ZÁPIS DO KRONIKY OBCE ALEKŠINCE
ZA ROK 2016

SLOVO NA ÚVOD
Rok 2016 bol rokom bohatým na udalosti, ktoré predznamenávali zmeny
usporiadania síl v globálnej mocenskej aréne, prebiehajúce už zopár rokov.
Západoeurópske štáty sa naďalej potýkajú s migrantskou krízou, občania Veľkej Británie
sa vyslovili pre odchod z Európskej únie. Nad ďalšou existenciou EÚ a jej formou visí
čoraz väčší otáznik. V USA bol za prezidenta zvolený Donald Trump, ktorého
neproklamovanou úlohou má byť odsun svojej krajiny z postu svetovej superveľmoci.
Rozloženie mocenských sfér sa mení na blízkom východe a v severnej Afrike. Slovensko
väčšie spoločensko–sociálno-bezpečnostné otrasy zatiaľ nezasiahli. Dá sa však
pozorovať fenomén, ktorý sa často nepodarí historikom v dejinnej perspektíve zachytiť.
Preto sa o ňom teraz zmieňujeme. Ide o čoraz väčšie názorové rozpoltenie spoločnosti
a zostrený ideologický boj, čo je však z historického hľadiska typické pre akýkoľvek
režim, aj súčasný, nazývaný liberálnodemokratický. Avšak nie je možné na tomto mieste
pomenovať širšie príčiny spomenutého javy.
Istým prísľubom pre budúcnosť z hľadiska zamestnanosti a ekonomickej
prosperity regióny i našej obce je prebiehajúca výstavba automobilky Jaguar – LandRover v priemyselnom parku v Dražovciach pri Nitre. V tomto priemyselnom parku
pracuje už dlhší čas viacero výrobcov, ktorí tento rok v masovom meradle zamestnávať
zahraničných robotníkov, predovšetkým zo Srbska. Uvidíme, či sa to nejako v budúcnosti
prejaví aj na demografickej situácii v Alekšinciach.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
V roku 2016 sa v našej obci narodilo 11 detí, z toho šesť chlapcov a päť dievčat. Za
rovnaké obdobie zomrelo 12 našich občanov, z toho šesť mužov a rovnaký počet žien.
V tomto roku bol uzavretý jeden civilný a osem cirkevných sobášov. Do obce sa
prisťahovalo 22 nových občanov, ale zároveň sa vysťahovalo až 41. Celkovo bolo v obci
prihlásených na pobyt 1703 osôb, z toho 823 mužov a 880 žien. Z tohto počtu tvorili deti
mladšie ako 15 rokov iba 13% z celkového počtu obyvateľov. Priemerný vek bol 40,11
roka.
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Zaujímavosťou je prečíslovanie domov v miestnej časti Lahne. V časoch intenzívneho
budovania tamojšieho hospodárskeho dvora v 50. rokoch 20. storočia sa pristúpilo
k budovaniu, na tú dobu moderných, dvojdomov pre tamojších zamestnancov. Tieto
dvojdomy však až doteraz mali rovnaké súpisné čísla, čo spôsobovalo problémy
s identifikáciou. Preto sa pristúpilo k prečíslovaniu vždy jednej časti dvojdomu, ktorého
obyvatelia si museli vybaviť nové doklady. Celkovo išlo o osem dvojdomov. Teraz sú na
Lahniach aj súpisné čísla od 531 po 538.

OBECNÁ SAMOSPRÁVA
Obec Alekšince mala k záveru roku 2014 celkový dlh vo výške 457 780,03 € avšak
v predchádzajúcich dvoch rokov sa podarilo dlh značne skresať. Podľa správy Inštitútu
pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) dosiahla naša obec v oblasti hospodárenia
za rok 2015 celkové hodnotenie 5,6 zo 6 bodov. Alekšince boli zaradené medzi obce s
výborným finančným zdravím.
V roku 2016 sa začalo s prípravami na vypracovanie nového Územného plánu obce
Alekšince.
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na piatich riadnych a dvoch mimoriadnych obecných
zastupiteľstvách, na ktorých okrem iného schválilo doplnenie verejného osvetlenia,
viacero investičných zámerov a predloženie žiadostí o dotácie (napr. na rekonštrukciu
telocvične alebo na dokončenie oplotenia areálu MFK Alekšince)
Štátnymi orgánmi nebola schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu dvoch
bytových domov, ktorých stavebný zámer bol schválený v roku 2015. Obec sa bude
o finančné prostriedky uchádzať aj naďalej.

