
Zápisnica z 2. zasadnutia Komisie pre školstvo, sociálne veci, kultúru a 

šport 
 

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

Dátum zasadnutia:  10.01. 2023 16:00 

Miesto zasadnutia: zasadacia miestnosť OÚ, Alekšince 389 

Zapisovateľ: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 

Ospravedlnená: Anna Moravcová 
 

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, starostu 

obce Alekšince, pána Ing. Pavela Božika a pána poslanca Radoslava Ťapušíka. Na začiatku 

stretnutia sa predseda spýtal, či má niekto námietky voči bodom programu. Vzhľadom na 

to, že nikto nemal námietky, zasadnutie pokračovalo ďalej podľa programu.    

 

2. Plán kultúrnych a športových podujatí 2023 

Predseda komisie navrhol jednotlivé kultúrne a športové podujatia, ktoré by sa mohli 

v obci organizovať. Ide o nasledovné podujatia: Novoročný príhovor, Požiarnická zábava, 

Pochovanie basy, Oslobodenie obce, Susedská burza, Majáles + Stavanie mája, Deň 

matiek, Deň detí, Súťaž vo varení gulášu (Guláš cup), Futbalový turnaj – o pohár starostu 

obce, Detský futbalový turnaj, Stolný tenis – turnaj, SNP, Jesenná opekačka, Úcta 

k starším, Jesenné upratovanie obce, Katarínsky ples, Mikuláš + Vianočné trhy + Vianočný 

stromček. K jednotlivým podujatiam prebehla diskusia. 

Odporúčanie: 

Odporúčame obecnému zastupiteľstvu po diskusii s jednotlivými organizáciami obce a 

zjednotenia termínov, schválenie plánu kultúrnych a športových podujatí.   

  

3. Návrh stretnutia s organizáciami v obci – rozšírenie možnosti počas roka 

Komisia sa zhodla, že je treba zorganizovať stretnutie s organizáciami v obci, pričom nás 

starosta informoval o plánovanom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 11.01.2023 o 17:00.  

Odporúčanie: 

Odporúčame poslancom a starostovi obce zorganizovať stretnutie a rozšíriť spoluprácu 

s organizáciami pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí. 

 

4. Návrh koncepcie a umiestnenia detského ihriska 

V rámci naplánovaného detského ihriska v rozpočte obce sa rozbehla diskusia o mieste 

jeho osadenia. Komisia sa zhodla na tom, že pri celkovej sume dotácie vyčlenenej na detské 

ihrisko, bude možno vhodnejšie rozšíriť už existujúce detské ihriská o ďalšie moderné 

a inovatívne prvky. 

Odporúčanie: 

Odporúčame obecnému zastupiteľstvu zapojiť sa do návrhu umiestnenia nového ihriska, 

resp. prehodnotiť návrh komisie o rozšírení už existujúcich ihrísk.  

 

5. Spolupráca a plán podávania grantov 

Pani Mgr. Daniela Ďurčianska informovala o možnosti uchádzať sa aj o podporu zo strán 

grantových projektov (Alianz, Mercedes, Jaguar a pod.). 

Odporúčanie: 

Odporúčame obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce sledovať granty a v prípade 

reálnej možnosti aj zapojenia sa do nich.  



6. Športové aktivity pre seniorov 

Pani Mgr. Daniela Ďurčianska navrhla možnosť zapojenia do športových aktivít aj našich 

seniorov.  

Odporúčanie: 

Odporúčame obecnému zastupiteľstvu po diskusii s našimi seniormi v Alekšinciach 

podporiť uvedenú aktivitu.   

 

7. Zvýšenie kapacít škôlky podľa požiadaviek obyvateľov – podávanie projektov 

V rámci diskusie sa rokovalo aj o potrebe rozšírenia MŠ v našej obci. Komisia sa zhodla 

na tom, že pre preskúmaní demografickej krivky a rozšírení obce (Vinice) o mladé rodiny 

by bolo vhodné kapacitu MŠ zvýšiť. 

Odporúčanie: 

Odporúčame obecnému zastupiteľstvu po preskúmanú stavu vývoja zvyšovania počtu 

obyvateľov v obci vykonať potrebné opatrenia. Pri navrhnutí zvyšovania kapacity 

odporúčame prehodnotenie vo finančnej komisii.  

 

8. Pridelenie špeciálneho pedagogického pracovníka pre ZŠ s MŠ Alekšince 

Na základe požiadaviek zo strany rodičov dieťaťa v obci a ZŠ s MŠ Alekšince sa rokovalo 

aj o potrebe pridelenia špeciálneho pedagogického pracovníka. Komisia sa zhodla na tom, 

že je treba preskúmať právnu postupnosť a následne o pedagóga požiadať. 

Odporúčanie: 

Odporúčame obecnému zastupiteľstvu, aby po prezistení vyhovela obec požiadavke 

o pridelení špeciálneho pedagóga pre ZŠ s MŠ Alekšince. 

 

9. Rôzne 

V rámci uvedeného bodu sa diskutovalo o osadení cyklo stojana pre MŠ v obci Alekšince, 

o rozbehnutých športových aktivitách a možnostiach (joga, bojové umenie). V ďalšom sa 

rokovalo o možnostiach letného kina, realizácie tribúny (resp. doplnenie lavičiek) 

a osvetlenia k umelému ihrisku. Tiež sa uviedlo, že by bolo vhodné zrealizovať repasáciu 

osvetlenia v telocvični ZŠ. V rámci modernizácie cintorína by bolo vhodné ho rozšíriť 

o lavičky. Ako posledná pripomienka odznela cesta pri obecnom úrade (presnejšie MŠ), 

ktorá by sa mohla uzatvoriť (resp. zmeniť na jednosmerku), resp. by sa oproti MŠ mohli 

vytvoriť parkovacie miesta.  

 

10. Záver 

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

že boli prerokované všetky body programu. 
 

V Alekšinciach, 11.01.2023       ........................... 

          predseda komisie 

 
 
 

 
 


