
Zápisnica z 3. zasadnutia Komisie pre školstvo, sociálne veci, kultúru 

a šport (KŠSVKŠ) 
 

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

Dátum zasadnutia:  02.02. 2023 17:00 

Miesto zasadnutia: zasadacia miestnosť OÚ, Alekšince 389 

Zapisovateľ: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 
 

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 

Moravcovú, starostu obce Alekšince, pána Ing. Pavela Božika a ostatných prítomných 

poslancov OZ. 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. Športové ihrisko – návrh komponentov, miesto osadenia 

V rámci výberu jednotlivých prvkov športového ihriska a jeho osadenia prebehla krátka 

diskusia. Predseda komisie KŠSVKŠ navrhol v rámci jednotlivých prvkov sa zamerať aj na 

staršiu vekovú kategóriu 15+ a 18+.  K polohovému umiestneniu sa vyjadril starosta 

a poslanci, pričom sa dohodli na spoločnom priestore v blízkosti OÚ. 

Odporúčanie: Odporúčame obecnému zastupiteľstvu schváliť umiestnenie športového 

ihriska na naplánovanej ploche s príslušnými komponentmi. 

 

3. Žiadosť o pridelenie asistenta učiteľa 

Predseda komisie na základe získaných podkladov informoval komisiu a ostatných 

prítomných členov zasadnutia o požiadavke ZŠMŠ (Základná škola s materskou školou) so 

sídlom v Alekšinciach. Z predložených podkladov vyplýva, že ide o žiadosti o pridelenie 

finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre štyri deti. Deti sú 

umiestnené v predškolskom zariadení v rôznych triedach. Zo žiadosti ďalej vyplýva, že by 

bolo treba zabezpečiť 2 asistentky učiteľa na 50 % úväzok (pre dve deti), ďalej jednu 

asistentku na 100 % úväzok a jednu asistentku na vymedzený pracovný čas (3 dni od 8.00 

do 12.00 – predstavuje 32 % úväzok). Z preštudovania podkladov a z komunikácie rodičmi  

vyplýva, že deti by sa mali integrovať do svojich skupín v predškolských zariadeniach, 

a nemali by byť vyčlenené.  

Odporúčanie: Podľa preverených skutočností bolo na rok 2022 pridelených pre obec 

Alekšince na asistenta učiteľa 0 Eur. Situácia v danom roku nie je jednoduchá a preto 

odporúčame na obecnom zastupiteľstve prehodnotiť predložené žiadosti v spolupráci 

s riaditeľom ZŠMŠ Alekšince. Potrebné podklady (odporúčanie zariadenia,  všeobecného 

lekára a žiadosť zákonného zástupcu) podľa smernice 55/2021 má riaditeľka ZŠMŠ 

k dispozícií. Keďže presný metodický postup uvedený v smernici (Smernica 55/2021 čl.2 

postup riaditeľa školy), platí len pre školské zariadenia, nie je možné požiadať o dotáciu 

ministerstvo školstva. Súhlasné odpovede mi boli doručené aj z regionálneho úradu školskej 

správy Bratislava a Nitra. Na základe uvedených skutočností pre uvádzané obdobie 

v žiadosti t.j. od 1 februára 2023 odporúčame prerokovať žiadosť vo finančnej komisii. 

 

4. Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov – stanovisko zo sociálneho 

hľadiska 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytnutia sociálnej služby 

v zariadení pre seniorov OAZIS – ZSS pre obyvateľov s trvalým pobytom obce bola podaná 



28.12. 2022 v Komárne. Ako s uvádza v žiadosti, ide o neverejného poskytovateľa 

sociálnej služby, ktorý poskytuje pre pána Milana Jaroša druh služby: zariadenie pre 

seniorov. 

Z uvedenej žiadosti ďalej vyplýva, že občan sa obrátil na obec so žiadosťou o zabezpečenie 

sociálnej služby s finančnou podporou z verejných zdrojov. 

Odporúčania: Odporúčame zo strany obce preveriť skutkový stav trvalého pobytu 

uvádzaného občana a právnu náležitosť podávanej žiadosti (podľa 331/2017 Z.z., resp. 

448/2008 Z.z.). Na základe zistenej skutočnosti navrhujeme postúpiť žiadosť finančnej 

komisii (pre určenie výšky príspevku) a obecnému zastupiteľstvu. 

 

5. Rôzne 

V rámci rôzneho vystúpil pán starosta, ktorý sa vyjadril, že bude treba spracovať plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Plán sa vypracováva na niekoľko rokov vopred (v 

tomto období na roky 2021 až 2027). Ide o strednodobý strategický dokument, ktorý sa 

vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov (obec však nie je povinná riadiť sa žiadnou metodikou, povinná je 

riadiť sa zákonom). Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, 

pričom obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek 

financie z eurofondov alebo o štátne dotácie. Uvedený plán ako aj všetky jeho prípadné 

následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ešte pred schválením tohto dokumentu v 

zastupiteľstve sa odporúča predložiť ho na verejnú diskusiu. 

Odporúčanie: Na základe potreby a podľa rozhodnutia OZ odporúčame novelizovať plány 

podľa potreby. 

V rámci rôzneho pani Mgr. Daniela Ďurčanská informovala o termíne burzy (Burza 

detského oblečenia a hračiek), ktorá s bude konať 29.04.2023 od 10.00 do 14.00.  

Pán Peter Čačaný informoval komisiu a ostatných prísediacich o hasičskom ples, ktorý 

s bude konať 11.02.2023. 

 

6. Záver 

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

že boli prerokované všetky body programu. Následne sa pokračovalo v rokovaní 

v ostatných komisiách a to na rozšírenom zasadnutí komisií.  

 

 
 

V Alekšinciach, 03.02.2023       ........................... 

          predseda komisie 

 
 
 

 
 