VOĽBY
Dňa 5. marca 2016 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Predchádzala im predvolebná kampaň, počas ktorej sa aj v Alekšinciach uskutočnili mítingy
strany SMER- SD. Z celkového počtu 1 415 oprávnených voličov sa hlasovania zúčastnilo
834 osôb, čo znamenalo 58,94 %. Platných hlasov bolo 823. Zvíťazila strana SMER 3|Strana

sociálna demokracia s 381 hlasmi. Za túto stranu kandidoval aj náš občan Ing. Tibor Glenda,
ktorý bol opäť zvolený do NR SR. Ďalšie poradie strán už nekopírovalo celoslovenské
výsledky. Pre mnohých prekvapujúco sa na druhom mieste umiestnila dovtedy marginálna
strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko s 90 hlasmi, za ktorú takisto kandidoval náš
občan Peter Klačan, avšak do parlamentu zvolený nebol. Nasledovala Slovenská národná
strana so ziskom 87 hlasov, ktorej krajský predseda a náš občan Miloslav Horka sa rozhodol
nekandidovať v týchto voľbách. Na ďalších priečkach sa umiestnili Sloboda a Solidarita (62
hlasov), OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (54 hlasov), Kresťanskodemokratické
hnutie (47 hlasov), SME RODINA - Boris Kollár (38 hlasov), #SIEŤ (31 hlasov), MOST HÍD (11 hlasov). Komunistická strana Slovenska, za ktorú takisto kandidovala naša občianka
Bc. Eva Cebová a ďalšie štyri strany (TIP, Strana zelených Slovenska, Demokrati Slovenska Ľudo Kaník a ŠANCA) získali len symbolickú podporu volebného elektorátu.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI A PODUJATIA
Z iniciatívy a za spolupráce starostu obce, poslancov OZ, angažovaných občanov, školy
a záujmových združení sa podarilo zorganizovať viacero kultúrno-spoločenských
podujatí, ako bol Novoročný obecný ohňostroj, Stavanie Mája, Protidrogový deň pre
žiakov ZŠ s MŠ a ďalšie podujatia. Po dlhých rokoch sa podarilo obnoviť tradíciu
fašiangového sprievodu. Nechýbal ani 2. ročník obecného Katarínskeho plesu
s hodnotnou tombolou. V poradí druhý ročník Vianočných trhov v Kultúrnom dome
ponúkol oproti predchádzajúcemu ročníku bohatý kultúrny program v podobe
vystúpení detí a Veselých seniorov, či súťaže v zdobení perníkov. Keďže sa trhy
uskutočnili už 4. decembra, tak vrcholom podujatia bol príchod Mikuláša, ktorý okrem
darčekov pre deti, prišiel aj rozsvietiť vianočný stromček umiestnený vedľa kultúrneho
domu.
Pomyselným vrcholným podujatím roku 2016 však boli celoobecné oslavy pri
príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Alekšince, ktoré sa uskutočnili
v prvý júlový víkend. Sobota patrila 2. ročníku súťaže vo varení gulášu Alekšinský kotlík v
priestoroch kynologického areálu. Počas súťaže prebiehalo viacero sprievodných akcií
zameraných hlavne na deti. Podvečer vyplnil kultúrny program so speváckymi súbormi
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z Alekšiniec a z okolitých obcí, po ktorom nasledovala tanečná zábava so živou hudbou.
Tú však predčasne ukončila letná búrka.
V nedeľu oslavy pokračovali svätou omšou a popoludní v kultúrnom dome bol
pripravený bohatý program. Uviedla sa do života kniha o našej obci s názvom Alekšince
– história a súčasnosť obce, na ktorej sa podieľal široký autorský kolektív pod vedením
Rastislava Lukáča. Na takmer 400 plnofarebných stranách boli sumarizované najnovšie
dostupné poznatky z histórie a súčasnosti našej obce, pričom v nej nechýbajú informácie
z vedných disciplín ako jazykoveda, etnografia a geografia. Čitateľ sa v nej má možnosť
dozvedieť sa informácie o polohe a prírodných pomeroch Alekšiniec, starších a novších
dejinách našej obce, hospodárstve, sídelnom vývoji, školstve, náboženskom živote, kultúre
a tradíciách, nárečiach, spoločenských organizáciách a politických stranách, športe, správe
obce, mikroregionálnej spolupráci a mnoho ďalších zaujímavostí. Tie sú doplnené o bohatý
obrazový materiál v podobe ilustrácii a množstva starších i novších fotografií.
Počas spomenutej slávnosti sa odovzdali pamätné ďakovné listy aktívnym organizáciám,
ktoré sa podieľajú na kultúrno-spoločenskom živote v obci. Nasledovali športové
futbalové zápolenia dorastencov s výberom Západoslovenského futbalového zväzu a
„starých pánov“ MFK Dynamax Alekšince s výberom starých pánov FC Nitra na
miestnom futbalovom ihrisku.

