce a  náklady na ich beţnú údrţbu. Mimoriadne vysoké boli kaţdoročné náklady na 

prevádzku, údrţbu a časté odstraňovanie porúch na vodovode, kanalizácia ČOV. Okrem 

uvedených to boli  poplatky za legislatívou, určené revízie zariadení, poistné odvody, ale aj 

náklady súvisiace s verejným osvetlením, údrţbou cestných komunikácií a rigolov, 

odvozom odpadu,  výdavky súvisiace so sluţbami a starostlivosťou o vlastné dopravné 

prostriedky,s údrţbou verejných priestranstiev a športovísk. Finančné náklady na 

investičné stavebné projekty boli získavané prostredníctvom  ţiadosti a projektov 

k výzvam na fondy EÚ, štátne fondy, štátny rozpočet a iné zdroje. Ich realizáciu obec 

spolufinancovala, v niektorých prípadochaj dofinancovala z vlastného rezervného fondu. 

Obecné zastupiteľstvo kaţdoročne, podľa moţnosti prispievalo finančne na činnosť cirkví, 

spoločenských organizácií a obcou zriadeného Dobrovoľného hasičského zboru. 

Významný objem financií bol vyčleňovaný pre základnú školu, ktorej je obec 

zriaďovateľom a ktorá je samostatným právnym subjektom 

 

Rozpočet obce v období rokov 2000 – 2020 (podľa dostupných údajov) 

 

Rok Príjmy  Výdavky  

1999 1.750.786 Sk   518.062 Sk 

2000 5.384.000 Sk 4.748.000 Sk 

2001   

2002 10.496.000 Sk 4.654.000 Sk 

2003 16.620.000 Sk 7.010.000 Sk 

2004   

2005   

2006 57.347.000 Sk 36.477.000 Sk 

2007 41.301.000 Sk 15.570.000 Sk 

2008 37.229.000 Sk  13.992.000 Sk  

2009  1.347. 993 eur 1.253.640 eur 
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2010 1.769.355  eur 1.598.024 eur 

2011 2.371.786 2.218.574 eur 

2012 2.405.603 2.223.255 eur  

2013 2.781.952 2.207.163 eur 

2014 2.891.630 2.651.451 eur  

2015 2.853.133 2.715.405 eur  

2016 2.867.597 2.751.494 eur  

2017 3.205.545 3.171.236 eur  

2018 3.308.580 3.686.699 eur  

2019 4.196.634 3.886.753 eur 

2020   

 

   Zdroj: zápisnice z archívnych zdrojov Oblastného archívu Košice a  Záverečné účty obce  

 

Nehnuteľnosti v majetku obce 

Budovy:č. 92 - administratívna budova OcÚ, č. 135 - Komunitné centrum, č. 107 -  

kaštieľI.,   č. 250 -kaštieľ II., č. 82 -  kultúrno-spoločenská budova (bývalé kino), č. 171 - 

budova bývalého MNV (toho času stredná technická škola), č. 218 - Dom smútku, č. 159 

-   Espresso (v súčasnosti nevyuţívané), č. 343 - Zdravotné stredisko (polícia, predajňa), 

č. 74 -Základná škola,  č. 362 - Modulová základná škola,  č. 31 – stará budova MŠ, nová 

MŠ,  č. 78 - šatňa TJ,  č. 61 - stará budova Poţiarnej zbrojnice, č.373 - nová budova 

Poţiarnej zbrojnice. 15 bytových domov s 30 bytovými jednotkami. 

Pozemky:  pozemky pod budovami v majetku obce, areál kaštieľov, cintoríny, verejné 

priestranstvo  s parkom a parkovisko pri budove OcÚ, parkovisko pred Domom smútku, 

športový areál, viacúčelové ihrisko.   

 

Dopravné prostriedky: sluţobné osobné auto PeugeotPartner, pohrebné auto, hasičské 

autá 

Stroje, mechanizmy, strojné zariadenia, prístroje pre obecné a verejné účely: 

- v uţívaní obecného úradu – viď. evidencia majetku a  inventáru  

- v uţívaní DHZ (viď DHZ)  

- inventár v správe poţičovne OcÚ(miešačka, kosačky, píly, krovinorezy, náradie a iné)  

Hnuteľný majetok: zariadenia interiérov budov vo vlastníctve obce, počítačová technika, 

kancelárska technika,  drobný spotrebný materiál.. 

Nehnuteľnosti slúţiace verejným účelom v súkromnom vlastníctve: 

Číslo 61 - súkromná budova - neštátne zdravotnícke ambulancie a lekáreň  

Cirkevné budovy: rímsko-katolícky kostol, rímsko-katolícka fara, zvonica evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania, prícestná kaplnka   

Majetok cudzích vlastníkov  na území obce:  

- bývalý areál JRD: budovy a pozemok areálu – Alojz Konkoľovský, Boliarov 

- poľovnícka chata Triscenec, kaplnka sv. Huberta – Poľovnícke zdruţenie TATRAKON  

  Kecerovce 

- Nákupné stredisko (bývalý majetok Jednoty SD Košice) - Dušan Ilenin,  Boliarov 
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Národné kultúrne pamiatky, pamiatky  a pamätihodnosti na území obce 

 

 

-kaštiele vo  vlastníctve obce zapísané v Ústrednom zozname nehnuteľných národných  

kultúrnych pamiatok SR  pod číslom 422/1 a 422/2. 

- kostol sv. Ladislava, kráľa-  je pamiatkou evidovanou v širšom súpise nehnuteľných 

   kultúrnych  pamiatok SR  

- Pamätihodnosti: novásocha sv. Ladislava, kráľa (rok 2014), socha sv. Jána   

Nepomuckého (2015), zvonica evanjelickej cirkvi (1982), prícestná kaplnka  P. Márie,  

kaplnka sv. Huberta (rok 2013). 

 

 

História, stavebno-technický stav a obnova kaštieľov: juţný kaštieľ bol súčasťou 

opevneného renesančného zámku  postaveného  v rokoch 1580/1582 Andrejom I. 

Kecerom. Severovýchodný kaštieľ pochádza  zo  17. storočia, prvýkrát sa spomína v roku 

1678. Históriu kaštieľov písali ich pôvodní majitelia – šľachtický rod Kecerovcov, ktorý 

stihol krutý osud  v závere stavovských vojen a povstaní, v tzv. Prešovských krvavých 

jatkách. Významní príslušníci rodu boli popravení a ich majetok odňatý. NeskôrKráľovská 

pokladnica Spišskej komory  časť majetkovrodine  vrátila, ale kaštiele, väčšinu lesov 

a opálové loţiská nie. Od roku 1813  komora majetky odovzdala do správy Hlavnému 

soľnému úradu v Solivare, neskôr keď sa v baniach ťaţil opál, v kaštieľoch sídlila 

hospodárska správa  Dôchodkového úradu  Solivaru. Spravovala pôdu a lesy o rozlohe  

8600 jutár (vyše 4.000 ha). Po vzniku I. ČSR pripadli kaštiele Štátnym lesom, ktoré v nich 

zriadili lesnú správu s administratívou, hospodárskym zázemím a bytmi. V druhej polovici 

20. storočia, po reorganizácií štátnych lesov ostali budovy opustené,  čo spôsobilo ich 

znehodnotenie a katastrofálnu devastáciu. Havarijný  stav nastal po preborení strešnej 

krytiny dolného kaštieľa, kedy došlo k narušeniu statiky, rozpadnutiu časti kamenného 

muriva, preboreniu prízemného podlaţia do pivníc a ich zatopeniu vodou.  Pre záchranu 

juţného kaštieľabol v rokoch 1992/5 odstránený havarijný stav z príspevku štátu, pričom 

bola spevnená statika horného podlaţia a urobená nová strecha. Časť priestorov  horného 

kaštieľa bola čiastočne vyuţívaná do deväťdesiatych rokov 20. storočia na rôzne účely 

(detská zdravotná ambulancia, spoločenský priestor, klub mladých). Pre zlý technický stav 

bola neskôr uzatvorená, chátrala a dostala sa tieţ do havarijného stavu. Značne poškodené 

boli  nástenné maľby v interiéri kaplnky umiestnenej vo veţi dolného kaštieľa, ako aj 

sgrafity v exteriéri kaštieľov. Keď sa v roku 2005 objavil záujemca o ich kúpu za 

symbolickú korunu - „Občianske zdruţenie INARK Košice,“  prišla  nádej na ich 

záchranu. Po preverenízámeru a účelu vyuţívania, ako aj moţnosti uvedeného záujemcu 

zabezpečiť obnovu objektov,  obec predaj zamietla. V roku 2008 areál kaštieľov oplotila 

a zabezpečila osadenie informačných tabúľ so zákazom vstupu z dôvodu ohrozenia ţivota.  

Od toho času zabezpečuje starostlivosť a obnovu pamiatok podľafinančných moţnosti 

a dotácií zo štátneho rozpočtu.  
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Záchrana a obnovapamiatok 

 

Začiatok I. etapy obnovy spadá do roku 2009/2010, kedy obec poţiadala 

o spoluprácuPamiatkový úrad Košice. Na základe ním vypracovaného návrhu 

reštaurátorského výskumu  a zámeru obnovy pamiatok, predloţila  Ministerstvu kultúry  

SR  ţiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu výskumu nástenných malieb a sgrafít.  

- rok 2011 - príprava dokumentácie obnovy astatického zabezpečenia severného kaštieľa 

II.  

   -  I.  záchranná etapa  reštaurovania fragmentov nástenných malieb a sgrafitov 

- rok 2013 - MK SR poskytlo dotáciu z programu Obnovme svoj dom  a obec sa podieľala na 

financovaní výskumu 5%podielom z finančného nákladu. Následne bol  spracovaný projekt  

reštaurovania a obnovená  strecha kaštieľa č. II. 

- rok 2014 – pokračovanie prípravy obnovy  kaštieľov – vypracovanie PD 

- rok 2015 – realizácia  statického zabezpečenia kaštieľa č. II. 

- rok 2016/2017 – rekonštrukčné práce na kaštieli  č.II. 

- rok 2018 - oprava juţného kaštieľa č. I.  

- rok 2019 a 2020– vypracovanie ďalšej projektovej dokumentácie obnovy. 

 

 

Pamätihodnosti: 

 

- kostol. sv. Ladislava, kráľa – viď. rímsko-katolícka cirkev   

 

- socha sv. Ladislava, kráľa – pôvodná kamenná plastika svätca a patróna kostola i obce   

bola poškodená klimatickými vplyvmi, preto bola v roku 2010 opravená. Po následnom 

poškodení vandalmi jej záchrana nebola moţná. Vzhľadom k jej historickému,  kultúrnemu 

a náboţenskému významu sa obeca cirkev rozhodlizabezpečiť jej náhradu novým 

umeleckým dielom. Obecné zastupiteľstvo schválilo v roku 2014 na tento účel finančný 

príspevok a v súčinnosti s cirkvou vybrali autora a dodávateľa – firmu STONEL s.r.o. 

z Moldavy nad Bodvou. Plastika je osadená na  podstavci,, podobne ako pôvodná,  pred 

budovoujuţného kaštieľa. Slávnostne ju  vysvätildiecézny arcibiskup metropolita,Mons. 

Bernard Bober počas odpustovej bohosluţby  v roku 2014.  

- socha  sv. Jána Nepomúckeho– bolavyhotovená tieţspoločnosťou STONEL  s. r. o. 

Moldava nad Bodvou v roku 2015 a  umiestnená je na pozemku, kde stála aj pôvodná 

(poniţe kaštieľov, na ľavej strane). 

 

- zvonica – bolavybudovaná v roku 1982,jej vlastníkom je tunajšia  evanjelická  cirkev 

augsburského vyznania. Stavebná údrţba z nových materiálov a fasádou bola zrealizovaná 

svojpomocne v rokoch 2011/2012 z príspevku obce, pod vedením  Ing. 

MiroslavaSemaniča. Na fasáde je  nápis zo ţalmu Písma svätého   „Hrad prepevný je pán 

Boh náš.“ 
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- prícestná kaplnka Panny Márie, je lokalizovaná v kline medzi  cestami, povyše kaštieľov. 

    - kaplnka sv. Huberta – pri poľovníckej chate Triscenec – postavená a vysvätená v roku  

24. 8.2013. 

Obyvateľstvo obce 

 

Počet obyvateľov podľa sčítania  v roku 2001 – 2333 obyvateľov 

Počet obyvateľov podľa sčítania  v roku 2011 - 2988 obyvateľov 

Počet obyvateľov  podľa evidencie  k 31.10. 2020 -  3793obyvateľov 

 

Na Slovensku sa celoštátne sčítanie obyvateľov, domov a bytov uskutočňuje Slovenský 

štatistickýúrad, prostredníctvom obcí. Formuláre do domácností distribuovali a zbierali 

sčítací komisári, vypĺňali ich občania. Výsledky sčítania poskytovali  aktualizovaný obraz 

počte obyvateľstva a jeho štruktúre z rôznych hľadísk. Druhou zloţkou sčítania boli 

informácie o bývaní, počte rodinných domov, bytov, domácností a ich vybavení. Pre 

obecnú samosprávu a štát predstavujú údaje nenahraditeľný zdroj dát potrebných pre 

plynulé fungovanie.  OcÚvedie kaţdoročne  vlastnú evidenciu obyvateľstva na základe 

matriky a ohlasovacej povinnosti obyvateľstva k zmenám bydliska. 

 

Sčítanie vykonané od 19. mája do 10. júna 2001prinieslo nasledovné výsledky: 

Počet obyvateľov - 2333, národnostné zloţenie: 863 národnosť slovenská, 1442 rómska 

(61,8%), 7 česká, 4 iná, 17 nezistená. Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

z celkového počtu -913 osôb  (39,52%): počet zamestnaných - 221 osôb, z toho dochádzalo 

za prácou 14,32%, nezamestnaných bolo 692 osôb (väčšinou rómske obyvateľstvo). 

K 1.4.2001 bolo prostredníctvom  verejnoprospešných prác zamestnaných  21 osôb. 

Populácia do 30 rokov veku predstavovala vyše 70% z celkového počtu obyvateľstva. 

Počet domov 336 s 355 bytmi, trvalo obývanýchbolo  95,25%, domy s vodovodom – 

50,92%, s kanalizáciou – 1, 23%.  Vzdelanostná úroveň obyvateľstva:  bez vzdelania – 

179, základné vzdelanie – 666, stredné odborné vzdelanie bez maturity – 60, stredné 

odborné vzdelanie s maturitou – 87, vysokoškolské vzdelanie – 19 osôb.  

 

Sčítanie ku dňu 21. mája 2011 - Počet obyvateľov: 2988, z toho 1506 muţov a 1482 ţien. 

Do veku 30 rokov – 1934 obyvateľov, čo bolo takmer 70%.  Národnostné zloţenie: 1761 

slovenská, 1071 rómska, 9 česká, 1 maďarská, 3 ruská/ukrajinská, ostatné iné a nezistené.  

Ako materský jazyk obyvatelia uvádzali:    slovenský - 1295 osoby, rómsky- 1502, rusko-

ukrajinský- 6, český - 5, maďarský - 3, poľský - 1, iné - 4, nešpecifikované -172. 

V domácnosti poţívalo ako  materský jazyk slovenský -832 osôb, rómsky -1847, 

maďarský -1, jidiš - 1, český - 3, nemecký - 1,  anglický -2, iné -4, neuvedené - 293. Podľa 

náboţenského vierovyznania: 2510 rímskokatolíkov, 23 gréckokatolíkov, 134 evanjelikov 

augsburského vyznania, 11 evanjelikov metodistov,  7 ortodoxní, 24 veriaci apoštolskej 

cirkvi, 13 reformovaní, 10 ţidovskej viery, 14 veriaci kresťanskej kongregácie, 242 osôb 

vierovyznanie neuviedlo. Z počtu 2988 malo 1163 osôb  len základné vzdelanie, učňovské 

a stredné odborné bez maturity – 285 osôb, úplne stredné učňovské a stredné odborné 
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s maturitou – 158, úplné stredné všeobecné a odborné – 14, vysokoškolské bakalárske - 12, 

vysokoškolské magisterské, inţinierske a doktorské – 74, VŠ doktorandské – 5, bez 

školského vzdelania bolo - 1128 osôb a u 153 osôb nebolo vzdelanie zistené. Počet 

rodinných domov - 314, počet obývaných bytov v bytových domoch – 56.  

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2020 – 2021 - Štatistický úrad Slovenskej 

republiky  realizujesúčasné sčítanie v dvoch etapách. Sčítanie domov a bytov bolo 

realizované celoplošne výlučne v réţii obecných úradov v termíne od 1. 6. 2020 - 12. 

2. 2021.Sčítaním boli poverené obce,po prvýkrát v histórii bez účasti obyvateľov, 

vychádzajú z aktuálneho prehľadu, evidencií a registrov.  Rozhodujúcim okamihom je 

polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Samotné sčítanie obyvateľstva  prebehne  

v termíne od 15. februára do 31. marca 2021. 

 

Prehľad štatistických údajov vývoja obyvateľstva v období rokov  1999-2020 

 

ROK Počet 

obyvateľov 

Muţi Ţeny Počet 

narodení 

Počet 

sobášov 

Počet 

úmrtí 

1999 2034 1017 1017 81 29 10 

2000 2106 1058 1048 72 27    9 

2001 2173 1099 1074 67 26 14 

2002 2242 1132 1110 70 15 15 

2003 2315 1169 1146 73 23 15 

2004 2391 1208 1183 76 57    9 

2005 2465 1246 1219 74 37 20 

2006 2543 1282 1261 78 30 14 

2007 2632 1318 1314 89 48 16 

2008 2728 1367 1360 95 30 13 

2009 2827 1416 1411 100 42   9 

2010 2922 1462 1460 95 29 12 

2011 2994 1511 1483 72 44 15 

2012 3083 1561 1522 89 42 10 

2013 3170 1610 1560 91 32 32 

2014 3257 1655 1602 87 45 20 

2015 3343 1702 1641 86 41 15 

2016 3440 1757 1683 97 46 12 

2017 3543 1810 1733 108 46 15 

2018 3627 1846 1781 88 43 22 
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2019 

2020 

3743 

3793 

1901 1842 113 43 14 

 

 

 

Na základe uvedených údajov je moţné konštatovať, ţe počet  obyvateľstva sa výrazne 

zvýšil, pričom počet pôvodne majoritné, nerómske obyvateľstvo sa postupne zniţoval 

a počet pôvodnej rómskej  menšinysa niekoľkonásobne zvýšil, najmäv dôsledku vysokej 

pôrodnosti. Kaţdých 10 rokov (od roku 1991 doposiaľ)sa zvýšil počet v priemere o 600 aţ 

700 osôb.  Povšimnutiahodný fakt je, ţe poslanci na zasadaní obecného zastupiteľstva 

v roku 2004 kritizovali zvyšovanie počtu nelegálneho prisťahovaniu rómskeho 

obyvateľstva z Košického sídliska Luník IX. do kostolianskej osady. V roku 2008 poslanci 

zastupiteľstva  navrhli, aby boli  vykonávané kontroly totoţnosti obyvateľstva za 

prítomnosti príslušníkov obvodného oddelenia polície. Počet nerómskeho 

obyvateľstvaobce sa v dôsledku zhoršeného spolunaţívania postupne kaţdoročne zniţoval, 

a to trvalým  odsťahovaním  rodíndo dedín v blízkom okolí  a do Košíc. V súčasnosti 

(2020) v obci ţije uţ len pribliţne  300 obyvateľov nerómskeho pôvodu a spolunaţívanie 

komunít nie je najoptimálnejšie. Príčiny zhoršenia pomerov spolunaţívaniasú vnímané ako 

dôsledok vysokejkriminality, neprispôsobivostia nevhodného správania značnej 

častirómskeho obyvateľstva z osád.V centre  obce ţijúce rómske rodiny sa snaţia 

maximálne prispôsobiť štandardnému spôsobu bývania a ţivota. V osadách, kde ţijú 

mnohí obyvatelia  na hraniciach chudoby a výlučne zo sociálneho systému štátu, je to 

horšie.V mnohých prípadoch ide nielen o nízku kultúra bývania, ale aj nízku úroveň 

hygieny a poriadku. Vyplýva to aj z nízkej vzdelanostnej úrovne, vysokej nezamestnanosti 

a absencie zmyslu pre hospodárnosť s financiami.Na uvedené negatívne javy poukazujú 

dostupné štatistiky priestupkovosti a kriminality, diskusné príspevky poslancov na 

zasadaniach obecného zastupiteľstva, schôdzach komisií, navedeníškoly a sťaţnosti 

obyvateľov. Neuspokojivý stav pretrváva napriek snahe a realizácii úloh obecnej 

samosprávy v prospech  zlepšenia ţivotnej úrovne obyvateľstva a skvalitnenia výchovno-

vzdelávacieho procesu ţiakov. Prezentujú ju projekty realizované na zlepšenie bývania, 

pripojenie domácností na verejnú technickú infraštruktúru, projekty sociálnej inklúzie, 

komplexná dostavba materiálno-technickej základne školstva do takej podoby, aby proces 

výchovy a vzdelávania prihliadal na osobitosti a individualitu ţiakov. V záujme 

nadobudnutia vyššieho vzdelania mladých a ich uplatnenia na trhu práce, obec v súčinnosti 

so strednými školami (Stredná lesnícka škola Prešov a Stredná odborná škola technická 

Košice), vytvorila na konci prvej dekády 21. storočia podmienky pre zriadenie školských 

detašovaných pracovísk pre chlapcov a dievčatá priamo v obci. Náleţitá pozornosť bola 

venovaná dostupnosti sluţieb, zdraviu obyvateľstva, podpore záujmovo-spoločenských 

a športových aktivít  i kultúrno-spoločenského ţivota.  Takmer 20 rokov v obci pôsobí 

komunitné centrum, ktoré realizovalopestré aktivity a významné projekty, najmä pre 

obyvateľov znevýhodnených komunít. Medzi najvýznamnejšie patril projekt „Sociálnej 

inklúzie“ financovaný Európskou komisiou, zameraný na podporu a  pomoc 

nezamestnaným. V rámci neho boli realizované rôzne vzdelávacie aktivity v súčinnosti s 
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úradom práce, zamestnávaní asistenti napomoc a usmerňovanie  

obyvateľstva,i zabezpečovanie  osvetových a  kultúrno-záujmových aktivít.Najhoršia 

situácia v zamestnanosti obyvateľov obce bolo zaznamenaná  v roku 2002, kedy pracovalo 

len 8 osôb, ostatní ţili zo  sociálnych dávok v nezamestnanosti, dávok hmotnej núdze, 

príspevkovna bývanie, aktivačných prác a iných. Nezamestnaní boli najmä tí, ktorí nemajú 

ukončené ani základné vzdelania a takmer všetky ţeny. Kvantitatívny ukazovateľ  počtu 

uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom  úradu práce (z počtu nezamestnaných) sa v 

rokoch  2007-2013  pohyboval od 80 % vyššie.Zamestnanosť sa v ostatných rokoch 

zvyšuje v období  od jari do jesene, prostredníctvom tzv. sezónnych,najmä  stavebných 

prác.Muţi z obce sú zamestnávaní aj miestnymi ţivnostenskými firmami a stavebnými 

spoločnosťami v Košiciach. 

 

 

Kriminalita obyvateľstva obce 

Napriek starostlivosti obce o vzdelávanie, výchovu, kultúru a spoločenský ţivot sa 

kaţdoročne objavujú sťaţnosti obyvateľstva na problémy v spolunaţívaní,  susedské spory, 

krádeţe, poškodzovanie cudzieho majetku, čo sa odráţa v priestupkovosti,  kriminalite a  

trestnej činnosti. Z dostupných prezentácií OO Polície Bidovce prezentovaných na 

rokovaniach obecného zastupiteľstva, písomných a iných zdrojov  bol stav nasledovný: 

 

Rok Počet trestných 

činov  

Počet 

priestupkov 

Poznámka  

1998             31          30  

1999             22           26  

2000             37          26  

2001             34           18  

2005             42          67  

 

Medzi najčastejšie priestupky v obci patrilo: znečisťovanie ţivotného prostredia v okolí 

obce i priamo v obci, znečisťovanie potoka a rigolovdomovým odpadom 

z marginalizovaných rómskych osád, znečisťovanie ulíc  smetím a obalmi od zakúpeného 

tovaru.Ďalej sú to priestupky: rušenie nočného pokoja, poškodzovanie objektov na 

verejných priestranstvách (lavičky, telefónny automat, dopravné značky). Evidencia 

trestných činov je pestrejšia a zahŕňa vlámania, krádeţe, ublíţenie na zdraví, neplnenie si 

vyţivovacích povinností i iné.Pre zlú, aţ neúnosnú situáciuobec v roku 2002poţiadala 

Okresné veliteľstvo Policajného zboru Košice-okolie o zriadenie policajnej stanice. 

Zdôvodňovala to vysokým nárastom priestupkovej a trestnej kriminality 

Rómov,  narúšaním spolunaţívania, poriadku, krádeţami priamo  v domoch, dvoroch 

a záhradách obyvateľov. Poţiadavke bolo vyhovené v roku 2009 zriadením policajnej 

stanice ako vysunutého pracoviska obvodného oddelenia Polície Bidovce v priestoroch 

budovy zdravotného strediska. K zlej situácii prispievali starší ţiacizákladnej školy 

a strednej školy, ktorí sa často zhromaţďovali pri ZŠ, kde hlukom rušili vyučovanie. 
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V správe spracovateľov„Lokálnej stratégie komplexného prístupu pre obec 

Kecerovce“ z roku 2009 bolo konštatované, ţe ţivotný štýl mladistvých obce je 

poznamenaný inhaláciou prchavých látok,pričom v Kecerovských Kostoľanoch šlo o50 

osôb, najmä deti od 10/11 rokov. Tieţ bolo poukázané na mladistvých  a deti, ţefajčia, pijú 

alkohol a  mládeţ vo veku nad 18 rokov holduje gamblerstvu v miestnych pohostinstvách. 

 

V roku 2005 bolo podľa správy  OO polície Bidovce zaznamenaných 109 prípadov 

kriminality s celkovo spôsobenou škodou vo výške  877.965 Sk. Z počtu 109 prípadov  

bolo 42 trestných činov a 67 priestupkov. Rozbor trestných činov ukázal: 25 krádeţí 

vlámaním a lúpeţe, 3 podvody a falšovanie, 6 prípadov neplnenia vyţivovacích povinností, 

2 prípady výtrţníctva, 3 prípady poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecno-

prospešného zariadenia, 1všeobecné ohrozovanie, 2 prípady poškodenia cudzej veci 

a 1prípad  neoprávneného pouţívania cudzej veci. Z uvedeného počtu bolo objasnených 19 

trestných činov.  Skladba priestupkov bola nasledovná: 43 majetkových, 16 v cestnej 

premávke (5 - jazda pod vplyvom alkoholu, 4 dopravné nehody a prekročenie stanovenej 

rýchlosti), 6 priestupkov proti spoločenskému spolunaţívania, 2 prípady boli odstúpené 

iným orgánom. Z uvedených priestupkov bolo objasnených 39, páchateľmi boli obvykle 

recidivisti. Medzi krádeţe poškodzujúce samotnú  obecpatrilo odcudzenie   oplotenia 

cintorínov i ţelezných konštrukcií mostov, ktoré zrejme skončili  v zberniach šrotu. 

Obecný úrad upozornil zberne ţelezného šrotu v obci na uvedené skutočnosti, keď nedošlo 

k náprave obecné zastupiteľstvo vyslovilo nesúhlas s prevádzkou zberne Františka 

Vidličku.  

 

V období 2000 – 2019 sa kaţdoročne opakovali  krádeţe v domoch, dvoroch a záhradách 

obyvateľov. Odcudzované bolovšetko, čo bolo moţné odcudziť, pouţiť, speňaţiť 

alebo skonzumovať. Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo o priebeţnom vysielaní 

rozhlasových relácií v miestnom rozhlase, v rámci ktorých boli obyvatelia upozorňovaní na 

zákaz pohybu po cudzom majetku.  V roku 2013 schválilo zastupiteľstvo na základe 

ţiadosti obyvateľov zriadenie rómskych občianskych hliadok v marginalizovaných 

osadáchs hliadkovaním v  centre obce a oboch častiach obce. Kaţdoročne bol prerokovaný 

v zastupiteľstve problém  túlavých psov, ktoré ohrozovali deti a obyvateľov. Keďţe sa  

k nim majitelia nehlásili anik neplatil poplatky, v roku 2017došlo 

k ich  enormnému  premnoţeniu a obec zabezpečila odchyt na  vlastné náklady. 

 

 

Sluţby obce obyvateľstvu  

 

Obec priamo a na vlastné náklady zabezpečovala široké spektrum základných 

občianskych, administratívnych, matričných a technických sluţieb ako:  

 

- úradnú administratívu, vybavovanie ţiadosti občanov  

- agendu výrubu a výberu daní, poplatkov a pokút, príjem poplatkov za drobné sluţby   

- účtovníctvo, tvorbu, rozbory  a hodnotenie plnenia rozpočtov 

- sluţby podateľne, spisová agenda 



 
 

42 
 

- matričná agenda,  evidenciaobyvateľstva 

- drobné sluţby – rozhlasové relácie, oznamy, prenájom priestorov, poţičovňa 

- pohrebné sluţby, protipoţiarne a dobrovoľné hasičské aktivity 

- ochranu, údrţbu a starostlivosť o zabezpečenie bezporuchovosti a funkčnosti verejného 

osvetlenia, verejných priestranstiev, technickú infraštruktúru a budov. 

Ostatné sluţby zabezpečuje  v súčinnosti alebo prostredníctvom dodávateľských subjektov. 

 

Obec spolufinancovala z rozpočtu obce sluţby:odvoz TDO, prevádzku vodovodu 

a kanalizácie, ktoré financujú podľa uţívania obyvatelia.V súčinnosti s ÚPSVaR Košice 

organizovala a v niektorých prípadoch spolufinancovala (doplatkami) aktivačné verejno-

prospešné práce pri udrţiavaní a čistení verejných priestranstiev, rigolov, chodníkov, 

udrţiavanie  športovísk. Isté obdobie v zmysle VZN a uznesení obecného zastupiteľstva 

prispievala finančne nasociálne opatrovateľské sluţbyzdravotne a sociálne  odkázaných 

občanov.Obec za odplatu občanov poskytovala: pohrebné sluţby (prenájom domu smútku, 

pohrebné auto), prenájom spoločenských a kultúrnych priestorov a poţičiavala  

náradie.Takmer  kaţdoročne finančné prispievala na činnosť cirkví, spoločenských 

a záujmových zdruţení.  

 

Obec ako zriaďovateľ zariadení (školy, úrad, komunitné centrum, kultúrne zariadenie, 

športoviska) financovala ich komplexnú prevádzku, zabezpečovala starostlivosť a ich 

dobrý stavebno-technický stav. Mzdy a odvody v prípade školstva zabezpečuje štátny 

rozpočet rezortu školstva, v prípade komunitného centra je činnosť, vrátane miezd 

financovaná  z rôznych projektov a rozpočtu ÚPSVaR.   

 

Ostatné sluţby zabezpečujú verejné, verejno-súkromné, súkromné  a podnikateľské 

subjekty:   zdravotnícka starostlivosť- prostredníctvom  miestnych súkromných 

ambulancií a lekárne, maloobchodná sieť a ţivnostenské sluţby – prostredníctvom 

podnikateľských  subjektov,  dodávky elektrickej energie – Východoslovenská energetická 

spoločnosť Košice, osobná  autobusová doprava – SAD Košice, prevádzka pošty - 

Slovenská pošta.  
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5. Ţivot a rozvoj obce v období  rokov 1999-2010 

 

Ţivot obyvateľstva a obce  sa v prvej dekáde nového tisícročia vyvíjal pod vplyvom širších 

politicko-spoločenských, hospodárskych a kultúrnych udalostí, a v súlade so zámermi 

rozvoja obce.Po komunálnych voľbách uskutočnených  koncom roka 1998  nastúpila do 

funkcie starostky Anna Bombárová, dlhoročná poslankyňa poznajúca pomery a situáciu v 

obci. V súčinnosti s 12-členným obecným zastupiteľstvom sa podarilo samospráve v roku 

1999 úspešne ukončiť výstavbu rozostavanej budovy  Domu smútku a odovzdať ho do 

uţívania, o rok neskôr postaviť pred budovou parkovisko.Vyriešená bola dlhodobo 

nepriaznivá situácia permanentných porúchv dodávkach elektrickej energie a 

toposilnenímsiete elektrického napätia pre časť Kecerovské Pekľany prostredníctvom 

Východoslovenskej energetiky Košice.  Súbeţne bola realizovanáaj údrţba verejného 

osvetlenia v obci.  V roku 2000 sa  obecné zastupiteľstvo  uznieslo na zadaní vypracovania 

základných dokumentov pre rozvoj obce a to zámerov hospodárskeho, sociálneho 

a územného rozvoja.Aktuálne priority obce boli orientované na dlhodobo neriešené 

problémové oblasti, najmä na zlepšenie:  

 

- ţivotnej úrovne obyvateľstvazlepšením bývania a tovýstavbou nájomných bytových 

domov  niţšieho štandardu pre sociálne znevýhodnené rómske obyvateľstvo, s tým  

súvisiacou výstavbou  technickej infraštruktúry   

- starostlivosti  o ţivotné prostredie 

- medziľudských  vzťahov 

- priestorových podmienok pre školské vzdelávanie 

- aktívnej tvorby pracovných príleţitosti v obci, vyuţitím inštitútu verejnoprospešných a 

aktivačných prác 

- podpory zakladania drobných ţivnostenských  prevádzok s potrebnými  sluţbami. 

 

V rámci krátkodobých, ročných vykonávacích plánov bola v roku 2000okrem 

vybudovania parkoviska pred domom smútkuzabezpečenábeţná údrţba a rekonštrukcia 

objektov a budov vo vlastníctve obce a  oprava sochy sv. Ladislava. V ďalšom období boli  

podľa moţnosti rozpočtu zabezpečené ďalšieúlohy a to: v roku 2001 – oplotenie 

cintorínov,  v období 2001/2002 – rekonštrukcia budovy bývalej ambulancie a bytu lekára 

na účely komunitného centra, v roku 2003 rekonštrukčné práce v MŠ a ZŠ vrátane 

oplotenia, v roku 2004 urobená  nová fasáda komunitného centra a zadaná projektová 

príprava k realizácii  technickej infraštruktúry. V roku 2005 bola zrealizovaná náročná 

výstavba vodovodu a kanalizácie, v období  rokov2005/2006 rekonštrukcia a výstavba 

miestnych komunikácií apríprava projektovej dokumentácie na výstavbu nájomných 

bytových domov. Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska z fondu Ministerstva 

zdravotníctva SR, rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice a jej pripojenie na obecný vodovod 

a kanalizáciu, začatie terénnych úprav, príprava a výstavba nájomných bytových domov – 

patrili medzi ťaţiskové úlohy roku 2006. V roku2007 bola  ukončená výstavba 15 

nájomných domov s 30 bytmi v Kecerovských Pekľanoch,  ktoré boli  odovzdané do 
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uţívania. Následne v roku2008OcÚzabezpečil  odstránenie havárie na vlastnej 

administratívnej budove , vrátane  opravy strechy a zabezpečil výmenu okien na budove 

komunitného centra,  rekonštrukciu budovy TJ a   opravu sociálnych priestorov Materskej 

školy.  Príprava a výmena strechy na bývalej budove MNV bola zrealizovaná 

v rokoch2009/2010 v rámci prípravy budovy  a jej priestorov na účely elokovaného 

pracoviska Strednej odbornej  technickej školy Košice. Súbeţne obec vynakladala financie 

na prevádzku a činnosť organizácií vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti a takmer 

kaţdoročne obecné zastupiteľstvo schvaľovalo príspevky  na činnosť miestnych cirkví, 

občianskych zdruţení, športu a na sociálnu starostlivosť pre odkázaných občanov. Počas 

celého obdobia rokov  2000 - 2010 boli zabezpečované  verejné súťaţe na výber 

dodávateľov  projektových a rozpočtových dokumentácií pre akcie investičnej výstavby. 

Boli nevyhnutné k ţiadostiam o dotácie a granty z  predvstupových štrukturálnych fondov 

EÚ, neskôr z členských fondov EÚ, zoštátneho rozpočtu a štátnych  fondov i iných  

zdrojov. Zadané bolo spracovanie Územný plán rozvoja obce Kecerovce, ktorému 

predchádzala dlhšia analýza miestnychpodmienok,  pripomienkovanie návrhu pred 

schválením konečného znenia.  

 

 

Bývanie obyvateľstva a  výstavba  nájomných bytov    

 

        Potreba riešiť bývanie, najmä sociálne a ekonomický znevýhodneného obyvateľstva 

obce, vyplývalo zo zhodnotenia  reálnej  situácie, potvrdenej  výsledkami sčítania 

obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001 i záujmu obyvateľstva. Značnú časť 

nehnuteľností obývaných rómskym obyvateľstvom nepredstavovalo štandardné bývanie 

v rodinných domoch, ale v rôznych  staveniskách a objektoch typu chatrčí, postavených 

nelegálne na cudzej pôde, bez napojenia na technickú infraštruktúru. Kým začiatkom 90-

tych rokov 20. storočia si niektorí zamestnaní ţivitelia rodín dokázali zabezpečiť slušnejšie 

bývanie svojpomocnou výstavbou, alebo odkúpením starších rodinných domov od 

pôvodných obyvateľov obce, po roku 1992, v čase najvyššej nezamestnanosti (95-98%), uţ 

len zriedka. Príjem rómskych rodín  predstavovala obvykle  podpora v nezamestnanosti, 

rôzne sociálne dávky,  rodinné  prídavky a príjmy z účasti na aktivačných a 

verejnoprospešných prácach (VPP). V roku 2001 bolo v súčinnosti s ÚPSVaR Košice-

okolie zapojených do VPP v obci 21 občanov, v roku 2004 -130 nezamestnaných. Našli sa 

aj rodiny, z ktorých muţi sa rozhodli odísť za prácou do zahraničia a niektorí  mali  odvahu 

začať so ţivnostenským podnikaním v oblasti  zemných a stavebných prác. Po osvedčení 

sa zamestnávali  ďalších  spoluobčanov, čím sa zlepšila  finančná situácia rodín a neskôr si 

mohli viacerí dovoliť vybudovať domy, zariadiť ich a  kúpiťaj osobné autá. Menej  

manuálne zruční muţi s niţším vzdelanímsi prácu nachádzali ťaţko a väčšina si zvykla na 

nenáročný ţivot zo sociálnych dávok a prídavkov na deti. Moţno aj to bol 

dôvod explozívneho nárastu počtu obyvateľstva, ale neprispelo to k zvýšeniu kvality 

ţivota,  ani úrovne bývania. Pre dokumentáciu uvádzam stručný prehľad vývoja počtu 

obyvateľstva za ostatné tri dekády  rokov,  podľa štatistík sčítania:  rok  1991 – 1772 
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obyvateľov, rok  2001 – 2333 obyvateľov, rok 2011 – 2988 obyvateľov, rok 2020 – 3743. 

Potvrdzuje to aj evidencia  matriky, evidujúcaročný prírastok narodených  v počte  70 – 

113 deti. Situácia s bývaním bola dovtedyriešená rozširovaním (prístavbami) legálne a  

nelegálne postavených objektov  bývania,  pre osamostatnenie mladých rodín. Šlo 

o prístavby z rôznych stavebných i nestavebných materiálov, s minimálnym alebo ţiadnym 

sociálno-hygienickým zázemím a príslušenstvom. Nedá sa všakprehliadnuť fakt, ţe 

v niektorých častiach obce, vrátane osád vznikli ulice s novými alebo rekonštruovanými 

štandardnými rodinnými domami a upraveným okolím. Taktieţ, ţe viaceré rodinné domy, 

odkúpené od trvale odsťahovaných nerómskych  obyvateľov, boli a sú udrţiavané 

v pôvodnom štandarde.V niektorých prípadoch staršie domy získali rekonštrukciou 

modernejší vzhľad a vybavenie.  Pozitívnym príkladom bolv roku 2000 Vojtech Vidlička, 

ktorý si  kúpil  pozemok na výstavbu domu za 25.000 Sk.                  

