
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport 
 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny (Príloha č. 1) 

Dátum zasadnutia:  22.11. 2022 16:00 

Miesto zasadnutia: zasadacia miestnosť OÚ, Alekšince 389 

 

Program 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Komisie otvoril a rokovanie viedol  predseda prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. Na 

zasadnutí privítal členov komisie a hostí, menovite Mgr. Danielu Ďurčanskú, Annu Moracovú,  

starostu obce Alekšince, pána Ing. Pavela Božika a pani riaditeľku ZŠ a MŠ Mgr. Martinu 

Zúdor Kapitánovú.  

 

2. Prehodnotenie podaných žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Alekšince na 

rok 2023 k 21.11. 2022 

 

Úvodom je treba poznamenať, že komisia sa zhodla jednomyseľne, že podpora a dotácia 

organizáciám umožňuje zachovania zvykov. Na základe spracovaných podkladov možno 

konštatovať, že celkovo bolo podaných 8 žiadostí v celkovej sume požadovanej dotácie 

25 500 Eur (tabuľka 1). 

 

Poradové číslo Organizácia Požadovaná dotácia, Eur 

1 ZO JDS Alekšince 1 500 

2 Poľovné združenie (PZ) Alekšince 2 500 

3 MFK Alekšince, Žiaci  5 000 

4 MFK Alekšince, A Mužstvo 10 000 

5 Miestny kynologický klub Alekšince 1 500 

6 Klub ČSLA 1 500 

7 Slovenský zväz chovateľov ZO Alekšince 1 500 

8 StvorAL 2 000 

Spolu - 25 500 

 

➢ Žiadateľ: ZO JDS Alekšince 

Žiadateľ v podanej žiadosti uviedol pojmy ako celoročnú činnosť a členský príspevok, avšak 

neuviedol presnejšie, ako plánuje s príspevkom disponovať. Žiadosť bola podaná 26.10.2022, 

v termíne ktorá je určená vo VZN.  

 

➢ Žiadateľ: Poľovné združenie Alekšince 

Žiadateľ v podanej žiadosti uviedol organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia pri  hudbe 

a divinovom guláši, Svätohubertskej sv. omše s následným občerstvením, ďalej spolu-

organizáciu MDD. PZ sa chce pričiniť a zabezpečovať podpora mládeže v KM PPP, (Klub 

mladých priateľov prírody a poľovníctva). Ako organizácia uvádza v žiadosti, dotácia sa týka  

materiálno-tech. zabezpečenie akcií, honorárov pre hudobnú skupinu a pod. PZ sa venuje aj 

zabezpečovaniu ochrany prírody a poľovníctva. Žiadosť bola podaná 24.10.2022, v termíne 

ktorá je určená vo VZN. 

 

➢ Žiadosť : MFK Alekšince, Žiaci a A Mužstvo 

Žiadateľ v podanej žiadosti uviedol pojmy ako Futbalové zápasy, Doprava, Výstroje pre 

hráčov, kosenie a starostlivosť o areál. V žiadosti žiaľ neboli detailnejšie popísané jednotlivé 

položky, ktoré sa budú financovať. Odporúčame prehodnotiť taktiež aktivity previazané na 



občanov a rozšíriť spoluprácu s obcou. Žiadosť bola podaná 26.10.2022, v termíne ktorá je 

určená vo VZN.  

 

➢ Žiadateľ : Miestny kynologický klub Alekšince 

Žiadateľ v podanej žiadosti uviedol pojmy Športová kynológia, MDD, Memoriál Ľubomíra 

Faltusa, Mikulášsky pretek, Údržba areálu, Údržba strojov. Žiadosť bola podaná 27.10.2022, 

v termíne ktorá je určená vo VZN.  

 

➢ Žiadateľ : Klub ČSLA 

Žiadateľ v podanej žiadosti uviedol pojmy ako Retro športové hry na MDD, Vzduchovky, 

Športové  náčinie, Upomienkové predmety medaile, Občerstvenie a údržba areálu. Žiadosť bola 

podaná 31.10.2022, v termíne ktorá je určená vo VZN.  