VÝSTAVBA A ZMENY V OBCI
Rok 2016 bol bohatý na investičné činnosti v obci. Po viacerých odkladoch bola
dokončená lávka cez potok Pančava na Gecovskej ulici. Preinvestovaných bolo na túto
stavbu 6 960,00 Eur s DPH. V súvislosti s ukončením výstavby chodníka bola
uskutočnená revitalizácia priestranstva medzi novovybudovaným chodníkom na
Železničnej ulici a železničnou traťou. Terénna zníženina bola najprv zavezená zeminou
z výkopových prác pri budovaní kanalizácie a následne skultivovaná a vysadená tráva.
Po ustálení podložia sa tu počíta s vybudovaním oddychovej zóny. Podobne bola sčasti
zavezená zníženina na ulici Skrky.
Najväčšou investíciou bolo nepochybne vybudovanie 803 m gravitačnej a 600 m tlakovej
kanalizácie Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra. Okrem toho bolo
vybudovaných niekoľko prečerpávacích staníc, 163 kanalizačných prípojok a dodali sa
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technológie do čističky odpadových vôd. Tým sa spojili viaceré už predtým realizované
vetvy kanalizácie a pripravili sa podmienky pre jej spustenie. Časť výkopových prác sa
realizovala v daždivých zimných mesiacoch, čo znamenalo množstvo blata na cestách.
Poškodené časti ciest boli po ukončení výkopových prác opravené.
V priebehu leta prebehla rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu. Zakúpená
bola nová rozhlasová ústredňa, tri kusy bezdrôtových prijímačov a šesť reproduktorov.
Miestny rozhlas tak bol rozšírený do častí Lahne a Hlboká cesta.
Zásadnou rekonštrukciou prešla kuchyňa kultúrneho domu, v ktorej sa vymenili
zastarané spotrebiče a ostatný inventár.
Nie je možné vymenovať všetky činnosti zamestnancov OcÚ, či brigádnikov na zveľadení
obce, avšak bez nich by obec nemala svoj terajší vzhľad.
Dlhodobým problémom je kvalita vody z obecného vodovodu. Ide predovšetkým jej
sfarbenie spôsobené vyššou koncentráciou železa a magnézia vo vodnom zdroji, ktoré
však nepresahujú povolené limity. Situáciu so sfarbením sa podarilo upraviť
pravidelným odpúšťaním vody zo systému, čím sa zabránilo vzniku sedimentov. Ku
komplexnej filtrácií sa zatiaľ nepristúpilo z dôvodu vysokej prevádzkovej a finančnej
náročnosti.
V roku 2016 prišlo po dlhej dobe ku zmene koncepcie nakladania s odpadmi. Od apríla
sa obec zapojila do programu Ponitrianskeho združenia pre separovaný odpad
a s odvozom odpadu skončili obecní pracovníci, ktorých kapacity mohla obec lepšie
využiť v iných činnostiach. Každá domácnosť dostala 110l nádoby na papier, plasty
a bioodpad, ktorých odvoz sa vykonáva v presne určenom harmonograme. Okrem toho
boli v rôznych častiach obce rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na sklo. Na
obecnom zbernom dvore sa vykonáva zber veľkoobjemového bioodpadu a v určitých
intervaloch sa zbiera aj elektroodpad, stavebný, iný veľkoobjemový a nebezpečný
odpad.