 

Medzi základné problémy bývania v  obci patrili: 

 

-  nelegálne stavby vybudované na cudzích pozemkoch, bez hygienického príslušenstva  a 

   a  napojenia na obecnú infraštruktúry (vodovod, kanalizácia)  

-  nelegálne prístavby  k odkúpeným domom  na majetko-právne vysporiadanýchpozem - 

koch 

- neštandardné bývanie bez napojenia na siete obecného vodovodu a kanalizácie 

-  osady bez štandardných cestných komunikácií, chodníkov a rigolov, bez rozvodov vody  

a kanalizácie   

-  platobná neschopnosť pri uţívaní nájomných bytov 

-  neznalosť hospodárenia s financiami, ktoré boli obvykle hneď po získaní minuté a nie 

 vţdy na zabezpečenie základných potrieb obţivy a udrţiavanie obydlí  

-  problémy s likvidáciou domového, stavebného  a iného odpadu, vznik nelegálnych 

skládok 

-neprispôsobivosť, nedisciplinovanosť, hlučnosť,  neslušné a násilné správanie  obyvateľs- 

tvav obci a osadách, najmä v čase výplat, sociálnych dávok a rodinných prídavkov 

-  absencia hygienických návykov, nečistota, potreba deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie  

osád  a školy 

-  problémy v uţívaní  nájomných bytov, rozkrádanie a poškodzovanie obecného majetku. 

 

Opatrenia a nariadenia samosprávy prijaté na zlepšenie situácie: 

 

-  schválenie všeobecných záväzných nariadení 

-  opatrenia na likvidáciu skládok odpadu 

-  vysporiadanie čiernych stavieb rodinných domov  

-  spracovanie projektov výstavby nájomných domov s bytmi a zabezpečenie ich  

financovania,  vrátane spolufinancovania obce   

-  odkúpenie pozemkov obcou a následne ich prenájom/predaj obyvateľom/stavebníkom  

-  poskytnutie pomoci zo strany odborníkov a sociálnych pracovníkov  v prípravnej etape   
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   vysporiadania pozemkov, v stavebnej administratíve,  pri výstavbe,  napojení   domov na  

technickú  infraštruktúru    

-  výberové konania dodávateľov na výstavbu nájomných bytových domov a technickej 

   infraštruktúry  

-  kolaudácia nájomných domov, rodinných domov, pripojenia na technické rozvody   

-  opatrenia pri neochoteplniťpodielzáväzkov na výstavbe nájomných domov zo strany 

budúcich uţívateľov nájomných bytov  

-  terénne úpravy v okolí nájomných domov  

-  odvodnenie  lokalít s nájomnými domami,  výstavba rigolov, chodníkov a ciest.  

 

   Podstatným dôvodom pre rozhodnutie samosprávy začať s realizáciou zámeru zlepšenia 

bývania obyvateľstva obce vo volebnom období 2002-2006 boli moţnosti  vyplývajúce zo 

Stratégie vlády SR prijatej na riešenie problémov rómskej menšiny a súboru opatrení na jej 

realizáciu v dvoch etapách.Súčasťou stratégie bola aj spoluúčasť Štátneho fondu rozvoja 

bývania (ŠFRB)a to nielen formou podpory individuálnym stavebníkom,ale aj mestám 

a obciam pri výstavbe nájomných bytov, rozširovaní  a zveľaďovaní bytového fondu.Uţ 

v roku 2001 bol schválený Program podpory výstavby nájomných bytov niţšieho 

štandardu so zabezpečením technickej infraštruktúry pre mladé rodiny, obyvateľov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných osád. Jeho špecifikom bol zámer  

zapojiť do výstavby budúcich nájomníkov formou svojpomocných jednoduchších 

stavebných prác. Obec Kecerovce bola v programe zaradená na rok  2002, kedy sa rátalo 

uţ aj so zriadením Komunitného centra. Po zriadení bol jeho aktívny prínos viditeľný 

vkomunikácií a spolupráci s komunitou, v jej zvýšenom záujme na zlepšení vlastných 

ţivotných podmienok zapojením sa do výstavby nájomných domov. Výhodoupomoci 

ŠFRB pri výstavby nájomných domov niţšieho štandardu pre nízkopríjmové skupiny 

obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo, ţe naň v zmysle Stratégie 

Vlády SR  nadväzovali ďalšie účelovénenávratné finančné dotáciez úraduVlády SR pre 

menšiny, dotácie Ministerstva vnútra SR a Ministerstva  výstavby a regionálneho rozvoja 

SR, ktoré sa stalo gestorom a investorom  výstavby obecného vodovodu a kanalizácie. 

Prvotný projekt kanalizácie však nerátal s prípojkami, len so zberačom, čo bolo po 

intervencii starostky obce  doriešené dofinancovaním  prípojok.  

 

 V roku 2003 obecné zastupiteľstvo prerokovalo moţností legalizovania stavieb 

a vysporiadanie pozemkov pod nimi a v ich bezprostrednej blízkosti. Starostka obce 

informovala o moţnostiach ich  odkúpenia od Slovenského pozemkového fondu.   Po 

preskúmaní podmienok a bilancii moţností, obecné zastupiteľstvo dňa 29.4. 2004  

prerokovalo a schválilo  zámer prípravy a realizácie výstavby nájomných bytov niţšieho 

štandardu v oboch častiach obce. V rámci prípravnej etapy bolo potrebné v priebehu roka 

2004 zo strany obce pozemky odkúpiť a majetkoprávne ich vysporiadať. V I. etape sa 

plánovalo postaviť 15 nájomných domov s 30 bytmi v časti Kecerovské Pekľany 

(„Niţňanská,“ osada, smerom na Čiţatice), v II. etape mal byť pouţitý identickýprojekt na 

výstavbu nájomných domov v časti Kostoľany, k čomu toho času  nedošlo. Pre Kecerovské 
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Pekľany bola spracovaná projektová a rozpočtová dokumentáciavýstavby  nájomných 

domov a zabezpečené územno-stavebné konanie. Súbeţne bola plánovaná  výstavba 

obecného vodovodu a kanalizácie pre  stavebný obvod a širšiu obec.O postupe prípravy 

a prác na výstavbe nájomných domov priebeţne rokovalo obecné zastupiteľstvo,  pričom  

rómski poslanci Marián Gábor, Jozef Gábor a Pavol Vidlička, pomohli pri výbere 

najodkázanejších rodínspĺňajúcich kritéria a  podmienkypridelenia bytov. 15. decembra 

2004  obecné zastupiteľstvo schválilo zámer výstavby  30 nájomných bytov aj v časti 

Kecerovské Kostoľany. Začiatkom roku 2005 bola zaloţená evidencia ţiadosti o pridelenie 

nájomných bytov a schválená spoluúčasť obce na výstavbe technickej infraštruktúry: 

obecný vodovod, kanalizácia a prípojky nájomných  domov.Výnimky z pripojenia 

stanovilo všeobecno-záväzné  nariadenie obce, ktorá na zabezpečenie  prípojok vyčlenila 

finančné prostriedky z rezervného fondu v roku 2005 a 2006. Vzhľadom k obmedzenému 

počtu bytov v porovnaní s vysokým záujmom a počtom ţiadateľov  sa v roku 2006 znovu 

objavili čierne stavby, a to aj na nezastávanej časti pozemku vyčlenenom pre výstavbu 

nájomných bytových domov. Začiatkom roka 2006 ŠFRB schválil ţiadosť 

o spolufinancovanie s 10% podielom obce a dobou splácania úveru na 30 rokov  s 1% 

úrokom. Po začatí  výstavby  sa objavili problémy v plnení záväzkov zo strany ţiadateľov 

o pridelenie bytov, šlo o absenciu účasti na zmluvne dohodnutých svojpomocných prácach 

aku krádeţiam i rozpredávaniu materiálu zo stavieb. Po privedení  obecného  vodovodu do 

rozostavanej stavebnej lokality boli  zaznamenané nelegálne odbery vody z násilne 

otváraných hydrantov,  keďţe vodomery ešte neboli nainštalované. Výsledkom bol 

nedostatok vody vo vodojeme.         

 

         V roku 2007 boli nájomné domy s 30 bytmi niţšieho štandardu v časti Kecerovské 

Pekľany ukončené a slávnostne odovzdané do uţívania za prítomnosti podpredsedu vlády 

SR, PhDr. Dušana Čaploviča, CSc. Byty boli prideľované v zmysle  Všeobecno-záväzné 

nariadenia obce č. 1/2007, ktoré obsahovalo podmienky získania bytu a spôsob výpočtu 

nájmu.  Uţ krátko po odovzdaní bytov do uţívania, sa začali vyskytovať problémy 

s dodávkami  vody. Dôvodom boli  poruchy v dôsledku nešetrného zaobchádzania s vodou 

a vodovodnými zariadeniami. Z uvedeného dôvodu boli nájomné domy skolaudované 

neskôr. Problém predstavovali  aj neplatiči, ktorí museli byť po niekoľkých mesiacoch 

z nájomných bytov vysťahovaní.Keďţe naďalej dochádzalo k nadmernému 

a nehospodárnemu čerpaniu vody a jej nedostatku, obec  pristúpila k jej odstávkam. 

Zhoršená situácia si vyţiadalarozhodnutie o príprave realizácii výstavby vodovodných 

šácht, prečerpávajúcej nádrţe a vodojemu,  v súčinnosti s obcou Kecerovský Lipovec.  

V roku 2008 za kritickej situácie obecné zastupiteľstvo  predmetný  projekt schválilo a 

začalo s výstavbou vodovodných šácht, prečerpávajúcich nádrţí,  vodojemu a inštaláciou 

vodomerov. Po realizácií prác sa rátalo s uzatvorením zmluvy o odovzdaní diela  do 

prenájmu, prevádzky a správy Východoslovenským vodárňam a kanalizáciám (VVaK), a. 

s. Košice. Zmluva pre nezáujem zo strany uvedenej spoločnosti uzatvorená nebola. 

Problémy s uţívaním nájomných bytov v časti Pekľany dospeli  v roku 2010 do kritického, 

v niektorých prípadoch aţ havarijného  stavu, čo muselo byť neodkladne  riešené. Súbeţne 
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s tým sa pripravovala realizácia identického projektu výstavby  nájomných domov 

v Kecerovských Kostoľanoch, kde sa  majetkoprávne vysporiadanie pozemkov začalo 

riešiť koncom  roka 2007. Pre realizáciu výstavby schválilo  obecné zastupiteľstvo v roku 

2008  10% finančnú spoluúčasť obce. Projekt s názvom „Výstavba 30 nájomných 

bytových jednotiek v časti Kecerovské Kostoľany“ mal byť financovaný  z dotácie  

ŠFRB, doba splatnosti úverubola stanovená na 30 rokov s 1% úrokom. Odkúpenie 

stavebných pozemkov na výstavbu a technickú infraštruktúru obec zabezpečila  

z vlastného rezervného fondu. V priebehu roka 2008 boli pripravené podmienky  

pre výstavbu, odkúpené pozemky, pripravená projektová dokumentácia a vydané stavebné 

povolenie.  Krokom v prospech výstavby ďalších nájomných domov v ďalšom období bolo 

zo strany obecného zastupiteľstva rokovanie a dohoda s vlastníkmi pozemkov v kat. území  

Kecerovské Pekľany – časť Rybníky, kde bol schválený  nákup  pozemkov z vlastného 

rozpočtu a lokalite Šibeň, na ktorých uţ boli  postavené rodinné domy.  

 

 

Obnova miestnej infraštruktúry  obce Kecerovce 

 

Obecný vodovod, obecná kanalizácia, čistička odpadových vôd (ČOV), výstavba rigolov,  

chodníkov a ciest. 

 

Ako bolo v predchádzajúcej stati uvedené, značným problémom pre obyvateľstvo a obec 

po celú dobu bol stav obecného vodovodu a  absencia kanalizácie. Vodovod s jednou 

vetvou, vybudovaný v roku  1974, slúţil len pre časť  Kecerovské Pekľany a jeho zdrojom 

bol prameň v blízkosti areálu JRD, hospodársky dvor Pekľany. Ďalšími zdrojmi pitnej 

vody bola  studňa pre 12 -bytový  dom a súkromné studne pri rodinných domoch. 

 

    Príprava zámeru výstavby vodovodu a kanalizácie začala v roku 2000 súbeţne 

s prípravou výstavby bytových domov v Kecerovských Pekľanoch. Komplexný projekt 

výstavby celoobecného vodovodu, kanalizácie a následnú  údrţbu cestných komunikácií 

schválilo zastupiteľstvo v roku 2004 pod názvom „Obnova miestnej infraštruktúry obce 

Kecerovce“. So ţiadosťou o finančnú dotáciu bol uplatnený na  fond PHARE - SAPARD 

s tým, ţe obec bude realizáciu  projektu spolufinancovať 5%-tným podielom nákladu.  Po 

schválení dotácie  v roku 2004 ustanovilo obecné zastupiteľstvo 7-člennú komisiu pre 

dohľad nad stavebnou realizáciou a za predsedu ustanovilo  Ing. D. Petrenka.  21. 10.2004 

uzatvorila obec Kecerovce a obec Bačkovík zmluvu o nájme pozemku v kat. území obce 

Bačkovík na výstavbu spoločnej čističky odpadových vôd (ČOV).  5. decembra  2004 

vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie informáciu, ţe  stavenisko pre obnovu miestnej 

infraštruktúry bolo odovzdané dodávateľskej firme Eurovia, a. s. Košice a práce začali.  

Náročná a rozsiahla stavba obecného vodovodu a kanalizácie bola  ukončená  

a  skolaudovaná   9. decembra 2005. Následne obec niekoľkokrát, nobezúspešne 

jednalas Východoslovenskými vodárňami a kanalizáciami v Košiciach o bezodplatnom 

odovzdaní  diela do ich správy. Súbeţne s uvedenou realizáciou zastupiteľstvo  na 

rokovaní30.novembra 2005schválilo projektovú dokumentáciu výstavbyČOV.  

Vybudovaná bola pre 5 obcí a  po jej kolaudácii bola funkcia správcu zverená  obci 
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Kecerovce.  Po ukončení projektu  „Obnova miestnej infraštruktúry obce Kecerovce“ 

v  roku 2006 obec  vybudovala ešte cestu k základnej škole, ktorá nebola jeho súčasťou, 

výstavbu chodníka  v časti Kostoľany, riešila  tieţ aktuálny zosuv pôdy v Kecerovských 

Kostoľanoch (na ceste k cintorínu za zdravotným strediskom). V roku 2008 si v dôsledku 

poškodenia prívalovou vodou  vyţiadala opravuaj cesta smerom na Čiţatice a musela 

byť  vymenená lávka cez rieku Olšavu, spájajúcuobe časti obce. Chodníky boli 

vybudované v oboch častiach obce:  v časti Pekľany od nákupného strediska smerom ku  

Čiţaticiam a v kostolianskej časti smerom ku  Základnej škole. 

 

 

Revitalizácia obce Kecerovce  

 

  Po ukončení obnovy  a výstavby miestnej infraštruktúry sa mohla obec venovať príprave 

a realizácii projektu „Revitalizácie obce Kecerovce.“ Spracovaný bol v roku 2009 na 

základe uznesenia obecného zastupiteľstva z roku 2008. Jeho cieľom bola estetická úprava 

a ľahký bezbariérový prístup verejnosti do centrálneho  priestranstva pred budovou 

obecného úradu a do jej okolia,  vrátane k  autobusových zastávkam. Rozpočet projektu 

bol 656 543 Eur a  ţiadosť o jeho  financovanie obec uplatnila v roku 2009 k Výzve 

regionálneho operačného programu (ROP) 4.1.a 2010/1 -Regenerácia sídiel. Po schválení 

ţiadosti  obec dostala na realizáciu  dotáciu vo výške  95% z celkového  finančného 

nákladu, t. j.  - 623.716 eur.  5 % spolufinancovanie  v sume 32.827 eur bol podiel obce. 

Projekt bol  zrealizovaný v termíne -  05/2012-10/2013.   

V záverečnom roku volebného obdobia (2010) obecné  zastupiteľstvo schválilo ďalšie 

zámery a projekty na nasledujúce obdobie, ktorých plnenie uţ nezáviselo od vtedajších 

samosprávnych orgánov: 

 

1.  „Zberný dvor, kompostovisko Kecerovce“  - obec schválila aj podanie ţiadosti  

o nenávratný finančný príspevok (NFP). Celkový finančný náklad projektu bol 354 070 

eur, výška spolufinancovania obce predstavovala sumu  17 702 eur. Projekt nebol následne 

realizovaný.              

2.  „Zámer výstavby bytového domu pre mladé rodiny s beţným štandardom„  -  nebol 

realizovaný 

3.  „Dostavba základnej školy – s výstavbou telocvične a kuchyne s jedálňou„ –bol 

realizovaný v nasledujúcich volebných obdobiach (2011-2020) 

4.  vybudovanie nových ciest v rómskych osadách z dôvodu ich rozširovania –bol 

priebeţne realizovaný  

5.  rekonštrukcia budovy TJ - zrealizovaná.  
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6. Ţivot a rozvoj obce v období rokov 2011 – 2020 

 

V druhej dekáde 21. storočia začal  ţivotobce pod vedením novozvolených orgánov  

samospráv na čele so starostom Miroslavom Galas – Zaufalom. Po ustanovujúcom 

obecnom zastupiteľstve a zloţení sľubov boli sformulované zámery a priority rozvoja obce 

na nové volebné obdobie, s výhľadom do budúcnosti. Nové samosprávne orgány 

povaţovali za potrebné pokračovať a ukončiť rozpracované investičné akcie, zároveň 

prehodnotiť doposiaľ  pripravené projekty, oboznámiť sa so stavom hospodárenia obce 

a na základe toho stanoviť novésmerovaniejej rozvoja. Vzhľadom k potrebe neodkladne 

riešiť naliehavé úlohy a permanentné sa opakujúce problémy súvisiace so: 

-  stavom  technickej infraštruktúry obce, najmä obecným vodovodom, kanalizáciou a 

ČOV 

-  potrebou dobudovania materiálno-technickej základne školstva  

-  sociálnou starostlivosťou a sluţbami obyvateľstvu 

-  zlepšením bývania sociálne znevýhodneného obyvateľstva 

 

Priority obecnej samosprávy pre volebné obdobie 2010- 2014 na: 

 

1.  dobudovanie a rozšírenie sietí technickej infraštruktúry  

2.  údrţbu predškolského zariadenia – MŠ,  výstavbu II. etapy ZŠ  

3.  zlepšenie bývania a sluţieb pre sociálne a ekonomicky slabšie obyvateľstvo obce 

4.  zlepšenie  sluţieb v oblasti odpadového hospodárstva  

 

Zámery s výhľadom do roku 2020 rátali tieţ s: 

- aktualizáciou  Územného plánu obce, PHaSRa iných koncepčných materiálov 

- komplexným priestorovým dobudovaním základnej školy, vrátane výstavby školského  

ihriska, telocvične a kuchyne s jedálňou 

- pokračovaním výstavby nájomných bytov v časti Kecerovské Kostoľany  

- výberom nových stavebných lokalít v oboch častiach obce na výstavbu nájomných  

domov,majetkovým vysporiadaním pozemkov, územno-stavebným konaním,  

zabezpečením PD  a stavebnej realizácie   

- vypracovaním štúdií, koncepcií, programov a projektov, vrátane sociálnej inklúzie,  

kohézie a komunitnej  starostlivostis postupnou realizáciou úloh v nich zakotvených. 

 

Základné rozvojové hospodárske a sociálne dokumenty:  

 

- 2014 - Územný plán obce Kecerovce  na obdobie 2014-2018, v roku 2018 zadané 

spracovanieZmien a doplnkov k ÚP na obdobie 2018-2021  

- 2015 - Komunitný plán sociálnej starostlivosti obce Kecerovce na roky 2015-2020 

- 2016 - PHaSR obce Kecerovce na obdobie schválený na roky  2016 -  2022  

- 2018 - schválenie Komunitného plánu sociálnych sluţieb obce Kecerovce  na roky  
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2018– 2020 

- 2019 – uznes. č. 39/2019 k obstaraniuúzemno-plánovacej dokumentácie „Územný plán  

                   obceKecerovce – Zmeny a Doplnky č. 1.“  

- Vnútorné smernice pre činnosť obecného úradu 

- vyše 20 VZN, vrátane  ich aktualizácie.Významným pre spoluţitie obyvateľstva bolo 

VZN 3/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo 

obmedzené. Jeho účelom bolo a je, v súlade s platnými právnymi predpismi a s cieľom 

zabezpečiť verejný poriadok. Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické osoby na území 

obce v oblasti ochrany verejného poriadku, rušenia nočného kľudu, ochranu pred hlukom 

a vibráciami a ochranu vyuţívania poľnohospodárskej pôdy. Uvádza tieţ pravidlá pri 

organizovaní a konaní verejných kultúrnych podujatí.    

 

Orgány obecnej samosprávy plnili svoje úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych úprav, v súlade so zákonom  č. 138/1991 

Zb. o majetku obce. Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne, v naliehavých prípadoch  

boli zvolané mimoriadne rokovania. Plánovaný program rokovaní bol často dopĺňaný 

o mnoţstvo aktuálnych bodov, ktorých problematika si vyţadovala rozhodnutie, či 

stanovisko  kolektívneho orgánu. Platilo to aj pre činnosť komisií,  ktorých schôdze 

zvolávali a viedli ich predsedovia. Medzi permanentne opakujúce sa  problémy vyţadujúce 

rýchle rozhodnutia a riešenia starostu, patrili naďalej časté  havárie sietí technickej 

infraštruktúry. Mnoţstvo rokovaní sa uskutočnilo so spracovateľmi  projektov, pravidelne 

boli organizované kontrolné dni na stavbách a priebeţne sa riešili  problémy obyvateľov. 

Odborná a časová náročnosť na prácu ekonomicko-hospodárskeho a administratívneho 

aparátu obecného  úradu bola vyťaţenávysokým počtom stránok a riešením ich problémov, 

pritom sa podieľal na náročnej administrácii investičných a neinvestičných projektov. 

Reţim úradných hodín stanovuje stránkové dní v kaţdý pracovný deň dopoludnia a dva dni 

aj popoludní. Prehľad realizovaných úloh vyplývajúci zo stanovených zámerov, je 

konkretizovaný  v nasledujúcich tematických častiach v chronologickom slede. Obec v 

snahe zabezpečiť financovanie nákladných projektov z eurofondov, štátneho rozpočtu 

rezortov a iných fondov,  uplatňovala ţiadosti o dotácie a granty k výzvam operačných 

programov, kde bola úspešná. Takto zabezpečila financovanie projektov a realizáciu 

všetkých investičných a viacerých významných neinvestičných projektov. 

 

 

Bývanie a technická infraštruktúra 

 

Výstavba a údrţba nájomných bytov- reálna potreba nájomných bytov, podľa vyjadrenia 

starostu obce pre tlač, bola  aspoň 150 bytov, ak by mali byť  uspokojené všetky 

poţiadavky.  Reálne moţnosti a úlohy v oblasti technickej infraštruktúry obce, 

dobudovanie materiálno-technickej a priestorovej základne základnej školy a starostlivosť 

o majetok a ţivot obyvateľstva neboli tak optimálne, aby  umoţnili vyhovieť všetkým 

potrebám a poţiadavkám.   
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Na základe naliehavosti obecné zastupiteľstvo pristúpilo k riešeniu výstavby nájomných 

bytov hneď v roku 2011. 21. októbra  2011 schválilo  projekt  investičnej výstavby 

„Bytové domy niţšieho štandardu  - 30 b. j. v Kecerovských Kostoľanoch,“ ktorého  

realizáciabola plánovanáv termíne máj/2012 –  október/2013.  Ţiadosť o financovanie bola 

odstúpená na Štátny fond rozvoja bývania,  od ktorého  bol poţadovaný úver vo výške 75 

% z celkových nákladov. 15 % podiel financovania sa úverom zaviazala poskytnúť obec a 

10 % predstavoval  podiel svojpomocnej práce budúcich nájomníkov bytov. Celkový 

finančný nákladbol 472 995 eur, úmerne rozdelený na prestavanie počas  rokov 2012/2013. 

Zabezpečenie technickej vybavenosti k nájomným domov niţšieho štandardu 

predstavovalo rozpočtový náklad 232 605 eur. Obec rátala s dotáciou Ministerstva 

výstavby a reg. rozvoja SR vo výške 61.800,  finančné náklady na odkúpenie pozemku 

plánovala  poskytnúť  z vlastného  rezervného fondu. Súbeţne s podaním ţiadosti boli 

realizované rokovania s vlastníkmi pozemkov ohľadom ich odkúpenia a vysporiadania. 

Následne obec  plánovala odkúpenú plochu pozemkov geodetický rozčleniť na stavebné 

parcely a komunikácie. Toho času bol súbeţne riešený a schválený aj projekt daţďovej 

kanalizácie pre nájomné byty niţšieho štandardu v Kecerovských  Pekľanoch.Z bliţšie 

neuvedeného dôvodu, zrejme v dôsledku zmien  podmienok poskytovania dotácií zo 

ŠFRB,  obecné zastupiteľstvo schválilo v roku  2013 odpredaj projektovej dokumentácie 

nájomných bytov niţšej kategórie  Kecerovské Kostoľany  a 5- ročný prenájom pozemku 

počas  výstavby  v prospechdodávateľa. O rok neskôr uznesením č. 192/2014 

zastupiteľstvo schválilo odkúpeniezámeru a projektovej dokumentácie nájomných bytov 

niţšej kategórie  Kecerovské Kostoľany. V obsahu  VZN č. 1/2015 o podmienkach nájmu  

nájomných bytov vybudovaných z dotácií na obstaranie bytov, boli vopred stanovené  

podmienky nájmu. Uvedenúvýstavbuschválilo  obecné zastupiteľstve 30.6. 2016 a na 

nasledujúcom rokovaní  17.8.2016 rozhodlo o vyhlásení verejného obstarávania na 

zhotoviteľa zákazky „Podlimitná koncesná výstavba a prevádzka bytových domov – 

výstavba NB Kecerovce niţší štandard v počte 48 b. j. a technickej vybavenosti v časti 

Kecerovské Kostoľany“.48 bytových jednotiek bolo umiestnených v 4 bytových domoch 

(A1,A2, B1,B2). Financovanie výstavby bolo zabezpečené nasledovne: 60 % z celkových 

oprávnených nákladov – t. j. 1.178.800 eur formou  podpory  ŠFRB,  40% dotácia 

Ministerstva dopravy a výstavby  SR (MDaV SR) z oprávnených nákladov – t. j. 785.870 

eur a  z vlastných zdrojov obce – 11.67 eur. Súbeţne obec pripravovalazmluvy na odpredaj 

alebo prenájom obecných pozemkov v časti Pekľany, osada smerom na Bunetice. 

 

Dňa 5.2.2019 zastupiteľstvo schválilo obstaranie investície„Bytové domy niţšieho 

štandardu – Kecerovce, časť Kostoľany“ vrátane súvisiacej technickej vybavenosti 

v súlade s projektovou dokumentáciou(obsluţný  sklad, vonkajší vodovod, vonkajší kanál, 

rozšírenie distribučnej siete NN, NN prípojky, verejné osvetlenie, pevné  plochy, vjazd 

z vonkajšej komunikácie.) Obstaranie technickej vybavenosti predpokladalo finančný 

náklad v sume 254 912 eur, z toho dotácia MDaV SR bola vo výške 81.090, podpora 

ŠFRB úverom - 50.000, vlastné finančné zdroje – 123 822 eur. Obec sa zaviazala 

k dodrţaniu nájomného charakteru  bytov počas lehoty splácania úveru zo ŠFRB, najmenej 
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20 rokov a zriadiť záloţné právo na nájomné byty.V tom období uţ bolo potrebné 

investovať do údrţby  nájomných bytov, vybudovaných v časti Kecerovské Pekľany (v 

roku 2007). V rokoch 2016/7 bolo potrebné vymeniť poškodenú a opotrebovanúkrytinu na 

domoch, čo  bolo aj zrealizované.  

 

Obecný vodovod a kanalizácia– v roku 2011 bol obecný vodovod v časti Kecerovské 

Kostoľany uvedený do prevádzky a zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie  verejnej 

obchodnej súťaţe na prenájom obecného vodovodu. Keďţe v roku 2012 vznikla 

mimoriadne zlá situácia v zásobovaní vodou z obecného vodovodu,  obec zabezpečila 

odborný posudok, ktorý odporučil zlepšenie situácie riešiť pretlakom potrubia, 

pretlakovým čerpadlom. Osadenie pretlakového čerpadla vyţadovalo ochranu postavením 

budovy. Akcia bola financovaná v roku 2013 dotáciou z Enviroprojektu na obnovu 

vodovodných zdrojov výtlačným vodovodom. Súbeţne obec zadalavypracovanie  

realizačnej štúdie k výtlačnému  vodovodu  z náhradného vodného zdroja.  Pre 

zásobovanie rómskej osady v časti Kostoľany  bolo odporúčané  vykonať  

hydrogeologický prieskumom vodného zdroja v areáli bývalého JRD, kde bol predpoklad 

dostačujúcej výdatnosti. K schváleniu projektovej dokumentácie výstavby verejného 

vodovodu „Obec Kecerovce – vodovod“  došlo v obecnom zastupiteľstve 19.  februára 

2014 a v októbri bol schválený návrh na odkúpenie pozemku pre realizáciu projektu. Po 

začatí výstavby  obecného vodovodu v časti Kostoľany zastupiteľstvo  schválilo vyhlásenie  

verejno-obchodnej súťaţe o prenájme obecného vodovodu. Výstavba bolo dofinancovaná 

v roku 2015 z rezervného fondu obce, uhradené boli aj vodovodné prípojky a vodomery  

v sume 120.000 eur. Z kapitálových výdavkov  rozpočtu obce v roku 2017 bolo 

vyčlenených  96.000 eur na vybudovanie vodovodných prípojok a meračov pre 

domácností. V roku 2018 obec znovu riešila odstránenie havarijného stavu   a časté 

poruchy  na rozvode vodovodu a kanalizácii. Vzhľadom k sústavným problémom 

s funkčnosťou rozvodov vodovodu a kanalizácie bol starosta obce poverený 

zastupiteľstvom opätovne jednať s prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií 

(VVaK Košice) o prevzatí sietí do ich správy. V prípade odmietnutia bola obec rozhodnutá 

vypísať verejné obstarávania na odovzdanie majetku do správy odborne spôsobilej osobe. 

Súbeţne s riešením uvedených  problémov vedenie obce zabezpečovalo  rekonštrukciu 

priekop, výstavbu ciest a chodníka.V roku 2019 prijalo obecné zastupiteľstvo  uznesenie 

o zadaní vypracovania projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu a kanalizácie 

s prípojkami v oboch častiach obce. Realizovaná bola aj s finančnými prostriedkami 

rezervného fondu obce v roku 2020. Schválené bolo zároveň spolufinancovanie nákladu 

spojeného s obstaraním výmeny čerpadiel na obecnom vodovode,  rezervoár Kecerovské 

Kostoľany -Opiná. 

 

Kanalizácia a  čistička odpadových vôd (ČOV) 

 

V dôsledku havarijného stavuzamokrenia lokality s nájomnými bytmi niţšieho štandardu  

v roku 2011 bolo nevyhnutné pristúpiť k odstráneniu príčiny. Situáciu riešil projekt 

„Daţďová kanalizácia NB niţšieho štandarduKecerovce – časť Pekľany,“ na ktorého 
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spracovanie zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie financií z rezervného fondu vo výške 

40.000 eur. V tom istom roku  poverilo obecné zastupiteľstvo starostu obce zistiť moţnosť 

dobudovania  ČOV a rekonštrukciu kanalizácie v dôsledku opakujúcich sa havárií.25. 

februára 2012  OcZschválilo Prevádzkový poriadok  vodnej stavby ČOV.  Vzhľadom 

k nedostatku vody bol schválený aj nový vodný zdroj, ďalšia pozemná nádrţ  a rozšírenie 

technologickej  časti, na základe zmluvy medzi Kecerovcami a Bačkovíkom z roku 2004. 

Jednalo sa o pozemok  obce Bačkovík. 23. mája 2012zastupiteľstvo obce Kecerovce  

konštatovalo, ţe práce na dostavbe III. etapy ČOV (rozšírenie ČOV - vybudovanie 

pozemnej nádrţe a rozšírenie technologickej časti) zo strany obce Bačkovíkzačali.Obec 

Kecerovce sa po ukončení stala správcom ČOV a schválila ţiadosti obcí Bačkovík 

a Boliarov o pripojenie sa k hlavnému zberaču odpadového kanála a na ČOV.Na obecnej 

kanalizácii Kecerovce bola v roku 2013 zabezpečená výmena kanalizačného potrubia 

a šachty, na  hlavný zberač od roku  2014 boli napojené obce Kecerovce, Bačkovík, 

Rankovce a Boliarov. V roku 2016 obec  zabezpečila  údrţbu kanalizácie  a vodovodných  

prípojok. K opätovnému nastoleniu otázky rozšírenia vodovodu a kanalizácie v Niţňanskej 

osade Kecerovských Peklian došlo na rokovaní zastupiteľstva v roku 2019 av roku 2020 

v časti  Kecerovské Kostoľany. V roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo rozšírenie 

sietí vodovodu a kanalizácie  z prostriedkov rezervného fondu obce, tieţ  poverilo starostu 

obce, Miroslava Galas – Zaufala, k jednaniu s VVaK a. s. Košice vo veci moţnosti 

odkúpenia existujúceho vrtu na pitnú vodu v kat. území obce Opiná, pre účel napojenia 

obecného vodovodu.   

 

Komunikácie, chodníky, priekopy a rigoly 

 

Pri  rozdelení  rezervného fondu obce v roku 2011  obecné zastupiteľstvo schválilo 

vyčleniť z kapitálových výdavkov na výstavbu miestnej komunikácie v kostolianskej časti 

obce 16.600 eur z dôvodu prípravy  výstavby  nízko-štandardných nájomných bytov. V 

roku 2014 obdobne schválilo z rezervného fondu investovať 250.000 eur do  rekonštrukcie 

rigolov, výstavby chodníka a regenerácie verejného priestranstva.Tieţ z vlastného  

rozpočtu v roku 2016 zabezpečila úpravuprístupovej cesty a výstavburigolu k vodojemu. 

Zároveň na základe poţiadaviek poslancov bolo v roku 2017 zabezpečené:  dobudovanie 

prístupovej cesty k obecnej budove na športovom ihrisku, vyspravenie ciest v Niţňanskej 

osade a riešenie havárie na ceste v dôsledku prekopávok. K výstavbe cestnej 

komunikácieod Domu smútku k ZŠ v časti Kecerovské Kostoľany obec zadala v roku 2019 

vypracovanie geometrického plánu a projektu.  V tom istom roku bol  dobudovaný  

chodník, spájajúci obe časti obce  lávkou cez rieku Olšavu a schválený  projekt i finančné 

prostriedky na realizáciu výstavby a odvodnenie cesty vNiţňanskej osade(časť Pekľany). 

Z rozpočtu obce boli zakúpené a osadené ajretardery na miestne komunikácie z dôvodu 

nebezpečnej jazdy osobnými autami.  

 

Verejné a  účelové priestranstva obce 
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V roku 2011 obec vyčlenila a zabezpečila  spolufinancovanie projektu „Revitalizácia 

centra obce“ z rezervného fondu obce, ktorý v nasledujúcich rokoch úspešne zrealizovala 

zo štátnej dotácie.  Výstavba účelového ihriska v Kecerovských Kostoľanoch bola 

zrealizovaná v roku 2013 a v roku 2015  obecné zastupiteľstvo schválilo 

predloţenie  ţiadosti a projekto poskytnutie  dotácie na  výstavbu  multifunkčného ihriska. 

Uplatnená bola kvýzve a programu „Podporarozvoja športu,“ pričom sa obec 

zaviazala  5%-ným spolufinancovaním. V záujme komplexnosti úprav verejných 

priestranstiev bolazrealizovala  ajúprava parkoviska pri kultúrno-spoločenskej budove 

(bývalé kino).   

 

 

Podpora neinvestičných aktivít pre zlepšenie ţivota   komunít   

2011-2020 

 

Najvýznamnejším projektom v predmetnej oblasti bol projekt  „Podpora sociálnej 

inklúzie v obci Kecerovce.“ Obec ho so ţiadosťou o dotáciu uplatnila v roku 2012 na 

Fond sociálneho rozvoja a Európsky sociálny fond - operačný program  „Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia“ a bola úspešná. Trval  odoktóbra 2011doseptembra 2013 a  bol 

dodrţaný. Celkové oprávnené výdaje na realizáciu projektu boli - 96 500 eur, z toho výška 

sumy nenávratných finančných prostriedkov (NFP) – 91 675 eur a spoluúčasť obce 4 825 

eur. Cieľom projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu  rozvojom sluţieb, komunitnou 

činnosťou a jej sprístupnením obyvateľom marginalizovaných rómskych osád. Ich 

chudobu nie jemoţné povaţovať za jedinú príčinu sociálneho vylúčenia, k nej je potrebné 

priradiť nízku vzdelanosť, nezamestnanosť, etnický pôvod, národnosť, náboţenské 

vierovyznanie, zdravotný stav,  izoláciu a sociálne utrpenie.V týchto prípadoch ide 

o zlúčenie viacerých faktorov a  viacnásobné vylúčenie vo viacerých  oblastiach ţivota. 

Cieľom projektu bola aj sociálna súdrţnosť (kohézia) celej obecnej komunity. Od 

zlepšenia ţivotnej situácie a interakcie sociálne vylúčených skupín obyvateľstva sa 

očakávalo  preberanie zodpovednosti za riešenie vlastných problémov a zlepšenie svojej 

situácie, integrovanie cieľovej skupiny  obyvateľstva na trh práce, zabezpečenie vývinu 

plnohodnotných fyzických osôb a zamedzenie nárastu patologických javov. Na realizácii 

projektu sa ako partneri podieľali: Úrad práce, sociálnych veci a rodiny SR,  školy  

a  školské zariadenia,  zdravotnícke zariadenia, exekútorský úrad, Polícia, Všeobecná 

sociálna a všeobecná zdravotná poisťovňa, súdy a občianske zdruţenia. V rámci projektu 

obec zamestnala 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 4 asistentov terénnych sociálnych 

pracovníkov na: 

 

- vyhľadávanie klientov a riešenie problému v ich prirodzenom prostredí  

- poskytovanie sociálneho poradenstva, monitorovanie sociálneho stavu klientov a ich 

aktívne zapájanie  do riešenia problémov vlastnej  zlej sociálnej situácie, ako aj 

navrhovanie sociálnej intervencie. 
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7. Hospodársky ţivot v obciv období rokov 1999-2020 

 
 

Kedysi charakter obce a ţivota jej obyvateľstva určoval spôsob obţivy,  čo v tunajších 

podmienkach bolo predovšetkým poľnohospodárstvo a z časti hospodárska činnosť 

v lesoch.V súčasnosti je charakterizovať obec z hľadiska spôsobu obţivy obyvateľstva 

zloţité, niekedy nemoţné, pretoţe  uţ desiatky rokov väčšina obyvateľstva pracuje 

mimo  miestasvojho trvalého bydliska v rôznych zamestnaniach.  

 

Vychádzajúc zo zmien zloţiek štruktúry obyvateľstva Keceroviec, vystupuje najviac do 

popredia: vysoký nárast počtu obyvateľstva a vysoká nezamestnanosť  z dôvodu nízkeho 

stupňa  vzdelania a absencie odbornej profesijnej kvalifikácie. Potvrdzujú to výsledky 

sčítania obyvateľstva, ktoré  v roku 2011uvádzali, ţe z 1375 obyvateľov v produktívnom 

veku bolo  nezamestnaných 939 a zamestnaných len 436 osôb. Zo 436 zamestnaných bolo 

35 ţien na materskej dovolenke, 136 na rodičovskej dovolenke a 239  pracujúcich, 

z ktorých  65 odchádzalo za prácou mimo obec. Podľa druhu ekonomickej činnosti 

zamestnanípracovali v týchto odboroch:  90 osôb v poľnohospodárstve (pestovanie plodín, 

chov oviec), 15 v lesnom  hospodárstve, 11 –v ťaţbe uhlia, lignitu a kovových rúd,79  vo 

výroba tovarov (potraviny, nápoje, odevy, textil, koţené výrobky)4 –v oblasti tlače 

a reprodukcii záznamových médií, 10 –v oblasti spracovania dreva a výrobkov z neho, z 

prútia a slamy, 6  pracovalo privýrobe papiera, 7 v súvislosti s výrobou chemikálii,  2 vo 

farmaceutike, 31 - privýrobe výrobkov z gumy, plastov a minerálov, 33 – 

v spracovaníkovov a výrobe kovových konštrukcií, 34 v oblasti práce s počítačmi, 

elektronikou a elektrickými zariadeniami, 17 -v strojárstve, 38 –vo výrobe motorových 

vozidiel, prívesov a komponentov, 28 –vo výrobe a dodávateľstve energií,18 vo 

veľkoobchode a maloobchode, 13 v skladovej činnosti a doprave.    

