Zápis
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a mládeže pri OZ v Štrbe, konaného
dňa 2. mája 2019 na Obecnom úrade v Štrbe

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia komisie
2. Stanovisko komisie k využitiu športového štadióna v Štrbe (reštauračnej
a ubytovacej časti)
3. Informácia o najbližších kultúrno-športových podujatiach
4. Posúdenie návrhov na ocenenie NAJ športovec Štrba 2018
5. Zápis do kroniky obce za rok 2017 – konečné odsúhlasenie
6. Rôzne

Predseda komisie – Ing. Marián Macko privítal prítomných a v úvode oboznámil
členov s programom zasadnutia.
V úvode boli skontrolované úlohy zo zasadnutia komisie zo dňa 9. 4. 2019. Bolo
konštatované, že všetky úlohy boli splnené.
Komisia najskôr prerokovala bod č. 4 , a to posúdenie návrhov na ocenenie NAJ
športovec Štrba 2018/2019. Komisia sa zhodla na ocenení športovcov, za jednotlivé športy,
ktorých aktéri dosahujú výnimočné výsledky. Hlasovanie bolo zdieľané cez internete.
Súčasne bola navrhnutá osobnosť do galérie športovcov a naj športovec sezóny. Podujatie sa
uskutoční 31. 5. 2019 na Obecnom úrade v Štrbe.
K využitiu Športového štadióna v Štrbe – reštauračnej a ubytovacej časti boli podané
viaceré možné návrhy:
Ø Priestory využiť pre potreby Športového klubu a jeho oddielov
Ø Priestory využiť pre Kulturistický oddiel ŠK s tým, že doterajšie priestory
kulturistov v kultúrnom dome by sa využili pre potreby Malého štrbského
maratónu
Ø Priestory využiť pre potreby športoviska - cvičiska na rôzne druhy športov
Ø Prerobiť priestory na bowlingovú dráhu s príslušenstvom
Ø Dať do prevádzky ubytovaciu a reštauračnú časť – za týmto účelom vybraný
projektant posúdi možné úpravy v objekte
Členovia komisie boli informovaní o najbližších podujatiach: Deň detí a športu, Detský
festival športu, Športuj Slovensko a High Tatras Night Run.

Zápis do kroniky za rok 2017 bol členmi komisie odsúhlasený.

Úlohy:
1. O všetkých podujatiach je potrebné dať informácie na info kanál TV Štrba.

2. Doporučujeme všetkým členom komisie zúčastniť sa podujatia NAJ športovec
2018/2019 dňa 31. 5. 2019, kde sa dohodne termín najbližšieho zasadnutia
komisie. Pozvánka bude zaslaná mailom.

Ing. Marián

M a c k o , v.r.

predseda komisie

Zapísala:
Ing. Hurajtová