ŠKOLSTVO
V materskej škole sa začiatkom roka udiali veľké personálne zmeny. Zástupkyňou
riaditeľky pre MŠ a zároveň triednou učiteľkou najstarších detí sa stala Natália Rigová.
V materskej škole nastali personálne zmeny i na všetkých troch učiteľských pozíciách. V
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škole pôsobí od februára špeciálny pedagóg, ktorý pracuje so žiakmi podľa
individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Internetové wifi pripojenie sa
podarilo zaviesť na celej škole a všetky triedy boli vybavené dataprojektorom pre
interaktívnu výučbu. Spustil sa projekt elektronickej triednej knihy. V spolupráci s
občianskym združením Čin-Čin a dobrovoľníkmi bola zrealizovaná výmena chodbového
osvetlenia ako aj výmena podlahy v zborovni školy a v šatni materskej školy.
Významnou investičnou akciou bola rekonštrukcia školskej kuchyne a dodanie nového
vybavenia. V školskom klube detí pribudlo kvôli veľkému záujmu jedno oddelenie.

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Tento rok sa po veľmi dlhej dobe prerušila tradícia procesií k Božskému Srdcu
Ježišovmu, ktorá sa organizovala vždy po prvom svätom prijímaní, ktoré tento rok
absolvovalo 19 detí.
Alekšinskí farníci sa mali možnosť zúčastniť púte na moravský Velehrad, organizovanej
d. p. Petrom Blahovcom. Zúčastnilo sa jej 85 farníkov rôznych vekových kategórií.

SPOLOČENSKÉ A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

JDS Alekšince
Najmasovejšia spoločenská organizácia v Alekšinciach bola aktívna aj tento rok.
Zmiešaný spevácky súbor Veselí seniori sa pravidelne stretával pri nacvičovaní
programov na rôzne kultúrne akcie, pričom pomyselným vrcholom sezóny bolo
vystúpenie na obecných oslavách. Počas nich sa navyše družstvo seniorov zúčastnilo aj
súťaže vo varení gulášu. Športovo založení členovia reprezentovali organizáciu na
okresných športových hrách v Cabaji. Okrem už tradičných podujatí sa podarilo
zorganizovať Posedenie pri pesničke, počas ktorého zaspieval okrem miestneho súboru
aj súbor z Rumanovej. Aktívni členovia JDS pripravili aj pekný stánok počas vianočných
trhov.
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ÚS SČK
Alekšinský územný spolok sa aj tento rok snažil v rámci svojich možností pomôcť pri
záchrane zdravia a životov. Zorganizoval jarný a jesenný odber krvi v Kultúrnom dome,
zbierku pre onkologických pacientov a podieľal sa na distribúcií potravinovej
a základnej materiálnej pomoci pre našich najchudobnejších občanov. Členka Erika
Vencelová zorganizovala dve detské burzy, počas ktorých bolo možné predať a za
výhodné ceny kúpiť rôzne detské potreby.