 

 

Poľnohospodárstvo  

 

Obrábanie pôdy a chov hospodárskeho dobytka sú základnými činnosťami obţivy 

človeka od pradávna  nielen v tejto obci, ale na celej planéte. Umoţnili usadlý spôsob 

ţivota, pestovanie obilia a domestifikáciu zvierat. Dlhé tisícročia sa spôsob výroby a 

nástroje na obrábanie pôdy a dorábanie obţivy nemenili, aţ s príchodom priemyselnej 

revolúcii sa objavili stroje a mechanizmy uľahčujúce dorábanie obilia,  plodín a krmu pre 

zvieratá. Majetkové vzťahy k pôde tých, ktorí na nej pracovali sa po stáročia nemenili 

a väčšina obyvateľstva nepracovala na vlastnej pôde. K revolučným zmenám v našom 

prostredí došlo v polovici 19. storočia, kedy mohli niektorí bývali roľníci – urbárnici,prísť 

k nadobudnutiu  pôdy kúpou. Obdobne sa tak stalo aj po vzniku I. Československej 

republiky, najmä však po II. svetovej vojne,  kedy bola veľká časť pôdy znárodnená 

a následne rozpredaná a pridelená aj bezzemkom.  Tak tomu bolo aj v katastrálnom  
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územíobce Kecerovce, kde bola skonfiškovaná pôda veľkostatku. Roľníci sa však dlho 

vlastníctvu pôdy netešili,  lebo v rámci  socializácie poľnohospodárstva, im bola v roku 

1957 odňatá dospoločného jednotného roľníckeho druţstva (JRD). Tu hospodárili spoločne 

na druţstevnom a pre svoju potrebu im boli pridelené na výsadbu záhumienky. Obec 

Kecerovce pozostávala z dvoch samostatných obci,  kaţdá mala svoj hospodársky dvor 

JRD. Po zlúčení obcí dostali Kecerovce charakter strediskovej obce obvodného významu. 

Pri neskoršom zlučovaní malých JRD do veľkoplošných poľnohospodárskych podnikov, sa 

kecerovské JRD stalo sídlom veľkoplošného poľnohospodárskeho druţstvas vyše 10 

hospodárskymi dvormi. Miestne  JRD sa najprv  zmenilo na JRD Makovica, nakoniec na  

JRD Československej ľudovej armády. Hospodárilo na veľkej výmere pôdy, na ktorej sa 

darilo obilninám, ale najmä technickým plodinám ako repka olejná, horčica čierna, ľan 

a krmoviny. Ţivočíšna výroba sa zameriavala na chod hovädzieho dobytka, ošípaných 

a oviec. Kaţdý hospodársky dvor mal svojich stálych zamestnancov, ale 

riadeniea prosperitu zabezpečovalo vedenie tunajšieho administratívno-hospodárskeho 

centra sídliaceho v novej a modernej budove. Po zmene spoločensko-politických pomerov 

a zrušení plánovaného hospodárstva po roku 1990, sa podobne  ako ostatné JRD postupne 

rozdelilona menšie hospodárske jednotky. Nakoniec došlo k rozdrobenosti na  pôvodné 

hospodárske dvory, ktoré  sa bez podpory štátu v priebehu 5 – 7 rokov niekoľkokrát  

transformovali a nakoniec zanikli. Keď v zmysle reštitučného zákona  pôdu získali bývalí 

vlastníci, obrábaťsi ju mohol dovoliť uţ len málokto. Chýbali zvieratá, mechanika, stroje, 

automatické linky,  skúsenosti a schopnosti dvoch generácií z hospodárenia na pôde.  

Väčšina vlastníkov prenechala pôdu  zmluvným prenájmom za pár korún, alebo za 

naturálie (obilie) cudzím poľnohospodárskym spoločnostiam. Ľudia boli spokojní aspoň 

s tým, ţe polia nestoja úhorom zarastené burinou a náletom ako v iných katastroch. 

V rokoch 1997- 2002 si väčšinu tunajšej pôdy prenajal poľnohospodársky podnik AGRO-

GASKO Trebišov. Produkciu ţivočíšnej výroby zameral na výrobu mlieka, bravčového 

mäsa a jahňaciny, v rastlinnej výrobeobsial určitú plochu obilím, ďalšiu krmovinami 

potrebnými pre vlastné hospodárske zvieratá. Kým v roku 1999 chovala firma 120 kusov 

hovädzieho dobytka, z toho 77 dojníc, o rok neskôr  sa počet dojníc zníţil a ich úţitkovosť 

mala klesajúcu tendenciu. Pre porovnanie uvádzam:v roku 1999 bolo 3612 l mlieka na 

dojnicu, v roku 2000, uţ len 2913 litrov. Mlieko bolo dodávane do podniku Zempmilk 

Michalovce, no v roku 2001 došlo k zrušeniu chovu dojníc úplne. Obdobne sa situácia 

vyvíjala aj v chove ošípaných. Kým vroku 2000 bolich stav- 198 kusov, v roku 2001 len 

175. V tom istom roku začala spoločnosť s chovom oviec,  zakúpila270 kusov bahníc 

a umiestnila ich na hospodársky dvor Mudrovce. Chov bol zameraný na reprodukciu 

jahniat, produkciu mäsa a syra. V roku 2000 podnik zamestnával  44 pracovníkov, v roku  

2001 zníţil ich počet na 26, z toho na hospodárskom dvore v  Pekľanoch ostalo  10, na 

hospodárskom dvore Kostoľany 16 pracovníkov. Štruktúra zamestnancov pozostávala z 5 

traktoristov, 10 ošetrovateľov hospodárskych zvierat, 3 opravárov poľnohospodárskych 

strojov i náradia a 8 technicko-hospodárskych pracovníkov. Stav mechanizácie a strojov 

bol nasledovný: 4 nákladné motorové vozidlá, 12 traktorov, 2 stroje na sadenie  a siatie, 6 

prívesov a návesov, 6 pluhov a brán, 2 rozmetače hnojív, 2 nakladače umelých hnojív, 2 

obracače a zhrňovače,  2 samozberacie vozy „Horal,“ 1 stroj na lisovanie a balenie 



 
 

58 
 

„Heston,“ 1 stroj na zberové práce a mlátenie, 1 kosačka na trávu, 1 postrekovač, 1 stroj na 

dojenie a 1 stroj na prepravu krmív. V tom čase mal podnik údrţbársko-opravárenské 

stredisko na hospodárskom dvore v Kecerovských Kostoľanoch, vyuţíval a prevádzkoval 

budovy a zariadenia bývalého JRD: 4 garáţe, 1 senník, 1 sklad obilia, 1 kôlňu na 

uskladnenie strojov, krytú siláţnu jamu a 1 pozberovú linku.  Roky 2000 a 2001 boli 

ekonomicky nepriaznivé, podnik nebol schopný splácať lízing za kolesové traktory 

a kombajny a bol nútený ich vrátiť. Neplatil obci dane z nehnuteľnosti a došlo k likvidácií 

chovu ošípaných. Nakoniec v roku 2002 vedenie spoločnosti rozhodlo o jejlikvidácii a časť 

mechanizačných prostriedkov previedlo na nového prenajímateľa pôdy a areálus 

budovami. Časť pôdy ešte AGROTRADE Vojčice mala v prenájme do roku 2006. V roku 

2007 obidve poľnohospodárske firmy: AGRO-GASKO Trebišov  a AGROTRADE 

Vojčice poţiadali obec Kecerovce o odpis pohľadávok na daniach z nehnuteľnosti, s čím 

zastupiteľstvo 24. 1. 2007 súhlasilo. Poľnohospodárskej činnosti sa v obci venoval 

a venuje iba jeden súkromne hospodáriaci roľník, občan Keceroviec - Pavol Jesenský, 

ktorý pôvodne obhospodaroval 31 ha pôdy,  v ostatných rokoch obhospodaruje 13 ha. 

 

Od roku 2002 sa stal väčšinovým prenajímateľom pôdyv katastroch obcí Kecerovské 

Kostoľany a Kecerovské Pekľany súkromný podnikateľ a majiteľ firmy - Alojz 

Konkoľovský - TATRAKONBoliarov, ktorý obhospodaruje pôduvo výmere 958 ha. Do 

toho času sa jeho  spoločnosť venovala najmä podnikaniu v nákladnej doprave. Po 

rozšírení činnosti o poľnohospodársku  výrobupremiestnil sídlo firmy z Boliarova do 

areálubývalého JRD v Kecerovciach, č. 272. Pôdu  vyuţíva na rastlinnú výrobu zameranú 

na pestovanie obilnín:  pšenice, jačmeňa, tritikale a olejnín:repky a slnečnice.  Vzhľadom 

k tunajšej ťaţkej pôde je na jej zúrodnenie a zlepšenie výnosov nevyhnutné kaţdoročne 

investovať zvýšené finančné prostriedky, venovať väčšiu starostlivosť, modernizovať 

dopravnýstrojový park i mechanizmy.  Okrem vlastných finančných prostriedkov sa snaţil 

na tento účel zabezpečiť a vyuţiť aj štátne dotácie. Vozový park firmy v oblasti 

poľnohospodárstva vyuţíva poľnohospodárske stroje a techniku, nákladné autá, stavebné 

stroje, teleskopické manipulátory a pásové rýpadlá. Činnosti v oblasti nákladnej cestnej 

dopravy sa od roku 2014 venuje spoločnosť TATRAKON PLUS, s.r.o. Kecerovce 272 -  

Alojz Konkoľovský a Ing. Zuzana Forgáčová. V roku 2020 zamestnávala firma Alojz 

KonkoľovskýTATRAKON a spoločnosť  TATRAKON PLUS s. r. o so sídlom 

v Kecerovciach spolu 24 zamestnancov, z toho 9 v poľnohospodárstve a 15v nákladnej 

doprave. Značný problém pre hospodárstvo spoločnostípredstavuje poškodzovanie 

poľnohospodársky vyuţívaných plôch  mnohopočetnou  rómskou komunitou. Škody na 

porastoch spôsobujú prejazdom nákladných aut a rôznych atypických, svojpomocne 

vyrobených„dopravných prostriedkov“ cez polia do lesov za účelom zabezpečenia 

palivového dreva pre svoje domácností.  

 

 Čo sa týka bývalej honosnej  administratívnej budovy JRD, tá bola po zániku JRD pre 

nákladovosť prevádzky ponechaná bez uţívania. Následne a postupne bola  miestnym 

a okolitým obyvateľstvom svojvoľne úplne demontovaná a materiál  rozkradnutý. Podľa 
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informácií   pouţiteľnýstavebný materiál bolvyuţívaný na nelegálnu výstavbu rodinných 

domov v osadách,  najmä  kostolianskej časti Keceroviec. V súčasnosti  sa z buriny pri 

vstupe do obce týčia do výškyuţ len torzá betónových nosníkov, vystuţených kovom. 

Okrem ohrozenia ţivota a neestetického dojmu sa v sutinách nachádza rôzny odpad, 

v ktorom sa zdrţiavajú hlodavce. Obec ţiadala nového nájomcu hospodárskeho dvora 

bývalého JRD o odstránenie ostatkov stavby, no keďţe plocha nepatrí do nájomnej 

zmluvy, na výzvu nereagoval.  

 

Na základe zákona NR SR č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva a pozemkových spoločenstvách bol vypracovaný celoslovenský 

časový harmonogram realizácie. Do I. etapy bol zaradený kataster časti obce  Kecerovské 

Pekľany, kde prípravné práce na základe  uznesenia obecného zastupiteľstva začali v roku 

1996. Šlo o  administratívne a organizačné práce pri spracovaní Registra obnovenej 

evidencie pozemkov (ROEP) – pozemkové úpravy v extraviláne katastrálneho územia, 

(sceľovanie vlastnícky rozdrobenej pôdy – komasáciu).  K uvedenému účelu  bola 

vytvorená komisia zloţená zo zástupcov obce, Pozemkového úradu Košice-okolie, 

Slovenského pozemkového fondu a katastrálneho úradu. Za účelom oboznámenia občanov, 

vlastníkov pôdy bolo zvolané z úrovne obce verejné zhromaţdenie,na ktorom bol 

zverejnený Časovo-tematický harmonogram postupu prác.  Úprava sa týkala pozemkov  

známych i neznámych vlastníkov. V závere prác, v máji 2000, bol verejnosti predloţený 

návrh operátuROEP  na pripomienkovanie a po jeho uzatvorení a ukončení v novembri 

2000 bol zápis predloţený za účelom novýchúprav do katastra nehnuteľnosti. K vyhláseniu 

platnosti došlo v septembri 2013. Pozemkové úpravy ROEP v katastrálnom  území 

Kecerovské Kostoľany boli realizované v období 2007/2011, ich platnosť bola vyhlásená  

v apríli 2011. 

 

Drobnochov hospodárskych a domácich zvierat v réţii obyvateľstva takmer zanikol. Uţ 

len staršie rodiny chovajú pre svoju potrebu pár sliepok a včelárstvu sa venuje Vincent 

Gimera. Dohľad nad zdravotným stavom hospodárskych zvierat a divej zverivykonáva 

v katastri obce Regionálna potravinová správa Košice-okolie. Obec v súčinnosti s ňou 

zabezpečovala monitorovanie stavu a v prípade potreby prijímala opatrenia na odstránenia 

nákazy, pričom  mala povinnosť plnenie opatrení kontrolovať. V priebehu obdobia 

uplynulých 20 rokov sa vyskytla vo svete, vrátane  Slovenska, pandémia vtáčej chrípky, 

v rámci ktorej boli likvidované nakazené chovy. V rokoch 2001-2005  vypukla epidémia 

BSE hovädzieho dobytka a   v roku 2017 -2018 sa rozšíril  africký  mor ošípaných 

u diviačej zveri. Jeho prenosom boli nakazené zvieratá v severnom Maďarsku 

a prirodzeným pohybom sa nákaza v roku 2019 rozšírila do blízkeho  okresu Trebišov. 

V našom prostredí boli vykonané opatrenia na ochranu diviačej zveri a domácich chovov. 

V obciach nárazníkovej zóny okresu Trebišov museli byť likvidované malochovy  

ošípaných a usmrtená  diviačia zver. V Olšavskej doline, vrátane Keceroviec, sa nákaza 

nevyskytla.    
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Hospodárska činnosť v lesoch 

 

Na území obce sa nachádzajú štátne lesy na ploche 220 ha v severozápadnej časti 

katastra, urbárske spoločenstvo lesných pozemkov  má výmeru cca 30 ha. Hospodárska 

činnosť v štátnych lesoch v oblasti Keceroviec spadala od roku 1948 -do roku 2000  pod 

riadenietunajšej hospodársko-administratívnej jednotky lesnej správy, ktorá mala rôzne 

názvy.  Od 1.1.2000 došlo k zmene organizačného systému lesného hospodárstva, pričom 

boli zriadené lesné správy a lesné hospodárske obvody. Lesná správa Kecerovce 

obhospodarovala do roku 2002 lesné pozemky o výmere 3866 ha a lesné porasty na ploche 

3748 ha. Podliehalo jej  6 lesných obvodov, z ktorých mal kaţdý svojho lesníka, 

v ťaţobnej činnosti pracovalo 18 a v pestovateľskej 15 pracovníkov, z toho 14 len 

sezónne.Ťaţiskové úlohy boli zapracované do desaťročných plánov obnovnej ťaţby, 

výchovnej ťaţby a bilancovaného  desaťročného plánu ťaţby drevnej hmoty. Po odovzdaní 

časti lesných porastov pôvodným majiteľom bola plocha lesa a bilancované úlohy zníţené. 

Hlavným odberateľom drevnej hmoty štátnych lesov  bola Bukóza Vranov, ale aj ďalšie 

slovenské drevospracujúce firmy a celulózky. Od roku 2002 je bývala Lesná správa 

Kecerovce začlenená do Lesnej správy Svinica, vrátane pracovníkov a lesného 

hospodárskeho plánu. Tunajšie a okolité lesy bohaté na drevnú surovinu, zver a plodiny 

poskytovali  v histórii významný spôsob obţivy  obyvateľstvu.Lesná správa 

Svinicazamestnávala na trvalý pracovný pomer a sezóne práce v tunajších lesoch 10 – 20 

osôb. Súkromné lesy sú obhospodarované pozemkovými  spoločenstvami,  ktoré si zaloţili 

tunajší občania, vlastníci lesných pozemkov, podľa pôvodného urbára. 

1. Pozemkové spoločenstvo SKALKA I. Kecerovce – vzniklo 27.2. 1996 a zdruţovalo 

vlastníkov lesnej pôdy vo výmere 27 ha. Predsedom spoločenstva bol  Imrich Ruščák, 

neskôr túto funkciu zastával jeho syn Jaroslav. Zhromaţdenie členov spoločenstva 

SKALKA I.  rozhodlo, ţe dňom 30.6.2014 sa ruší a vlastníci lesnej pôdy si za štatutárneho 

zástupcu na majetok bývalého pozemkového spoločenstva zvolili väčšinového podielnika 

Jaroslava Ruščáka. Lesným hospodárom je Ing.  Miţáková.  

1. Pozemkové spoločenstvo SKALKA II. Kecerovce vzniklo v roku 1996, jeho 

predsedom bol Imrich Korečko. Dňom   22.11. 2014 si spoločenstvo na valnom 

zhromaţdení zvolilo nový 5-členný výbor a revíznu komisiu. Za predsedu bol zvolený Ján 

Dolný, odbornú správu lesného hospodárstva zabezpečuje Ing. Miţáková. Pozemkové 

spoločenstvo SKALKA II. Kecerovce zdruţuje  vlastníkov lesnej pôdy  vo výmere asi 40 

ha a vykonáva činnosť v lesnom hospodárstve a ostatné sluţby v lesníctve.   

2. Pozemkové spoločenstvo Urbariát HÁJ Kecerovce bolo zaloţené a ustanovené 

valným zhromaţdením 22.11. 2014 za účelom vykonávania lesného hospodárstva 

a ostatných sluţieb v lesníctve, ale v katastrálnom území obce Kecerovský Lipovec. 

Obhospodaruje les o ploche pribliţne 30 ha, ktorý je podielovým vlastníctvom niektorých 



 
 

61 
 

obyvateľov Keceroviec.Jeho predsedom je Ondrej Matej, lesným hospodárom  Ing. 

Miţáková. 

Poľovníctvo a starostlivosť o lesnú zver 

 

Slovenský poľovnícky zväz je dobrovoľná spoločenská organizácia zdruţujúca občanov 

SR, ktorí vykonávajú právo poľovníctva. Jeho organizačnou jednotkou je poľovné 

zdruţenie hospodáriace na poľnohospodárskej a lesnej pôde.Poslaním zdruţenia je ochrana 

a starostlivosť o lesnú zver, udrţiavanie jej početných stavov, zimné dokrmovanie, ochrana 

poľovného revíru proti epidémiám zveri, udrţiavanie poľovníckych  stavieb (poľovnícka 

chata, posedy, kŕmidlá), organizovanie poľovačiek,  brigád, i ochrana  poľnohospodárskej 

pôdy pred poškodzovaním lesnou zverou.    

PôvodnéPoľovnícke zdruţenie Stavenec, zaloţené 18.11.1994,tu pôsobilo do roku 

2009 v poľnom revíri s výmerou 1757 ha. Patrili mu časti územia v katastroch obcí: 

Kecerovce, Čiţatice a Mudrovce. Predsedom zdruţenia bol Pavol  Bobaľ.11.5. 2009 došlo 

k zmene, pri ktorej zdruţenie zaniklo avznikloPoľovnícke zdruţenie TATRAKON 

Kecerovce-Bunetice. K jeho transformácii došlo 24.8. 2013. 16. marca 2017 

vznikloPoľovnícke zdruţenie TATRAKON so sídlom - Kecerovce, č. 272. Predsedom 

je Alojz Konkoľovský, podpredsedom Jozef Cifranič, poľovným hospodárom Pavol 

Mazák, finančným hospodárom Slavomír Bobaľ. Zdruţenie hospodári v poľovnom revíri 

Staveneco rozlohe 1740 ha, z tohoma  411 ha lesnej pôdy v prenájme  od podniku Štátne 

lesy  Košice. Ma 12 členov a niekoľkých čakateľov. Poľovnou zverou je zver jelenia, 

srnčia a diviačia. Na návrh Alojza Konkoľovského bola v údolí lokality Dubiny 

vybudovaná v roku 2013 poľovnícka chata Trisceneca blízko nej v tom istom roku aj 

kaplnka sv. Huberta, patróna poľovníkov.Dňa 24. augusta2013 obidve stavby poţehnal 

a vysvätilKošický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober.Za ochranným sklom  je 

inštalovaný  reliéf – drevorezba s tematikou sv. Huberta, patróna poľovníkov. Vedľa 

kaplnky je osadená mramorovou pamätná  tabuľa a textom:  Reliéf sv. Huberta patróna 

poľovníkov poţehnal košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober dňa 24. 

augusta 2013. Autorom reliéfu je rezbár, kecerovský rodák Jozef Pankuch, ktorý ho 

daroval poľovníckemu zdruţeniu. Slávnostného podujatia apoţehnania sa zúčastnili 

významní hostia:Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., člen prezídia Slovenského poľovníckeho 

zväzu,funkcionári Okresnej poľovníckej komory Košice-okolie a  OkO Poľovníckeho 

zdruţenia  Košice-okolie,  starostovia obcí, kňazi, rodinní príslušníci členov zdruţenia 

a verejnosť z okolitých obcí. Pri chate organizujú poľovníci kaţdoročne 

v augustepoľovnícke dni pre svojich hostí, priateľov, priaznivcov,  rodiny a verejnosť.  

 

     Záujmový a spoločenský ţivot zdruţenia je pestrý a bohatý. Realizovaný je v zmysle 

ročných plánov činnosti, ktorých súčasťou je plán spoločných poľovačiek, brigád na 

udrţiavanie poľovných zariadení (chata, kaplnka, posedy, krmelce), úlohy starostlivosti 

o zdravotný a početný stav zveri i prikrmovanie  v zimných mesiacoch.  Okrem toho sa 
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členovia - poľovníci odborne vzdelávajú, trénujú streľby, pravidelnesa 

zúčastňujúceloštátnej poľovníckej výstavnej prehliadkychovateľských trofejí 

a poľovníckych podujatí v areáli kaštieľa vo sv. Antole, ale ajokresných prehliadok trofejí, 

súťaţí poľovníckych psov, kultúrno-spoločenských podujatí,  výstavapoľovníckych trhov. 

V roku 2017 bol v rámci celoštátnych poľovníckych dní vo sv. Antole ocenený Alojz 

Konkoľovský najvyšším slovenským poľovníckym vyznamenaním -  medailou sv. 

Huberta, za mimoriadne zásluhy v rozvoji poľovníctva. Medailu mu odovzdal prezident 

Slovenského poľovníckeho zväzu spolu s ministrom pôdohospodárstva SR. 9. júna 2019 sa 

členovia zdruţenia zúčastnili  9. ročníka Okresného poľovníckeho dňa v Niţnej Hutke 

v réţii Okresnej poľovníckej komory Košice-okolie a OkO Slovenského poľovníckeho 

zväzu Košice-okolie. Tento deň bol zároveň oslavami 50. výročia zaloţenia Slovenského 

poľovníckeho zväzu, ktorého spoluorganizátorom bolo aj  PZ TATRAKON Kecerovce. 

Jeho  vyvrcholením bola svätá  omša celebrovaná ThDr. Jozefom Ondovčákom, PhD. Pri 

tejto príleţitosti na návrh výboru PZ TATRAKON Kecerovce bola mimoriadne udelená 

striebornámedaila Inmemoriam Karolovi Šablatúrovi, ktorý bol dlhoročným členom 

výboru PZ. Prezident SPZ, Ing. Lehocký ju odovzdal  manţelkeneb. Karola Šablatúru. 

V rámci osláv  bola v Slanských vrchoch osadená a vysvätená drevená socha Svätého 

Huberta vysoká 3,2 m, váţiaca  takmer dve tony.Počas okresného poľovníckeho dňa boli 

pripravené rôzne atrakcie a predajné stánky s potrebami  poľovníkov. V rámci súťaţe 

o Zlatú varešku Okresnej poľovníckej komory Košice-okolie, varili poľovnícky 

guľáš.Tunajší poľovníci dosahujú dobré výsledky pri hodnotení trofejí, čo je zrejme 

z publikovaných prehľadov v poľovníckom časopise Okresného poľovníckeho 

zväzu.Udelené boli medaily: zlatá – Pavlovi Bobaľovi, strieborná – Alojzovi 

Konkoľovskému, bronzové – JUDr. MartinoviKonkoľovskému, Pavlovi Mazákovi, Ing. 

Pavlovi Sotákovi, Jozefovi Cifraničovi, Slavomírovi Imrovi, Ing. Jozefovi Mičuchovi a 

Jozefovi Horvátovi. Výsledky  starostlivosti o zver sú zrejme z poľovného hospodárenia 

v revíre, zdravia a počtov zveri, prístupu členovk poľovníctvu a z úspechov získaných 

trofejí spoločných a individuálnych poľovačiek. Poľovnícke zdruţenie venuje pozornosť aj 

výcviku poľovníckych psov. 29.10.2017 organizovalo predbeţné klubové skúšky farbiarov 

pre slovenské kopovy, ktoré pozostávali zo šiestich disciplín. Poľovnícke zdruţenie 

TATRAKON je zaradené do Chovateľskej oblasti S XI Prešovská oblasť, číslo revíru 28.  

 

Výbor  zdruţenia kaţdoročne pripravoval výročnú členskú schôdzu, na ktorej 

hodnotilplnenie plánu činnosti a schválil plán  na nasledujúci rok,  správu poľovníckeho 

hospodára a kontrolóra zdruţenia, správu o pouţití výnosov hospodárenia, schvaľoval 

rozpočet,výšky členských podielov a príspevkov, zaoberal sa informáciami o ţiadostiach 

kandidátovna členstvo v zdruţení a  schvaľoval   prijatie kandidátov za členov zdruţenia. 

Členovia a čakatelia na členstvo v PZ si plnili povinnosti vyplývajúce zo stanov 

a uznesení, vrátane opatrení  súvisiacich s nákazou lesnej zveri.  Tradičný miestny  deň 

poľovníctva usporiadaný  v auguste 2019 sa uskutočnil v spojení s oslavou ţivotného 

jubilea - 50 rokov Jozefa Horváta, člena zdruţenia.  
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Sluţby v obci 

 

1. zabezpečované z úrovne obce prostredníctvom iných subjektov  

 

1.1starostlivosť o zdravie obyvateľov - prostredníctvom miestnych neštátnych  

ambulanciía  lekárne 

1.2  sociálna starostlivosť v súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Košice- 

okolie   (ÚPSVaR) 

    1.3  zber a vývoz  tuhého domového odpadu- Kosit Košice 

   1.4  obchodná sieť, pohostinstva, drobné osobné sluţby, ţivnostníci 

    1.5 autobusová doprava – prostredníctvom SAD Košice 

    1.6  energetika + verejné osvetlenie – Východoslovenská energetika  Košice    

    1.7  mobilní operátori,   signály TV, internet, optická sieť 

1.8 poštové sluţby  

 

 

2. vlastné sluţby  obce  

 

    2.1   pohrebné sluţby 

    2.2   poţičiavanie priestorov a vecí za úhradu 

    2.3   miestny rozhlas  

 

 

 

1. sluţby zabezpečované z úrovne obce prostredníctvom iných subjektov 

 

1.1  Starostlivosť o zdravie obyvateľov 

K zmene systému  starostlivosti o zdravie obyvateľstva došlo po roku 1990, v dôsledku 

politických a spoločenských zmienv krajine. Pôvodne vytvorená štátna sieť obvodných  

zdravotných stredískbola lokalizovanáv strediskových obciach, vrátane Keceroviec a ostala 

zachovaná. Po roku 1992 bolo  na základe schválenej legislatívy samosprávam alekárom 

umoţnené zriaďovať neštátne súkromné ambulancie, čo väčšina vyuţila.Sluţby 

zdravotníckej starostlivosti v obci Kecerovce prešli do kompetencie neštátnych 

ambulancií: praktického všeobecného lekára, detského lekára a stomatológa, privatizovaná 

bola aj miestna lekáreň. Priestory, v ktorých pôsobili a pôsobia, sú v jednom prípade  

súkromné, v druhom obecné. V súkromnej budove č. 343 je umiestnená ambulancia 

všeobecného praktického lekára a lekáreň. V prenajatých priestoroch obce (budova č. 61), 

je umiestnená detská ambulancia a stomatologická ambulancia. V roku 2016 obecné 
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zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť na projekte „Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti“v rámci ktorej bola rekonštruovaná    budova  č. 61. 

 

V tunajšej ambulancii pre dospelých pôsobil do roku 1998 všeobecný lekár, MUDr. Jozef 

Hreha, ktorý v uvedenom roku odišiel do dôchodku. Budovu s ambulanciou a bytom mal  

v súkromnom vlastníctve, obci juodpredal v roku 2001. Na pozíciu  všeobecného 

praktického lekára pre dospelých toho času nastúpila  MUDr. Mária Líšková, ktorá v obci 

pôsobila do roku 2019 v súkromnej neštátnej ambulancii ( budova č. 343).Od roku 2019 je 

tunajším všeobecným lekárom pre dospelých MUDr. Daniel Stekauer, KELIMED, s. r. o.. 

V tomto objekte je  umiestnená aj Lekáreň Ema, prevádzkovaná spoločnosťou s. r. o. 

Ema.V detskej ambulancii pôsobila do roku 2001  detská lekárka  MUDr. Eugénia 

Miškovičová (MIVA),  následne ju prevzal a v rokoch 2001 – 2011 v nejordinoval detský 

lekár,  MUDr. Milan Chrena.Ambulanciaje umiestnená v obecnej budove, ktorá  bola 

zrekonštruovanou v roku 2006 s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Od 

roku 2012 doposiaľ je všeobecnou lekárkou pre deti a dorastMUDr. LauraJelčová, 

V  stomatologickej ambulancii v hodnotenom období pôsobili lekári: MUDr. Sič, neskôr  

MUDr. Elena Doláková, v  súčasnosti  - MUDr. EmiliánGramata, (spoločnosť Gradent).  

 

Obec v snahe vyhnúť sa kritickej situácii, prípadne epidémií, či inej nákaze, priebeţne 

zabezpečuje nákup dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných prostriedkov na 

odstránenie zamorenia obydlí a osôb  (v osadách) na vlastné náklady, alebo náklady 

spolufinancuje. Takáto situácia sa vyskytla v roku 2011 a 2015, kedy obecné 

zastupiteľstvo schváliloposkytnutie finančnýchvýdavky vo výške 15%,z celkového 

nákladu výdavkov za dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu obydlí a osôb v 

marginalizovaných komunitách obce.  Z infekčných chorôb sa v segregovaných osadách 

obce sporadicky vyskytovala  ţltačka a TBC, na ktorú naposledy - v roku 2020, ochorelo 

10 obyvateľov.  Počas testovania obyvateľstva priebehu epidémie koronavírusuCovid 

19v apríli 2020 bolo v obci vykonané testovanie osôb, pričom nákaza nebola potvrdená 

nikomu, pri celoplošnom testovaní COVID – 19 na prelome októbra/novembra 2020 boli 

zistení 3 infikovaní.  

 

 

1.2 Sociálna starostlivosť  a sociálne sluţby  

 

 Vzhľadom k preneseným  kompetenciám v oblasti sociálnej starostlivosti schválilo obecné 

zastupiteľstvo 30.9.2002 komisiu pre opatrovateľskú sluţbu v zloţení: Ľubica 

Andrejčáková, Vladimír Dreisig, Jozef Gábor, Marián Gábor a Miroslav Semanič. V roku 

2003 bola zriadená 5- členná sociálna komisia  za účelom dohľadu, usmerňovania 

a kontroly úrovne  sociálnych sluţieb. 15. decembra 2004 schválilo zastupiteľstvo  17 

opatrovateliek a sumu na ich zaplatenie vo výške 196.000 Sk s tým, ţe odmeny za 

starostlivosť boli rozdelené rovnako pre všetkých.Opatrovateľská sluţba bola  

zabezpečovaná na základe individuálnych poţiadaviek a platnej legislatívy. V roku 2010 

bolo v zastupiteľstve schválené Všeobecno-záväzne nariadenie obce č. 1 o úhradách za 
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poskytovanie sociálnych sluţieb a náhradných sociálnych sluţieb, pričom bola schválená 

moţnosť 50%  úhrady,  z celkových nákladov. V roku 2014 obecné zastupiteľstvo 

schválilo na rok 2015 sumu 196.000 eur pre 17 opatrovateľov s tým.Schválením VZN č. 2 

v roku 2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych sluţieb v pôsobnosti územnej 

samosprávy obce Kecerovce, bolozrušené VZN č. 1 z roku 2010. V súčasnosti obec 

nezabezpečuje opatrovateľskú sluţbu, v prípade potreby kontaktuje kompetentnéúrady 

sociálnej starostlivosti a charitatívne organizácie. Za uvedené 20- ročné obdobie vláda SR 

prijala potravinovú pomoc od  Európskej únie pre  sociálne odkázaných obyvateľov SR 2 

krát, v roku 2009 a v roku 2014. Potravinové balíčky mali zmierniť nedostatokdôchodcom 

s nízkymi dôchodkami a nezamestnaným. Pomoc sa dostala aj k obyvateľom Keceroviec 

prostredníctvom samosprávy, ktorej boli baličky dovezené a distribuované podľa  

zoznamov odkázaných.  

 

V záujme skvalitnenia komplexného zabezpečovania sociálnych sluţieb v obci bol v roku 

2015  schválený obecným zastupiteľstvomKomunitný plán sociálnych sluţieb obce 

Kecerovce  na roky 2015 – 2020.Spracovaný bol v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych sluţbách s prihliadnutím na analýzu stavu a potreby občanov. Obec v zmysle 

neho  poskytovala  sociálne sluţby:  dohľad nad nesvojprávnymi občanmi, výkon  funkcie 

osobitného príjemcu sociálnych dávok, vykonávanie návštev jubilujúcich seniorov 

vyššieho veku, organizovanie stretnutia dôchodcov, pomoc odkázaným v prípade 

krízových situácií a tragédií. V zmysle neho bolo schválené poskytnutie individuálnej 

jednorazovej finančnej pomociobyvateľom, ktorí sa  ocitli v mimoriadnej ţivotnej, či  

zdravotnej situácií, alebo boli postihnutí ţivelnou pohromou a poţiadali o pomoc. V roku  

2011 – 1 prípad vo výške 300 eur, rok 2013 – 3 prípady  od 100 – 300 eur, 2014 – 2 

prípady  100 a 400 eur, 2015 – 2 prípady po 300 eur, 2016 – 1 prípad poskytnutia na 

zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o dieťa mimo domova, rok 2017 – 1 prípad v sume 

2000 eur, 2018 - 3 prípady od 159 do 500 eur.  V prípade potreby sa podieľala obec na 

finančnej odmene opatrovateľskej sluţby a zabezpečení stravovania odkázaným 

a dôchodcom, čo v súčasnosti nie je aktuálne. Pre sociálne sluţby a komunitnú činnosť 

obec poskytuje priestory  Komunitného centra, ktorého  je zriaďovateľom a prevádzkuje 

ho prostredníctvom projektov  od roku 2003. 

Pôvodný materiál bol aktualizovaný v podobe „Komunitný plán sociálnych sluţieb obce 

Kecerovce na roky 2018-2022.“Poskytuje obsahový rámec pre obyvateľov, ako aj pre 

poskytovateľov sociálnych sluţieb a je v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych 

sluţieb, s prihliadnutím na miestne špecifika a kompetencie samosprávy. Jeho zámerom je 

vzbudiť aktívny záujem obyvateľstva, skvalitňovať sluţby koordinovaným spôsobom 

v záujme zlepšenia kvality ţivota a spokojnosti obyvateľstva  obce. 

 

V súčinnosti s ÚPSVaR Košice a poskytovateľmi sociálnych sluţieb obec zabezpečuje 

terénnu sociálnu prácu. V roku 2013 uzatvorila s ÚPSVaR dohodu o poskytovaní 

príspevkov na aktivačnú činnosť, ktorá je zabezpečovaná formou menších obecných 

sluţieb, tieţ dohodu o príspevku na podporu v nezamestnanosti pri realizovaní opatrení na 

ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Poskytované sú aj 
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poradenské sluţby prostredníctvom zamestnancov, ktorými sú terénni sociálni pracovníci 

s ukončeným magisterským vzdelaním v oblasti sociálnej práce a  asistenti terénnych 

sociálnych pracovníkov so stredoškolským vzdelaním. Poradenstvo je zamerané na 

starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov  a  občanov so sociálnymi a spoločenskými 

problémami. Medzi malé obecné sluţby aktivačných prác sú zaradené: údrţba verejných 

priestranstiev a obecných budov, zber separovaného odpadu,  čo napríklad v roku 2014 

vyuţilo 53 obyvateľov. V starostlivosti o deti z marginalizovaných skupín sú vyuţívané 

dotované projekty na podporu výchovy k stravovacím návykom. V roku 2014 neboli 

umiestnené v náhradných rodinách ţiadne deti,  20 deti bolo umiestnených v detských 

domovoch a  2 v reedukačnom zariadení.  Medzi významné aktivity vyššieho významu 

patria projekty realizované v súčinnosti s komunitným centrom, napríklad uţ spomínaný 

projekt„Podpora sociálnej inklúzie v obci Kecerovce“.  Obdobne projekt„Terénna 

sociálna prácaa terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít II.“  financovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity Ministerstva vnútra SR z podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 

rámci operačného programu Ľudské zdroje.  Časovo je rozvrhnutý na  realizáciu od 

novembra 2019  - do decembra 2022. Riadiacim orgánom je MPSVaR SR, 

sprostredkovateľským orgánom - Ministerstvo vnútra SR.   

