Zápis
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a mládeže pri OZ v Štrbe, konaného
dňa 24. júna 2020 na Obecnom úrade v Štrbe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
· organizácia kultúrnych a športových podujatí v nadväznosti na dôsledky pandémie
COVID-19
· informácia o ukončení školského roka v školách a príprave na nový školský rok
2020/2021
· rôzne
Predseda komisie – Ing. Marián Macko privítal prítomných a oboznámil členov
s programom zasadnutia.
Členovia komisie
boli informovaní o postupe pri organizovaní kultúrnych
a športových podujatí do konca roka 2020 v nadväznosti na dôsledky pandémie COVID-19.
V zásade obec ako organizátor podujatí bude organizovať až zimné podujatia, a to Otváranie
dverí Vianoc podtatranských, Mikuláš a ŠK Štrba – Tatranský pohár v decembri 2020.
Podujatia, ktoré organizujú iné subjekty na Štrbskom Plese sa môžu konať v súlade
s opatreniami ÚVZ SR a bez finančnej podpory obce. Miestni futbalisti predpokladajú so
začatím futbalových zápasov od
2. 8. 2020 podľa usmernenia futbalového zväzu.
Cvičenie v telocvični v Štrbe a Tatr. Štrbe je umožnené pri dodržiavaní aktuálnych opatrení
ÚVZ SR a v Štrbe aj riaditeľky Základnej školy. Pri organizovaní podujatí priamo v obci - ale
inými subjektmi, je organizátor povinný dodržiavať opatrenia ÚVZ SR a podujatie realizuje
na vlastné náklady (podobné pravidlá ako na Štrbskom Plese).
K druhému bodu programu informovala členka komisie a riaditeľka školy – Mgr.
Ľubomíra Iľanovská a za MŠ Štrba a ZUŠ Štrba Ing. Anna Hurajtová. Školy sa riadili
rozhodnutiami Ministerstva ŠVVŠ SR a pokynmi ÚVZ SR. Informácia odznela aj na tému
počtu prijatých prvákov a prijatých, resp. neprijatých detí do materskej školy z kapacitných
dôvodov.
Prítomní boli informovaní aj o priebehu výstavby novej MŠ v areáli ZŠ a s tým spojenými
opatreniami (používanie zadného vchodu do školy, vyznačený prechod pre chodcov na ul.
Hviezdoslavovej/Školskej, o možnosti zachádzky ranného spoja autobusu najskôr ku škole
a potom pred KD s účinnosťou od 1. 9. 2020 a pod.).
V oblasti kultúry bola podaná informácia o nahrávke účinkovania našej FS (ženská aj
mužská časť) na Deň kroja v Banskej Bystrici 2020.
Komisia mala informatívny charakter, nebolo prijaté žiadne uznesenie.

Ing. Marián M a c k o , v.r.
predseda komisie
Zapísala: Ing. Hurajtová