MKK Alekšince
Činnosť Miestneho kynologického klubu Alekšince poznačili výrazné nezhody vo vedení
tohto spolku. V dôsledku toho sa nezrealizovali väčšie akcie na zveľadenie areálu, ako
tomu bolo v rokoch minulých. Napriek tomu bol zorganizovaný rad kynologických
podujatí na už tradične vysokej organizačnej úrovni. Treba spomenúť hlavne aprílové
skúšky podľa skúšobného poriadku SVV-1, augustový pretek O pohár starostu obce
Alekšince s hodnotnými cenami pre najlepších a celoslovenská bonitácia nemeckých
ovčiakov, ktorej sa zúčastnilo 28 psov a psovodov.
Slovenský zväz chovateľov Alekšince & Klub záhradkárov v Alekšinciach
Okrem bežnej práce sa členovia oboch záujmových organizácií stretli na výročných
schôdzach a vrcholnou prezentáciou ich činnosti bola spoločná výstava Zvierat
a jesenných aranžmá ovocia, zeleniny a kvetov, uskutočnenej v dňoch 16. a 17. septembra
v Kultúrnom dome a okolitých priestoroch.
Poľovnícke združenie Alekšince
PZ Alekšince patrí k najaktívnejším a najlepšie organizovaným spolkom v našej obci. Aj
tento rok nechýbali už tradičné aktivity, ako poľovnícky ples či Svätohubertské slávnosti.
Okrem

samotného

poľovania,

prikrmovania,

starostlivosti

o posedy,

kŕmidlá

i poľovnícku chatu, dbajú poľovníci aj o vzhľad chotára. Preto na jar zorganizovali spolu
so starostom obce brigády na likvidáciu divokých skládok odpadov v blízkosti
niektorých poľných ciest.
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TELOVÝCHOVA A ŠPORT
MFK Alekšince
Výkladnou skriňou športu v Alekšiniec je už dlhodobo futbal. Potvrdilo sa to aj v sezóne
2015/2016, v ktorej A-mužstvo MFK Dynamax Alekšince obsadilo konečné 5. miesto v V.
lige ZsFZ Stred. Bola to sezóna, v ktorej naši mladí technickí futbalisti získavali potrebné
skúsenosti a pod vedením nádejného trénera a bývalého ligového hráča Milana Pavloviča
nadobúdalo mužstvo svoju hernú tvár s typickým rýchlym, kombinačným a útočným
futbalom. V lete pokračovalo mužstvo v kvalitne príprave pred novou sezónou prakticky
v nezmenenom zložení.
Seriózna práca s mužstvom priniesla zaslúžené ovocie, keď na jeseň bolo naše mužstvo
prakticky neporaziteľné a ak pripočítame aj predchádzajúci ročník, tak alekšinskí futbalisti
vytvorili nový klubový rekord a neprehrali 19 zápasov v rade, počas ktorých nastrieľali 51
gólov a inkasovali iba šesť. Ani táto úctyhodná séria nestačila na prvé miesto v tabuľke V.
ligy, keďže v ostatnom jesennom kole naše mužstvo prehralo v Továrnikoch. Tie sa stali
víťazom jesennej časti ligy. Predvedená hra a výsledky mali širší ohlas. Viacerí hráči ako
i tréner Pavlovič zamierili do treťoligových Šurian. V jarnej časti sezónny 2016/2017 tak
povedie naše A-mužstvo ako hrajúci tréner miestny rodák Ján Štajer, ktorý bol oporou
zadných radov už v jesennej časti súťaže. Ide o bývalého ligového hráča s bohatými
futbalovými skúsenosťami.
MFK sa zúčastnil aj tradičného vianočného halového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 16
najlepších mužstiev z nitrianskej oblasti, pričom naše mužstvo skončilo na štvrtej priečke.
Aj družstvo dorastu malo v jarnej časti sezóny 2015/2016 tie najvyššie ambície. Avšak
postupu do IV. ligy zabránili nevydarené kľúčové zápasy a tak družstvo vedené trénerom
Jozefom Brathom s oporami Kováčom, Drgoňom a Jánošíkom skončilo na druhom mieste.
Jesenná časť sezóny 2016/2017 sa skončila pre zverencov spomenutého trénera výborne, keď
v obmenenej zostave prehrali iba jeden zápas a zaslúžene zimujú na prvom mieste tabuľky.
Žiaci podávali pod vedením trénera M. Mokošáka na jar oveľa lepšie výkony ako tomu bolo
v predošlej jesennej časti súťaže, pričom sa ukázalo viacero nádejných talentov, ktoré sú
prísľubom do budúcnosti. Na jeseň sa MFK Alekšince premiérovo prihlásil aj do Ligy
benjamínkov. Naši najmenší, medzi ktorými nechýbali ani dievčatá, sa pod vedením trénera
Martina Madu učili základom futbalu. I keď v takýchto prípadoch nie sú víťazstvá a body
dôležité, o koncepčnej práci trénera svedčí druhé miesto v tabuľke po jesennej časti súťaže.
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STO Alekšince
Naši stolní tenisti zorganizovali už 4. ročník Novoročného turnaja neregistrovaných hráčov
v miestnom Kultúrnom dome. Podujatie malo značný úspech, keďže sa ho zúčastnilo až 35
hráčov z Alekšiniec a aj z okolitých obcí. Vydarený turnaj bol nádejou, že sa podarí
pozdvihnúť aj úroveň alekšinského stolnotenisového družstva a rozšíriť jeho členskú
základňu. Avšak napriek úsiliu zanietencov na čele s Bohušom Kišacom sa naše družstvo
umiestnilo na poslednej priečke VII. okresnej ligy v stolnom tenise v sezóne 2015/2016. Do
nasledujúcej sezóny sa družstvo neprihlásilo kvôli nedostatočnému počtu hráčov. Vedenie
STO zorganizovalo v júli aj nočný výstup na Zobor.
V našej obci vyrastá aj nová generácia nádejných športovcov. Nina Bullová sa aktívne venuje
motokrosu, Simonka Kováčová vyniká v modernej gymnastike a Timea Vencelová v tancoch.