 

Komunitné centrum 

 

O zriadení Komunitného centra  obec uvaţovala uţ v roku 2001, preto  odkúpila budovu 

bývalej ambulancie  všeobecného lekára s bytom. V nasledujúcom roku zabezpečila jej 

údrţbu a  9. decembra 2003  obecné zastupiteľstvo  schválilo zámer zriadiť v budove  

Komunitné centrum Kecerovce z  projektu financovaného fondom PHARE a z Fondu 

sociálneho  rozvoja. Projekt bol zameraný na podporu pomoci sociálne znevýhodnenej 

komunity a podmienkou schválenia dotácie bol záväzok obce, ţe po ukončení projektu 

z financií fondu  bude jeho činnosť a prevádzku financovať na svoje náklady aspoň 1,5 

roka (do 31.12.2006). V Komunitnom centre bola z projektu hradená účelová úprava 

a zariadenie priestorov, nákup šijacích strojov, stolárskeho vybavenia a nástrojov, potrieb 

na šitie, vrátane textilného a galantérneho tovaru, potrieb na spracovanie a opracovanie 

dreva a výrobu predmetov z dreva, čistiacich prostriedkova rôzne kurzové 

aktivity.Otvorené bolo 29.apríla 2004, prvým vedúcim Komunitného centra bol na základe 

výberového konania František Jeleň. Z projektu boli hradené aj mzdy  zamestnancov, 

ktorí  zabezpečovali komunitnú činnosť, organizovali rôzne kurzy, cykly prednášok 

v súčinnosti s Úradom práce Košice-okolie a mimovládnymi organizáciami. Klientmi 

centra boli najmä  nezamestnaní občaniaz tunajších rómskych osád, ţeny v domácnosti a 

rómska mládeţ.  Zariadenie zo začiatku poskytovalo komunite širšie spektrum sluţieb 

v rámci poradenstva,  zdravotníckej osvety, kurzy, kultúrno-výchovné a  záujmové 

aktivity.  V prvých rokoch bola činnosť rozšírená  aj o kultúrno-záujmová činnosť - 

spevácky, tanečne a hudobne  nadanej  mládeţe i ţiakov. V roku 2004 bol z iniciatívy 

centra zaloţený umelecký  súbor Luna, ktorý  prezentoval tradičné rómske tance, piesne 
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a hudbu.Po ukončení projektu činnosť pokračovala ďalším projektom, projekty sú 

v niektorých prípadoch  predlţované v rámci podpory ÚPSVaR Košice. V roku 2008 boli 

na budove centra  vymenené pôvodné okná za plastové. Na obdobie 4 rokov  bola časť 

priestorov poskytnutá  elokovanému  pracovisku  lesníckeho učilišťa Prešov, v ktorom sa 

učili tunajší absolventi ZŠ v odbore - hospodárska činnosť v lesoch.Výlučne, ako sociálno-

poradenské a kontaktné zariadenie slúţi centrum od roku 2011 a jeho činnosť je dotovaná 

prostredníctvom národných  projektov pre komunitné centra. Pracovali a pracujú v ňom 

sociálni terénni pracovníci a ich asistenti (terénni pracovníci)  zamestnaní  na základe 

výberu vo  výberových konaniach. V roku 2011 sa uskutočnili 2 výberové konania na 

sociálnych pracovníkov  a asistentov sociálnych pracovníkov. Novou vedúcou centra sa 

stala Bc. Ingrid Matejová.  Na pozície  sociálnych  pracovníkov  boli vybraní: Bc. Róbert 

Géza a Mgr. Katarína Mazáková, na pozície asistentov: Stela Domaničová, Alena 

Ďurášková, Radoslav Koščák a Július Pecha. V roku 2011 – 2012 si  časť priestorov centra 

prenajala Apoštolská cirkev, ktorá pracovala s deťmi a mládeţou. Následne centrum 

organizovalo kurzy autoškoly pre miestnych obyvateľov. V roku  2015 obec  

zabezpečilarekonštrukciu budovy a priľahlej  garáţe,do čoho investovala z rezervného 

fondu 85.000 eur.15. januára 2016 schválilo obecné zastupiteľstvo vyuţívanie priestorov aj 

pre  krúţkovú činnosť ţiakov ZŠ. Prevádzková doba bola  stanovená:  v  zimných 

mesiacoch  od 15.oo-19.oo hod., v letnom období od  15.-16.oo hod.. 

 

Od roku 2017 centrum pôsobí v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca 

a terénna práca Kecerovce.“V rámci výberových konaní uskutočnených v rokoch 2017 

a 2018 boli 3 pracovné pozície „terénny sociálny pracovník“ a 3 pozície „terénny 

pracovník.“Projekt  bol predĺţený v roku 2019 -  do  31.10.2022. Terénnymi sociálnymi 

pracovníčkami (TSP) boli  od roku 2017:Mgr. Martina Kőveţdy a Mgr. Anna Bodnárová, 

terénnymi  pracovníčkami (TP): Dunová Tatiana,Gáborová Saskia a Vidličková 

Lenka.Cieľovými skupinami projektu a uvedeného kolektívu sú príslušníci  a obyvatelia 

marginalizovaných rómskych komunít, čo predstavuje 70% z počtu obyvateľov obce. 

Hlavným cieľom projektu  je poskytovanie kvalitných sluţieb klientom z 

marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny 

aleboskupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Terénna sociálna práca je 

prevaţnevykonávaná v ich  prirodzenom prostredí  (v byte, komunite, vo voľnom 

priestranstve) a jezameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia, alebo jeho prehlbovania, na 

uľahčovanie ţivota,sprevádzanie v ťaţkých ţivotných situáciách a zmierňovanie dopadov 

zlej sociálnej situácie (chudoby a sociálneho vylúčenia). Prostredníctvom terénnej 

sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuťzačlenenie osôb ţijúcich v 

marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich 

nepriaznivé ţivotné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálnemoţnosti na zmenu 

nepriaznivých ţivotných situácií.Medzi ďalšie vybrané dôleţité aktivity projektu patrí  

zvyšovanie profesionalizácie výkonuterénnej sociálnej práce prostredníctvom tematických 

vzdelávacích aktivít pre TSP a TP,odborného tematického vzdelávania regionálnych 

koordinátorov, lokálnych porád, pravidelnejsupervízie a sieťovanie s ostatnými 
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pomáhajúcimi profesiami pôsobiacimiv marginalizovaných rómskych komunitách.Práca 

s klientmi a poskytované intervencie sú zamerané na: 

1. zamestnanosť: vyhľadávanie  voľnýchpracovných miest na internete, pomoc 

s napísanímţivotopisov a ţiadostí, rozposielanie ţiadostí prostredníctvom internetu, 

odporúčania týkajúcesa aktivačných prác, menších obecných sluţieb, sezónnych brigád, 

pomoc pri rozširovaní kompetencií: kurzy, školenia cez ÚPSVaR, komunikácia 

s potenciálnymi zamestnávateľmi. 

2. bývanie:  pomoc pri riešení nedoplatkov, sprostredkovanie kontaktu 

s dodávateľskýmispoločnosťami, pomoc pri zapojení vody, elektrickej energie, plynu, pri 

odkúpenípozemkov,  zveľadení príbytkov, legalizácií stavieb a pozemkov. Pri riešení 

problematických vzťahov medzi rodinnýmipríslušníkmi,susedmi, pri zveľaďovaní, 

skvalitňovaní ţivotného prostredia v okolíobydlí. 

3.  sociálno-patologické javy: pomoc pri riešení záškoláctva,  problémovzanedbávania 

starostlivosti o deti a zverenú osobu, pririešení problémov spätých s drogovou závislosťou, 

alkoholizmom, sprevádzanie klientovpočas trestných konaní, občiansko-právnych sporov, 

sprostredkovanie kontaktov naodborníkov v súvislosti s domácim násilím, pomoc 

a s prevádzanie v súvislosti s nástupom navýkon trestu odňatia slobody, vysvetlenie 

rozhodnutí zo súdov, spolupráca s políciou, pomoc pri umiestnení doreedukačných/ 

diagnostických zariadení, poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnomkonaní a pri 

riešení trestnej činnosti, preventívne aktivity zamerané na prevenciu záškoláctva, drobnej 

kriminality , moţných rizíkpri obchodovaní s ľuďmi a podobne. 

 4. zdravie:  pomoc pri preventívnych a pravidelných lekárskych prehliadkach, motivácia 

k absolvovaniu vyšetrení, sprevádzanie klientov k odborným a posudkovým lekárom, 

pomoc  pri výbere liekov, s objednaním na odborné vyšetrenia,podpora k zodpovednému 

prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí, podpora a motiváciak dodrţiavaniu osobnej 

hygieny, čistoty domácnosti a prostredia, pomoc pri komunikácií sozdravotníckymi 

zariadeniami, vyhľadanie rodiny v prípade prepustenia klientov z nemocnice,preventívne 

aktivity zamerané na osvetovú činnosť pri existujúcich epidémiách. 

5. financie a hospodárenie:  pomoc pri riešení dlhov,  vybavení splátkovýchkalendárov, 

sprostredkovanie komunikácie so spoločnosťami, ktoré poskytli úvery 

v otázkach:vyčíslenia dlhu, moţnosti zniţovania alebo zvyšovania pravidelných splátok, 

presunu splátok,dohôd o splátkových kalendároch, pomoc pri úhrade pokút, súdnych 

poplatkov, zisťovanieplatobných údajov, komunikácia s exekútormi, bankami, súdom, 

a ďalšími subjektami, vysvetlenieobsahu výziev a povinností vyplývajúcich z exekúcií, 

pomoc pri sumarizácií dokumentovk osobnému bankrotu, preventívne aktivity zamerané 

na motiváciu k oddlţovaniu sa, osobnýbankrot, zvyšovanie finančnej gramotnosti. 

6. vzdelávanie a spolupráca so školou: motivácia, poradenstvo a sprevádzanie 

ohľadomzaraďovania detí do 1 ročníka MŠ, ZŠ, ŠZŠ, tzv. prípravného ročníka, motivácia, 

poradenstvoa sprevádzanie v súvislosti s vyšetreniami v pedagogicko-psychologickej 

poradni, spoluprácapredškolskej výchovy, motivácia k rozvoju školských zručností, 



 
 

69 
 

asistencia a poradenstvov súvislosti so ţiadosťami o prijatie, ukončenie alebo prerušenie 

štúdia a motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu.  

7. sociálne zabezpečenie:  spolupráca s pracovníkmi ÚPSVaR,Sociálnou poisťovňou, 

detskými domovmi, špecializovanými zariadeniami, sprevádzanieklientov na úrady za 

cieľom vybavenia príspevkov zo sociálnej podpory štátu. 

 

1. 3 Zber a odvoz domového odpadu (TDO), údrţba, čistota a poriadok 

         Problematika patrila a patrí v obci medzi obzvlášť problémové, preto bola často 

predmetom  rokovania obecného  zastupiteľstva i vecne príslušnej komisie. Príčinou 

uvedenej situácie bol  sústavnýa opakovaný nelegálny vznik skládok odpadu, najmä 

v okrajových osadách. Pôvodne bol zber zabezpečovaný kontajnermi rozmiestnenými  na 

niekoľkých miestach v obci a osadách,odvoz bol zabezpečovaný 1 x týţdenne 

prostredníctvom firmy A.S.A. Košice. V roku 2003 schválilo obecné zastupiteľstvo VZN 

2/2003 o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom, pričom bola stanovená 

paušálna suma za zber a odvoz - 8.30 Sk  na osobu.  O dva roky neskôr  zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu o vyrovnaní platieb za TDO pre firmu A.S.A,  odkúpením 

podielu na výstavbe skládky vo Vyšnom Čaji.  Keď v roku 2007 nastala kritická situácia  

s haldami  odpadu v okolí kontajnerov a  pri vstupe do obce, okrem pravidelného 

kalendárneho odvozu,bol vývoz zabezpečený častejšie. Problémom bol však deficit 

príjmov z poplatkov za odvoz, z dôvodu veľkého počtu neplatičov, za ktorých náklady 

musela financovať obec.  Nelegálne smetiská vznikali však kaţdoročne ďalej, preto od 

roku 2008 došlo  k zmene zberu a vývozu, obec uzatvorila zmluvu s firmou KOSIT 

Košice. Okrem kontajnerov boli  zakúpené kuka nádoby a vyvoz realizovali kaţdé 2 

týţdne, kontajnery boli  vyváţané naďalej podľa potreby.  Výsledný efekt nebol oveľa 

lepší, lebo po ich rýchlom  naplnení,sa haldy odpadu kopili  okolo nich. Poslanec Marián 

Gábor navrhol zastupiteľstvu zriadiť v rómskych osadách nočné hliadky. Následne obec 

rozhodla o prechode zberu na separovaný zber, pričom zastupiteľstvo  schválilo poplatok 

za odvoz na osobu 200 Sk ročne. Ďalší permanentný problém vznikol po výstavbe 

a pridelení nájomných bytov do uţívania, a to v súvislosti s poruchovosťou kanalizácie, do 

ktorej bol vhadzovaný rôzny odpad. V roku 2009 vyvrcholila zlá situácia s domovým 

a drobným stavebným odpadom - zákrokom Obvodného úradu ţivotného prostredia 

Košice-okolie, ktorý vydal vo veci likvidácie nelegálnych skládok obcinariadenie.  Po 

veľkom upratovaní sa situácia  s  mnoţstvom nelegálnych skládok na krátky čas zastavila,  

do roka sa však  zopakovala. Zastupiteľstvo rozhodlo pre spracovanie projektu  „Zberný 

dvor, kompostovisko Kecerovce“a poţiadať o dotáciu.  K realizácii projektu toho času 

nedošlo, vznik a likvidácia nelegálnych skládok odpadu pokračovala aj po roku 2010.  

 

Nové obecné zastupiteľstvo schválilo v roku 2011 finančnú spoluúčasť na 

vyhotoveníprojektovej dokumentácie  EKO DVOR. Následne schváliloVZN č. 1/2011 

o verejnom poriadku, ktoré vymedzilo súhrn spoločenských pravidiel obsiahnutých v 

predpisoch, ktorých porušovanie bolo definované ako priestupok podľa osobitného zákona. 

Za verejné priestranstva boli podľa neho povaţované: ulica, námestie, park, trhovisko a iný 
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priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúţi 

na všeobecné uţívanie, ak osobitný zákon neustanovoval inak.  Pre udrţiavanie čistoty 

v obci a na verejnom priestranstve obce platil zákaz  najmä:   

 

- odhadzovať akékoľvek odpadky, papiere či cigaretové ohorky mimo odpadových nádob 

- znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob 

- znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním  

odhadzovaním ţuvačiek, prilepovaním ţuvačiek 

- čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať 

priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou čistenia 

skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel, ktoré sú nevyhnutné na 

ich bezpečnú prevádzku. 

- ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať, či premiestňovať 

zariadenia verejného priestranstva, alebo ich   maľovať a sprejovať.  

 

Od roku 2013 obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 43/2013, ktoré stanovilo nové 

termíny vývozného kalendára TDO a poplatky pre fyzické - podnikateľské a iné subjekty. 

Pre fyzické osoby – podnikateľ 1 osoba/1 rok – 8,30, právnická osoba podľa  platobného 

výmeru, v ktorom poplatok vychádzal z počtu kuka-nádob a vývozného cyklu. 

Ţivnostenské prevádzky: pohostinstva, predajne potravín a rozličného tovaru, Nákupné 

stredisko Dušana Ilenina – 3 nádoby x 2 eur x 26 týţdňov (dvojtýţdňový vývoz) = 156 eur 

ročne. Iné drobné prevádzky1 nádoba x 2 eur x 26 týţdňov = 52 eur (pošta, zdravotnícke 

zariadenia, Polícia), Stredná odborná technická škola Košice, detašované pracovisko  - 104 

eur ročne, základná škola – 1248 eur, MŠ - 104 eur.  Vzhľadom k opätovnému vzniku 

nelegálnych skládok obec v roku 2014rozhodla na ohrozené miesta  osadiť fotopasce s 

výstraţnými tabuľami a informáciami o tom, ţe priestor je monitorovaný a platí zákaz 

sypania smetia a odpadu.V roku 2020 boli poplatky za komunálny a drobný stavebný 

odpad stanovené a inkasované podľa ustanovení VZN č. 4/2020. V súčasnosti sú 

rozmiestňované  a vyváţané veľkokapacitné kontajnery 2 krát  v roku, prípadne podľa 

potreby, prostredníctvom firmy Kosit Košice.Zber a vývoz TDO z kuka-nádob  je 

zabezpečovaný podľa zberného kalendára v dvojtýţdňových intervaloch.V priebehu roka 

2020 obec zabezpečila nákup 25 kusov 1100 l nádob na zmiešaný komunálny odpad.  

 

V roku 2019 zastupiteľstvo nahradilo  VZN č. 1 z roku 2011 schválením dvochnových 

všeobecno-záväzných nariadení obce a to:VZN č. 2/2019 o pravidlách a udrţiavaní  čistoty 

v obci, ochrane verejnej zelene v obci Kecerovce a VZN č. 3/2019 o ustanovení činnosti, 

ktorých vykonávanie je na území obce zakázané a obmedzené. 

 

VZN č. 2/2019 o pravidlách a udrţiavaní  čistoty v obci, ochrane verejnej zelene 

v obci Kecerovce, ktorým aktualizovalo a rozšírilo pôvodnéo postupy pri správe, tvorbe, 

údrţbe a ochrane zelene. Určilo práva a povinnosti vo veci ochrany zelene u právnických a 

fyzických osôb, dočasne alebo trvalo ţijúcich na území obce Kecerovce, ako jej 

návštevníkov.  Zeleň je tu vymedzená ako jeden zo základných prvkov ekologickej 

stability obce, prepojenej s okolitou krajinou. Je súborom  ţivých sadových prvkov: 
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stromy, kry, kvetinové záhony, trávnaté plochy rastúce v prirodzenom prostredí alebo v 

lokalitách oddelených od prirodzeného prostredia akoukoľvek stavebnou konštrukciou, 

vyvinutých na určitej ploche prirodzeným prírodným spôsobom, alebo cieľavedomým 

usmernením človek. Pojem „zeleň“ zahŕňa  aj súbor neţivých sadových prvkov, 

súvisiacich kompozične a funkčne so ţivými prvkami zelene ako voda a prírodné útvary 

(kamene, svahy, modelovaný terén a pod.), stavby, stavebné prvky a výtvarné doplnky 

(cesty, chodníky, mosty, múry, vodné nádrţe, fontány, terasy, schody, plastiky, sochy, 

pomníky, pamätníky a pod.), tieţ mobiliár, ktorý slúţi ako vybavenie sadovnícky 

upravených plôch (lavičky, zariadenia detských ihrísk, osvetlenie, koše na odpadky a pod.) 

Správcom zelene na verejných priestranstvách,  ktoré sú vo vlastníctve a uţívaní obce, je 

obec Kecerovce, ktorá môţe výkonom správy poveriť právny subjekt.  

 

Významným jeVZN č. 3/2019 o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie je na území 

obce zakázané a obmedzené.Vzťahuje sa na všetky fyzické  a právnické osoby 

nachádzajúce sa na území obce  a to: 

 

-zákaz výkonu určitých činností na území obce,  

- ochrana verejného poriadku, pričom verejný poriadok vymedzuje ako  stav vnútorného 

ţivota v obci, ktorý zabezpečuje občanom a organizáciám na území obce osobnú a 

majetkovú bezpečnosť a obci vytvára podmienky pre nerušený výkon samosprávy. 

Klasifikuje priestupok voči verejnému poriadku ako  zavinené konanie, ktoré porušuje 

alebo sťaţuje výkon samosprávy a štátnej správy na území obce. Jedná sa o 

neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci, rušenie nočného pokoja, 

vzbudzovanie verejného pohoršenia, porušenie iných povinností, stanovených vo 

všeobecne záväzných predpisoch a všeobecne záväzných nariadeniach a vyhláškach 

orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto konaním ohrozí alebo naruší poriadok.  

 

1. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto neposlúchne výzvu verejného 

činiteľa pri výkone jeho právomoci najmä tým, ţe: a/ neupustí od konania, ktoré narušuje 

verejný poriadok, b/ odmietne preukázať svoju totoţnosť oprávnenému orgánu obce pri 

výkone jeho právomoci, či pri kontrole, c/ napriek výzve verejného činiteľa správa sa 

naďalej hrubo počas administratívnych úkonov, alebo v súvislosti s konaním o 

priestupkoch, d/ neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu 

obce, resp. sťaţuje vykonávať kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce, e/ 

vedome porušuje príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta, alebo sa 

na nich nezdrţiaval, pokiaľ to vyţaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obce, f/ poruší 

nočný pokoj, g/ vzbudí verejné pohoršenie, najmä ak na verejnosti hrubo poruší zásady 

slušného správania sa.  

 

2. Priestupku voči verejnému poriadku sa dopustí  ten, kto: a/ znečistí verejné 

priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejno-prospešné zariadenie 

plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť 

upratovania verejného priestranstva, b/ úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo 

neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo 
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iné orientačné označenie, c/ poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri 

konaní verejných telovýchovných, športových alebo iných kultúrnych podujatí alebo v 

miestach určených na rekreáciu alebo turistiku, d/ neoprávnene zaberie verejné 

priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné zariadenie, e/ neoprávnene 

zaloţí skládku alebo odkladá odpad mimo vyhradeného miesta.  

3. Priestupkom proti verejnému poriadku sú taktieţ: a/ akékoľvek činy, vandalizmus, 

namierené voči majetku obce a občanom a ich majetku, ak sa nejedná o trestný čin, b/ iné 

konanie fyzických a právnických osôb, ak je za priestupok toto konanie označené v 

ktoromkoľvek VZN obce alebo v zákone, ak sa týmto konaním ohrozí alebo naruší verejný 

poriadok.  

 

4. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí i ten, kto na území obce poruší zákon 

NR SRč.88/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 219/1996 Z.z. v zmysle 

ktorého sa zakazuje: 

A) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umoţňovať ich poţívanie 1. 

osobám mladším ako 18 rokov, 2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, 3. na 

verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov, 

B) podávať alkoholické nápoje alebo inak umoţňovať ich bezprostredné poţitie vodičom, 

C) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným 

alkoholom, ak ohrozujú alebo môţu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej 

premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.  

5. Priestupku na úseku verejného poriadku sa dopustí i ten, kto: a) bez ohlasovacej 

povinnosti a vydania rozhodnutia Obecným úradom v Kecerovciach usporiada kultúrne, 

športové, turistické alebo iné podujatie. b) kto poruší na území obce zákaz fajčenia, 

vyplývajúci zo zákona NR SR č.377/2004,   c)vypúšťa splašky. 

 

Priestupku na úseku ochrany a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto 

na území obce poruší zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole ţivotného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: a) nezabezpečí základnú starostlivosť 

o poľnohospodársku pôdu, alebo spôsobil jej poškodenie (§ 3 aţ § 7), b) spôsobil svojou 

nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho 

pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku (§ 3), c) neusporiadal druh pozemku v 

teréne s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods.4) d), nesplnil povinnosť v prípade 

nepoľnohospodárskeho pouţitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka (§ 18), e) v 

rozpore s týmto zákonom zabral a pouţil poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky 

účel, (§ 17 a § 19), f) nesplnil povinnosť uloţenú orgánom ochrany poľnohospodárskej 

pôdy (§ 3 aţ 8 a § 13 aţ 19), g), spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými 

látkami. 

 

Pre ochranu nočného pokoja, ochrana obyvateľstva pred hlukom a vibráciami 

bola vymedzená doba nevyhnutne potrebná pre zdravý, nerušený spánok obyvateľov obce 

a stanovený denný reţim  od 22.00 do 06.00 hod.  

 

Pravidlá pre konanie verejných kultúrnych podujatí: 
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1. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať necyklické verejné kultúrne 

podujatie (Oznámenie o prevádzkovej dobe/ţiadosť o povolenie prevádzkovej doby 

odchylne od všeobecnej prevádzkovej doby). Ak sa má podujatie konať na území 

niekoľkých obcí, miest, treba jeho konanie oznámiť kaţdej z nich. V oznámení treba 

uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a 

čas jeho konania.  

 

2. Oznámenie o splnení podmienok treba podať na Obecnom úrade najneskôr do 5 dní pred 

konaním podujatia. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení o splnení podmienok je 

usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.  

 

3. Obec môţe zakázať: 

 - podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účasť hrozilo závaţné 

nebezpečenstvo  

preich zdravie z titulu nadmerného hluku a vibrácií  

- podujatie, ktoré by pre svoje obsahové zameranie vzbudzovalo verejné pohoršenie 

- podujatie, ktoré by propagovalo násilie, fašizmus, rasovú a inú diskrimináciu  

- podujatie, ktoré by obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľa. 

 

Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za 

zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodrţanie príslušných autorsko-právnych, 

daňových, zdravotno-hygienických, poţiarnych, bezpečnostných a iných právnych 

predpisov a za umoţnenie dozoru na to oprávneným orgánom podľa osobitných predpisov 

 

Výnimkou dodrţiavania tohto VZN sú nasledujúce dni a situácie: 

 - 24.december od 22,00 hod. do 27. december do 06,00 hod. rannej je obdobie venované 

činnostiam odpočinku a pokoja 

 -31. december od 22.oo hod. do 1. januára-06,00 hod.je obdobie venované činnostiam 

vítania nového roka (prípadne činnosti spojenej s odstraňovaním havárií a ţivelných 

pohrôm,  činnosti spojenej s verejno-prospešnými prácami, ak tieto nie je preukázateľne 

moţné vykonať a inom čase (oprava komunikácií, odstraňovanie snehu a pod.). 

 

 

Likvidácia a zneškodňovanie splaškov – kanalizácia, ţumpy 

 

 Pretrvával problém s prevádzkou a stavom siete verejnej kanalizácie, najmä od bytových 

domov v časti Pekľany, ktorý bol sprevádzkovaný v roku 2007  a sústavne sa na ňom 

vyskytovali poruchy. Závaţné poruchy sa vyskytli aj v roku 2012 v dôsledku nelegálneho 

vypúšťania odpadu do kanalizačného potrubia. Býval často upchatý, čo si vyţadovalo 

sústavné finančne náklady na jeho  pretláčanie. V  jednom prípade bola situácia so 

šachtami kritická, keď neznámy páchateľ zapálil obsah  jednej zo šácht.Na základe 

uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo projekt monitorovania verejných priestranstiev 

stráţnou  sluţbou.  
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     Od roku  2015 platí chválené VZN č. 1/2015 o zneškodňovaní obsahu ţúmp, o 

náhradnom zásobovaní  vodou a náhradným odvádzaním odpadových vôd na území 

obce. V úvode je konštatované, ţe obyvatelia obce sú  čiastočne zásobovaní vodou z 

verejného vodovodu a vodou z vlastných studní. V ďalších ustanoveniach, ţe náhradné 

zásobovanie pitnou vodou  obec zabezpečí v prípadoch: akútneho nedostatku pitnej vody, 

pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody z verejného vodovodu  z dôvodu 

mimoriadnej udalosti, pri poruche na verejnom vodovode, pri ohrození ţivota a zdravia 

ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údrţby  a revízie vodovodu, pri 

obmedzení zásobovania vodou, pri poruche  vodovodnej prípojky, ak je táto majetkom 

vlastníka verejného vodovodu. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zabezpečí dodávku 

pitnej vody náhradným zásobovaním na miesta distribúcie pitnej vody určenej obcou 

a môţe byť realizované cisternou alebo balenou pitnou vodou.  Podľa vyššie uvedeného 

VZN č. 1/2015 sú odpadové vody čiastočne odvádzané do obecnej kanalizácie a do 

domových ţúmp alebo domových čistiarni odpadových vôd. Zneškodňovanie obsahu ţúmp 

sa vykonáva vyvezením odpadových vôd fekálnym vozidlom na ČOV. V roku 2019 bola 

zastupiteľstvom schválená rekonštrukcia kanalizácie vedúcej z bytového domu, 

nachádzajúceho sa pri ZŠ, z dôvodu havarijného stavu, rozpadu kanalizačných rúr 

a vytekania splaškov na povrch. Zastupiteľstvo v novembri  ţiadalo starostu obce vyhlásiť 

verejnú obchodnú súťaţ na prevádzku vodovodu a kanalizácie, zároveň schválilo 

vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie v časti Pekľany, osada 

Niţňanská. 

 

1. 4  Sieť podnikateľských sluţieb a aktivít v obci  

 

  Počet a skladba ţivnostníkov i ţivností sa priebeţne menilaa aktualizovala, niektoré 

ţivnosti boli zakladané, iné zanikali, činnosť iných bola rozširovaná.  V priebehu rokov 

1998 – 2020 boli najstálejšími ţivnostenskými prevádzkami maloobchodné predajne 

a prevádzky občerstvenia. Najvyšší počet ţivnostenských oprávnení  bol vydaný na zemné 

práce v počte  12, z toho 7na stavebné, demolačné a kompletizačné práce. Rozšírenýbol 

počet ţivností pre vykonávanie maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti s 

nešpecifikovaným predajom, 3 koncesieboli vydanéna osobnú dopravu, opravu a údrţbu 

motorových vozidiel,  2 koncesie na nákladnú cestnú dopravu a3 na sluţby v lesnom 

hospodárstve. Ojedinelesa vyskytovali drobné osobné ţivnostenské sluţby ako 

kaderníctvo, kozmetika, účtovníctvo a audítorská činnosť, daňové poradenstvo, poradenské 

sluţby v oblasti podnikania a riadenia firiem, oprava elektrospotrebičov, sprostredkovanie 

obchodu, kovovýroba  a ostatné. 

 

 Priamo v obci je relatívne stabilná maloobchodná sieť predajní, pohostinstiev 

a občerstvení, v rámci ktorých ţivnostníci okrem seba  zamestnávajú aj svojich rodinných 

príslušníkov. Desiatky rokov súúspešne prevádzkované predajne potravín s doplnkovým 

priemyselným tovarom, najmä drogériou a domácimi potrebami, napríklad: predajňa 
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a pohostinstvo „Milka“ (Farkáš), predajňa potravín „Jana“ (Jana Semanová), Milan Seman 

–„Pohostinstvo u Šimona“. V roku  2003 Radoslav Farkáš získal ţivnosť na ostatný 

maloobchod  s nešpecifikovaným predajom, od roku 2006 je v prevádzke  predajňa 

drogérie HelenyČulkovej, spoločnosť GREMA, s.r.o. – nešpecifikovaná maloobchodná 

činnosť,   v roku 2007 Marcela Skregarevázískala  ţivnosť na maloobchodnú činnosť 

v nešpecifikovaných predajných priestoroch, podobne IZOREAL, s.r.o. - v roku 2008, 

v roku 2011 - Ing. Slavomír Nohaj DIVISION. V roku 2008  zanikli predajne lokalizované 

v nákupnom stredisku Jednoty SD Košice v súvislosti so zmenou vlastníka. Budovu vlastní 

od roku 2008 Dušan Ilenin z Boliarova, ktorý prenajal  priestory na predajne s tým istým 

sortimentom, aké tam boli umiestnené pôvodne:  potraviny, mäso, obuv a odevy. V centre 

obce, vo vlastnom dvore  zriadil   predajňu potravín a pohostinstvo „Jani“ ţivnostník Pavol 

Vidlička, v roku 2014 otvorila predajňu potravín a rozličného tovaru Erika  Gaborová, tieţ 

Jolana Gáborová a pohostinské sluţby Adela Javorová. Marián Lenča zrušil v roku  2004 

prevádzku pekárne Medea, ktorú istý čas v obci prevádzkoval.  

 

Niekoľko občanov vykonávalo na území obce ţivnosť zberu ţelezného šrotu, avšak 

vzhľadom k tomu, ţe v obci dochádzalo ku krádeţiam kovových konštrukcií plotov, 

zábradlí mostov a kovových vecí z dvorov občanov, zastupiteľstvo poverilo vtedajšiu  

starostku obce preveriť a upozorniť prevádzkovateľov zberní. Obec v roku 2007  predala 

budova Domu sluţieb na bytové účely, do toho času tam bola umiestnená prevádzka 

stolárstva s predajňou. Na rokovaní zastupiteľstva sa v roku 2009  sťaţovali rómski 

poslanci na to, ţe miestne pohostinstvá umoţňujú mladistvým prístup k automatom 

a predávajú im  alkohol. V roku 2010 malo podľa evidencie oprávnenie na prevádzku 

obchodných a pohostinských zariadení 12 subjektov, na výkon iných sluţieb bolo 

vydaných 42 ţivnostenských a koncesionárskych oprávnení. Medzi prvé a dlhodobo 

prevádzkované, no toho času zrušené podnikateľské ţivnostensko-remeselné prevádzky 

patrili: kamenárstvo Andreja Kundráta (1991), INGPO – Ing. Ján Lelák, výroba výrobkov 

z dreva, kôrku, slamy a prútia (1990), Marek Gimera – výstavba obytných a neobytných 

budov (1994).   

 

Medzi najdlhšie pôsobiace ţivnostenské firmy poskytujúce osobné sluţbypatrili 

a patria:   prevádzka „Kaderníctvo Vierka“Viery Lenčovej, ktorá bola  zriadená v roku  

1991, JozefFarkáš – GEMINI – poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia,S&R 

EKONOM s.r.o. - účtovnícke práce, audítorskú činnosť, účtovné a daňové poradenstvo (od 

roku 2004). Medzi iné a cudzie  firmy pôsobiace v obci patria:   GREMA, s. r. o., 

POZEMOK, s. r. o., RIVEN TRADE s. r. o., tieţ Záloţňa.  Stav ţivnostenských prevádzok 

a firiem v roku 2019 – 2020 rozšírila aj obecná samospráva, ktorá zriadila obchodný 

stánok v centre obce za účelom jeho prenajímania. V letnom období slúţi na predaj 

zmrzliny. V obci sa nachádzajú aj  2  predajne  tovaru z druhej ruky - SecondHand.  
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Vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Kecerovce č. 01/2019 o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území obce Kecerovce boli okrem 

iného  schválené ustanovenia o čase predaja v obchodných prevádzkach, očase 

v prevádzkach  poskytujúcich sluţby (prevádzková doba).  Neurčený bol prevádzkový čas 

trhovísk a čas ambulantného predaja, ktorý si predajcovia volia v priebehu dňa podľa 

záujmu obyvateľstva. VZN definuje uzavretú spoločnosť ako skupinu osôb, ktorá sa v 

prevádzke oprávnene zdrţuje na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa. 

Také osoby sú individuálne určené a sú účastní akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná 

(rodinné oslavy, svadby, firemné akcie, výročné konferencie, školské akcie a pod.). V 

prípade, ţe v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod 

prevádzkarne označiť nápisom "uzavretá spoločnosť."Hudobnú produkciu charakterizuje 

ako hudbu reprodukovanú technickým zariadením - diskotéky, tanečné zábavy, koncerty, 

"ţivá" hudba na počúvanie, spev a pod.. Hluk vymedzuje ako kaţdý rušivý, obťaţujúci, 

nepríjemný, neţiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, ktorý spôsobuje porušenie 

povinností a limitov stanovených osobitným predpisom.  Nočným kľudom je časový úsek 

dňa od 22,00 hod. do 06,00 hod.  nasledujúceho dňa, ktorý je časovým úsekom dňa pre 

zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov a v záujme 

dosiahnutia slušného občianskeho spolunaţívania a dobrých susedských vzťahov.  V 

prevádzkarni musí byť prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu oznámenie 

prevádzkovej doby prevádzkarne, označené pečiatkou obce. Prevádzkovateľ je povinný: a) 

zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola dodrţiavaná prevádzková doba podľa tohto 

nariadenia, b) v prípade otvorenej prevádzkarne v nočnom čase v súlade s týmto 

nariadením zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného času a verejného poriadku a 

hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre 

vonkajšie priestory c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej 

prevádzkovej dobe nezdrţiavali v prevádzkarni, d) umoţniť vstup kontrolnému orgánu do 

prevádzkarne za účelom vykonania kontroly dodrţiavania oznámenej prevádzkovej doby 

danej prevádzkarne. Pravidlá prevádzkovej doby stanovujú všeobecnú prevádzkovú dobu 

ako  dobu v dňoch pondelok aţ nedeľa od 06,00 hod do 22,00 h. Platí pre všetky 

prevádzkarne, ktoré nemajú osobitne upravenú (predĺţenú) prevádzkovú dobu týmto 

nariadením. Pravidlá prevádzkovej doby zohľadňujú potrebu (zvyčajnosť) neobmedzenej 

prevádzkovej doby a umiestnenie prevádzkarne vo vzťahu k obývanej lokalite.  Typy 

prevádzkarní v obci a prevádzková doba: prevádzková doba zohľadňujúca umiestnenie 

prevádzkarne vo vzťahu k obývanej lokalite: obývaná lokalita: pondelok – štvrtok, piatok, 

sobota, nedeľa do 22,00 h do 24,00 h do 24,00 h do 22,00 h ostatné územie obce: pondelok 

– štvrtok, piatok, sobota, nedeľa do 24,00 h do 04,00 h do 04,00 h do 24,00 h. Prevádzková 

doba pre exteriérové sedenie: pre všetky prevádzkarne do 22,00 hod. Kontrolu 

dodrţiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci obce, 

poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce. Nedodrţanie tohto nariadenia 

fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle osobitného zákona. Za 

nedodrţanie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môţe obec uloţiť pokutu v zmysle osobitného zákona. 

 

 

1.5Osobná autobusová doprava a nákladná doprava  
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Hromadnú  osobnú dopravu z obce do Košíc a z Košíc do obce zabezpečuje SAD Košice 

dvomi trasami. Hlavná trasa spojov vedie cez Bidovce, so zachádzkami cez Herľany alebo  

Čakanovce. Presmerovanie časti ranných a popoludňajších spojov cez sekundárnu  trasu 

Kecerovce - Čiţatice – Rozhanovce – Košice a späť bolo zrealizované na základe 

poţiadaviek obyvateľovpred rokom 2000.Drobné časové zmeny a úpravy spojov sú riešené 

medzi obcou a SAD Košice vzájomnou dohodou. 11.6.2019 obecné zastupiteľstvo 

schválilo zapojenie  obce do IROP – P01-SC 121-2019 -48 (integrovaný regionálny 

operačný program) prostredníctvom predloţenia ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti  verejnej osobnej dopravy. Zároveň 

súhlasilo, ţe  v prípade  kladného vybavenia ţiadosti bude akceptovať spolufinancovanie 

projektu vo výške 5% z oprávneného nákladu a 100% z neoprávneného nákladu. Obec 

zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie, územné a stavebné povolenie. 

V zmysle koncesie na nákladnú dopravu  vykonáva túto činnosť naďalej  firma Alojz 

Konkoľovský - TATRAKON, so sídlom Kecerovce 272 (areál bývalého JRD).  

 

1.6 elektrická energia a verejné osvetlenie – zabezpečuje Východoslovenská energetika  

 Košice 

 

1.7  mobilní operátori, signály TV, internet- väčšina domácností si riešila príjem 

satelitného a internetového signálu a programov individuálnymi satelitnými anténami 

alebo prostredníctvom  spoločností DIGI, MÁGIO aTELEKOM. Zabezpečenie rozvodu 

optických sietí bolo  prerokované v roku 2015, kedy obec vyjadrila súhlasné stanovisko 

s realizáciou v rámciprojektu KLASTER – KE 1, k  realizácii došlo  v roku 2016. 

 

1.8Poštové sluţby- prevádzka Slovenskej pošty je umiestnená vo viacúčelovej budove 

obce, v ktorej sídli obecný úrad.  

 

 

2. Vlastné sluţby  obce  

 

 Do roku 2007 prevádzkovala obec Dom sluţieb s prevádzkou stolárstva, predajňou 

s tovarom súvisiacim s pohrebnými sluţbami. Časť  priestorov prenajímala na rôznu  

činnosť, napríklad nácvik hudobnej skupiny. V uvedenom roku objekt predala na účely 

bývania. 

 

    2.1 pohrebné sluţby 

    2.2   poţičiavanie priestorov a vecí za úhradu 

    2.3   miestny rozhlas  

 

2. 1   pohrebné sluţby 
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Od roku 1999 má obec vybudovaný Dom smútku v centre obce, ktorý prenajíma na pietne  

pohrebné obrady. Obecný úrad prenajíma za poplatok ajpohrebné miesta na miestnych 

cintorínoch a pohrebné vozidlo, ktorého cena prenájmu je odlišná predomáce obyvateľstvu 

a obyvateľstvo  okolitých obcí. Poplatky sa priebeţne menia v dôsledku všeobecného 

zvyšovania cien. V roku 2000 boli stanovené platby pre domáce obyvateľstvo 

a obyvateľov okolitých obcí takto:  

- pre vlastných - prenájom a sluţby v dome smútku: za kaţdý  začatý deň 150 Sk, za 

pouţitie pohrebného auta  350 Sk  

- pre obyvateľov okolitých obcí – tie isté sumy  + 20 Sk za km, pri pouţití pohrebného 

vozidla. 

 

V roku  2004 boli všeobecno-záväzným nariadením upravené pohrebné sluţby pre okolité 

obce.Cena za pouţitie  pohrebného vozidla bola zvýšená na 400 Sk + 20 Sk za 1 km. Nové 

pohrebné vozidlo bolo zakúpené v roku 2007. Od toho istého roka obec poverila 

zodpovednosťou za kopanie hrobových miest v Kecerovských Kostoľanoch občana Jána 

Semaniča, v Kecerovských Pekľanoch Pavla Kováča. Zomrelí sú pochovávaní podľa 

miesta bydliska. V roku 2011 prijalo zastupiteľstvo  Všeobecno-záväzné nariadenie 

poriadku pohrebísk obce Kecerovce. Upravené boli poplatky za pohrebné a cintorínske 

sluţby pre miestnych obyvateľov a obyvateľov priľahlých obcí. Za prenájom Domu 

smútku  - 100 eur,  v roku  2012 zníţené na 50 eur.  Nájomné za pohrebné miesto na 

cintoríne bol stanovený na 10.50 eur po dobu 15 rokov.   Od roku 2013 obecné 

zastupiteľstvo prijalo na trvalý pracovný úväzok správkyňu Domu smútku,  

HelenuČulkovú. Ostatná rekonštrukcia Domu smútku, výstavba betónového oplotenia  

a údrţba cintorínov  v oboch častiach obce boli realizovaná v roku 2015 

 

2. 2  poţičiavanie priestorov a vecí za úhradu  

- riad, nástroje, predmety, stavebné a záhradnícke   nástroje a mechanizmy – podľa 

schváleného cenníka                

 

2. 3 miestny rozhlas 

-  bezplatné hlásenie informácií aplatené relácie predajcov tovaru a iných záujemcov.  
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8. Školstvo,výchova a vzdelanie v obci  

 

V oblasti výchovy a vzdelávania pôsobia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

dveinštitúcie: 

 

-  predškolské zariadenie - materská škola 

-  školské - základná škola 

 

V období rokov 2008-2010  pribudli v obci  2 stredoškolské elokované pracoviská: 

- v roku 2008 elokované pracovisko Strednej lesníckej školy so sídlom Prešove, ktoré 

bolo umiestnené do časti priestorov miestneho Komunitného centra.  Neskôr bolo zrušené. 