 

➢ Žiadateľ : Slovenský zväz chovateľov ZO Alekšince 

Žiadateľ v podanej žiadosti uviedol pojmy Prezentácia obce, Farmarská reuve - oblastná 

výstava králikov. Zväzu chovateľov navrhujeme prehodnotiť počet akcií týkajúcich sa 

spolupráce s obcou (len jedna výstava v obci, slabý dosah , ostatne je reprezentácia jeho samého 

a aktivity spojené s jeho koníčkom). Žiadosť bola podaná 31.10.2022, v termíne ktorá je 

určená  vo VZN.  

 

➢ Žiadateľ : StvorAL 

Žiadateľ v podanej žiadosti sa zameriava na organizáciu aktivít ako Vianočné trhy, Mini 

futbalový turnaj o pohár starostu obce, v ďalšom ide o projekt na zlepšenie života v obci a 

Vybudovanie detského parku 1. Fáza. Odporúčame zahrnúť pozitívne naladenú aktivitu 

v spolupráci s obcou (napr. jesennú opekačku do projektov). Žiadosť bola podaná po termíne, 

t.j. 15.11.2022, ako je daný vo VZN. 

 

Vzhľadom na to, že náplňou našej Komisie je spolupôsobenie pri tvorbe koncepcie kultúrnych 

a spoločenských podujatí, dovoľujeme si odporučiť určité stanoviská. Z celkového prehľadu 

a rozpisu projektov možno konštatovať, že aktivity sú tvorené pre občanov dotknutej obce a jej 

obyvateľov. Navrhujeme však preskúmať jednotlivé žiadosti Komisiou pre financovanie, 

hospodárstvo, legislatívu, prácu v Mikroregióne, VÚC a medzinárodnú spoluprácu (KFHL). 

 

Odporúčania:  
- Navrhujeme poskytnúť dotáciu jednotlivým žiadateľom a to hlavne z dôvodu podpory 

a rozvoja kultúry a spoločenského života v obci. 

- Preskúmanie žiadostí uvedenou komisiou (KFHL) z hľadiska výšky požadovanej dotácie.  

- Do budúcna – podrobnejší popis projektov z hľadiska rozpisu organizovaných aktivít v obci 

a hlavne pre obec, prepojenia konkrétneho podaného projektu s obcou a jej obyvateľmi, 

spolupráca organizácie obcou, zúčastňovať sa a spolupracovať na kultúrnospoločenských 

akciách obce. 

 

3. Rôzne 

Predseda komisia požiadal pani riaditeľku ZŠ a MŠ Martinu Zúdor Kapitánovú o predstavenie 

svojho pohľadu na spoluprácu s obcou. V obci sa v budúcom roku plánujú organizovať rôzne 

kultúrne a spoločenské udalosti (Mikuláš, MDD, úcta k starším, Deň Matiek a pod.), v rámci 

ktorých sa plánuje zapojenie nielen základnej, ale aj materskej školy. S pani riaditeľkou sa 

dohodla vzájomná spolupráca na akciách a to na základe plánu kultúrnospoločenských aktivít 

obce. V závere nás požiadala o pomoc pri vybavovaní sociálneho pedagogického asistenta pre 

škôlku.  
 



V rámci diskusie vystúpila aj pani Mgr. Daniela Ďurčanská, ktorá navrhovala možnosti využitia 

telocvične v popoludňajších hodinách. Okrem toho sa členovia komisie informovali aj 

o vybavenosti telocvične, aktuálnom stave ping-pongových stolov v škole.  

Starosta obce v rámci bodu Rôzne navrhol rekonštrukciu školského bytu, odstránením strednej 

priečky (nie je nosná,  dodá potrebnú dokumentáciu), čím by si dosiahlo zväčšenie priestoru, 

a miestnosť by mohla byť využívaná pre účely moderného priestoru (stretnutie mladých, 

dôchodcov, mamičiek s deťmi a pod.).  

 

4. Záver 

V závere predseda komisie poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a konštatoval,  že 

boli prerokované všetky body programu. 
 

V Alekšinciach, 23.11.2022       ........................... 

          predseda komisie 

 
 
 

 
 