POČASIE A ÚRODA
V tomto roku obišli našu obec živelné pohromy, i keď letné búrky a vytrvalé lejaky neraz
hrozili vybrežením odvodných kanálov a potokov. Našťastie sa však zaobišli bez väčších
škôd na majetku. V našich záhradách však o to väčšie škody spôsobili jarné mrazy, počas
ktorých pomrzli rozkvitnuté ovocné stromy. Taká katastrofálna neúroda ovocia nebola
v našej oblasti dlhé roky.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEJ OBCE
V Alekšinciach sa narodilo a tu žije mnoho usilovných, pracovitých a nadaných ľudí,
ktorí sa presadili v rôznych odboroch a sú prínosom našej spoločnosti. V nasledujúcich
riadkoch sa zameriame na štvoricu osobností, ktoré zanechali svojou prácou významnú
stopu v oblasti vedy a vysokého školstva.
Prof. Dr. h. c. Ing. Pavel Babušík, CSc. sa narodil 28. mája 1955 v Nitre. Po absolvovaní
základného a stredného vzdelania vyštudoval v rokoch 1973-1978 odbor Zootechnika
na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V rokoch 1979-1982 pokračoval v štúdiu
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vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre a zároveň v Ústave genetiky a fyziológie
hospodárskych zvierat ČSAV v Liběchove. V. 80. a 90. rokoch 20. storočia absolvoval
viacero študijných pobytov v Krakove a Varšave, vo Francúzsku, v Budapešti, v KĽDR,
rumunskom Temešvári či americkom Los Angeles ako expert na embryonálnu
mikrochirurgiu. V období rokov 1978-1994 bol vedeckým pracovníkom Výskumného
ústavu živočíšnej výroby v Nitre, neskôr aj vedúcim Oddelenia experimentálnej biológie.
V roku 1986 sa stal autorom prvých identických dvojčiat hovädzieho dobytka v Európe.
O dva roky neskôr vykonal prvý úspešný medzikontinentálny transport kozích embryí
v intermediálnom recipiente na svete a zároveň vytvoril prvé transgénne zviera v ČSSR.
V roku 1990 sa jeho zásluhou narodili prvé deti s využitím metódy in vitro fertilizácie.
Vo svojej práci sa zameriava na živočíšne biotechnológie, mikrochirurgiu skorých
embryí hospodárskych zvierat za účelom vytvorenia identických a chimérických
jedincov. Bol odborným vedúcim viac ako desiatky diplomových a dizertačných prác,
autorom a spoluautorom viac než 80 vedeckých prác a učebných textov. V roku 2001
získal titul profesor a o dva roky neskôr Dr. h. c. V rokoch 1994-2011 bol konateľom
spoločnosti Bio-Vendor s.r.o. a od roku 2010 je prezidentom firmy LABCELL
Corporation. Je otcom piatich detí.
Prof. Ing. Ján Matuškovič, PhD. sa narodil 12. novembra 1942 v Kysuckom Novom Meste.
Detstvo prežil striedavo na Kysuciach a Liptove. Po skončení základnej školy študoval na
Poľnohospodárskom