- v roku 2010 elokované pracovisko Strednej odbornej školy technickej Košice (ul. 

Kukučínova),  ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.  

 

K zmene v systéme školstva SR došlo na základe zákona číslo 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a  vyššie územné celky. Následne 

bol zabezpečovaný prenos ďalších kompetencii v zmysle  úpravy § 6 zákona č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve i zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Obci,  ako zriaďovateľovisú vymedzené kompetencie k  vytváraniu podmienok 

pre:   

- výchovu a vzdelávanie detí a ţiakov najmä tým, ţe zriaďuje školy a školské zariadenia 

- plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

- zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími  

potrebami v školách a v školských zariadeniach 

-zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a ţiakov s mimoriadnym nadaním a talentom  

v školách a v školských zariadeniach. 

 

Obec zároveň zabezpečuje výkonštátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania 

výchovy a vzdelávania maloletých, alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú 

dochádzku ţiaka. Svoju kompetenciu konať v niektorých veciach zverila,  tak ako ďalších 

20 obcí Olšavskéhoregiónu, Spoločnému obecnému  školskému úradu v Bidovciach. Ten 

koná vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy. 

Kukonštituovaniu školských rád na školách v SR došlo v roku 2004 v zmysle Školského 

zákona. Členmi školskej rady sú rodičia, učitelia, ţiaci, nepedagogickí zamestnanci školy a  

zástupcovia obce. V priebehu roka 2004 boli vyhlásené výberové konania na výber 

riaditeľovZákladnej i Materskej školy. Členmi výberových komisií boli poslanci, členovia 

rady škôl a menovaní zástupcovia  obecného úradu.  
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Materská škola (MŠ) - 1998-2020 

 

Zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vybudované v rokoch 1973/1974s kapacitou 

20-22 deti. Lokalizované bolov časti Kostoľany, maloprevádzku s celodennou 

starostlivosťou o deti vo veku od 3-6 rokov. V roku 2003 bola budova rekonštruovaná a 

o rok neskôr jej areáloplotený. Ďalšia údrţbasa týkala sociálneho zariadenia a pripojenia 

budovy na obecný vodovod a kanalizáciu, k čomu došlo v roku 2008. Činnosť Materskej 

školyje zameraná na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku a vychádza zo 

Štátneho výchovno-vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.  

 

Personálne obsadenie napozícií riaditeľky MŠ v rokoch: 

 

- 1998 – 2004- Mária Minariková.  

- 2004 – 2014 -  Mária Poláčková 

- 2014– doposiaľ  - Bc. Andrea Dolgošová 

 

 Vzhľadom k  otvoreniu novej materskej školy s kapacitou 140 detí od 1. 9. 2020 bolo 

potrebné zo strany zriaďovateľa zabezpečiť zodpovedné personálne obsadenie 

pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi. Za tým účelom bolo v letných mesiacoch 

2020 vyhlásené  výberové konanie na pozície6 učiteľov, 2 odborných zamestnancov 

a asistentov učiteľov MŠ.  Obsadenie pozícií odborných zamestnancov bolo zabezpečené z 

projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania deti z marginalizovaných rómskych 

komunít“ NP PRIM – Projekt inklúzie v MŠ.V roku 2019/2020 – 19 deti.  

 

Z činnosti MŠ 

 

     V roku 2008 bol Materskou školou úspešne realizovaný projekt „Zlepšenie 

podmienok Rómov vo vzdelávacom systéme–MŠ príjemné a vyhovujúce prostredie 

pre deti“ financovaný zo štrukturálneho fondu PHARE. Jeho zámerom bolo zatraktívniť 

umiestnenie detí do MŠ ako  prostredia, v ktorom si osvoja komunikačné rečové 

schopnosti,  spoločenské  zvyklosti a hygienické návyky, potrebné pri nástupe do základnej 

školy. Projektom bolo vytvorenépríjemné a náučné  prostredia nielen  pre rómske deti, ale  

aj ich matky, pre ktoré bola v budove zriadená praktická miestnosť s kuchynkou. Priestor 

bol vybavený pomocníkmi v domácnosti so zámerom, aby si osvojili prácu s nimi. 

Uskutočňovali sa tu vzdelávacie  aktivity, ktoré súviseli so starostlivosťou o deti a rodinu,  

nácvik zručností a návykov potrebných pri vedení domácnosti,  pouţívaní domácich 

pomocníkov ako automatická práčka, umývadlo, šijací stroj, ţehlička, ţehliaca doska, TV 

a rádio, ktorými bol priestor vybavený.  Mohli si tu zároveň osvojiť a odovzdať deťom 

základné hygienické návyky,zásady stolovania, naučiť sa ako a čím vykonávať dezinfekciu 

a hygienu, opraviť a ušiť odevy, či bytové doplnky a vyrábať darčeky.Priestor slúţil aj 
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na  poradenskú činnosť, vyuţívalo ho 17 matiek, najviac však tri v jeden deň.Strava pre 

deti MŠ bola dováţaná zo školskej jedálne ZŠ v Bidovciach.  

Vzhľadom k nedostatočnej kapacite MŠ bol v roku 2008 schválený zámer vybudovať 

novú MŠ s kapacitou zodpovedajúcou počtu ročne narodených deti v obci. V snahe 

skvalitniť podmienky  jestvujúcej predškolskej výchovy do času vybudovania novej MŠ sa 

obec v roku 2014 rozhodla rekonštruovať a modernizovať  budovu MŠ a napojiť ju na sieť 

technických rozvodov. Práce boli zrealizované, areál oplotený, náklady za materiál a práce 

uhradené z rozpočtu obce, podobne ako práce za  údrţbuv roku 2017. Vzhľadom ku 

kaţdoročnému populačnému nárastu  detí v obci a ich mentálnej výbave, absencii 

ovládania základných hygienických návykov, rečových a jazykových schopností, ako aj 

slabých schopností osvojiť si učivo po nástupe do základnej školy,  obec v roku 2015 

zvaţovala  rozšírenie  kapacity MŠ prístavbou, alebovýstavbu novej MŠ. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo  zámer výstavby novej MŠ a zo svojho rozpočtu vyčlenilo na 

projektovú dokumentáciu 120.000 eur. Projekt bol vyhotovený o rok neskôr a následneso  

ţiadosťou   o dotáciu predloţený na riadiaci orgán - Ministerstvo školstva  SR  a MV SR 

ako sprostredkujúci orgán. Uplatnený bol k operačnému programu  Ľudské zdroje s tým, 

ţe obec sa bude podieľať na spolufinancovaní 5%-ným podielom z celkových nákladov. 

Na spolufinancovaní sa podieľali aj: MV SR z  programu Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, OP Ľudské zdroje a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde 

bol uplatnený pod názvom „Podpora predprimárneho vzdelávania deti 

z marginalizovaných rómskych komunít I. – výstavba MŠ pre 140 detí“. Celkové 

oprávnené náklady na jeho realizáciu predstavovali sumu  910 000 Eur, výška 

nenávratného príspevku - 864 500 Eur, spoluúčasť 5% - 45.000 eur. Termín realizácie: 

apríl 2019 – júl 2020. Cieľom projektu bola nielen  výstavba novej budovy, ale aj získanie 

interiérového zariadenia a výstavba detského exteriérového ihriska.  Kapacita MŠ 140 

miest je prerozdelená do  8 tried, z toho  2 triedy mali projektovanú  kapacitu po 20 deti, 1 

trieda - 21 deti, 1 trieda - 24 deti, 3 triedy po 25 deti. Jedáleň ma  kapacitu pre 70 

deti, kuchyňa je s vlastným zázemím.Odovzdanie novej MŠ do prevádzky a uţívania sa 

uskutočnilo 10. augusta 2020. Riaditeľkou školy je naďalej Bc. Andrea Dolgošová, do 

školy nastúpilo 92 deti a pacuje s nimi 7 učiteliek. V nasledujúcom školskom roku bude 

počet deti doplnený na plnú kapacitu  - 140.   

 

 

Základná škola (ZŠ) – 1999-2020 

 

Budova základnej školy bola vybudovaná v roku 1962, avšak z plánovaného projektu 

bola  realizovaná iba I. etapa výstavby s časťou kapacity,  a to 1 pavilónom pozostávajúcim 

so 14 tried, zborovní a kabinetov s príslušenstvom. V II. etape mal byť vybudovaný druhý 

pavilón s 18 triedami a telocvičňou, k čomu  nedošlo z rôznych príčin. Do spádovej oblasti 

Keceroviec,  z ktorej ţiaci navštevujú Základnú školu, patria obce: Boliarov,  Kecerovský 
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Lipovec, Opiná, Mudrovce, Rankovce, Bunetice a Vtáčkovce. Dopravu ţiakov do školy 

a zo školy zabezpečuje autobus SAD Košice, ktorý ţiakov dováţa  na autobusovú zastávku 

pri škole a odtiaľ ich aj odváţa do bydlísk. Od 1. júla 2002 sa škola stala rozpočtovou 

organizáciou v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce, má právnu subjektivitu a do jej 

pôsobnosti boli prenesené niektoré kompetencie s delimitáciou financií na ich výkon.  

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú doplnené opríspevky  z vlastných finančných 

zdrojov obce, najmä na prevádzku, údrţbu, nákup zariadení a učebných pomôcok. Obec 

ich  priebeţne presúva  na účet školy. 

 

Poslaním ZŠ je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie ţiakov v podmienkach plne- 

organizovanej deväťročnej školy. Výchovno-vzdelávací proces je v škole realizovaný 

v zmysle platných učebných osnov a štandardov pre jednotlivé predmety. Podľa 

základného variantu a štátneho vzdelávacieho programu  I. stupňa ZŠ - ISCED1. 

Vyššístupeň, podľa druhého  variantu učebných plánov a štátneho vzdelávacieho programu 

II. stupňa ZŠ- ISCED2. Vyučovanie prebiehalo a ďalej prebieha v dvoch zmenách 

v kritických priestorových podmienkach s prispôsobením autobusovej dopravy ţiakov na 

vyučovanie. Bola tým rešpektovanápoţiadavka obce  na synchronizáciu  autobusovej 

dopravy so zmenami vyučovania. Počet ţiakov z roka na rok stúpal, pričom nepomerpočtu 

ţiakov z jednotlivých komunít obyvateľstva narastal. V školskom roku 2010/2011 bolo aţ 

90 %  ţiakov školy z rómskych komunít Keceroviec a spádových obcí. Rodičia, ktorí 

povaţovali podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v tunajšej ZŠ za nevyhovujúce, 

svoje deti  prihlásili k absolvovaniu povinnej školskej dochádzkydo ZŠ  v Bidovciach 

a Košiciach. Na záujmovú a krúţkovú činnosť ţiakov ZŠ   obec pravidelnekaţdoročne 

schvaľovala finančné príspevky. Keďţe škola nemala pretento druh činnosti  priestorové 

vybavenie, vyuţívalachodby a triedy, priestory Komunitného centra, či netradičné 

vyučovanie v prírode. 

Pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu   si samospráva obce a vedenie 

školystanovili ciele: 

 

- skvalitniť vyučovanie, odstrániť vyučovanie v zmenách 

-  dobudovať školu a jej vybavenie 

- výchovný systém smerovať k vytvoreniu otvorenej, multikultúrnej a pozitívnej atmosfére   

- v spolupráci s rodičmi vyuţívať osvetu,  posilňovať záujem o školu a poukazovať na  

výhody vzdelania.  

 

 

Riaditelia ZŠ  od roku 1999 - 2020: 

 

Jozef Nickel,  A. Jakubovský 

2004 – 2015/2016 – Mgr. Tibor Oros  

2016/2017  - doposiaľ Mgr. Alena Dávidová, PhD 
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Priestorová situácia  a materiálno-technický stav ZŠ v rokoch 2000 – 2020 

 

V roku  2000 obec zabezpečila úprava areálu školy a  výstavbu chodníka k nej. Od roku 

2004 obec venovala pozornosť príprave podkladových materiálov pre zámer  prístavby, 

o rok neskôrzabezpečila vyhotovenie projektovej dokumentácie a zároveň schválila  5 %- 

nýpodiel na komplexnom financovaní. V tom istom roku  zabezpečila oplotenie budovy 

a areálu školy.  Výstavbu cesty k škole zrealizovala v roku 2006a v rokoch 2007/2008 sa 

začalo pracovať na zámeroch komplexnej dostavby ZŠ o výstavbu telocvične, kuchyne 

a jedálne. V snahe zlepšiť situáciu v podmienkach  školyv súvislosti so starostlivosťou 

o ţiakovobecné zastupiteľstvo rozhodlo, aby  od 1.7.2007 bola podávaná  ţiakom balená 

strava na kaţdú zmenu, čím bolo  nahradené  varené jedlodesiatou a olovrantom. Varenú 

stravu nebolo moţné v škole zabezpečiť pre absenciu kuchyne a jedálne. Poţiadavke obce 

nemohli pomôcť pre vysoký počet ţiakov a vlastnú kapacituani ZŠ v okolí. Keďţe väčšina 

ţiakov pochádzala zo sociálne a finančne znevýhodneného  prostredia a rodín v hmotnej 

núdzi,  náklady na stravu boli hradené zo štátneho rozpočtu („hmotná núdza“). Obecné 

zastupiteľstvo sa v tom čase zaoberalo nevyhnutnosťou zabezpečiť  údrţbu fasády školskej 

budovy, ku ktorej poškodeniu došlo  v dôsledku   zatekania strechy. Údrţbu si vyţiadal aj 

interiér školy, najmä pre zlý stav podláh a stien. Mobiliár tried vyţadoval sústavnéopravy,  

doplnenie lavíc a stoličiek, ale nevyhnutnou bola aj oprava a výmena   rozvodov kúrenia, 

vody,  dverí a okien. Drobný majetok a inventár bol vyraďovanýpravidelne po 

inventarizácii a následne dopĺňaný. V roku 2008 inventarizačná komisia navrhla a obecné 

zastupiteľstvo schválilo  vyradenie DKP za vyše pol milióna Sk.V roku 2009 Úrad Vlády 

SR schválil  finančné prostriedky vo výške 95 % z celkového nákladu na realizáciu 

projektu výstavby „Multifunkčného ihriska,“ s podmienkou 5% spolufinancovania obce. 

K realizácii  jeho výstavby došlo, aţ v neskoršom období - v roku 2013, kedy 

ihriskodostalo gumový povrch  pre kolektívne športy ţiakov, ako basketbal, volejbal, malú 

hádzanú a nohejbal. Po vyučovaní ho vyuţívala širšia verejnosť, ţiaci školy zas mali 

umoţnené vyuţívať futbalové ihrisko TJ. V prípade nepriaznivého počasia bola  telesná 

výchova vyučovaná na chodbách školy. 

 

      V období rokov 2010 – 2020  postupne dochádzalo  k zlepšeniu podmienok s 

situácie v škole rozšírením a dobudovaním priestorov, ako aj k ich modernejšiemu 

materiálno-technickému vybaveniu.V školskom roku 2012/2013 boli v škole 

zrekonštruované a zmodernizované teplovodné rozvody, vybudovaný rezervoár pitnej 

vody, tieţ  zrekonštruovaná  strechabudovy. Škola však  nemala  odborné učebne 

geografie, fyziky, chémie, ani telocvičňu školskú jedáleň. Jediná počítačová učebňa bola  

dopoludnia vyuţívaná ako beţná vyučovacia trieda ţiakmi deviateho ročníka, popoludní 



 
 

84 
 

slúţila pre krúţkovú činnosť počítačového krúţku.Po dobudovaní bezdrôtovej WiFi siete 

v ZŠ,  bola výpočtová technika  doplnená o osobné počítače pre ţiakov a učiteľov, no 

vyučovanie informatiky  prebiehalo väčšinou v triedach na  prenosných počítačov.  

Kabinety sa priebeţne a podľa moţnosti doplňovali novými modernejšími pomôckami 

a didaktickou technikou a došlo aj zriadeniu  jazykovej učebne.V priebehu prázdnin sa 

obvykle kaţdoročne opravovali  podlahy, okna a  maľba stien v triedach.  

 

Nakoniec sa obec namiesto  prístavby k budove školy rozhodla vyuţiť alternatívne 

riešenie a v rokoch 2013-2014 zabezpečila prípravu a realizáciumontáţemodulovejZŠ. Šlo 

v podstate o realizáciu pôvodne plánovanej  II. etapy výstavby ZŠ.Obecné zastupiteľstvo 

sa na rokovaní 25.5. 2013  rozhodlo  jednať s vlastníkom pozemku na  parcele č. 31/3  o 

výmere 1150 m2 o jehoodkúpení alebo prenájme. Po uzatvorení  dohody o odkúpení sa 

začala príprava výstavbya napojením školy na technickú infraštruktúru. 19.2.2014schválilo 

obecné zastupiteľstvo zámer a ţiadosť o dotáciu výstavby  modulovej základnej 

školya obec ju predloţila  na príslušný operačný program. Realizácia stavby  sa 

uskutočnila v roku 2014, kedy v mesiaci október bola  8-triedna budova modulovej  

školyodovzdaná do uţívania. Stavba prispela k výraznému zlepšeniu priestorového 

vybavenia, je vyuţívaná ţiakmi nultých, prvých a druhých ročníkov. Keďţe problém 

s dvojzmenným vyučovaním pretrvával naďalej, v roku 2015 zastupiteľstvo rokovalo o 

návrhu nadstavbyškolynovostavbou B traktu modulovej ZŠ a o výstavbe chodníka k 

škole.Od roku 2016 dostala  škola  špecializované učebne, vrátane  polytechnickej a 

cvičnej kuchyne. V školských rokoch  2017/18, 2018/19, a 2019/20 boli postupne 

zmodernizované triedy a chodby na všetkých poschodiach, opravené  a zrekonštruované 

sociálne zariadenia pre ţiakov a učiteľov. Obecako zriaďovateľ školy sa na týchto prácach 

finančne podieľala.Kzabezpečeniumodernizácie vykurovacieho systému budovy ZŠ bola 

v roku 2016  predloţená ţiadosť o dotáciu k  projektu„Modernizácia vykurovacieho 

systému ZŠ  Kecerovce“ na Enviromentálny fond. Zaradená bola k programu „Ochrana 

ovzdušia a ozónovej vrstvy, podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom nízko-

emisných zdrojov„ a obec  pre  úspešnú realizáciu vyčlenila finančnú spoluúčasť  vo výške  

5 %. V roku  2017  projekt ešte dofinancovala  35.000 eurami z rezervného fondu a akcia 

bola ukončená o rok neskôr, v roku2018.V nasledujúcom období začala príprava zámeru 

nevyhnutnej kompletizácie materiálno-technickej základne plneorganizovanej ZŠ 

prostredníctvom  projektuvýstavby školskej jedálne a kuchyne. Projekt vybudovania 

školskej kuchyne ráta s kapacitouvarenej stravy pre 1000 ţiakov,   jedáleňje 

plánovanás kapacitou 200 miest. Kamerový systém obec zabezpečila na základe 

opodstatnenej poţiadavky vedenia školy. 

 

Príspevky na ţiakov a dotácie na ţiakov: dotácia zo štátneho rozpočtu na 1 ţiaka  v roku 

2003predstavovala 1.480,-€,  rodičovský príspevok 3,- €, no neprispievali všetci rodičia. 

Od roku 2004, 2006 a neskôr od roku 2010 zákon o rozpočtových pravidlách umoţňoval  

ţiakom MŠ a ZŠ z rodín v hmotnej núdzi poskytovať čiastočnou úhradou nákladov 

stravovania  z dotácie štátu. Táto pomoc bola poskytovaná v súlade s preukázaním 
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podmienok k nároku pomoci. Školu navštevovalvysoký počet ţiakov zo znevýhodneného 

prostredia a z rodín s hmotnou núdzou, čo oprávňovalo poskytovať všetkým ţiakom stravu 

zo štátnej dotácie. Naďalej im však miesto varenej stravy bola poskytovaná náhradná, 

nevarená,desiata a olovrant.  Ţiakom zo spádových obcí bolo mesačne  preplácané  

cestovné z miesta bydliska do školy a späť. Od roku 2016 počet ţiakov v hmotnej núdzi 

klesal, v školskom roku 2020/2021 je  ich počet 211. VZN č. 6/2010 schválilo  výšku 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladu v školách a školských zariadeniach obce. Pre deti 

v MŠ mesačne na dieťa 3 eura za dieťa, s výnimkou  za dieťa v ostatnom ročníku,  pred 

nástupom do ZŠ.  Odlišnosti sa týkali prípadov  rodín  v hmotnej núdzi.   V roku 2019 bolo 

schválené obecným zastupiteľstvom VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na ţiaka Základnej umeleckej školy, poslucháča Jazykovej školy a dieťa Materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kecerovce. Aktuálne platí nové 

Všeobecné záväzne nariadenie č.5/2020 o učení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľ je obec Kecerovce. 

 

Dostupné štatistické údaje 1999-2010 o ţiakoch, dochádzke a prospievaní 

        

 

Školský rok 

Počet  

tried, vrát. 

špeciál. a  

nultých  

ročníkov    

 

Počet  

ţiakov 

Podiel  

rómskych 

ţiakov 

v % 

 Počet  

vymeškaných hodín,  

z toho 

neospravedlnených 

 

1999/2000    30 608     87,6      95 984/35 157 

2000/2001  610   

2001/2002    30 618     83,2  

2002/2003  603   

2003/2004  644   

2004/1005  668   

2005/2006  706   

2006/2007    30 686   

2007/2008 -    

2008/2009  -    

2009/2010     33 710   

 

 

Komentár: Pre zaujímavosť uvádzam konkrétnejšie údaje k školskému roku 1999/2000:  

Z počtu  608 ţiakov  534 rómskych, čo predstavovalo – 87, 6%. Z 30 tried patrilo 19 tried  

ročníkom 1-4  a 11  ročníkom 5-9 ročník. Z 33  učiteľov bolo 27 ţien a 6 muţov, 7 

učiteľov bývalo v Kecerovciach, 14 dochádzali z okolia a 12  z Košíc. Vyučovanie 

v dopoludňajších zmenách navštevovalo 16 tried s 342 ţiakmi, v popoludňajších 14 

triedachs 267 ţiakmi, čo z hľadiska psychohygieny nie je vyhovujúce. Počet ţiakov z obcí 

spádového územia školy: Kecerovce 430, Boliarov 39, Vtáčkovce 51 Rankovce 44, Opiná 

22, Kecerovský Lipovec 10, Bunetice  7, Mudrovce 6. 
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Kultúrna a záujmová činnosť školy 2000-2010 

 

Kultúrno-záujmová činnosť ţiakovbola zameraná na krúţkovú činnosť a prípravu 

programov tradičných školských podujatí, akými boli:  slávnostné otvorenie a záver 

školského roka,  Mikulášv škole, vianočný program pri jedličke, fašiangový karneval, 

zápis prvákov, Deň zdravej výţivy, zábavné a športové hry k Medzinárodnému dňu 

deti,rozlúčka s deviatakmi. Výchovno-vzdelávacie podujatia boli pravidelne organizované 

napríklad  v rámci Týţdňa boja proti drogám, priebeţne ţiaci organizovane 

navštevovali   obecnú kniţnicu, kde sa oboznamovali s jej činnosťou, kniţným fondom 

a čitateľskými aktivitami. V marci, ktorýje Mesiacom knihy, bolo uskutočnených 

v  kniţnici pre ţiakov niekoľko besied. V rámci dopravnej výchovy a bezpečnosti cestnej 

premávky sa uskutočnili prednášky a praktické cvičenia v teréne. Organizované boli 

praktické ukáţky z poţiarnej ochrany,poskytovania zdravotníckej prvej pomoci, ochrany 

prírody, ukáţka zásahovej záchrannej akcie  hasičov a policajtov a rôzne vzdelávacie 

exkurzie v prírode v rámci Dňa zeme. Netradičný a pestrý program učitelia 

so  ţiakmipripravili pre verejnosťpočas osláv 775. výročia obce Kecerovce v roku 2004. 

Na záver školského roka sa ţiaci zúčastňovali exkurzií a turistických výletov do prírody, 

navštevovali  predstavenia v Bábkovom divadle, absolvovali návštevu Botanickej záhrady 

a múzeí v Košiciach. Ţiaci pripravení svojimi učiteľmi reprezentovali školu nielen v obci, 

ale zúčastňovali sa rôznych celoštátnych postupových záujmovo-umeleckých súťaţí 

vyhlasovaných Ministerstvom školstva SR,  Národným  osvetovým centrom, Centrom 

voľného času v Košiciach, Maticou Slovenskou a občianskymi zdruţeniami. Dobré 

výsledky dosahovali vo výtvarných súťaţiach, úspešní boli v speváckych a tanečných 

súťaţiach, ale aj v prednese poézie a prózy. V roku 2008 sa zúčastnili na podujatiach 

Matičného dňa organizovaného Domom Matice slovenskej v Košiciach v súčinnosti 

so SUŠ Exnárova, Košice. Ţiaci z dramatického krúţku sa zapojili do okresnej súťaţe 

Dobšinského Košice.V školskom roku 2008/9sa uskutočnili na ihriskušportové hry, 

vrátanefutbalového turnaja tried. Do školy prichádzali s náučným teoreticko-praktickým 

ukáţkovým programom a vystúpením umelci, najmä hudobníci, napríklad Anton 

Budinský, ktorý predstavil ţiakom originálne ukáţky hry na archaické hudobné nástroje. 

Školu navštívili  herci,  speváci a tanečníci  divadelného súboru Romathan. 

V predvianočnom období bol kaţdoročne  pripravený program „Trieda zabáva triedu“ a 

vianočný program pripravili ţiaci nielen pre seba, ale pozvali  aj rodičov. Vo februári sa 

tradične uskutočňovala Valentínska diskotéka, niekedyaj fašiangový karneval, v rámci 

ktorého  sa škola premenila na ríšu  masiek. Školský rok 2010/11 bol venovaný  kultúrno-

vzdelávacím podujatiam z oblasti zdravotnej výchovy.  

 

Vzdelávacia a záujmová činnosť bola rozvíjaná formou krúţkovej činnosti 

i individuálnym doučovaním. Tematické zameranie predmetových krúţkov bolo 

orientované na prehĺbenie učiva z predmetov: matematika, počítačové zručnosti, zemepis, 
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anglický jazyk, ruský jazyk, ďalej krúţky: dramatický, športové, krúţky  zručnosti, 

i encyklopedických vedomosti. 

 

Vzdelanie a výchova v Základnej  škole v rokoch 2011 - 2020 

 

 Hlavným cieľom vedenia plne organizovanej Základnej školy bolo plniť poslanie 

vyplývajúce zo školského zákona a zabezpečiť kvalitný proces výchovy a vzdelávania 

ţiakov. Maximálnou snahou vedenia školy a učiteľského kolektívu bolo dosiahnuť úroveň 

vzdelania  stanovenú učebnými osnovami, zlepšiť komunikatívne schopnosti ţiakov, 

vrátane ţiakov zo znevýhodneného rodinného prostredia. Výchovno-vzdelávací proces bol 

v škole realizovaný v zmysle platných učebných osnov a štandardov pre jednotlivé 

predmety,  podľa základného variantu a štátneho vzdelávacieho programu  I. stupňa ZŠ - 

ISCED1. Na vyššom stupni podľa druhého  variantu učebných plánov a štátneho 

vzdelávacieho programu II. stupňa ZŠ ISCED2. Vyučovanie  však bolo  naďalej 

nevyhnutné zabezpečovať v dvoch zmenách, ale uţ  v dvoch budovách, a to v starej ZŠ, 

vybudovanej v roku 1962 a novej modulovej stavbe, postavenej v roku 2013. Napriek 

rozšíreniu priestorových kapacít sú priestorové podmienky  nepostačujúce. Polytechnické 

vzdelávanie, školská kniţnica, záujmové a krúţkové aktivity ţiakov sú realizované od roku 

2016 v obecnom zariadení Komunitné centrum, čím obec vyhovela poţiadavke vedenia 

školy.  Od roku 2010boli niektoré kompetencie obecnej samosprávy v oblasti školstva, 

napríklad priestupková agenda „záškoláctvo“ odovzdaná  Spoločnému obecnému  

školského úradu  so sídlom v Bidovciach.   

 

Školský vzdelávací program ZŠ 1. stupeň je realizovaný v zmysle motta „Škola pre 

ţivot,“  Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský, čo najmä v nultých a prvých ročníkoch 

spôsobuje nemalé problémy vzhľadom k tomu, ţe  deti v rodinnom prostredí väčšinou 

komunikujú v materskej reči.  Vedenie  školy sa zameralo na zlepšenie interakcie učiteľ – 

ţiak, zvýšenie kvalifikácie učiteľov, stabilizáciu ich kolektívu, zavedenie konzultačných 

hodín a väčšiu pozornosť talentovaným ţiakom. Medzi dlhodobé projekty školy patria: 

Protidrogové programy, Zdravá škola, Projekty IKT, Vedomostné ostrovy,  Nové učebné 

pomôcky, Nové  učebne,  Podpora rozvoja zručností ţiakov v oblasti gastronómie.  

 

ZŠ je zapojená  do vzdelávacieho programu Teachfor Slovakia, ktorého cieľom je 

zlepšiť vzdelávanie detí a zvýšiť počet lídrov v spoločnosti. Program bol zaloţený v 

roku 2014 a je súčasťou medzinárodnej organizácie TeachforAll. Spoločnou víziou je 

„Aby raz všetky naše deti mali šancu v ţivote uspieť.“ Na Slovensku prebieha pod záštitou 

prezidenta republiky.        Medzi významné aktivity školy patríúčasť ţiakov vyšších 

ročníkov na veľtrhu vzdelávania „PRO EDUCO“, ktorý   je platformou pre prezentáciu 

širokého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci 

štandardných foriem štúdia, ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania  prezentuje aj ďalšie 

formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, moţnosti pracovného uplatnenia, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/2014_na_Slovensku
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cestovania a doplnkového vzdelávania mladých ľudí. Ţiaci vyšších ročníkov kaţdoročne 

absolvujú  aj exkurzie do stredných škôl, navštívili   Technickú univerzitu a trhy 

vzdelávania. Ďalšou atraktivitou pre miestnych ţiakov v škole je interaktívna forma 

vzdelávanie „Vedomostný ostrov.“ Na animovanom ostrove nájdu  zaujímavostí z 

techniky, nemeckého jazyka, ekológie, alebo fyziky. Vedomosti sú spracované netradičnou 

formou, javy sa vysvetľujú na príkladoch, s ktorými sa stretávajú v reálnom ţivote. Ponúka 

rôzne interaktívne  úlohy, encyklopedické pomôcky, náučné videá a návody na pokusy, 

ktoré si ţiaci môţu vyskúšať a overiť ich funkčnosť v škole a doma. Medzi mimoriadne 

obľúbené formy vzdelávania patria - otvorená hodina a  záţitkové učenie.  

 

Pedagogický zbor: v ZŠ vzhľadom na početnosť ţiakov, vyučujeprimeraný počet 

učiteľov, z ktorých spĺňa  kvalifikáciu drvivá väčšina.  V roku 2013 zbor  pozostával zo  60 

učiteľov a 6 asistentov učiteľa, v ostatnom období sa počet pohybuje okolo 70 učiteľov. 

Priemerný vek učiteľov tunajšieho  pedagogického zboru sa pohybuje okolo 40 rokov. Na 

prvom stupni pracujú aj asistenti učiteľa, pedagógov dopĺňajú kňazi a katechétka 

vyučujúci kresťanskú náboţenskú výchovu v oboch početných miestnychcirkvách. Pôsobí 

tu tieţvýchovná poradkyňa, špeciálna pedagogička, koordinátor výchovy k manţelstvu a 

rodičovstvu, koordinátori  majúci štatút poradcov vedenia školy. Ide o koordinátorov 

prevencie a drogových závislostí a sociálno-patologických javov,  informatizácie, 

environmentálnej výchovy, finančnej a čitateľskej  gramotnosti.Pedagogickí zamestnanci 

školy majú vytvorené podmienky pre kariérny a profesijný rast. Vedenie školy ich 

usmerňuje, na aké vzdelávania sa môţu nahlasovať, vzhľadom k aktuálnej potrebe. 

Prevádzku školy zabezpečujú nepedagogickí pracovníci. 

 

Vybrané (dostupné) štatistické údaje za školské roky 2011/2012 – 2019/2020  

        

 

Školský rok 

Počet  

tried 

 

 

Počet  

ţiakov 

 

Počet vymeškanýchhodín, 

z tohoneospravedlnených 

 

 

Prospelí 

v  % 

2011/2012   34 712   

2012/2013   35 744 109845/29700 66,3 

2013/2014   39 799   

2014/2015   39 811 162675/ 64,2 

2015/2016   43 840   

2016/2017   43  856 166.645/ 27.548  

2017/2018  865 141 115/16271  

2018/2019  880   

2019/2020    46 870   

2020/2021    46 886   
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Doplňujúce informácie a zaujímavosti: 

V školskom roku 2012/2013zo 744 ţiakov ZŠ  bolo 574 ţiakov zo znevýhodneného 

prostredia.Desiatu a olovrant z titulu hmotnej núdze dostávali v zmysle právnej úpravy 

všetci ţiaci. Hodnota stravnej jednotky - 1,10 €, rodičia prispievali na ţiaka sumou 0,10,- 

eur. Ţiakom z okolitých obcí bolo mesačne preplácané cestovné z miesta bydliska do školy 

a späť, ročne dostávali učebné pomôcky v hodnote 33,20,- €.  V škole toho času pôsobilo 

51 pedagogických pracovníkov a 10 nepedagogických zamestnancov. Povinnú školskú 

dochádzku ukončilo 82 ţiakov, z toho v 9. ročníku iba 15. 70 ţiakov  bolo prijatých na 

stredné školy, z toho 58 ţiakov na dvojročné štúdium strednej odbornej školy  (SOŠ), 2 

ţiaci na trojročné štúdium SOŠ, 10 na 4- ročné štúdium SOŠ a 12 nebolo prijatých na 

ţiadne štúdium.  Monitoru zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 15 ţiakov so 

43% úspešnosťou (celoslovenský priemer 67,51), monitoru z matematiky tieţ 15 ţiaci 

s úspešnosťou 32,19% (celoslovenský priemer 60,07%). V školskom roku 2014/2015 boli 

výsledky úspešnosti monitoru ešte slabšie: - zo slovenského jazyka a literatúry  na 32,55% 

pri celoslovenskom priemere (62,58), z matematiky – 14,6% (celoslovenský priemer -  

52,68). Základnú školu ukončilo 79 ţiakov, na stredné odborné školy bolo prijatých 62 (16 

na 4 ročnú SOŠ, 46 na 2- ročnú SOŠ),  17 ţiakov nebolo prijatých na ţiadnu školu.  

Pedagogický zbor mal 56 pracovníkov, nepedagogických zamestnancov bolo 13. 

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo školu 840 ţiakov, z toho  582 bolo zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Počet pedagogických pracovníkov - 65, nepedagogických 

zamestnancov - 16.  K 30.6.2016 ukončilo dochádzku iba 31 ţiakov, z toho 1 bol prijatý na 

konzervatórium, 10 na 4- ročné štúdium SOŠ a 20 na 2- ročné štúdium SOŠ. Na prvom 

stupni zo 415 ţiakov  prospelo  299  a neprospelo  79, klasifikovaných nebolo  37, 

s vyznamenaním prospelo   8 ţiakov. Na II. stupni bolo 364 ţiakov, z toho  prospelo 254, 

neprospelo  74, neklasifikovaných bolo  36 a 5 ţiakov prospelo s vyznamenaním. 

V špeciálnych triedach bolo 61 ţiakov, z toho prospelo 55, neprospelo  6, 

neklasifikovaníneboli.  Pochvaly riaditeľa školy boli v I. stupni udelené  25, v  II. stupni – 

4.  Pokarhania udelil riaditeľ školy na  I. stupni – 46, na  II. stupni – 59. Vymeškaných   

hodín na ţiaka bolo  32,79. V rámci testovania  Monitor 9  zo slovenského jazyka 

a literatúry bola úspešnosť 33,6 % (celoslovenský priemer 62,6), z matematiky – úspešnosť 

26% (celoslovenský priemer 52,8).  Ţiaci II. stupňa sa zúčastnili aj elektronického   

testovania  na II. stupni (E-test) a  medzinárodné testovanie ţiakov  II. stupňa PISA.  

Všetci ţiaci dostávali desiatu/olovrant bez dotovania rodičov, všetci  dostali  učebné 

pomôcky v hodnote 33,20,- €. Ţiakom zo spádových obcí sa naďalej  mesačne preplácalo 

cestovné z miesta bydliska do školy a späť. V tomto školskom roku bolo poistených proti 

krádeţiam  245 ţiakov,  poistné  udalosti bolitri. V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do 

školy856 ţiakov, v priebehu roka niektorí odišli s rodičmi do zahraničia, čo je v ostatných 

rokoch beţné. V  43 triedach vyučovalo ţiakov 67 pedagogických pracovníkov. Vzhľadom 

k slabej úrovni deti nastupujúcich prvýkrát do Základnej školy bolo z počtu ţiakov 74 

zapísaných do prvého ročníka  57  začlenených do nultého ročníka a do  špeciálnych tried 

na oboch stupňoch spolu 70 ţiakov.  Výsledky testovania T9:  slovenský jazyk: 24,8 % 
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matematika: 16,6 %. Povinnú školskú dochádzku spolu ukončilo  96 ţiakov, 52 ţiakov sa 

uchádzalo o ďalšie štúdium na stredných odborných školách, z toho 44 bolo prijatých a 8 

nie.V školskom roku 2019/2020 školu navštevovalo 870 ţiakov v 46 triedach (ročníkov 

nultých a  1-9).   V ročníkoch 1.- 4.  bolo zriadených 20 tried, v ročníkoch 5.- 9. – 22 tried, 

zriadené boli aj  4 nulté ročníky. Počet pedagogických zamestnancov:  64 učiteľov a 7 

asistentov učiteľov.Okrem intaktných ţiakov na škole má škola aj ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami,  z ktorých väčšina je vzdelávaná v triedach pre ţiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Keďţe ţiaci školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré je málo 

podnetné vo vzťahu k vzdelaniu,  do školy nastupujú  s veľkou jazykovou bariérou a bez 

sociálno-spoločenských a hygienických návykov. Mnohí potrebujú starostlivosť 

psychológa a špeciálneho pedagóga, aj z toho dôvodu je spolupráca školy a Okresnej 

pedagogicko-psychologickej poradne veľmi aktívna.  Zásadnou a permanentnou   je aj 

spolupráca vedenia školy a učiteľov  s rodičmi, vítaná a otvorená je spolupráca s kaţdým, 

kto o jej prácu prejaví záujem. Rodičia získavajú informácie o výsledkoch vzdelávania 

prostredníctvom ţiackej kniţky, aktívov rodičovských zdruţení a konzultačných dní.  

Vedenie školy spolupracuje s radou školy a s rodičovskou radou, pričom sa ich snaţí 

získať pre účasť na plnení cieľov školy. O práci školy, stanovených programoch, 

výsledkoch, ponuke pre ţiakov aj rodičov sú informovaní. Na zasadnutiach rady školy a 

rodičovskej rady sa pravidelne zúčastňujú, minimálne 4-krát ročne. Vedenie ZŠ si váţi 

podporu a spoluprácu  zriaďovateľa, ktorým je obec. V rámci tejto spolupráce škola 

sprístupňuje priestory ihriska na realizáciu telovýchovnej činnosti obyvateľom obce. 

