
Obec Spišský Štiavnik 

Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik 

Zápisnica zo zasadnutia 
Sociálnej komisie (SK) 
v Spišskom Štiavniku 

konaného dňa 03. marca 2020 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia sociálne komisie: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa 
3. Hospodársky deň v rómskej osade 
4. Výskyt kožných chorôb v základnej škole 
5. Záver 

 

1. Zasadnutie Sociálnej komisie (ďalej len SK) otvorila predsedníčka komisie p. Mgr. 
Katarína Galasová. Privítala starostku obce Bc. Máriu Kleinovú, členov sociálnej komisie 
a ostatných prítomných, ktorých oboznámila s programom zasadnutia. 

2. Za zapisovateľku bola zvolená Mgr. Katarína Galasová, za overovateľku bola zvolená  Bc. 
Katarína Galovičová  

3. K bodu hospodársky deň ( ďalej len HD) v rómskej osade informoval p. Ing. Michal Burda, 
ktorý predniesol plán HD. Členovia SK sa spolu so starostkou obce dohodli, že sa v priebehu 
budúceho týždňa stretnú s členmi občianskej hliadky, aby ich oboznámili s HD. V piatok  
13.03.2020 sa pripravia v rómskej osade prázdne kontajnery a 14.03.2020 sa uskutoční HD, 
budú pripravené aj rôzne pracovné náradia ( fúriky, lopaty, hrable a metly), ktoré sú potrebne 
k pracovnej činnosti na tento stanovený deň. Ak by bolo zlé počasie HD sa presunie na iný 
termín.  

4. Riaditeľka základnej školy (ďalej ZŠ) Mgr. Mária Martinková v rámci prevencií proti 
kožným a iným chorobám u žiakov, informovala členov SK ako sa v škole robia podľa 
potreby dezisenkcie a tým sa chránia ako žiaci tak i samotní učitelia, vedú žiakov k osobnej 
hygiene v škole a samozrejme aj ako majú žiaci hygienu robiť doma, hlavne častým 
umývaním rúk, čistým odevom, aby sa predišlo rôznym kožným a iným chorobám.  

5. V závere zasadnutia poďakovala Mgr. Katarína Galasová pani starostke a prítomným za 
účasť, popriala pekný večer a ukončila zasadnutie sociálnej komisie. 

 
Spišskom Štiavniku 03.03.2020 
 
 

Zapísala:  Mgr. Katarína Galasová    ---------------------------- 

Overovateľ zápisnice: Bc. Katarína Galovičová  ---------------------------- 