odbornom

učilišti

v Kočovciach

a neskôr

na

Strednej

poľnohospodárskej strednej škole v Trenčíne, kde v roku 1963 zmaturoval. Počas
vojenskej služby sa prihlásil na Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej
(AF VŠP) v Nitre. V druhom ročníku štúdium prerušil a zamestnal sa Výskumnom ústave
rastlinnej výroby (VÚRV) v Piešťanoch. V roku 1969 sa oženil a zamestnal v OPZ Nitra
ako agronóm. V roku 1971 ukončil štúdium popri práci. Ďalšiu prax získal ako agronóm
v JRD Dolné Lefantovce v rokoch 1972-1974. Od roku 1974 opätovne nastúpil do VÚRV
Piešťany do ovocinárskeho sektoru, kde riešil samostatnú výskumnú úlohu „Výskum
pestovateľských opatrení broskýň a marhúľ“. Od roku 1977 bol vedúcim pracovného
kolektívu Katedry záhradníctva a agrometeorológie AF VŠP v Nitre, kde zabezpečoval
výučbu, priebeh výskumných úloh a v neposlednom rade prevádzku skleníkov
a demonštračnej záhrady. V roku 1989 skončil 4-semestrálne postgraduálne štúdium
odboru

Záhradníctvo.

V roku

1994

obhájil

vedeckú

hodnosť

„kandidáta
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poľnohospodársko-lesníckych vied“. Od roku 1995 pôsobil na Katedre záhradníctva
ako vedecký pracovník a pedagóg. V roku 1997 habilitoval na docenta. Od roku 1999 bol
vedúcim Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Podieľal sa na šľachtení
marhúľ a zemolezu. V roku 2005 bol vymenovaný za profesora. Od roku 2009 je na
dôchodku. Vychoval takmer stovku diplomantov, je autorom viacerých učebných textov,
vedeckých monografií, odborných textov publikovaných v domácich i zahraničných
publikáciách. Je ženatý, má dve deti.
Prof. Ľudovít Kohút sa narodil 21. augusta 1920 v Ústí nad Oravou. Spolu s rodičmi sa
v roku 1943 presťahoval do Alekšiniec, ktoré sa jeho domovom stali na ďalšie dve
desaťročia a kam sa aj neskôr neustále vracal. Po absolvovaní gymnázia v Prievidzi
študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave slovenský a nemecký
jazyk. Od roku 1944 pôsobil ako učiteľ na viacerých stredných školách a zároveň si
diaľkovým štúdiom na UK v Bratislave rozšíril aprobáciu o ruský jazyk. V roku 1955
prijal miesto odborného asistenta pre ruský a nemecký jazyk na Katedre jazykov
vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej, ktorej ostal verný až do času odchodu do
dôchodku.