 

Vyzdvihnúť a oceniť je potrebné tvorivú angaţovanosť vedenia školy a mimoriadne 

úsilie  pedagogického zboru v období epidémie koronavírusu. Uţ  od polovice  marca 2020 

bola na základe rozhodnutia hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu SR 

prevádzka škôl prerušená, čo trvalo takmer do polovice júna. Vedenie školy zabezpečilo  

vyučovanie ţiakov v domácnostiach v zmysle pokynov zverejnených  na webovej stránke 

školy pod heslom Učíme sa doma. Osobitne usmernili a zabezpečili vzdelávanie ţiakov 

z rodín bez  prístupu na internet osobným doručovaním učebných listov a pokynov na 

určité adresy, kde  si ich mohli vyzdvihnúť. V záujme motivácie k aktívnemu prístupu k 

vzdelávaniu a úspešným výsledkom, vedenie školy motivovalo  ţiakov a triedy odmenami. 

Vezmúc v úvahu počítačové a internetové vybavenie v podmienkach  rodín ţiakovbolo zo 

strany učiteľov potrebné vyvinúť maximálnu snahu a záujem, hľadať, voliť a vyuţívať 

vhodné spôsoby kontaktu a formy náhradného vyučovania.Učitelia prejavili mimoriadnu 

nápaditosť a obetavosť v snahe zabezpečiť transfer učiva vhodným spôsobom a kontaktom 

do rodín ţiakov. Obdobne v získaní spätnej informovanosti o efektivite a úrovne 

individuálneho vzdelávania.  To isté platí aj v druhej vlne pandémie, čo neplatí pre I. 

stupeň, ktorého ţiaci majú povinnú dennú školskú dochádzku. Vo vzdelávaní  ţiakov 

II.stupňa sa vyuţívajú skúsenosti z prvej vlny a novšie osvedčené formy a metódy získané 

v rámci výmeny skúsenosti medzi školami a pedagógmi.   
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Rada školy –  je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy ţiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vedenie školy ju informuje o činnosti 

školy, dosahovaných výsledkoch vzdelávania, zámeroch a rozvoji. Plní aj funkciu verejnej 

kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení. Jej funkčné 

obdobie je  4- ročné, má 11 členov, z toho  4 sú volení  zástupcovia  rodičov, 2 volení 

zástupcovia z radov pedagogických zamestnancov, 1 z radov nepedagogických 

zamestnancov, 3 delegovaní zástupcovia z úrovne obecného zastupiteľstva  a 1 delegovaný 

zástupca orgánov alebo organizácií, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú. Stretávajú 

sa obvykle  4 krát v priebehu  školského roka.  Najväčšou právomocou rady školy  je 

moţnosť odvolať a voliť riaditeľa školy. V  roku 2012 boli na základe ţiadosti vedenia ZŠ, 

zastupiteľstvom obce  do školskej rady schválení poslanci: Dana Kobidová, Peter Matej, 

Miroslav Semanič a Vladimír Domanič. Vzhľadom k problémom došlo v nasledujúcich 

rokoch k viacerým obmenám poslancov v školskej rade, do ktorej bolidelegovaní: Milan 

Seman, Marián Gábor, Ladislav Gábor a Miroslav Koščák a v roku  2016: Ladislav Gábor, 

Marián Gábor,  Miroslav Koščák a Pavol Vidlička. 

 

Ţiacky parlament pri ZŠ Kecerovce  bol zriadený v roku 2016 v zmysle zákona NR SR 

č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Má vlastný štatút, 20 

členov, ktorými sú ţiaci  4. – 9. ročníka. Na čele  parlamentu je vo funkcii predsedu ţiak. 

Funkciu koordinátorov činnosti parlamentu vykonávajú poverené učiteľky, vrátane 

riaditeľky ZŠ.  Ţiacky parlament sa vyjadruje ku všetkým závaţným skutočnostiam, ktoré 

sa vzťahujú k práci školy, k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, 

podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. Prijíma, 

konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy, iniciuje školskú záujmovú 

činnosť, podieľa sa na tvorbe a dodrţiavaní školského poriadku,  volí a odvoláva zástupcov 

predsedu a predsedu ţiackeho parlamentu.  Od  roku 2017 pôsobí na škole ajŢiacka 

školská rada, ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom s vlastným 

štatútom. V rámci svojho pôsobenia a činnosti sa  vyjadruje k  otázkam výchovy 

a vzdelávania, závaţným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy,  podáva návrhy 

na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. Konzultuje a iniciuje 

návrhy na zveľadenie priestorov školy, na školskú záujmovú činnosť, podieľa sa na tvorbe  

školského poriadku a dbá na jeho dodrţiavanie. Školské noviny sú vydávané od školského 

roku 2015/2016, za obsah a vydávanie zodpovedá redakčná rada. Ich úlohou je 

informovať,  propagovať a dokumentovať zaujímavé podujatia a aktivity, 

výsledky, úspechy ţiakov a školy. Textové informácie dopĺňafotodokumentácia  podujatí. 

Komplexná činnosť a aktivity Základnej školy sú  zverejňované na vţdy aktuálnej a pestrej 

web. stránke.  
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Tradície a podujatia školy   

 

Vzhľadom ku kapacite priestorov školy a  miestneho kultúrneho domu sa 

niektorézáujmovo-umelecké,športové a zábavné podujatia školy uskutočňujú  priestoroch 

školy,   prípadne  v exteriéri športových zariadení. Pre tradičné kultúrne 

programy  organizované pre rodičov, ako Deň matiek a predvianočný program pri jedličke, 

sú vyuţívané školské chodby a triedy. Okrem kultúrneho programu sa  ţiaci 

prezentujú  výstavkami šikovných rúk a výtvarných prác. Medzi tradičné interné podujatia 

školy v ostatných rokoch patrili:slávnostné otvorenia školského roka,  zápis a imatrikulácia 

prvákov, rozlúčka s deviatakmi, Mikuláš, Happy Halloween, Vianočná akadémia,  Zimné 

radovánky, Túry do literatúry spojené s praktickými príkladmi, Fašiangový karneval, 

Minitalent, Tekviciáda,  Deň vody a Deň bielej košele. Na verejných priestoroch obce sú 

prezentované ľudové  tradície ako vynášanie Morény,  koledníci a vianočná pošta. 

Kultúrnym programomsa škola podieľa aj na významných podujatiach obce, ako sú  oslavy 

Dňa matiek, Mesiac úcty k starším, posedenie pri vianočnej jedličke, vianočné trhy pred 

obecným úradom, pričom spolupracuje s komisiou školstva a kultúry obce. Ţiaci školy sa 

prezentovali kultúrnym programom na Dňoch Terasy v Košiciach, pri prijatí kultúrnych 

osobnosti ako Adamovič divadlo,  kolektívov, napríklad  Romathan - koncert, na 

prehliadke hudobných štýlov aviacerých výchovných koncertoch.Významným tradičným  

podujatím školy v ostatných rokoch je Deň Rómovorganizovaný v priestoroch školy 

s bohatým programom za prítomnosti  významných hostí a Deň otvorených dverí pre 

rodičov.  

Z úspechovţiakov na okresných a celoslovenských prehliadkach a 

súťaţiach záujmovo-umeleckej činnosti je potrebné spomenúť (výberom) najlepšie 

umiestnenia v speve, ochotníckom divadle, prednese poézie a prózy v ostatných 

rokoch:Divadelný Ďurkov 1. miesto pre divadelnú skupinu Červené maky a postup do 

krajskej divadelnej súťaţe  Jasovský zlatý slávik 1., 2. a 3. miesto, Šaliansky Maťko 4. 

miesto a cena primátora, Hronského Jasov - 1. miesto 2. miesto a 3. miesto, Rómska pieseň 

1. miesto a cena Matice slovenskej, Rómovia recitujú 1.,2. a 3. miesto, Deň múz 3. miesto, 

Slávik Slovenska 2. miesto  s postupom do krajského kola. Dobšinského Košice – 2 

diplomy,Hviezdoslavov Kubín, celoslovenská súťaţ Paľikerev v štúdiu RTVS Košice, 

Čitateľský maratón, Túry do literatúry, Čo vieš o Ľ. Štúrovi,  súťaţ v prednese slovenských  

povestí, ale aj výsledky vo výtvarnej oblasti: Budimírske studničky, Komisár Rex, Art Day 

, diplomy získali  v grafickej súťaţi a súťaţí  Slovensko – krajina v srdci Európy. 

V školskom roku 2017/2018– získali ţiaci 2. a 3. v súťaţi Dobšinského Košice, 4. miesto 

Hviezdoslavov Kubín,  Slovenský slávik - 1. miesto s postupom do krajského kola,  

Jasovský zlatý slávik (Matica Slovenska) - 6 diplomov, Rómska pieseň (MS) - 6 diplomov, 

zúčastnili sa na Rómskom talente a na súťaţí Šaliansky Maťko – Povesťami  z rôznych 

kútov. V školskom roku  2018/2019– sa umiestnili na 1. a  3. miesto v súťaţí Jasovský 

slávik a   1. miesto v Ľudovej piesni slovenskej mládeţe. 
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Účasť na vzdelávacích a vedomostnýchaktivitách 

 

Predmetové súťaţe, olympiády:  

Klokan – matematika, Vševedko, pytagoriáda, súťaţ v anglickom jazyku, Najkrajší zošit, 

Prírodovedná súťaţ, Mladý fyzik. Napriek pestrosti a bohatstvu aktivít a podujatí školy je 

vhodné spomenúť aj nedostatok, akým je výsledok ţiakov školy v čítaní.  

Testy: vceloslovenskom hodnotení patrí škola na spodnú priečku rebríčka čitateľskej 

gramotnosti. Je však potrebné prihliadať na fakt, ţe aţ v 99% prípadov je slabá čitateľská 

gramotnosť ţiakov spôsobená tým, ţe ich materinským jazykom je rómčina, nie 

slovenčina.Škola bola zapojená do  elektronického testovania ţiakov na II. stupni ( E-test ) 

a  medzinárodného testovania ţiakov na II.stupni- PISA  

Vedomostné súťaţe: Dobre vedieť, Motýlia záhrada, Finančná gramotnosť, Natur - pach, 

Záujmové kurzy, Svetový deň jazykov, Fyzikálne pokusy, Týţdeň zdravej výţivy, Čo vieš 

o Rómoch,  Deň jablka, Vesmirníček,   Kvíz o Matici Slovenskej, Najšikovnejší nulťák, 

prvák, druhák.  

Šikovné ruky -  tvorivé dielne a výstavky: Projektový  deň – výroba darčekov z plastov, 

Hračky z papiera, tvorivé dielne, Veľkonočné vajíčka, Jesenné kreácie z plodov a listov,  

Jar v našej triede, kytice, vence, ikebany, ovocie a zelenina, Valentínka – výroba darčekov,  

Svetový deň cestovín,  Gaštanovanie, Tekvicovanie, Kreatívna fabrika, Mladý štylista,  

Stolovanie – Hádaj, čo ješ, Triedenie odpadu a výrobky z odpadových materiálov aPlody 

Zeme. 

Krúţková činnosť  v školskom roku 2012-2016: 

Záujmové krúţky vedené učiteľmi: Pohybovo-tanečný, 3 Cykloturistické krúţky, 

Čitateľsko-výtvarný,  Čitateľský krúţok, Didaktické hry, Ekologický krúţok, Futbal - to je 

hra, Futbalový krúţok ml. ţiaci, Futbalový krúţok st. ţiaci, Hravo zdravo, Hry v prírode, 

Chameleón, Literárno-dramatický, Mladý prírodovedec, Nohejbal, 5 počítačových, Príroda 

- môj kamarát, 3 Prírodovedné krúţky, Športovo-turistický krúţok,Dobrodruţný krúţok, 

Tanečno-spevácky, Tanečný krúţok, 6 Turistických krúţkov rôzne tematicky zameraných 

a2  Futbalové krúţky. 

Športové úspechy– súťaţe, turnaje a  zápasy: stolný tenis, nohejbal, futbal , cvičenie 

v prírode, turistika , lyţiarsky kurz, športová olympiáda, športové hry, strelecká súťaţ. 

V školskom roku 2012/2013 sa ţiaci zúčastnili na MS FIFTA  v nohejbale v Maďarsku, 

kde sa umiestnili na 3. mieste. V školskom roku 2014/2015 sa  nohejbalisti zúčastnili  MS 

na Cypre, kde sa umiestnili  2 krát na 2. mieste a 1 krát na 3. mieste, v školskom roku 

2015/2016 sa zúčastnili ME FIFTA v nohejbale v Rumunsku – získali 3. miesto. Úspešná 

bola účasť na športových turnajoch v basketbale, futbale a nohejbale (Jarný smeč, 

Prešovská liga, príprava ţiakov na medzinárodné súťaţe). Tunajšia ZŠ bola povaţovaná za 

základňu nohejbalu ţiakov v regióne.  Turnaje v rámci školy: basketbal, futbal, nohejbal. 

Exkurzie a výletyorganizované školou:  ZOO v Košiciach, Jasovskájaskyňa, Dinopark,  

Východoslovenské múzeum, Technické múzeum, Štátnedivadlo v Košiciach, kaštieľ 

Betliar, Hradobranie na Spišskom hrade, návšteva Liparku v  Opinej s opekačkou, 

Návšteva planetária, pozorovanie oblohy mobilným planetáriom,exkurzia v Solivare, 

návšteva centra Košíc, ryţovanie zlata, výlet ţiačok do Štrasburgus návštevou Európskeho 
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parlamentu, návšteva Bratislavy.Iné: práca na školskom pozemku, výlet do prírody, 

Poznávaj les,  Naše lesy – beseda s lesníkom za účelom poznávania dreva, listov, 

kameňov, chrobákov a zvierat, „Hráme sa s odpadom – čas na premenu.“ 

 

Dobročinná činnosť: Biela pastelka, Deň narcisov 

Projektové dni a iné: Týţdeň boja proti drogám, Deň mlieka, Deň vody, Týţdeň hlasného 

čítania, Deň Rómov, Stop  drogám,  Účinky liekov, Zdravotná výchova, Beseda na tému 

„Osobná hygiena“ pre ţiakov 6 – 9. ročníka, Didaktické hry – Prvá pomoc, Deň mlieka – 

prezentácia a ukáţky potravín, Dopravná výchova – „Bezpečnosť na cestách“, Deň Zeme - 

úprava školy a okolia, Deň vody, Rodinná príprava, Pamätihodnosti obce, Historický kútik, 

Miss 2014, Vianočné pozdravy do poštových schránok, Šarkaniáda, charitatívny bazár,  

beseda s policajtmi, Theheroes. 

 

Projekty, do ktorých bola  a je škola zapojená:  

 

„Projekt Európy,“„GipsyOpenTour“ (dekáda inklúzie Rómov od roku 2010).V školskom 

roku 2013/2014  škola vypracovala projekt v oblasti informatizácii ţiakov a získala tablety 

pre skvalitnenie vyučovania.„Zdravá škola“ -projekt je zameraný na zdravý ţivotný štýl, 

zdravú výţivu a optimálnu pohybovú aktivitu. Na motiváciu, ako získať deti, rodičov a 

priateľov školy, aby sa naučili vyrovnávať so záťaţovými situáciami, ako si chrániť svoje 

zdravie a ako ho rozvíjať. „Infovek“- projekt sa skladal z viacerých častí a sledoval ciele: 

zabezpečiť pre ţiakov moţnosť vyuţívať počítače a internet, postupne meniť zauţívané 

spôsoby výučby a modernizovať ich.Tri prasiatka,  Ţeny - spolupráca so Slovenskou úniou 

nohejbalu, ktorý je členom FIFTA B.Od školského roka 2016/2017 sa škola kaţdoročne 

zapája do významného medzinárodnéhoprojektu „CERTI4Headmasters - Erazmus+“a od 

roku 2019 do rozvojového projektu„MINEDU“ zameraného na zvýšenie efektivity 

vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením.ZNadačného fondu TESCO získala 

dotácie  na projekty: „Šikovná vareška,“a pre Folklórny súbor Olšavanček, ktorý 

v ostatných rokoch pôsobí na  pri ZŠ.  

 

 

Problémy v škole 

 

O kritickej situácii v škole informoval obecnú samosprávu jej  riaditeľ – Mgr. Tibor 

Orosz  kaţdoročne. V roku 2010 na  obecnom zastupiteľstvo informoval o neúnosnom 

stave z hľadiska priestorových podmienok a počtu ţiakov, ako aj nedisciplinovanosti. 

Zároveň upozornil, ţe za existujúceho stavu nie je moţné zabezpečiť kvalitu procesu 

vyučovania. Ţiadal obec o prijatie účinných opatrení na zlepšenie priestorovej situácie, 

vrátane   písomnej ţiadosti na Ministerstvo školstva SR a Úrad vlády SR o urgentné 

riešenie neúnosnejsituácie. Na základe jeho správy obecná samospráva  pristúpila 

k zriadeniu 2 tried mimo priestorov ZŠ v budove bývalého Espressa. Poslanec Marián 

Gábor zas vyslovil poţiadavku, aby rezort školstva pri stanoveniu obsahu učiva prihliadal 

na úroveň   a schopností slabších rómskych ţiakov. Mgr. Orosz na ďalších rokovaniach  
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obecného zastupiteľstva informoval o tom, ţe tunajšie 6-ročné deti nie sú zrelé pre nástup 

do Základnej školy, skúsenosti ukázali, ţe nevedia komunikovať v slovenskom jazyku, 

nerozumejú výkladu a poţiadavkám učiteľa. Príčinu videl v tom, ţe nenavštevovali ani 

posledný predškolský ročník MŠ. Prospech ţiakov povaţoval za veľmi slabý, poukázal na 

fakt, ţe ţiaci vo viacerých prípadoch končia povinnú školskú dochádzku v piatom, šiestom 

a siedmom ročníku. Určitou pomocou pre školu a ţiakov boli  učebné osnovy integrujúce 

a upravujúce obsah učiva 7. 8, a 9. ročníka ZŠ tak, aby ţiaci dokázali zvládnuť učivo 

v priebehu 1 roka. Vnímal to ako moţnosť ukončiť základné  vzdelania a následne  uspieť  

na trhu práce. Často poukazoval  na veľmi zlú disciplínu ţiakov v školskom prostredí 

i priamo na vyučovaní. Ţiaci  neustále vyrušovali, nerešpektovali upozornenia  učiteľov 

a správali sa arogantne.  Situáciu zhoršoval denný svojvoľný príchod bývalých ţiakov do 

areálu za ţiačkami, obťaţovanie učiteliek a ţiakov, pouţívanie vulgarizmov, neslušné 

správanie. Bitky medzi ţiakmi bývali na dennom programe, najmä počas prestávok,  ničili  

školský majetok a vandalizmus sa prejavoval nielen v budove, ale aj v areáli školy.. 

V prípadoch upozorňovania ţiaci a rodičia verbálne a fyzicky útočili  na učiteľky v škole 

i mimo školy. Často sa vyskytovali krádeţe v obci, bolo demontované  a odcudzené aj 

kovové oplotenie areálu školy, vykradnuté  zborovne a kabinety. V prípadoch, keď  sa 

ţiaci a ich rodičia dopustili priestupkov voči školskému poriadku i učiteľom, uskutočnené 

pohovory neprinášali zlepšenie situácie a finančné pokuty boli nevymoţiteľné. Uvedená 

situácia  bola povaţovaná zanajčastejší dôvod vysokej  fluktuácie učiteľov. Poslanec 

Vladimír Dreisig informoval zastupiteľstvo o moţnosti stabilizácie učiteľov aspoň formou 

vytvorenia podmienok kvalitného bývania v obci. V roku 2006 bol stav v dochádzke 

ţiakov na vyučovanie katastrofálny, s vysokým počtom neospravedlnených vymeškaných  

hodín. Niektorí ţiaci neprišli do školy ani len 2/3 roka, nenosili pomôcky a nemali ani 

predstavu o obsahu učiva. Vedenie školy a obecný úrad navrhli, aby s rodičmi 

uskutočňovali pohovory sociálni pracovníci a asistenti  Komunitného centra, ako 

aj  odborníci z oblasti školstva a Psychologicko-pedagogickej poradne z Košíc.Na 

základe  odbornej psychologicko-poradenskej činnosti a diagnostiky ţiakov boli následne 

deti zaraďované do štandardných,  špeciálnych tried, nultých ročníkov i do nápravných 

zariadení.  Ku konfliktným  prípadom boli privolaní príslušníci OO Polície Bidovce, ktorí 

riešili problémy obvyklé dohováraním, prípadne priestupkovým konaním. Školské 

priestupky týkajúce sa záškoláctva, rieši od roku 2010 Spoločný obecný školský úrad 

v Bidovciach. Situáciu v škole riešilo zastupiteľstvo a komisia školstvaaj na základe 

podnetov členov rady školy. Napriek snahe riaditeľstva,  učiteľského kolektívu a obce bolo  

konštatované, ţe v mnohých prípadoch nie je moţné zabezpečiť vedomostnú  úroveň 

zodpovedajúcu štandardom obsahu a učebných osnov. Podľa vedomosti a skúseností 

učiteľov, dospievajúci ţiaci v II. stupni ZŠ nemali záujem o učenie, lebo školu 

nepovaţovali  za dôleţitú pre ţivot. Podľa  názorovrodičov je povinnosťou  dievčat po 

základnej škole sa vydať a mať deti. Povinnosťou chlapcov zabezpečiť  rodinu, čo 

v prípade neúspechu vykompenzuje štát prídavkami, rôznymi dávkami i príspevkami 

sociálnej pomoci. Niektorí chlapci  nevideli potrebu vyššieho vzdelania, lebo  

predpokladali, ţe prácu si nenájdu.Tento názor však neplatil všeobecne, realita bola taká, 

ţe viacerí absolventi ZS a SOŠ boli a sú zručnými a uvedomelými robotníkmi, dokonca 
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mnohí aj ţivnostníkmi zamestnávajúcimi spoluobčanov. Ani veľkou snahou vedenia ZŠ 

v ostatných rokoch sa nedarí výrazne  zlepšiť dochádzku ţiakov do školy, disciplínu 

a celkové výsledky vzdelávania a výchovy. Snáď po priestorovom dobudovaní 

a materiálno-technickom vybavení  školy, zrušení vyučovania na zmeny, sa výsledky 

ţiakov zlepšia a zvýši sa aj  záujem o ďalšie štúdium.  Podľa názoru učiteľky, pôsobiacej 

na škole v rámci programu Teachfor Slovakia, majú tunajší ţiaci veľký  potenciál a talent, 

ide o ţivotaschopné, šikovné a akčné  deti. Vníma však ich handicap uţ na pomyselnej 

štartovacej čiare, pri nástupe do školy. Majú  nevýhodu, ţe pochádzajú z ekonomicky a 

sociálne znevýhodnených rodinných pomerov rómskej komunity. Poukazuje na fakt, ţe 

starší ţiaci sa musia podieľať na prácach v domácnosti, vrátane starostlivosti o mladších 

súrodencov,  „Škola v ich ţivote jednoducho nie je hlavnou témou.“  Dôvody, prečo 

nemajú záujem študovať,  vidí aj v absencii vzorov, pretoţe z ich okolia  málokto  po 

základnej škole študuje ďalej. Mnohí  to zdôvodňujú utkvelým presvedčením,  ţe aj tak 

siprácu nenájdu a ţe  ich príbuzní a rovesníci sa pri hľadaní práce stretávajú s rasizmom. 

Uvádzajú aj problém s finančnými výdavkami na  cestovné a iné výdavky spojené 

s dochádzkou do školy v meste,  čo  je pre mnohé deti z rodín v zlej sociálnej situácii 

veľkou prekáţkou.   S pochopením jej snáh zo strany vedenia školy a prijatím pozvania zo 

strany poslankyne EÚ, sa podarilo uvedenej učiteľke so ţiačkami navštíviť inštitúcie EÚ 

i hlavné mesto SR. Za prínos povaţuje prácu so ţiakmi v školských aktívoch a krúţkoch, 

vedenie ţiakov  k samostatnosti a jej  cieľom je prebudovať školu vo všeobecnosti  na 

progresívny a otvorený model, ktorý môţe priniesť neuveriteľné výsledky.   

 

 

Stredné školy na území obce 

 

V snahe zvýšiť záujem o stredoškolské vzdelanieţiakov končiacich ZŠ sa obec rozhodla  

v roku 2008 vyuţiť  ponuku na zriadenie elokovaného školskéhopracoviska priamo v obci. 

V školskom  roku 2008/2009 bolo v obci zriadené  elokované pracovisko Strednej 

lesníckej školy Prešov. V prvom ročníku študovalo 17 študentov, z toho 7 dievčat a 10 

chlapcov v odbore lesná výroba,  ktorí štúdium ukončili  výučným listom v odbore lesná 

výroba. Školské pracovisko bolo umiestnené v Komunitnom centre, zrušené bolo v roku 

2012. 

 

V roku 2009 uzatvorila obec  dohodu aj s  Košickým samosprávnym krajom, 

zriaďovateľom Strednej odbornejškoly technickej v Košiciach (Kukučínova)o zriadení  

elokovaného pracoviska s technickými učebnými odbormi. Prevádzka začala školským 

rokom  2009/2010 a pracovisko je umiestnené v  rekonštruovaných priestoroch budovy 

obce (bývalé MNV). Dohodaje obnovovaná vţdy na 3- ročné obdobie. Elokované 

pracoviskostrednej školy je podobne ako ostatné v kraji financované 

prostredníctvom  projektu Európskej únie z Operačného programu:Vzdelávanie „Podpora 

vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom 

podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl.“ Tunajšie pracovisko 
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zriadilo remeselné odbory pre chlapcovi dievčatá a navštevovali i navštevujú ich  

absolventi tunajšej ZŠ. Majú výhodu, ţe nemusia cestovať, ich  rodiny majú na štúdium 

niţšie náklady a predpoklad, ţe po absolvovaní štúdia si nájdu odbornú prácu.Vzhľadom 

k tomu, ţe obec permanentne realizuje  stavebné akcie, údrţbu a opravu budov, má škola 

v prípade záujmu  príleţitosť vyuţiť  stavby na praktický výcvik učňov. V školskom roku 

2010/2011 navštevovalo tunajšie elokované pracovisko 35 študentov z toho 13 chlapcov 

v učebnom odbore murár a 22 dievčat v odbore krajčírka,  módna konfekcia. Stav 

študentov a učebných odborov sa priebeţne menil podľa potreby, záujmu trhu i ţiakov, 

uvedené dva odbory (murár, krajčírka) sa otvárajú takmer  kaţdý rok, sporadicky sa 

otvárajú nové.  V školskom roku 2018/2019 bol jedným z cieľov projektu prvýkrát 

realizovať  experimentálne overenie prijímania ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia do beţných tried uvedených učebných odborov (stavebná výroba a výroba 

konfekcie). Experiment bol hodnotený pozitívne po vykonaní kontroly na mieste v kaţdom 

z 10 elokovaných pracovísk školy, vrátane Keceroviec. Nový experimentálny študijný 

odbor:  technik -vodár - vodohospodár bol zavedený pre školský 2019/2020. Študenti sa 

v rámci školy zúčastňujú záujmových, športových  a kultúrno-osvetových aktivít, 

kultúrnych podujatí, súťaţí záujmovo-umeleckej činnosti, exkurzií, výletov a praxe vo 

vybraných podnikoch, prevádzkach, predajniach s textilom, krajčírskych dielňach a 

podnikoch. Dievčatá v odbore krajčírka sa zúčastňujú módnych prehliadok, výstav, súťaţí 

tvorivosti a podobne. Po ukončení 2 a 3 ročného štúdia majú moţnosť študovať ďalej, 

absolvovať maturitné a nadstavbové štúdium.  
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9. Náboţensképomery a náboţenský ţivot v obci 

 

 
  Náboţenský ţivot veriacich tunajšej rímsko-katolíckej a evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania je v súlade s kresťanskou vieroukou a prejavuje sa osobným 

i kolektívnym vyznávaním viery, uznávaním kresťanských hodnôt,  vierou a úctou v Boha, 

Jeţiša Krista, u rímskokatolíkov a gréckokatolíkov, aj uctievaním svätých. Podľa niţšie 

uvedených štatistických prehľadov vychádzajúcich z  celoštátnych sčítaní obyvateľstva, je 

v obci najpočetnejšou rímsko-katolícka cirkev, druhou v poradí - evanjelická cirkev 

augsburského vyznania a nízky počet veriacich iných cirkvi a náboţenských spoločenstiev. 

Farský úrad rímsko-katolíckej cirkvi je priamo v obci, farský úrad evanjelickej cirkvi 

v susednej obci Opiná. V období rokov 1998 - 2020 v cirkvách pôsobili viacerí kňazi, 

kurátori, presbyteri i kostolníčky.  

 

Prehľad  veriacich podľa vierovyznania podľa zdrojov celoštátnych sčítaní 

obyvateľstva, uskutočnených v rokoch 2001 a 2011:    

Rok  2001 – 2 102 rímskokatolíkov, 143 evanjelikov,29 gréckokatolíkov, 2 

reformovaní, 4 pravoslávni, 3 svedkovia Jehovovi, 52 bez vyznania a neuvedené.  

Rok 2011 - 2510 rímskokatolíkov, 134 evanjelikov augsburského vyznania, 23 

gréckokatolíkov, 11 evanjelici metodisti,  7 ortodoxní, 24 apoštolská cirkev, 13 

reformovaní, 10 ţidov, 14 kresťanská kongregácia, 242 – neuvedené. 

 

 

Rímskokatolícka farnosť a cirkev Kecerovce 

 

Patrónom  farnosti a obce je sv. Ladislav, na pripomenutie jeho skutkov a chválu sa 

konákaţdoročná odpustová slávnosť koncom júna.   

 

Filiálne cirkvi: Bačkovík, Boliarov, Bunetice, Čakanovce, Čiţatice, Herľany, Mudrovce, 

Opiná, Rankovce, Vtáčkovce  

Kňazi: 1994-2002 Mgr. Patrik Krajnik, 2002 – 2005  Mgr. Dušan Ľupčo, 2005-2015 

Eugen  

Fejczo,  2015 – doposiaľ   Thlic. František Slovák. V súčasnosti pôsobí vo farnosti  

        výpomocný kňaz -  Doc. PhDr., ThDr.  Štefan Lenčiš PhD.  

 

Kurátori: Kurátoromje od roku 1990 doposiaľ  nepretrţite Vladimír Dreisig. Súbeţne  s 

ním boli za kurátorov zvolení Pavol Kováč a Milan Seman,  neskôr po odstúpení Milana 

Semana zvolili veriaci za  kurátora OndrejaKundráta. Do ich kompetencie patrí komplexná  

starostlivosť o  dobrý stav  a funkčnosť kostola, vrátane  mobiliáru, farskej budovy a areálu 



 
 

99 
 

fary. V súčinnosti s kňazmi dbajú o cirkevný a náboţenský ţivot veriacich a vytvárajú  

preto vhodné  podmienky. 

 

Kostolníci– kostolnícku činnosť vykonávala dlhé roky  rodina Zrelých. V  roku 2018 sa 

pani Margita Zrelározhodla pre vysoký vek v činnosti, po dlhých rokoch, nepokračovať. 

Funkciu kostolníčky od  roku 2018  - do roku 2019 prevzala Magdaléna Moroňová. Od 

roku 2019 jekostolníkom a kurátorom Vladimír Dreisig. Zvonenie  na bohosluţby a iné 

príleţitosti je zabezpečené automatickým nastavením.   

 

Duchovný ţivot veriacichbol a je orientovaný na dodrţiavanieBoţích a cirkevných 

prikázaní, účasť nabohosluţbách a sviatostiach. Veriaci sú vedení k sväteniusviatkov a k 

modlitbám, k príkladnému kresťanskému ţivotu a spolunaţívaniu, k návštevám 

významných pútnických a svätých miest. Ako spolucítiaci  kresťania prispievali na  

zbierkyvyhlasované arcidiecézou, na charitu a oferovali na kostol a farnosť. Počas 

významných sviatkov sa tunajších bohosluţieb zúčastňujú aj veriaci z filiálnych cirkví. 

Farnosť a kňazi sú prístupní účasti na významnýchverejných a spoločenských udalostiach 

obce, napríklad naekumenickej bohosluţbe  počas osláv 775. výročia obce v roku 2004. 

Pekným zvykom tunajších  kňazov je,  obvykle  za prítomnosti  arcibiskupa – metropolitu 

košickej arcidiecézy  Mons.BernardaBobera (bývalého tunajšieho kňazav rokoch 1978-

1990),poţehnať a posvätiť významné budovy, symboly a predmety. V roku 2004, počas 

slávnosti 775.výročia obce Kecerovce, boli počas ekumenickej bohosluţby  posvätené 

nové obecné  symboly, výtvarne vychádzajúce z historických pečatí. V roku 2013 bola 

posvätená  zástavamiestneho dobrovoľného hasičského zboru, poľovníckachata Triscenec 

a kaplnka sv. Huberta, ktoré sú vlastníctvom Poľovníckeho  zdruţenia TATRAKON so 

sídlom v Kecerovciach. V roku 2014 slávnostne posvätili novú sochu sv. Ladislava a o rok 

neskôr (2015) plastiku sv. Jána Nepomúckeho. V roku 2018  bol vysvätený 

obnovenýfiliálny herliansky kostol  a koncom roka 2020  sa uskutočnila konsegrácia 

nového kostola v Čiţaticiach. 

 

      V sídle  farnosti sa kaţdoročne  konali a konajú prvé sväté prijímania, na ktoré boli 

deti zodpovedne pripravované. Náboţenská výchova bola v základnej škole zabezpečovaná 

podľa rozvrhu. V hodnotenom období sa uskutočnila v obci sviatosť birmovania 6 krát: 

24.5.2003 – Mons. Tkáč, 30.8.2003 – Mons. Bober, 7.8.2004 – Mons. Bober, 19.6.2005 – 

Mons. Tkáš, 10.10.2010 – Mons. Stolárik, 8.11.2015 – Mons. Tkáč. Mons. Bernard Bober 

sa zúčastnil v roku 2013 aj  slávnostnej bohosluţby konanej pri 25. výročí kňazstva 

PaedDr. ThDr. Eugena Fejcza, PhD.  

 

 Kresťanský kalendárprináša kaţdoročne významné obdobia a sviatky, ako:  Novoročné 

obdobie a Trojkráľové sviatky, pôstne obdobie a následne Veľký týţdeň zavŕšený trojdním 

a sviatkami Veľkej noci,  Turíce so stavaním oltárikov okolo kostola, odpustová 

bohosluţba na sv. Ladislava,  v jeseni  prichádza Sviatok všetkých svätých a Dušičky – 

Pamiatka zosnulých. Začiatkom decembra nastáva  adventné obdobie, ktoré končí 

najkrajšími sviatkami roka – Vianocami, kedy celý kresťanský svet slávi narodenie Jeţiša 
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Krista. Je to pre kresťanov aj sviatok rodiny, kedy sa mnohí vracajú z ďalekých ciest 

a krajín do svojich rodín. Tradične sa vo farnosti posväcuje Trojkráľová voda pre kostol, 

bohosluţby a do domácností, posvätenie hromničiek a hrdiel. Počas bohosluţby Kvetnej 

nedele kňaz posväcuje bahniatka, na Zelený štvrtok umýva nohy veriacim, ako Kristus 

umýval svojim učeníkom. Tradíciou je kríţová cesta na Veľký piatok so zastaveniami po 

dedine,  stráţenie Boţieho hrobu dobrovoľnými hasičmi v uniformách, posvätenie 

paschalu na Bielu sobotu večer a obídenie kostola veriacimi so zapálenými sviecami. Na  

nedeľnej veľkonočnej bohosluţbe sú vo farskom kostole  posväcované tradičné 

veľkonočné jedlá. Počas sviatku Všetkých svätých a v deň Pamiatky zosnulých patrí 

pozornosť modlitbám, úprave a návšteve  hrobov predkov a príbuzných, kladeniu vencov 

a zapaľovaniu sviec v tichej spomienke. Zima a adventné obdobie prichádzajú s ostatným 

mesiacom roka. Začiatkom decembra veriaci prinášajú  do kostola na posvätenie adventné 

vence so štyrmi sviecami a keď dohorí posledná, prichádzajú Vianoce.  

 

Medzi spoločné a individuálne púte tunajších veriacich patria púte  do miest zjavenia 

svätých a miest s nimi spojených, ako Fatima, Santiago de Compostella, Meţdugorie, 

Butkov (pri Ilave), Krakov, Litmanová,  na uctievané miesta svätej zeme Izrael - po 

stopách Jeţiša Krista, do Poľska – po stopách sv. otca Jána Pavla II. (2017), do Ríma – 

Vatikánu (2019), Krakova (2016), Čenstochovej,  Lúrd, po stopách slovanských 

vierozvestov na Slovensku (2018) a na odpustové slávnosti do Levoče, Šaštína,  

Gaboltova, Obišoviec  i inde.  Uvedené svedčí o vrúcnosti vyznania a  bohabojnosti a ich 

úprimnej viere, čo prispieva k obohateniu ich vnútorného duchovného ţivota. Spomenúť je 

potrebné náboţenskú prípravu mládeţe pred prvou svätou spoveďou a prijímaním, 

sviatosťou birmovania, uzatvorením manţelstva. Osobitnú pozornosť kňazi venovali 

návštevám a zaopatreniam chorých a nevládnych, pohrebom a pochovaniu zomrelých. 

 

Kostol sv. Ladislava bol opravovaný priebeţne s pomocou príspevkov veriacich 

a   príspevku obce. Naposledy v roku 2018 cirkev zabezpečila obnovu a pozlátenie oltára 

a vymaľovanie interiéru. Starostlivo je  udrţiavaná a v prípade potreby opravovaná budova 

fary. Na farskom dvore bola počas pôsobenia farára PaedDr. ThDr. Eugen Fejczu, PhD. 

inštalovaná expozícia poľnohospodárskych mechanizmovz miestnych zdrojov. Jej účelom 

bolo prezentovať a pripomenúť miestnym veriacim a návštevníkom pôvodné kultúrne 

dedičstvo dokumentujúce roľnícky spôsob ţivota  obyvateľstva. Medzi chvályhodné 

počiny tunajších veriacich patrila aj obnova starobylej kaplnky P. Márie, ktorá je situovaná 

pri ceste povyše kaštieľov.    

 

Obecné zastupiteľstvo prihliadajúc na početnosť a finančné  moţností veriacich, 

kaţdoročne schvaľuje na podporu cirkvám finančne príspevky. Účelom je pomôcť 

udrţiavať a prevádzkovať kostoly, fary, zvonicu a ostatné pamätihodnosti, ako udrţiavanie  

duchovných a náboţenských cirkevných tradícií. Táto pomoc je veľmi potrebná, pretoţe aj 

keď miestna cirkev v Kecerovciach má podľa evidencie krstov mnoţstvo veriacich, na 

kostol prispieva len niekoľko málo rodín a poplatky za obrady sú dobrovoľné.  Podľa 

štatistiky obyvateľstva ţije v súčasnosti v obci 3580 obyvateľov, z toho 3310 Rómov, 
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z ktorých mnohí ţijú v sociálne znevýhodnených podmienkach, bez zamestnania. 

Prispievanie na chod farnosti a starostlivosť o kostol sa týka takmer výlučne  nerómskeho 

obyvateľstva. Ako konštatoval tunajší kňaz E. Fejczo „Rómovia majú k náboţenstvu 

vlaţný vzťah, no nosia v sebe prirodzenú vieru.Z obradov sú pre nich dôleţité len krst 

a pohreb, v málo prípadoch cirkevný sobáš.“ Na prvé sväté spovede a prijímania sú aj tieto 

deti pripravované a absolvujú ich, no potom bohosluţby navštevujú veľmi málo. Príbytky 

rómskych rodín často zdobia obrazy svätých a kríţe. Súčasná ekonomická rada rímsko-

katolíckej farnosti je zloţená zo správcu farnosti – kňaza ThLic. Františka Slováka,  

kecerovskú cirkev v nej zastupuje  Vladimír Dreisig, opinskú  - Jolana Porubská, 

boliarovskú – Ing. Ladislav Forgáč, čiţatickú -  Pavol Soták, herliansku – Ing. Slavomír 

Rusnák,  bunetickú – Peter Taiš. Menovanými členmi sú: Ing. Zuzana Forgáčová a Pavol 

Kováč.  

 

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania -  filiálna cirkev 

Kecerovce,farnosť Opiná 

Do pôsobnosti  evanjelickej cirkvi s farnosťou v Opinej patrí 9 filií, vrátane 

Keceroviec.V rámci vyššej cirkevnej organizácie evanjelickej cirkvi augsburského 

vierovyznania na Slovensku patrí farnosť do jej Košického seniorátu a východného 

dištriktu. Predsedníctvo (štatutári) cirkevného zboru tvorí zborový farár a zborový dozorca. 

Počas kalendárneho roka cirkevný zbor riadi zborové presbyterstvo. Najvyšším 

rozhodujúcim orgánom v rámci cirkevného zboru je zborový konvent, teda zhromaţdenie 

členov cirkevného zboru s hlasovacím právom. Hlavným predstaviteľom veriacich 

v presbyterskom zbore farnosti je volený kurátor, členmi sú presbyteri z filiálnych cirkví, 

ktorých  počet závisí od počtu členov kaţdejfílie. Za  filiálnu evanjelickú cirkev 

augsburského vyznania Kecerovce boli zastúpení:  do roku  2004  – zborový kurátor  

Radoslav Semanič, kurátorka fílie  Kecerovce Jolana Zbrehová- do roku 2004, od roku 

2004 do roku 2016 Alţbeta Semaničová, od roku 2016 – doposiaľ Ing. Slávka Jesenská. 

Okrem týchto spomenutých boli kecerovskými presbytermi v hodnotenom období aj 

Ľubomíra Andrejčáková, Ing. Iveta Štoffová a Pavol Jesenský.  V presbyterskom zbore 

obec Kecerovce v súčasnosti zastupujú Ing. Iveta Štoffová, Martin Veber a Ondrej Matej. 

 

Kňazi  evanjelickej farnosti v hodnotenom období:Do roku 1998 Mgr. Daniel Dudáš, od 

roku 1998 senior košického seniorátu Mgr. IgorMišina, po ňom Mgr. Dušan Havrila a traja 

kapláni. V roku  2001 bol zvolený za duchovného farnostievanjelickým cirkevným zborom 

v Opinej, Radoslav Grega, ktorý tu pôsobí doposiaľ a ţije s rodinou na fare. Za kantorku 

cirkevného zboru ECAV od roku 1993 – do roku 2001 bola zvolená RNDr. Daniela 

Moščovičová, rod. Lukáčová, od 1.3.2001 túto funkciu vykonáva Zuzana Feriová, rod. 

Hudáková, svojho času jej vypomáhalaaj Iveta Kováčová, rod. Petrová.  
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Keďţe evanjelický kostol v Kecerovciach nie je, veriaci navštevujú  bohosluţby vo 

farskom kostole Opiná. Vlastnú modlitebňu má cirkevod roku 2008 v priestoroch 

kultúrneho zariadenia (bývalá budova kina Olšava)v Kostolianskej časti obce.  Do toho 

času sa veriaci modlievali striedavo v rodinných domoch veriacich. Súčasná modlitebňa  

másamostatný vchod, jej kapacita je 45 sedadiel a 15 miest na chodbe.Sluţby Boţie sú 

kaţdú druhú nedeľu v mesiaci o 11. hodine,  počas 2. sviatku vianočného a veľkonočného 

o 14. hodine popoludní. V zimných mesiacoch je biblické stretnutie  raz za dva týţdne, 

veriaci sa tu modlievajú za zomrelých. Zborové cirkevné sviatosti ako krsty a sobáše sú 

vysluhované vo farskom kostole v Opinej, pohreby v Dome smútku  v Kecerovciach. 

V obci Kecerovské Kostoľany sa nachádza zvonica postavená v roku 1982.  

Vysvätenábola 12. júna 1982 a je vlastníctvom kecerovských evanjelikov ECAV.  Bola to 

stavba s jednoduchou konštrukciou, plechovým opláštením a  strieškou, ktorá 

mala  otvorený priestor v časti zvona. Rekonštrukciu objektu s novou fasádouzrealizovala 

cirkev v roku 2010 svojpomocne z finančného príspevku obce,pod dohľadom Ing. 

MiroslavaSemaniča. Na fasáde je nápis - názov piesne reformátora Martina Luthera, ktorú 

skomponoval v roku 1529 na motívy Ţalmu 49 ES 263  „Hrad prepevný je pán Boh náš,“ 

je hymnou evanjelickej cirkvi. Zvon je napojený na elektrický pohon, zvonárom je od roku 

2004Ján Semanič.Pôvodne sa v obci nachádzala drevená  zvonica v strede obce 

Kecerovské Kostoľany (pri budove Kina, pred mostom),  postavená a vysvätená bola 

24.10.1926 seniorom Šarišského Seniorátu Aladárom Halmim, toho času farárom z 

Lopúchova (okres Bardejov). 

 

Od roku 2011 začala v obci pôsobiť nová konfesia - Apoštolská cirkev a občianske 

zdruţenie DevleskeroKher – Boţí dom, členmi boli Rómovia. Cirkevný ţivot sa 

sústreďoval do modlitebne zriadenej v Komunitnom centre. Zbory sa venovali práci 

s deťmi a mládeţou. V roku 2019 obecné zastupiteľstvo pre ich náboţenské účely schválilo 

vyuţívanie budovy bývalého Espressa na obdobie 1 roka s tým, ţe prístup cez súkromný 

pozemok, na ktorom budova stoji,  musí dovoliť jeho vlastník.   
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10. Spoločenský a kultúrny ţivotobyvateľstva obce  

 

Spoločenský a kultúry ţivot obyvateľstva obce do značnej miery zodpovedá existujúcim 

priestorovým podmienkam pre kultúru a spoločenský ţivot. V obci chýbaklasický alebo 

viacúčelový kultúrny dom, aké boli budované z rozpočtu štátnej kultúry v období 1968-

1990 v kaţdej „strediskovej“ obci. Takou obcou boli aj Kecerovce, ktoré majú  

v súčasnosti charakter sídla obvodného významu. Kultúrno-spoločenským účelom slúţi 

budova bývalého kina s kapacitou  90 miest, ktorá  bola zrekonštruovaná v rokoch 

2010/2011. V spoločenskej sále sa konali a konajú kultúrne a spoločenské podujatia obce, 

ako oslavy Dňa matiek, stretnutie s dôchodcami v Mesiaci úcty k starším, diskotéky 

mladých, verejné zhromaţdenia občanov, zábavy a súkromné oslavy ţivotných jubileí 

obyvateľov. Na súkromné účely je objekt prenajímaný za poplatok v prospech obce. 

K dlhodobejším prenájmom priestoru sa pôvodne vyjadrovalo obecné zastupiteľstvo, na 

základe čoho boli uzatvárané nájomné zmluvy. Po rekonštrukcii v roku 2011 bola 

uzatvorená na jej vyuţívanie nájomná zmluva medzi obcou a  športovým klubom RÓMA. 

Organizovali sa tu hlučné diskotéky,prekračujúce  22.oo hodinu, rušiace nočný kľud 

obyvateľov, preto bol nájom po 3 mesiacoch  obcou zrušený.  V roku 2012  obec znovu 

budovu prenajala na činnosť pre občianske  zdruţenie KALE (skauti)  a športový klub 

Róma, ktorý tieţ porušoval ustanovenia zmluvy pri organizovaní diskoték.  Vedenie  klubu  

svojpomocne, no bez súhlasu obce vykonalo v budove opravy z príspevku na činnosť. Keď 

na ukončenie údrţby poţadovali ďalšie finančné prostriedky, vyhovené im nebolo. Ţiadosť 

o predlţenie doby prenájmu im obec neschválila. Komplexnú údrţbu budovy  pre 

viacúčelové vyuţívanie zabezpečila obec v roku  2013 prostredníctvom odborného 

stavebného subjektu, ukončená bola  4.12.2013.  V roku  2015 boli  znovu povolené 

diskotéky ŠK RÓMA, pre porušovanie nočného kľudu a sťaţnosti obyvateľstva bolo 

povolenie zrušené. V roku 2016 obec upravila pred budovou parkovisko,v budove  

zriadila  únikový východ a dlhodobejšie prenájmy poskytla len v časti priestorov pre 

evanjelickú cirkev. Spoločenský priestor bol naďalej vyuţívaný na tradičné a netradičné 

kultúrno-spoločenské podujatia obce: oslavy Dňa matiek,  vianočné posedenia pri jedličke 

s dôchodcami, významné ţivotné jubileá menej často na  svadobné hostiny,  usporiadanie 

karov, tanečných zábav, predajné akcie, Deň Rómov a Mikuláša. 

 

Samospráva má vytvorenú komisiu pre oblasť kultúry a športu, ktorá sa zaoberá 

prípravou niektorých verejných kultúrnych a športových podujatí. Pre konanie 

významných, mimoriadne slávnostných príleţitostí je k dispozícií aj časť spoločenských 

a zasadacích priestorov v budove  obecného úradu s kapacitou 70 miest. K organizovaniu 

občianskych  obradov slúţila a slúţi  obradná miestnosť matriky (sobášna sieň). Kultúrne 

a vzdelávacie podujatia sapríleţitostne uskutočňovali v budove  Komunitného  centra,  

financované boli z rôznych projektov mimovládnych organizácií. O stav a prevádzku 

budovy sa stará obec, ktorej budova patrí a ktorá centrum zriadila. Budova bývalého  
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Espressas kapacitou 40 miest nie je v súčasnosti vyuţívaná, aj keď je po obnove. Športová 

budova  v areáli futbalového ihriska je vlastníctvom obce,  slúţi športovcom ako šatňa 

a sociálno-spoločenský  priestor.  

Oslavy 775. výročia  prvej písomnej zmienky o obci sa uskutočnili  počas víkendu 28. - 

29. augusta 2004. Sobota bola venovaná športovému dňu, ktorý sa uskutočnil v areáli 

futbalového ihriska. V nedeľu dopoludnia sa konala ekumenická bohosluţba v Dome 

smútku, počas nej boli posvätené symboly obce. Slávnostného obeda sa zúčastnili pozvaní 

hostia, poslanci obecného zastupiteľstva a verejne činní obyvatelia obce. Popoludňajšie 

hodiny patrili kultúre, pódium bolo inštalované na verejnom priestranstvevedľa budovy 

obecného úradu. Pri otvorení popoludnia bola uvedená do ţivota monografická publikácia 

o obci, ktorú vydala obec Kecerovce.V kultúrnom programe účinkovali deti Materskej 

školy, ţiaci Základnej školy, folklórny súbor Bančan z Banského a nový miestny rómsky 

folklórny súbor LUNA. Diskotéka po programe sa uskutočnila na verejnom priestranstve,  

kde boli lokalizované aj stánky s občerstvením.  

 

Obecná kniţnica 

 

Do roku 1992 mala  obecmiestnu ľudovú kniţnicu s bohatým kniţným fondom 

umiestnenú v samostatných priestoroch budovyniekdajšieho národného výboru. Sluţby 

v nej poskytovali 3  knihovníčky zamestnané na plný pracovný úväzok, ktoré 

zabezpečovali literatúru a sluţby aj pre menšie kniţnice v pôsobnosti obvodu. Celá 

prevádzka a činnosť bola hradená zo štátneho rozpočtu kultúry prostredníctvom odboru 

kultúry Okresného národného výboru Košice-vidiek.  Pocelospoločenských zmenách v SR 

v roku 1990- 1992 bola v rámci reštrukturalizácie a presunu kompetencií samosprávam 

obcídelimitovaná tunajšej samospráve, ale s nedostatočným objemom finančných 

prostriedkov na mzdy, prevádzku a nákup kniţného fondu.  V dôsledku uvedeného obec 

zníţilapočet knihovničiek (knihovníčka Alţbeta Černickábola preradená do stavu 

pracovníkov OcU) a finančného príspevku na prevádzku a nákup  literatúry v dôsledku 

čoho sa zníţil záujem o pôvodný fond a poklesol počet čitateľov. Stav  kniţného fondu bol 

priebeţne komisiou obecného úradu inventarizovaný, zastaralé i poškodené knihy so 

súhlasom obecného zastupiteľstva vyraďované. Za 30- ročné obdobie z vyše  12.000 kusov 

kniţného fondu bolo asi  50%  kniţných zväzkov vyradených, nákup časopisov a novín 

zrušenýešte začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. Začiatkom roka 1999 odišla do 

dôchodku dlhoročná vedúca obecnej kniţnice Magdaléna Vajdová. Nový Výpoţičný 

poriadok kniţnice bol obecným zastupiteľstvom schválený v roku 2002 a  Štatút obecnej 

kniţnice 27.7.2006. V jeho obsahu bolo zakotvené  poslanie kniţnice, evidencia 

fondu,  práca s čitateľom, starostlivosť o kniţný fond a  informačné média, vzdelávacie 

aktivity s čitateľmi a spolupráca so Základnou školou. Kniţnica bola z pôvodných 

priestorov premiestnená v roku 2010 do administratívnej budovy OcÚ a funkciu 

dobrovoľnej knihovníčky vykonávala istý časKatarína Lenčová,  Informácie o kniţnom 

fonde, výpoţičkách, čitateľoch a nákupe nie sú dostupné. O vyradení literatúry sa 
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dozvedáme zo zápisníc obecného zastupiteľstva v roku 2003, kedy bolo vyradených  5 394 

kniţných zväzkov (k. z.),  v roku 2005 -6100 kniţných zväzkov, v roku 2009 – 640 k. z. a 

v roku 2011 – 2756 kniţných zväzkov. 

 

  V oblasti kultúry vznikol a pôsobil od roku 2004 ţiacky Rómsky folklórny súbor 

Luna, s tanečnou, speváckou a hudobnou zloţkou,ktorý spolupracoval s miestnym 

Komunitným centrom.  Finančné náklady na kroje  a prezentáciu súboru financovalo 

centrum z rôznych grantových projektov a obec. V roku 2005 poskytla obec na jeho 

činnosť a materiálne vybavenie finančný príspevok vo výške 20.000 Sk.V krajčírskej dielni 

Komunitného centra boli pre členov ušité kroje a vyrobené doplnky, pre chlapčenskú 

hudobnú skupinu zakúpené hudobné nástroje. Neskôr  súbor rozšíril repertoár o moderný 

tanec, pre ktorý ošatenie zakúpili z grantu kultúry pre menšiny.Účinkovanie  súboru bolo 

úspešné, o čom svedčia  ocenenia z rôznych súťaţí a vystúpení. Členom priniesli 

vystúpenia  popularitu a moţnosť prezentovať rómsku kultúru nielen v obci a obciach 

Olšavského  regiónu, ale aj v rámci okresu a kraja. Najväčší úspech   dosiahli na  krajskom 

rómskom festivale MulátosRomale v Kráľovskom Chlmci v roku 2008. K postupnému 

zanikaniu súboru došlo v dôsledku častej obmeny 14-16 ročných dievčat, ktoré sa po 

ukončení základnej školy stali mamičkami a prestali sa angaţovať. Ďalší subjekt pôsobiaci 

v kultúre – Občianske zdruţenie Čuník vzniklo 7.5.2009. V rámci neho vyvíjalo  činnosť 

viacero hudobných skupín, vrátane hudobnej skupiny Lichva. Obec do roku 2018 

podporovala zdruţenie finančnými príspevkami na činnosť a nákup hudobných nástrojov a 

aparatúry. Do roku 2008 metodickú kultúru v obci usmerňovalo a pomáhalo organizovať 

Krajské osvetové stredisko v Košiciach.  Od 1. januára  2009  prispieva ku kultúre 

obciOlšavského regiónu na základe ich poţiadaviekAbovské kultúrne centrum so sídlom 

v Bidovciach, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. 
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11. Činnosť spoločenských organizácií a záujmových zdruţení 

 

  Na území obce pôsobia najdlhšie dve záujmové občianske organizácie:dobrovoľný 

hasičský zbor a Telovýchovná jednota Slovan. V priebehu posledných dvadsiatich rokoch 

vznikli občianske zdruţenia: športový klub Slovan B ROMA a   KALE – rómske skautské 

hnutie, ktoré sú toho času pasívne.  

 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 

 

   Základnou jednotkou Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR  (DHO SR) je dobrovoľný 

hasičský zbor (DHZ). DHZ je humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym 

zdruţením, ktorého činnosť je v súlade  so zákonom o zdruţovaní občanov. História 

tunajšieho DHZ sa  píše od roku 1922, kedy vznikol v rámci Zemskej hasičskej jednotyna 

Slovensku a časom prešiel viacerými premenami.Jeho členovia zároveň plnia úlohy 

DHZO, patriaceho do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kecerovce. Pôvodne dvezákladné 

organizácie ZPO samostatných obcí Kecerovské Pekľany a Kecerovské Kostoľany sú od 

roku 1976 zlúčené v spoločnom DHZ. Poslaním a úlohou DHZ je likvidáciou poţiarov, 

vykonávanie preventívnych protipoţiarnych kontrol a  záchranných prác pri ţivelných 

pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.V roku 2022 si bude aj tunajší zbor 

pripomínať 100. výročie svojej existencie, pri ktorej príleţitosti sa  bude môcť 

prezentovať bohatou činnosťou a  vynikajúcimi výsledkami. Od svojich začiatkov  

nestratila nič na svojej príťaţlivosti a uţitočnosti, čo svedčí v prospech  jej opodstatnenosti 

a potrebe jej existencie. Uţ roky patrí aj  medzi najaktívnejšie v okrese, vzorne si plní 

zverené úlohy a členovia sú verní svojmu poslaniu a tradícii „Pomôţ blíţnemu ako 

sebe samému“. Dôstojne reprezentujú a propagujú obec, okrsok, okres a kraj.  Predsedom  

organizácie je od roku1990 Miroslav Semanič, ktorý  dlhé roky riadi činnosť odborne  

a zanietene, pričom za svoju aktivitu bol zvolený  do funkcie podpredsedu OVDPO - 

okresného veliteľa.  Zbor má v súčasnosti 60 členov, 4 hasičské druţstvá: druţstvo muţov, 

ţien, muţov nad 35 rokov a dorastenky. Jeho  zásahová jednotka  sa špeciálne  odborne 

vzdeláva, cvičí, trénuje a zúčastňuje  súťaţí. Svoju budúcnosť zbor vidí v mládeţi, ktorej 

sa celoročne venuje prostredníctvom hry Plameň. Kolektívy mladých hasičov chlapcov a 

dievčat dosahujú na súťaţiach Ligy mladých hasičov (LMH) popredné priečky. 

 

Do roku 1996 spadajú začiatky práce s mládeţou, čoho výsledkom boli dorastenecké 

druţstvá. Rokom 1996 začína aj anketa Poţiarnik a poţiarnička roka. Radoslav Semanič 

a Lenka Lenčová sa v tejto Kecerovskej ankete stali jej prvými víťazmi.Od roka 1997 sú 

Kecerovce  najlepším dobrovoľným hasičským zborom okresu Košice-okolie a o rok 

neskôr (1998) získali tituly majstrov okresu v kategórii chlapci, dievčatá, dorastenci, muţi 
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a pravidelne sa zúčastňujú  krajských súťaţí. V roku 1998 vzniklo hasičské druţstvo 

ţien,zloţené z manţeliek hasičov. Svojim prístupom inšpirovali k hasičstvu predovšetkým 

svoje deti. Doteraz sú tieto ţeny – matky nápomocné predovšetkým pri súťaţiach, oslavách 

a výročiach zboru. Dňa 4.10. 1998 sa tunajší zbor stal usporiadateľom finálovej súťaţe 

nultého ročníka  Okresnej poţiarnickej ligy (OHL), na ktorej sa zúčastnili prezident 

DPO SR p. Vendelín Fogaráš a viceprezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. V rokoch 

1998-2020 muţské a ţenské hasičské druţstvá  dosiahli  mnohonásobné prvenstva 

v súťaţiach okresnej hasičskej ligy. 

 

Najväčší úspech – titul „Majster SR“  získali   v roku 1999  v kategórii dorastenci 

a muţi. V tom istom roku po prvýkrát zvíťazili v okresnej poţiarnickej lige.  Zlepšila sa 

výstroj a výzbroj zboru, skvalitnil sa výcvik druţstiev, čo bolo zásadným aj pre 

nasledujúce úspechy. Do roka 1999 je datované aj obnovenie hasičskej tradície 

zaloţenej Miroslavom Semaničom - stráţenia Boţieho hrobu v kostole počas Bielej 

soboty, pred Veľkou nocou. V roku 1999 mal zbor  5 hasičských druţstiev, ktoré súťaţne 

vo svojich kategóriách dosahovali najlepšie výsledky.O rok neskôr (v roku 2000), na 

okresnom kole Plameň,uskutočnenom v Košickej Polianke, poţiarnické druţstvo  

chlapcov získalo tretíkrát 1. miesto za sebou a na krajskom kole v Druţstevnej pri 

Hornáde 2. miesto. Hasiči ţili vţdy aj spoločenským ţivotom, organizovali tancovačky, 

diskotéky,  pre deti pri príleţitosti MDD výlety do prírody a pre rodiny členov 

a priaznivcov spoločné opekačky.  Zároveň druţstvávytrvale pokračovali v tréningoch, 

výcviku a súťaţiach. V roku 2001 sa dorastenci umiestnili na 3. mieste v krajskom kole  

PP DPU v Košiciach a ţeny reprezentovali okres Košice-okolie na Zemplínskom pohári 

5.5.2001.V roku 2002, keď po prvýkrát štartovala v okresnej poţiarnickej lige aj ţenská 

kategória, ţenské druţstvo z Keceroviec získalo ligový primát.Dňa 29.9.2002 usporiadal 

zbor finálovú súťaţ 1. ročníka Východoslovenskej hasičskej ligy a zároveň  oslávil 80. 

výročie zaloţenia Dobrovoľnej poţiarnej ochrany. Aj tieto úspechy prispeli v roku 2002 

k tomu, ţe na okresnom valnom zhromaţdení bol Miroslav Semanič zvolený za 

podpredsedu okresného výboru a okresného veliteľa, zároveň sa stal  inštruktorom 

Kecerovského okrsku. 

 

         Čo sa týka stavu členskej základne, v roku 2003 mal zbor 56 členov, z toho 19 ţien 

a 6  poţiarnických druţstiev. Výbor mal 11 členov, podpredsedami zboru boli  František 

Bartko, zároveň vykonávajúci funkciu veliteľadobrovoľného zboru obce a Jozef Veber, 

zároveň preventivár obce. V roku 2004 vyhrali  druţstvá muţov a ţien OHL a dorast sa 

zúčastnil majstrovstiev mladých poţiarnikov  Slovenska vo Svite. Od roku 2006 sa stal 

novým podpredsedom, veliteľom a strojníkom DHZ Ondrej Matej a DHZ Kecerovce  

usporiadal II. ročník okrskovej súťaţe 11. ročníka, zároveň ligovú súťaţ  OHL.  V roku 

2009 sa stal zbor usporiadateľom  okresnej súťaţe, spojenej s III. ročníkom okresnej 

hasičskej súťaţe o Putovný pohár prednostu Obvodného úradu Košice-okolie. V rámci 

novovzniknutej Ligy mladých hasičov (LMH) zbor zorganizoval 1. ročník pohárovej 

súťaţe mladých hasičov o Kecerovský pohár. V tom istom roku kecerovský  
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a vtáčkovský zbor spoločne usporiadali prvé historické kolo Východoslovenskej superligy 

na letisku pri Kecerovciach.  

V záchrannej činnostisa kecerovský DHZ zúčastnil najväčšej záchrannej akcie zásahom  

počas  záplavy  v obci Sady nad Torysou, v zaplavenej oblasti časti obce Zdoba. 

V súčinnosti s DHZO z Čiţatíc, Opinej, Herlian,  Bunetíc, Chrastného a Košickej Polianky 

dňa 6. júna 2010  celú noc čerpali vodu z domov a dvorov späť do rieky Torysy. Celkovo 

členovia DHZ  Kecerovce v roku 2017 vykonali 27. zásahov, čo bol najväčší počet 

z DHZO v rámci Územného výboru Košice – okolie. Dňa 20.6.2010  zasahovali s 

vozidlom V3S – C pri dome p. Rácovej, kde po celonočnom a celodennom daţdi 

vyťahovali vodu zo zaplavenej pivnice. Uţ predtým 9. marca 2010 sa zúčastnili výjazdu k 

poţiaru v rokline nad majerom, kde horela stará suchá tráva, čo  ohrozovalo prístup k lesu.  

 

Súťaţe pokračovali aj v ďalšom období, v roku 2011 usporiadal DHZ prvú spoločnú 

súťaţ OHL Košice-okolie s OHL Prešov pod záštitou novozvoleného starostu 

Keceroviec, Miroslava Galasa – Zaufala. Podpredsedom pre prevenciu sa stal Róbert 

Bartko. Medzi spoločenské aktivity patril autobusový výlet členov DHZ do Maďarska 

a v októbri diskotéka na záver výcvikového roka. Oslavy 90.výročia zaloţenia DHZ sa 

uskutočnili 29.9.2012 a v rámci nich sa uskutočnil 1. ročník finálovej súťaţe VHL. 

Obec zabezpečila  pre DHZ  dar - slávnostnú zástavu, ktorá je umiestnená v kostole sv. 

Ladislava. Osláv sa zúčastnilo veľa vzácnych hostí na čele s viceprezidentom pre výcvik 

Vojtechom Nagyoma členom prezídia DPO SR Pavlom Ceľuchom. 

 

Dňa 22.9.2013 usporiadali Kecerovce12. ročník okrskovej súťaţe a v jeseni začali po 

niekoľkoročnej odmlke znovu vykonávať preventívne protipoţiarne kontroly v obci. O rok 

neskôr sa zbor zapojil do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských 

jednotiek v SR v najsilnejšej kategórii A. Na obvodovej súťaţi DHZ získali tri prvé miesta 

v kategórii muţi, ţeny a dorastenci. Po dlhšej prestávke uskutočnili zborovú súťaţ 

Memoriál Jána Beňu, pre všetky hasičské druţstvá a najmenšie deti. Hasiči stali čestnú 

stráţ pri krste sochy sv. Ladislava a na pohrebe bývalého starostu obce Imricha Korečku. 

Jubilejný 20. ročník okrskovej súťaţe bol spojený so spomienkovými oslavami 

a uskutočnil sa v septembri 2015. Ţenské druţstvo na okrskovej súťaţi zvíťazilo. Na jar 

2016 sa v Kecerovciach konali obvodové skúšky odbornosti - Hasič III. a II. stupňa 

a Vedúci mládeţe III. a II. stupňa. Z  DHZ Kecerovce sa  zúčastnilo 12 členov. Adam 

Semanič a Ondrej Matej ml. získali odznaky „Rozhodca DPO SR.“ Muţi A muţstva 

absolvovali dvojdňové metodické cvičenie vo výcvikovom stredisku Hasičského 

a záchranného zboru  v  HaZZ  Lešti. 1. októbra 2016 DHZ Kecerovce  ešte usporiadal  4. 

ročníka finálovej súťaţe.   

 

Predseda tunajšieho zboru Miroslav Semanič bol  vo februári 2017 na okresnom 

Valnom zhromaţdení  zvolený  za predsedu Územného výboru  DPO SR, krajského 
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výboru DPO SR a za člena snemu a prezídia DPO SR. V marci 2017 sa Obecný úrad 

Kecerovce v spolupráci s Odbornou školou DPO v Martine podujal  zorganizovať 

základnú prípravu  členov HJ DHZO a DHZ.  Po prietrţi mračien 13.5.2017 a následnej 

povodni v  Kecerovských Pekľanoch, kde voda zaplavila hlavnú cestu, dvory 

a záhrady,hasiči pomáhali pri čerpaní vody a odstraňovaní následkov. V lete sa zúčastnili 

aj likvidácie poţiaru  senníkav susedných Čiţaticiach. Zbor v spolupráci s obcou 

uskutočnil územnú súťaţ dorastu, spojenú so súťaţou muţov nad 35 rokov. Hasičské 

druţstvá dorastencov a muţov  sa v roku 2017 zúčastnili Majstrovstiev SR v Trnave, kde 

sa dorastenci umiestnili na 1. mieste. Oslavy 95. výročia zaloţenia DHZ  si pripomenuli na 

Katarínskom vyhodnotení výcvikového roka, s funkcionármi DPO, slávnostným 

posedením na obecnom úrade 26.11.2017.  

 

Rok 2018 začal pre DHZ netradičneI. ročníkom hasičského plesu, ktorý bol usporiadaný 

13. januára v Herľanoch. V priebehu roka sa členovia prvýkrát zúčastnili celookresného 

cvičenia - Košice FireRescue. Z ďalších  mimoriadnych akcií  to bola účasť členov na 

tréningovom zásahu hasenia stohu v Čečejovciach a účasť MiroslavaSemaniča ako 

rozhodcu na nočnom pátraní po nezvestnej osobe v Páňovciach. Obec Kecerovce 

uskutočnila 12.8.2018  7. ligovú súťaţ  Košickej hasičskej ligy. V roku 2018 vykonali 

hasiči DHZ Kecerovce  7. zásahov, Kecerovciam sa poţiare suchej trávy v jarnom období 

vyhli. 

 

Rok 2019 priniesol pre DHZ nomináciu na ocenenie „Srdce  na dlani“ v kategórii 

„Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti.“ Slávnostného 

večera pri uvedenej príleţitosti sa  uskutočnila 4.2.2019v košickom hoteli Glória 

Palaca zúčastnili sa na nej: Miroslav Semanič, Radoslav Semanič a Jozef Cmár. Základnú 

prípravu  členov zásahových jednotiek usporiadal DHZ 30.-31.3 a 6.-7.4.2019. Členky 

hasičského druţstva ţien sa zúčastnili v roku 2019  Majstrovstiev SR  dobrovoľných 

hasičských zborov v Kysuckom Novom Meste, kde sa  umiestnili  na 5. mieste. 

Významnou aslávnostnou udalosťousa dňa 8.9.2019 stalo  otvorenie a odovzdanie do 

uţívania novovybudovanej  hasičskej zbrojnice. Slávnosti sa zúčastnil prezident DPO 

SR PavolCeľuch, člen prezídia DPO SR Marián Rušina, riaditeľ krajského riaditeľstva 

HaZZ plk. Ing. Jozef Fedorčák, delegácia hasičov z Pardubického okresu, vedenie obce 

Kecerovcea iní vzácni hostia. Investorom výstavby realizovanej v rokoch 2018/2019 bola 

obec Kecerovce.Starosta obce Miroslav Galas-Zaufalsi ako poďakovanie  prevzal od 

Územnej organizácie medailu „Za zásluhy“ a z rúk prezidenta DPO SR Medailu 100 

rokov vzniku ŠR. Pri tej príleţitosti ocenil starosta OZH z Pardubíc, Bohuslav Cerman, 

medailami bývalých okrskových funkcionárov Alojza Konkoľovského, Františka Barkaa 

a starostu obce Kecerovce Miroslava Galasa -Zaufala.  V dňoch  11.-12. októbra 2019 

bola poctená  obec Kecerovce výjazdovým zasadnutím Prezídia DPO SR, ktoré 

pokračovalo v susedných  Herľanoch.  
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  Výnimočne významnou udalosťou v ţivote DHZ bolo slávnostné odovzdanie Pamätnej 

medaily Ministra vnútra SR dňa 11.2.2020 v Bratislave Ing. Miroslavovi Semaničovi, 

ktorú si osobne prevzal z rúk ministerky vnútra Denisy Sákovej. 

Činnosť a aktivity DHZ v roku 2020 výrazne poznačila pandémia koronavírusuCovid 19. 

S touto pandémiou mali osobnú skúsenosť a priamy kontakt 4 členovia a 1 členka DHZ, 

ktorí sa ako dobrovoľníci  zúčastnili na činnosti  repatriačných  centier v  Kysaku 

a Košiciach. Za túto nezištnú pomoc obdrţali siedmi z rúk predsedu Košického 

samosprávneho kraja, Ing. Rastislava Trnku Pamätný diplom a medailu v priestoroch 

Ţupného domu v Košiciach. Deň 3. marec 2020 bol ďalším významným dňom v úspešnej 

histórii DHZ Kecerovce, keď v Bratislave  bol Miroslavovi Galas-Zaufalovi, starostovi 

obce, odovzdané z rúk prezidenta HaZZ plk.Ing. Pavla Nereča, prezidenta DPO SR Pavla 

Ceľucha a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha  nové hasičské vozidlo – 

dodávka Peugeot Boxer. V súvislosti s pandémiou COVID - 19 zorganizoval DHZ dňa  6. 

júna 2020za prísnych opatrení psychologické školenie  vodičov s právom prednosti 

v jazde, ktorého sa zúčastnili aj 4 vodiči z tunajšieho zboru.  

 

       Dobrou vizitkou je priebeţné informovanie obecnej samosprávy o činnosti, 

výsledkoch, materiálno-technickom zabezpečení a  strojnom vybavení DHZ.Obec 

kaţdoročne podporovala činnosť DHZ finančným príspevkom. Do beţnej kaţdoročnej 

činnosti organizácie patrila preventívna protipoţiarna kontrola  protipoţiarnych hliadok, 

ktoré boli  ustanovené ako trojčlenné skupiny. 

 

Súčasné materiálno-technické a strojné vybavenie  DHZ:     

Budovy- 2  hasičské zbrojnice: č. 61 a č. 373 

V roku 2005 obecné zastupiteľstvo súhlasilo s rekonštrukciou starej budovy hasičskej 

zbrojnice Kecerovské Kostoľany č. 61,vrátane obnovy fasády a  pripojenie budovy  na 

obecný vodovod a kanalizáciu, čo bolo zrealizované v roku 2006.  V súčasnosti slúţia 

priestory ako hasičský sklad s  2 miestnosti (zasadačka a posilňovňa), sociálne zariadenie 

a 2 garáţe /skladové priestory. V tejto budove je umiestnená aj ordinácia pre deti a 

predajňa drogérie, prevádzkovaná Helenou Čulkovou.  Dňa 7. marca  2018 schválilo 

obecné zastupiteľstvo zadanie spracovania projektovej dokumentácie na výstavbu novej 

hasičskej zbrojnice  v časti Kostoľany. Po ukončení a kolaudácií stavby v roku  2019 bol 

areál zbrojnice oplotený. Nová hasičská zbrojnica   Kecerovské Kostoľany č. 373  ma  

zriadenú  riadiacu miestnosť, šatňu, sociálne zariadenie a 3 garáţe. 

 

Poţiarna technika: 

-  2002 – vyradenie poţiarneho auta CAS 25 pre rozsiahlu poruchu a nefunkčnosť na 

motore, 

               v roku  2005 bolo  odovzdané do šrotu 

- 2008  - generálna oprava starej striekačky  

- 2008  - nákup novej  PPS 12/1900 - krst striekačky  LADY ANNA  – 31.8.2008 
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- 2008 - zakúpenie hasičského auta ÁVIA A – 30 po generálnej oprave, vyradené 2018  

- 2009 - nadobudnuté  cisternové vozidlo V3S – C s obsahom nádrţe na vodu 2500 l 

- 2010 – oprava PPS 12/1500/ na objem /2000/ 

- 2010 -  s podporou starostky obce  zakúpená nová striekačka „Glory“ 

- 3.10.2015 – hasiči prevzali osobne od ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka nový 

hasičský  

automobil  IvecoDaily- CAS 15 

- 17.3.2018 – nadobudnutie novej striekačky - 2200 cm3 

- 8.9.2019 – slávnostne otvorená a do uţívania odovzdaná nová budova hasičskej zbrojnice  

financovaná obcou, zásluhou obce s vyslovením poďakovania starostovi obce, 

Miroslavovi Galas-Zaufalovi. Následne bol areál budovy oplotený. 

- 2020 –nadobudnutie 9- miestnej hasičskej dodávky Peugeot Boxer. 

 

 

 

Telovýchova a šport  

 

Funkcionári Telovýchovnej jednoty v období rokov 1998 – 2020 

 

Predsedovia TJ  Kecerovce                                      Tajomníci TJ Kecerovce   

 

Miroslav Semanič           1997 – 2003                         Ladislav Zrelý     1985 - 2020 

Milan  Čulka ml.             2003 – 2008                         Dávid Domanič   2020 -  

Ing. Miroslav Semanič    2008 – 2020 

Ing. Peter Matej      2020 -  

Dávid Domanič      od 2020 

 

Funkcionári Športového klubu (ŠK) Slovan B Róma Kecerovce 2002 - 2017: 

Prezident ŠK:Marián GáborTajomník ŠK:Dezider Gábor 

 

V oblasti športu a telesnej kultúrny boli zaznamenané úspechy  vo futbale v prvých rokoch 

nového milénia. 2. júla 2000  pri príleţitosti  osláv 40. výročia  činnosti TJ Slovan 

Kecerovce bola TJ slávnostne  odovzdaná  budova  šatne po rozsiahlej rekonštrukcii za 

pomoci OcÚ. V priestoroch ZŠ výbor TJ privítal všetkých dovtedajších funkcionárov, 

hráčov a kapitánov  druţstva: Františka Šoltésa, Vladimíra Korečku, Ladislava Zrelého, 

Štefana Gazdu, Miloša Chovana, Jozefa Ondovčáka a Milana Ferenca. Miroslav Semanič, 

predseda TJ im poďakoval za reprezentáciu obce a organizácie vo futbale a zástupca  

Okresného futbalového zväzu Košice-okolie im  odovzdal Čestné uznania. V nasledujúcich 

rokoch mali priaznivci  futbalu radosť z kvalitných futbalových muţstiev, z dobrých 

zápasov a úspechov.  Druţstvo Slovana postúpilo a pôsobilo 3 sezóny v II. triede. V tom 

čase zastával funkciu kapitána druţstva  a predsedu TJ  a kapitána druţstva Milan Čulka,  

pokračujúci v dlhohoročnej činnosti svojho otca, dlhoročného funkcionára TJ. Novodobú 
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kapitolu  kecerovského futbalu začali písať od sezóny 2002/2003 kecerovskí Rómovia. ŠK 

Róma Slovan B bola zaloţená v roku 2002ako samostatné občianske zdruţenie a prvú 

sezónu začínali v III. triede, pod vedením Mariána Gábora. Ich spolupráca a podpora 

vedenia obce  bola  prísľubom rozvoja športu v nastávajúcom období.  

 

Dňa 29.6.2003 obec v zastúpení  kultúrno – športovej komisie, v súčinnosti s ŠK Slovan 

Kecerovce a ŠK Róma Kecerovce usporiadali oslavy 50 rokov organizovaného futbalu 

v Kecerovciach. Predseda TJ,  Miroslav Semanič,  v príhovore uviedol prierez jej histórie, 

pričom uviedol, ţe do činnosti  telovýchovnej jednoty  Slovan boli vo futbale  

zaangaţované celé generácie a štafeta bola často odovzdávaná  z otca na 

syna.Spomenulvýznamné fakty a miľníky organizovaného  futbalu na území obce ako: 

zaloţenie TJ Sokol Kecerovské Pekľany v roku 1953, neporovnateľné ťaţšie začiatky 

s dnešnou situáciou, napríklad cestovanie hráčov na majstrovské zápasy konskými 

povozmi. Koncom päťdesiatych rokov bol zaznamenaný útlm, vtedy peklianský futbal 

reprezentovali pekárski učni z miestneho učňovského strediska.Začiatkom šesťdesiatych 

rokov vyvrcholila snaha mladej generácie futbalistov z Kecerovských Peklian 

a Kostolian  vytvorením spoločného muţstva a zaloţením TJ Slovan Kecerovské Pekľany. 

Prvým predsedom TJ sa stal  Jozef Farkaš, ktorý vo  funkcii vytrval  vyše tridsať rokov. 