Ľudovít Kohút sa popri výučbe jazykov venoval aj poľnohospodárskej

terminológii, písaniu a redigovaniu učebných pomôcok, skrípt a zostavovaniu slovníkov.
V roku 1956 sa stal zakladateľom univerzitného časopisu Poľnohospodár, ktorého bol
dlhoročným redaktorom. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o presadenie výstavby novej
v školy (dnes budova OcÚ) v Alekšinciach začiatkom 50. rokov 20. storočia. Zomrel 20.
júna 2008 vo veku 87 rokov.
Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc. sa narodil do mnohopočetnej rodiny 30. júla 1940 v Ústí nad
Oravou. Už o rok neskôr sa jeho rodina presťahovala do Alekšiniec kvôli výstavbe
Oravskej

priehrady.

Základnú

školu

absolvoval

v Alekšinciach

a Rišňovciach,

gymnaziálne štúdia v Hlohovci. Po maturite roku 1957 bol prijatý na Elektrotechnickú
fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT - dnes STU) v Bratislave. Po skončení
vysokej školy nastúpil do zamestnania ako asistent na Katedru jadrovej fyziky a techniky
SVŠT, kde pracoval až do odchodu do dôchodku. Vo svojej výskumnej a prednáškovej
činnosti sa venoval jadrovej fyzike a technike, ako aj jadrovej energetike. V týchto
oblastiach je autorom viacerých nových technológií a vynálezov. Postupne získal
vedecké hodnosti CSc., doc., DrSc. a prof. Roku 2009 mu bola udelená hodnosť
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emeritného profesora. V rokoch 1991 – 2005 bol vedúcim Katedry jadrovej fyziky
a techniky. Absolvoval

viacero krátkodobých a dlhodobých zahraničných pobytov

(Egypt, Dánsko, Grécko, Brazília, Litva a iné). Má bohatú publikačnú činnosť v domácich
a zahraničných vedeckých časopisoch a množstvo citácii. Po skončení pobytu v Litve sa
venoval tiež metrológii ionizujúceho žiarenia, pôsobil ako riaditeľ odboru metrológia
a tiež ako námestník GR pre metrológiu Metrologického ústavu. Podieľal sa na množstve
projektov v slovenskej jadrovej energetike. Je členom početných vedeckých rád
a inštitúcií. Je ženatý, má tri deti.
Prof. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA sa narodila 18. novembra 1953 v Nitre. Základné
vzdelanie nadobudla v Alekšinciach, po ktorom nasledovalo štúdium na Strednej
ekonomickej škole v Nitre a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Tú ukončila
získaním titulu Inžinier ekonómie v roku 1978. V tejto inštuitúcii následne nastúpila do
funkcie odborného asistenta, neskôr docenta. Do roku 1985 absolvovala postgraduálne
štúdium na MFF UK v Bratislave a na Fakulte ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
Vysokej školy ekonomickej v Bratislave získala titul CSc. V rokoch 1991-1992 ako jedna
z prvých poslucháčov absolvovala kurz Master of Business U.S. Business School v Prahe
a zároveň absolvovala študijné pobyty v USA. V rokoch 1994-2009 zastávala viacero
vrcholových riadiacich pozícií v Poľnobanke (neskôr premenovanej na Unibanku
a UniCredit Bank) a zároveň bola externou školiteľkou Fakulty manažmentu Univerzity
Komenského (FM UK) v Bratislave. Od roku 2009 je riadnou členkou FM UK, pričom je
zapojená v množstve medzinárodných projektov s bohatou publikačnou činnosťou
zameranou na stretegické riadenie, firemné financovanie, riadenie rizík a ďalšie
ekonomické oblasti. Bola a je členkou mnohých vedeckých a redakčných rád,
Akreditačnej komisie MŠ SR, členkou dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky. Od roku 2013 je vedúcou Katedry stretégie a podnikania FM UK Bratislava, od
roku 2015 je prodekankou pre vedu a výskum spomenutej fakulty. V roku 2011 bola
menovaná za mimoriadneho profesora. V roku 2016 získala titul profesor.

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.
obecný kronikár
V Alekšinciach 1. mája 2017
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