Pod jeho vedením sa futbalisti TJ dostali medzi popredné muţstva okresu, keď ich kvalitu 

hry pozdvihli a  udrţiavali učitelia, no najmä  riaditeľ  ZDŠ,  František Šoltés. Vynikajúcu 

úroveň mala aj práca s mládeţou, keď sa aj ţiacke druţstvo TJ radilo medzi 

popredné v okrese a  kraji.V čase najväčšieho rozkvetu Slovana, keď A muţstvo hralo 

okresnú súťaţ, bolo pripravované Františkom Gáborom. Letné a zimné sústredenia, 

prípravne zápasy s kvalitnými súpermi a výlety organizované s rodinnými príslušníkmi, 

boli súčasťou plánu činnosti organizácie kaţdý rok. Odchodom Jozefa Farkáša z funkcie 

predsedu TJ sa  futbal  dostal do krízy pre absenciu financií a  nasledoval odchod 

kvalitných futbalistov. V tom čase stagnovala aj práca s mládeţou. Aktivizovať činnosť TJ 

sa nepodarilo  ani za nastávajúcich predsedov: Ing. Vincenta  Daňka  (1993 – 1995) 

a  Vladimíra Korečka   (1995 – 1997). Muţstvo A hralo v III. triede okresných 

majstrovstiev,  bez výraznejšej podpory, vybavenia a úspechov. Zlepšilo sa to  od nástupu 

Miroslava Semaniča do funkcie predsedu TJ v roku  1997,  vďaka  jeho iniciatíve a 

zlepšeniu spolupráce s obecnou samosprávou. Zároveň začala  obnova  práce 

s mládeţou a ţiakmi, z ktorých bolo zloţené ţiacke druţstvo. Súčasťou  osláv v roku 2003 

bol  tradičný exhibičný zápas medzi bývalými hráčmi TJ Slovan a -  A muţstvom, 

v ktorom zvíťazil Slovan  2:0. Po prvýkrát v histórii   sa odohrala aj vzájomná súťaţná 

konfrontácia - derby úspešnosti medzi rómskymi muţstvami, v ktorej zvíťazilo rómske 

muţstvo Slovana 1:0.  

 

  V roku 2008 bola vďaka vtedajšej starostke obce, Anne Bombárovej, 

rekonštruovaná   budova šatne, ktorá bola  odovzdaná  TJ do uţívania  19. decembra 

koncom roka. Vedenie TJ  predloţilo obecnému úradu  zámer  začiatkom  roka 2007 

a prezentovalo ho ako vznik viacúčelovej  budovy, ktorá by slúţila nielen na športové 
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účely futbalistov, ale aj na spoločenské účely. Práce začali na 16.4.2008 a na rekonštrukcii 

sa podieľali aj murárski učni tunajšieho  učilištia, no pre pomalý postup prác sa do 

rekonštrukcie svojpomocne zapojili miestni  remeselníci, ktorí priestory budovy kvalitne 

a odborne ukončili. Boli to: Stanislav Rusnák (rekonštrukcia elektroinštalácie budovy), 

Jozef Veber a Radoslav Semanič(rekonštrukcia sanity, vodovodu a kanalizácie),   Ladislav 

Vidlička  (murárske práce v interiéri,  výmena  a osadenie zárubní, dvier a okien,  dopravu 

materiálu), Michal Hanusin(vymaľovanie interiéru,  obklady a dlaţba) Róbert 

Vengrin(úprava podlahy, osadenie vchodových dverí, obklady a dlaţby), Milan Seman 

(osadenie dreveného obkladu a doprava materiálu), Pavol Kubíni(výroba predeľujúcej 

steny, osadenie prahov a dverí, výroba a osadenie mreţí na okná a dvere, osadenie ţalúzií),   

Ernest Vidlička ( rekonštrukcia vonkajšej fasády  budovy), Ondrej Matej (organizačná 

pomoc a doprava materiálu), Milan Sekeľ - organizačná pomoc počas domácich zápasov. 

Práce boli realizované  pod vedením Miroslava Semaniča, Ladislava Zrelého a Milana 

Ferenca. Formou brigád sa ich  zúčastnili členovia  a hráči TJ, členky TJ a manţelky 

funkcionárov i  hráčov. Za pomoc výbor TJ poďakoval  starostke obce – Anne 

Bombárovej, OcÚ, riaditeľovi  ZŠ – Mgr. Tibora Orosa a Ondrejovi Škodymu, predsedu 

ObFZ Košice-okolie.  

 

 Dňa 4. júla 2010 TJ Slovan oslávil  50 rokov svojej existencie za prítomnosti 

hostí  ObFZ Košice-okolie, vedenia obce,  niekoľkých generácii futbalistov a funkcionárov 

TJ.  Opäť boli s úctou a vďakou spomenuté zásluhy Jozefa Farkáša a Františka 

Šoltésa na činnosti TJ, vrátane  vybudovania  a oplotenia športového  areálu  s lavičkami 

pre divákov v 80.-tých rokov minulého storočia,  futbalovým a antukovým ihriskom, 

zriadenie šatní v oboch kaštieľoch. Poďakovanie bolo vyslovené  sponzorom  podujatia:  

AlojzoviKonkoľovskémuz firmy TATRAKON Boliarov, 

PohostinstvuU Šimona, MilanoviRuščákovi a VincentoviValaškovi.  Zároveň Obecnému 

úradu za stálu finančnú podporu činnosti. V roku 2010  zastupiteľstvo schválilo 

mimoriadny finančný príspevok vo výške 10.000 eur.   

 

Dlhoroční funkcionári TJ Slovan - Ing. Miroslav Semanič a Ladislav Zrelý a následne 

celý výbor ukončili svoju činnosť vo futbale ku dňu 30.6.2020. Do funkcií v novom 

výbore boli zvolení ako: predseda - Ing. Peter Matej, tajomník  - Dávid Domanič, 

pokladník -  Matej Seman, za členov výboru Patrik Domanič a Dušan Vidlička. TJ Slovan  

prihlásil druţstvo muţov do III. triedy spojenej s 6. ligou Mestského futbalového zväzu 

Košice. Mládeţnícke muţstvá ţiakov a dorastencov dočasne prerušili svoje účinkovanie 

v súťaţiach. 

 

 

Športová  činnosť a významné udalosti v dátumoch: 

 

2001 - zakúpila vlastnú motorovú kosačku, pokrstená menom  „Monika“  
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2002 – výročná členská schôdza rozšírila počet členov výboru na 9 a určila delegáta na 

konferenciu oblastného futbalového zväzu, ktorá sa konala 9.2.2002 v Košiciach. Na nej 

bol  predseda  TJ Kecerovce Miroslav Semaničzvolený za člena Rady Okresného 

futbalového zväzu (ObFZ) na funkčné obdobie na 4 roky,  neskôr ešte  na ďalšie tri 

štvorročné obdobia. 2005 - v mesiaci máj bolo zaznamenané vlámanie do budovy TJ 

a krádeţ športových potrieb. 2006 – napojenie budovy TJ na obecný vodovod prípojkou  

2007 - oprava bránok a striedačiek na futbalovom ihrisku  a ich náter 

2008 - rekonštrukcia interiéru budovy TJ Slovan 

2009 – ošetrenie a náter  mreţí na budove TJ a zakúpenie automatickej pračky 

2010 – 4. júla – oslavy 50. výročia TJ Slovan  v súčinnosti s obcou.  

2011 – zriadenie ţiackeho druţstva 

2012 - oprava chodníka k priestorom budovy TJ a prístupovej cesty od ZŠ vysypaním  

kameňa 

2013 – vyhotovenie  novej kovovej bariéry okolo ihriska a odvodnenie futbalového ihriska. 

2013-2014 - dôleţitou zmenou v rámci súťaţného ročníka 2013/2014 bolo zavedenie 

elektronických zápisov, z tohto dôvodu TJ zakúpilo Notebook, mobilný internet aObFZ 

kaţdému klubu daroval multifunkčnú tlačiareň. Na spopulárnenie výsledkov druţstiev 

slúţi informačný systém slovenského futbalu, prostredníctvom ktorého sa môţu záujemci 

dozvedieť hneď po ukončení zápasu aktuálne informácie. 

2014 - pre zlepšenie kvality hracej plochy TJ zakúpila valec. Pre nešportové správanie 

k súperovi, rozhodcom, spoluhráčom ale aj k funkcionárom klubu,  výbor TJ  odhlásil 

druţstva dorastencov zo súťaţe I. A triedy dorastencov pre ročník 2014/2015 a nasledujúci 

po ňom.   

15.4.2015 -obecné zastupiteľstvo schválilo predloţenie ţiadosti k projektu výstavby multi- 

multifunkčného ihriska „Podpora rozvoja športu“  s 5%  finančnou spolu - 

                     účasťou obce.                                                     

16.9.2016- predseda  Športového klubu  Róma a Rómskych skautov, Marián Gábor 

zorganizoval futbalový zápas medzi futbalovými muţstvami ŠK Slovan a ŠK Róma pod 

záštitou starostu obce Miroslava  Galas - Zaufala.  

2016 - zriadenie prípravky a zapojenie do súťaţí ObFZ. 

2016 -  ukončenie tradície organizovania nohejbalového turnaja dvojíc – Šimon Cup 

2017 -  vymaľovanie interiéru  budovy TJ 

2018 -  od 1.1.2018 - natáčanie priebehov majstrovských zápasov, vybudovanie vstupného   

 vestibulu do budovy TJ Slovan na mieste bývalej terasy 

2019 -  oprava havarijného stavu štítu budovy TJ Slovan. 

2020 -  jarná časť ročníka 2019 – 2020 pre COVID – 19 bola zrušená a jesenná časť 

ročníka  

  2020/2021 prerušená pre II. vlnu pokračujúcej pandémie.  
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12. Počasie a klimatické zmeny v období 2000 – 2020 

 

Neprejde ani jediný deň, aby masovokomunikačné média neinformovali o extrémnych 

výkyvoch, zmenách a negatívnych vplyvoch počasia na celej planéte. Výrazné zmeny, 

ktoré sa začínajú prejavovať aj na Slovensku, nachádzajúceho sa v strede stredoeurópskeho 

kontinentu. V ostatných rokoch sú aj tu zmeny klímy evidentné, zimy z roka na rok 

miernejšie,  málo snehu a mrazmi najčastejšie do -10 stupňov °C, mimoriadne do – 20 °C. 

Častejšie sú silnejšie vetry, nárazové daţde a búrky s krupobitím. Ţivelné 

pohromy v našom regióne  súvisia s dlhšie trvajúcim  suchom, mrazmi v jarnom období, 

ale najmä   prívalovými daţďami, či prietrţami mračien a ľadovcami. Prívalové daţde 

a búrky rozvodňujú aj malé riečky, ničia cesty, zaplavujú časti miest a obcí a spôsobujú 

škody na ľudských obydliach a úrode. V posledných rokoch sú to aj veterné smršte 

strhávajúce strechy domov, lámuce stromy  i väčšie plochy lesov.  V globálnom meradle sa 

klíma otepľuje, horúčavy striedajú hurikány, tornáda, búrky a veterné smršte, po dlhšie 

trvajúcich suchách obdobne ako u nás nastávajú daţde s prietrţami mračien a záplavami. 

Kým väčšina klimatológov a vedcov predpovedá skleníkový efekt, iní  prichádzajú 

s hypotézou, ţe prichádza malá doba ľadová a otepľovanie je len prechodným, pred 

nástupom chladu. Ţivelnými udalosťami, ktoré vystrašili celý svet, boli: výbuch sopky na 

Islande s dôsledkami ochromenia letectva nad Európou, zemetrasenie a vlna cunami v roku 

2004 v Indickom oceáne, ktoré si mimo materiálnych škôd  vyţiadalo  vyše 200.000 

ľudských ţivotov, zemetrasenie  na Haiti, nakoniec štvrté najsilnejšie zemetrasenie 

namerané v roku 2011 na planéte so skazonosnou vlnou cunami  v Japonsku.    

 

  Za uplynulé obdobie to s počasím aj v našich podmienkach bolo pestrejšie. 

Extrémny vietor, prietrţe mračien, prinášajúce rozvodnené rieky so záplavami miest 

a dedín, sa opakujú kaţdý rok v iných lokalitách, no v našej doline sa ešte vţdy môţeme 

tešiť umiernenosti.  V roku 1999 aj v našej obci  nárazová voda spôsobila poškodenie 

koryta potoka v Kostoľanoch a zimná kalamita si vyţiadala vyššie náklady na údrţbu ciest. 

V roku 2000 sneţilo celý január, no hneď od začiatku februára nastal odmäk a oteplilo sa. 

Koncom februára sa zima znovu vrátila, trvala do polovice apríla, kedy počasie prešlo 

rovno do leta s tropickými horúčavami. Na sv. Jána prišla búrková smršť, po ktorej ostala 

vrstva  ľadu na poliach a v záhradách. Zničila porasty, vymlátila obilie a poškodila autá, 

skleníky i okná na domoch.  Následne sa ochladilo a také extrémne horúčavy sa uţ toho 

leta neopakovali. Jeseň bola teplá s dlhým babím letom, sneh napadal na prvý vianočný 

deň, no dlho sa neudrţal. Začiatok roka 2001 bol do polovice februára na toto ročné 

obdobie neobvykle teplý, len sem tam sa objavil sneh ako prášok, ktorý sa hneď stratil. Ani 

februárový sneh dlho neostal, jar však bola chladná a ľudia dlho kúrili. Jarné daţde boli len 

zriedkavé, chladnejšie dni sa striedali s teplejšími, úroda rástla pomaly a stromy kvitli 

veľmi slabo. V júli nastúpili horúčavy, ktoré sa striedali s prudkými búrkami a krupobitím. 

To, čo ako tak vyrástlo, zničili prívaly daţďa trvajúce s prestávkami aţ do konca augusta. 

Jeseň bola teplá s dlhým babím letom, no skúpa na ovocie. Úroda zemiakov, o ktorú sa 
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ľudia sprvoti obávali bola dobrá. Rok 2002 priniesol v začiatkoch bohatú snehovú 

nádielku, so snehovou kalamitou vo viacerých regiónoch kraja. Začiatkom februára sa 

oteplilo, teploty dosahovali aţ 15°C, prišli daţde a teplo  trvalo takmer do konca marca, 

kedy nás prekvapil sneh a veterné búrky, ktoré spôsobili škody.  Predtým napúčané stromy 

a kríky sneh nepoškodil a zaraz sa oteplilo. Jar bola spočiatku suchá,   zapršalo v druhej 

polovici mája. Od polovice júna nastali tropické horúčavy a teploty okolo 36°C, no po 

silnej búrke zas  na sv. Jána, teploty zo dňa -  na deň klesli na 20°C. Úroda 

ovocia, zeleniny a zemiakov bola v tomto roku dobrá, úspešne dopadla aj ţatva. V polovici 

septembra sa  značne ochladilo a začalo pršať, kto nestihol vykopať zemiaky, mal problém.  

Vianoce boli pod snehovou prikrývkou a taký bol aj začiatok roka 2003, v ktorom biela 

prikrývka vydrţala do polovice marca. V prvý aprílový deň sa zdalo, ţe nastupuje jar, ale 

znovu sa ochladilo, sneţilo a víchor spôsoboval škody na celom východnom Slovensku. 

Pred Veľkou nocou prišla jar s pekným slnečným počasím, no takmer celá bola suchá 

a horúca. Teploty začiatkom júna dosahovali v priemere 28 – 33 °C a aţ na jednu búrku 

nepršalo, ľudia museli zavlaţovať záhrady úţitkovou i pitnou vodou. Úroda zeleniny 

a ovocia bola napriek tomu dobrá, no neskôr sa ukázalo, ţe jablká v dôsledku dlhého suchá 

skoro podľahli hnilobe. Zima, sneh a mráz nastúpili v prvý októbrový týţdeň, zima však 

bola mierna, takmer bez snehu. Začiatok  roka 2004 bol skúpy na sneh,  mierne počasie 

vyvolalo spev vtákov, ktorý po ochladení v druhej polovici februára utíchol. Udreli silné 

mrazy, silné vetry fúkali do marca a chladná jar vydrţala takmer do konca mája. Mrazy 

v druhej polovici mája spálili zemiaky, zeleninu i kvety na stromoch. Leto bolo také, aké 

sa na leto patrí, bez výraznejších výkyvov, jeseň suchá s babím letom, po Martinovi sa 

spustil dáţď a počasie sa ochladilo. Koncom novembra prišiel silný vietor s rýchlosťou aţ 

120 km/hod, ktorý sa v Tatrách zmenil na orkán, zničil obrovské zalesnené plochy 

a spôsobil prírodnú katastrofu. Našu dolinu nepostihol, tu sme zaznamenali rýchlosť vetra 

50 km/hod. December bol bez snehu, na  Štedrý deň trochu nasneţilo, na  Štefana počas  

daţďa sa sneh stratil. Tak ako rok 2004, aj 2005 začínal bez snehu, nasneţilo v polovici 

januára, prišli tuhé mrazy a metelice, ktoré s malými prestávkami trvali  do polovice 

marca. Všetko sa akoby čarovným prútikom zmenilo 15. marca a za tri dni sa sneh a ľad 

stratil. Leto bolo dosť chladné, aţ v posledné júlové dní teploty vystúpili takmer na 40 °C, 

no začiatok augusta mal uţ normálne teploty. Silné daţde v polovici mesiaca tak nasýtili 

zem, ţe stúpli aj spodné vody Voda naplnila v mnohých domácnostiach pivnice, kotolne 

a znečistila studne. Jeseň bola dlhá a suchá, nasneţilo v polovici decembra, no po 

Vianociach prišiel dáţď.  Začiatok roka 2006 bol bez snehu, v polovici januára prišli 

mimoriadne silné mrazy, počas ktorých  niektorým  našim občanom zamrzli vodovodné 

potrubia. Nasneţilo koncom januára a ten sneh sa udrţal do polovice marca. Silné mrazy 

boli zaznamenané ešte aj v prvej polovici marca, k nim sa pridal veľký vietor lámajúci 

stromy. Jar bola chladná, ľudia museli kúriť aţ do júna, potom prišli silné búrky a prietrţe 

mračien spôsobujúce záplavy. Leto bolo horúce  s tropickými teplotami, uţ v polovici júla. 

Od septembra nastala dlhá, suchá a teplá jeseň, ktorá umoţnila v pokoji zbierať úrodu 

z polí i záhrad. Ľudia mohli ešte aj v posledný októbrový týţdeň chodiť v tričkách. Prvý 

sneh prišiel po silnom daţdi začiatkom novembra, hneď sa však stratil, ochladenie ostalo. 

Zima začiatkom roku 2007 bola veľmi mierna, bez snehu a mrazu, pričom v januári 
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vystúpili teploty na 15 °C, začiatkom marca na 10°C. Údajne taká zima nebola na 

Slovensku za celých predchádzajúcich 70 rokov. Letné horúčavy boli extrémne, teploty 

v júli vystupovali na 38°C, preto zamestnávatelia zavádzali na pracoviskách povinný pitný 

reţim. Jeseň bola tieţ teplá s občasným daţďom. Bohatú úrodu zaznamenali pestovatelia 

zemiakov a vinohradnícke oblasti, no ovocia bolo málo. Po teplej jeseni prišla suchá zima, 

bez snehu, len s inovaťou na stromoch a kríkoch. Aţ príchod Nového roku 2008 priniesol 

so sebou sneh, no neudrţal sa ani do konca mesiaca, splavil ho dáţď. Zima i jar boli 

pomerne teplé, máj daţdivý a chladný, leto s pár mierne horúcimi dňami, jeseň zas dlhá 

a teplá aţ do polovice novembra. Na rozdiel od minulého roku bola bohatá úroda ovocia. 

Rok 2009 prišiel so snehovou nádielkou, ktorá sa udrţala do konca marca. Pred Veľkou 

nocou sa oteplilo a celá jar bola teplá, ale aj suchá. Zapršalo aţ začiatkom leta, kedy sa tak 

ochladilo, ţe sme si museli v domoch kúriť. Letné horúčavy prišli koncom júna, búrky boli 

len občasné. Jeseň toho roku bola zas teplá a dlhá, ešte koncom októbra sa vyšplhali 

teploty na 19°C. Počasie začiatkom roka 2010 sa vyznačovalo tuhou zimou s mrazmi aţ - 

20°C, no snehu bolo málo. Letné obdobie prinieslo neočakávané záplavy a poţiare na 

širšom území okresu Košice-okolie, čo však obec významne nepoznačilo. Rok 2011 začal 

v druhej polovici januára výdatným sneţením,  do čoho prišla  víchrica, tvoriaca vysoké 

záveje vo dvoroch a na uliciach. Teplejšie dni prišli v apríli, máj bol chladný a daţdivý, 

pršalo takmer kaţdý deň a často celé dni. Voda zaplavila pivnice, kotolne i spodné časti 

niektorých domov, stala na poliach a záhradách, tiekla ulicami. Ľudia čerpali vodu a kopali 

jarčeky, aby zabezpečili odtok bez väčších škôd. V obci nevznikli väčšie škody, no 

v dedine Niţná Myšľa v najjuţnejšej časti Olšavskej doliny  spôsobila záplavy  a zosuv 

pôdy, pripravila ľudí o domovy, ktoré museli byť demolované a odstránené. Viaceré 

postihnuté rodiny boli odkázané na pomoc ostatných, pomáhali im obyvatelia okolitých 

obcí, Košíc a obyvatelia  takmer z celého Slovenska. Starší ľudia a ľudia bez práce, ktorí 

nemali úspory, ani moţnosť zabezpečiť si hypotéky a úvery na zabezpečenie bývania, 

bývali   v unimobunkách darovaných mestom Košice.  V prvej polovici mája nočné mrazy 

spálili kvety na ovocných stromoch, no zeleninu veľmi nepoškodili. V druhej polovici 

mesiaca nastúpili extrémne horúčavy s teplotami  aţ 31°C. V júli často pršalo, po daţďoch 

sa obvykle ochladilo a to niekedy tak výrazne, ţe ľudia uprostred leta obliekali vetrovky. 

Pomýlená príroda to ľuďom vynahradila teplým počasím do konca októbra, do kedy mohli 

chodievať naľahko oblečení, v tričkách a krátkych nohaviciach. Babie leto však trvalo do 

konca novembra, december nastúpil s hmlami a ochladením, nasneţilo tesne pred 

Vianocami. Počasie roku 2012 bolo bez výraznejších výkyvov, v prvej polovici júna 

výdatné daţde a búrky, leto horúce, ale od polovice augusta zas častejšie pršalo. Jeseň bola 

dlho teplá a Vianoce pod snehom. Jar 2013 prišla neskoro, od mája nastúpili tropické 

horúčavy trvajúce do 20. júna, následne  sa ochladilo, prišli búrky s prívalovými daţďami. 

V júli sa tropické horúčavy opakovali a pokračovali s malými prestávkami do polovice 

augusta, takmer bez daţďa, s dvomi búrkami z horúčav. Od polovice  júla do polovice 

augusta panovali nebývalé horúčavy, kedy padli rekordné teploty – 33 – 39 °C.  Nový rok 

2014 prišiel s nádielkou  snehu,  koncom januára zapršalo, chladnejšie počasie nastúpilo 

začiatkom februára. V marci fúkal studený vietor, no jar  bola teplá a suchá, od polovice 

mája nastúpili daţde a ochladilo  sa, okolo 20. mája vystúpili teploty na 27 – 28 °C, tak sa 
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zas rozpršalo a ochladilo. V susedných Olšovanoch silný nárazový príval daţďovej vody 

spôsobil zaplavenie juhovýchodnej časti obce. V letných mesiacoch jún – júl bolo sucho 

a horúco s občasnými 2 – 3 chladnejšími dňami. V júli sa teploty pohybovali okolo 33 – 34 

°C a horúco bolo aj uprostred augusta. Úroda obilnín bola dobrá, zemiakov ale málo. Babie 

leto trvalo do polovice októbra, po 20.10. uţ prišli  mrazy do – 4 stupňov °C.  V novembri 

sa teploty pohybovali od 1 – 3°C a aţ do Vianoc boli teploty od 3 – 10 °C stupňov.  

Začiatok roka 2015  bol chladný s mrazmi a snehom, v marci sme obdivovali zatmenie 

slnka. Celý apríl bol suchý, zapršalo koncom v prvej polovici mája, potom bolo sucho do 

polovice júna. Leto bolo poriadne horúce od júna, kedy sa teploty pohybovali v rozmedzí 

32-35 C°, v júli - auguste s teplotami od 34 – 38 stupňov C°, v septembri 33-36 stupňov 

C°. Počas celého leta  bolo sucho, aţ na júnovú burku s ľadovcom a búrku s prietrţou 

mračien, ktorá spôsobila  záplavu na poliach neďaleko Olšavy. Voda v pivniciach stúpla  

a potoky daţďa splavili zeminu z vyvýšených záhrad  do  dvorov, preto bola úroda  slabá. 

Po Novom roku 2016 udreli silné mrazy, po troch kráľoch prišiel dáţď,  prudká zmena 

počasia prišla koncom januára. Nastali mrazy, sneţilo, po 10. februári sa oteplilo a znovu 

pršalo. Jar bola mierna, od júna nastúpili horúčavy, ktoré  pretrvávali celé leto. Teploty sa 

pohybovali v rozmedzí 30-36  stupňov C° a ešte 3. októbra bolo v doline  nameraných na 

28-31 stupňov C°. Jeseň bola daţdivá, začiatkom novembra sa vyliala na polia rieka 

Olšava. Ochladilo sa koncom novembra, nasneţilo počas Vianoc, po sviatkoch prišlo 

ochladenie s mrazmi – 10 – 15 stupňov C°. V januári 2017 panovali  mrazy, od 1. 

februára sa oteplilo. V posledných desiatich aprílových dňoch udreli silné mrazy, ktoré 

spôsobili škody na ovocných stromoch v záhradách a na porastoch polí.  V lete opäť 

panovali teploty od 35 – 38 stupňov C°, s občasným daţďom, od  10.augusta do konca 

mesiaca sa striedali daţdivé a slnečné dni s teplotami  26-33 stupňov C°. Jeseň bola dlhá 

a teplá, ochladenie prišlo od 20. novembra a  3 decembra napadal sneh, ktorý sa skoro 

stratil a celý december bol bez snehu. Aj leto v roku 2018 bolo horúce a v okrese 

poznamenané mnoţstvom poţiarov, likvidácie  siedmich z nich sa zúčastnili aj kecerovskí 

hasiči. Veľmi nebezpečný, no bez väčších škôd bol poţiar strechy  Materskej školy, ktorý 

zlikvidovali miestni hasiči. Tí zasahovali aj pri poţiaroch smetiska v Kecerovských 

Pekľanoch a kontajnera v Kecerovských Kostoľanoch, čo nie je ničím neobvyklým ani po 

iné roky.Začiatok roka 2019 začalo sneţiť, sneh sa udrţal do začiatku februára, jarné 

mrazy poškodili kvitnúce ovocné stromy a rastliny, čo spôsobilo slabšiu úrodu niektorých.  

V lete boli silné búrky z horúčavy, dvakrát prietrţe mračien s ľadovcom ako orechy 

i väčšie. Poškodili úrody zeleniny na záhradách v celej strednej časti Olšavskej doliny, 

v Košiciach zničil  obrovský ľadovec mnoţstvonajmä osobných áut (skla aj plechy 

karosérií) na parkoviskách a pred budovami. Poisťovne riešili neobvyklé mnoţstvo 

škodových udalosti do jesene, autoservisy mali nedostatok skiel. Zima bola mierna, mrazy 

do – 10/- 15 °C stupňov,  povaţovaná je za najteplejšiu od čias, kedy sa na Slovensku 

zabezpečujú meteorologické merania. Koncom januára2020 sa oteplilo, teplota sa 

pohybovala v rozmedzí od -10 do – 2 C°.  Snehu bolo málo, sneţilo viackrát, pri 

následnom oteplení a daţďa vznikali poľadovice a úrazy. Vietor sa rozfúkal začiatkom 

februára po celom Slovensku, v našej doline fúkal so silou cca 55 km/hod.  2 dni (4.-5. 

februára), na ostatnom území mal  silu víchrice a orkánu. Pocitová teplota za vetra,  pri 
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mraze – 5/-8 °C stupňov  sa výrazne ochladila.   Leto bolo premenlivé,   striedanie a 

výrazné výkyvy teplôt s rozdielom aţ 15 stupňovzo dňa na deň, časté.  Búrky z tepla 

s nárazovým vetrom v júni a v júli, teploty v tom čase 33-34 °C. Silné letné búrky 

spôsobili menšie lokálne záplavy v okrese, horšie bol intenzívny dlhotrvajúci dáţď 

v októbri, ktorý spôsobil záplavy v okolí riek Bodva, Hornád a Torysa. Olšava 

v Kecerovciach škody nenarobila.Po 10. augusta sa striedali týţdne horúčav s týţdňami 

a dňami bez slnka a s daţďom. 20. – 22. augusta opäť teploty 30 – 34 °C, následne 

ochladenie a dáţď. Septemberbol príjemný a teplý, s teplotami do 30 °C, október daţdivý, 

z časti veterný. Začiatkom  novembra prišli na pár dní nízke prízemné mráziky, po ktorých 

sa opäť oteplilo a príjemné počasie pretrvávalo ešte aj v druhej polovice mesiaca. 
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12. Písomné a elektronické zdroje, iné pramene    

1. Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  z rokov 1998-2012 – Oblastný archív     

Košice                                                                                                                                                   

2. Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva z obdobia rokov 2013-2020 – obecný úrad a web. 

stránka obce www.obeckecerovce.sk3. Voľby do zastupiteľských orgánov SR,  prezidentské voľby, 

voľby  do KSK,  komunálne voľby za obdobie 1998-2020 – zápisnice z volieb: Oblastný archív 

Košice, OcÚ Kecerovce, www.minv.sk4. Sčítanie obyvateľstva domov a bytov v SR 2001,2011, 

2020: Oblastný archív Košice, OcÚ Kecerovce, www.slovak.statistics.sk, 

www.census2011.statistics.sk5. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kecerovce    6. 

Územný plán obce Kecerovce  (uzn. č. 78/2009 dňa 24.2.2009)7. Lokálna stratégie komplexného 

prístupu pre obec Kecerovce r. 2010  

9. Lokálna koncepcia komplexného prístupu Kecerovského mikroregiónu. pre  obdobie  

     2007 - 2013 

     10. Situačná analýza Kecerovce, Rankovce, Vtáčkovce, Boliarov    

11. PHSR na roky 2014-2020 

12. Územný plán obce na roky 2014-2018 

13. Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Kecerovce na roky 2015-2020 
14. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na rok 2016-2022 

15. Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Kecerovce  na roky 2018-2020 

16. Všeobecno-záväzné nariadenia obce Kecerovce                                                                           
17. Správy o hospodárení obce, účtovné uzávierky                                       18. ČIDEROVÁ, M.: 

Kecerovce vo svetle 775. ročnej histórie , OcÚ Kecerovce,  2004  

19. GIMERA, V.: Mikrogeografia obce Kecerovce. Prešovská univerzita v Prešove, FHaPV, 2002    

20. KOLEKTÍV AUTOROV: DHZ SR. 80. výročie zaloţenia Zemskej hasičskej jednoty na 
Slovensku. Bratislava. Finest plus, s. r. o. 2002. ISBN 80-968462-6-4 

Internetové zdroje: www.rkc-kecerovce.skwww.czecavopina.sk, www.ecav.sk 
www.zskecerovce@zskecerovce.sk  

Písomné správy, osobné konzultácie, pripomienky:  

1. Bombárová Anna,  starostka obce   v období rokov 1999-2010, dlhoročná poslankyňa OcZ 

2.  Mgr. Dávidová Alena Phd., riaditeľka ZŠ 

3. Dreisig Vladimír - bývalý zástupca starostu a dlhoročný poslanec OcZ Kecerovce, kurátor  

Rímsko - katolíckej cirkvi Kecerovce,  

4. Galas - Zaufal Miroslav, starosta obce Kecerovce   

5.Konkoľovský Alojz, súkromný podnikateľ a konateľ TATRAKON Kecerovce, predseda    

Poľovníckeho zdruţenia TATRAKON Kecerovce (poľovníctvo, poľnohospodárstvo)  

6. Mgr. Kőveţdy Martina, vedúca Komunitného centra Kecerovce  (činnosť KC) 

7. Ing.Semanič  Miroslav, bývalý zástupca starostu obce Kecerovce, dlhoročný poslanec OcZ 

     Kecerovce, zástupca ECAV Kecerovce, predseda DHZ Kecerovce, bývalý predseda TJ  

Kecerovce, (informácie z činnosti samosprávy obce, písomné správy za DHZ, šport - futbal, 

 za evanjelická cirkev a. v. Kecerovce) 

8. pracovníčky OcÚ Kecerovce: Čulková Svetlana, Dreisigova Jolana, Kríţová Alţbeta.     

 

Príloha č. 1 

http://www.obeckecerovce.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.slovak.statistics.sk/
http://www.census2011.statistics.sk/
http://www.rkc-kecerovce.sk/
http://www.rkc-kecerovce.sk/
http://www.ecav.sk/
http://zskecerovce.sk/
http://zskecerovce.sk/
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Kalendár realizácie  

akcií výstavby  a údrţby budov, technickej infraštruktúry športových zariadení 
a verejných priestranstiev - obdobie rokov 1999 - 2020  

 

Názov  Rok realizácie 

Ukončenie výstavby Domu smútku  1999 

Oplotenie cintorínov  2001 

Rekonštrukcia a modernizácia MŠ a ZŠ  2003/2004 

Zabezpečenie novej fasády Komunitného  centra 2004 

Výstavba vodovodu a kanalizácie  2005 

Obnova strechy kultúrneho centra  2006 

Rekonštrukcia zdravotných stredísk 2006 

Výstavba a údrţba komunikácií  po ukončení výstavby vodovodu 

a kanalizácie  

2005/2006 

Výstavba nájomných bytov v časti Kecerovské Pekľany NŠ 2006/2007 

Rekonštrukcia verejného rozhlasu 2007 

Rekonštrukcia budovy TJ 2008 

´Drţba kultúrneho centra – výmena okien  2008/2009 

Príprava PD pre projekt revitalizácie obce 2009 

Výmena strechy na budove bývalého MNV 2010 

Revitalizácia centra obce  2010/2011 

Obnova kaštieľa II. – príprava etapa reštaurátorských prác 2010/ 2011 

Obnova kaštieľa II.  2012/2013 

Obnova kaštieľa I. – obnova strechy   2013 

Rekonštrukcia budovy a montáţ EZS kultúrneho domu (kino) 2013/2014 

Údrţba kanalizácie:   potrubia a šachiet  2013 

Obnova vodných zdrojov, výtlačný vodovod  2013 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy OcÚ 2013 

Daţďová kanalizácia  2013 

Výstavba modulovej ZŠ 2014 

Výstavba chodníkov, rekonštrukcia rigolov 2014 

Rekonštrukcia MŠ, oplotenie areálu ZŠ a MŠ 2014/2015 

Regenerácia verejných priestranstiev a verejné osvetlenie 2014 

Statické zabezpečenie kaštieľa II. prvá etapa 2014/2015 

Vyhotovenie a osadenie sochy sv. Ladislava 2014 

Obnova kaštieľa II. statické zabezpečenie JZ nároţia  2014 

Výstavba multifunkčného športového ihriska  ZŠ 2014/2015 

Nová fasáda budovy kultúrneho domu (kino) 2015 

Úprava verejných priestranstiev v časti Kostoľany  2015 
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Rekonštrukcia Komunitného centra  2015 

Výstavba vodovodu  2015 

 Realizácia vodovod. prípojov a vodovodného zariadenia 2015 

Statické zabezpečenie kaštieľa I. – obnova strechy,obnova  statického 

zabezpečenie kaštieľa II.  

2016 

Prístupová cesta k vodojemu a odvod. rigol vodojemu  2016 

Rekonštrukcia cintorínov v oboch častiach obce  2016 

Rekonštrukcia budovy bývalého MNV, infraštruktúra, fasáda, interiér 2016 

Rekonštrukcia Domu smútku  2016 

Výstavba parkoviska v časti Kostoľany  2016  

Pripojenie MŠ na vodovod a kanalizáciu  2016 

Optická sieť/ KLASTER I.  2016 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti  2016 

Výmena krytiny na nájomných bytoch 2016/2017 

Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti č. 159 (Espresso) 2017 

Oprava kaštieľa I.  2018 

Statické zabezpečenie kaštieľa II. – ukončenie 2017/2018 

Rekonštrukcia MŠ 2018 

Výstavba štartovacej plochy PO  2018 

Reguláciarigolov 2018 

Rekonštrukcia  OcÚ 2018 

Rekonštrukcia vodovodu  2018 

Výstavba ciest a chodníkov   2018 

Výstavba hasičskej zbrojnice  2018/2019 

Výstavba športovej plochy a prístrešku budovy TJ  2018 

Výstavba Materskej školy  2019/2020 

Rozšírenie kamerového systému v obci a budovách v jej vlastníctve  2019/2020 

Príprava rozšírenia vodovodu a kanalizácie , obstaranie čerpadiel pre 

výmenu rezervoárov pre časť Kostoľany  

2019 

Odvodnenie ZŠ 2019 

Oplotenie areálu novej poţiarnej zbrojnice 2019 

Výstavba betónovej cesty  a kanalizácie v niţnej osade časť Pekľany 2020 

Príprava projektu „Rozšírenie kapacity ZŠ v obci Kecerovce“ – 

výstavba kuchyne a jedálne  

2020 

Výstavba cesty od Domu smútku k ZŠ 2020 

Rozšírenie siete vodovodu a kanalizácie 2020 
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Vysvetlivky skratiek 
 
ANO – Aliancia nového občana 
DHO SR – Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky   
DHZ –  Dobrovoľný hasičský zbor  
DHZO – Dobrovoľný hasičský zbor obce  
DS – Demokratická strana 
DÚ – Demokratická únia  
ECAV- Evanjelická cirkev augsburského vyznania  
EF - Európsky fond  
EK-  Európska komisia  
ERDF -  Európsky fond regionálneho rozvoja  
EÚ Európska únia  
HaZZ – Hasičský a záchranný zbor  
HZDS – Hnutie za demokratické Slovensko 
IROP - Integrovaný regionálny operačný program  
KDH – Kresťansko-demokratické hnutie  
KDS -  Konzervatívna demokracia Slovenská  
KEHL –Košická hasičská liga  
Kotleba – ĽSNS  - Ľudová strana Naše Slovensko  
KSK - Košický samosprávny kraj  
KSS – Komunistická strana Slovenska  
LMH – Liga mladých hasičov  
MAS OKO - Miestna akčná skupina okres Košice-okolie 
MDD – Medzinárodný deň detí 
MDVRR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  
MNV – Miestny národný výbor  
MOST-HÍD 
MPSVaR - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny  
MRK  --  Marginalizované rómske komunity 
MŠ – Materská škola  
MVO - Mimovládne organizácie  
NEKA – nezávislý kandidát  
NFP - Nenávratný finančný príspevok 
NOVA – stredopravicová konzervatívno-liberálna politická strana  
NSRR - Národná stratégia regionálneho rozvoja  
OcÚ - Obecný úrad 
OcZ - Obecné zastupiteľstvo  
OHL – Okresná hasičská liga 
OĽANO – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
OP - Operačný program 
OPL – Okresná  požiarnická liga 
OSN – Organizácia spojených národov  
OZ  - občianske združenie  
PD – poľnohospodárske družstvo 
PD – projektová dokumentácia 
PHSR  - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
POH - Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015  
EOI – Rómska občianska Iniciatíva 
PP DPO – previerky prípravy dobrovoľnej požiarnej ochrany  
PRB - Program rozvoja bývania  
PS –  Progresívne Slovensko  
RIS – Rómska iniciatíva strana  
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SaS – Sloboda a solidarita 
SDKÚ – Slovenská demokratická a kresťanská únia  
SDĽ – Strana demokratickej ľavice  
SMER SD - SMER – sociálna demokracia 
SMK – Strana maďarskej koalície  
SNS – Slovenská národná strana  
SOOP – Strana občianskeho porozumenia  
SZČO -samostatne zárobkovo činná osoby  
ŠF - štrukturálne fondy  
ŠK – športový klub 
ŠÚ SR -  Štatistický úrad Slovenskej republiky 

               TDO – tuhý domový odpad  
TJ – Telovýchovná jednota 

TP – terénny pracovník  
TSP - terénna sociálna práca (Terénny sociálny pracovník)  
TUR  - trvalo udržateľný rozvoj  
ÚP – územný plán 
ÚPSVaR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  
USA – Spojené štáty americké  
V4 – Vyšehradská štvorka (krajiny Vyšehradskej štvorky: Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko)   
VHL – Východoslovenský hasičská liga  
VVaK – Východoslovenské vodárne a kanalizácie 
VZN – všeobecne záväzné nariadenie  
WHO – svetová zdravotnícka organizácia  
ZŠ – Základná škola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


