
Komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove 

ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu pri MZ  vo Fiľakove , ktoré sa    
konalo dňa  23.2.2015 

Prítomní:      Mgr, Attila Visnyai  - predseda 
                       Mgr.Stanislav Villányi - člen 
                       Ing.Dávid Mák - člen 
                       Mgr.Štefan Ujpál - člen 
                       Ladislav Flachbart - člen 
                       František Sajko - člen 
                       Kristína Medeová – zapisovateľka                       
 
Hostia:            Mgr. Attila Agócs PhD. – primátor mesta 
                        Mgr. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
                        PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. školstva, kultúry a šport                             
K bodu č.1 
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných 
oboznámil s nasledovným programom rokovania:  

1. Otvorenie 
2. Aktuality o školstve  
3. Plán práce na I.polrok 2015 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Primátor mesta predstavil zámer usporiadať v našom meste kultúrno športovú akciu väčšieho 
rozsahu pre všetky vekové kategórie obyvateľstva prípadne ju spojiť s konaním nejakého 
športového turnaja / napr. pohár primátora v minifutbale – tradičná akcia/. 
P. primátor dodal, že naďalej bude podporovať šport vo Fiľakove. 
 
P. prednostka vysvetlila, že komisia má vyčlenené peňažné prostriedky z ktorých môže 
komisia pokryť fin. náklady jednotlivých usporiadaných akcií resp. podujatí.   
 
PhDr. Peter Fehér  - vedúci odd.školstva , kultúry a šport predložil návrh na vyradenie Centra 
voľného času IUVENES zo siete škôl a školských zariadení. Spojením MsKs a CVČ sa 
vytvoria vhodné podmienky na voľnočasové aktivity priamo v centre mesta v budove MsKs, 
ktorá poskytuje optimálnu dostupnosť pre deti a mládež zo všetkých častí mesta. Od roku 
2013 CVČ  je financované na základe počtu detí vo veku 5-15 rokov s TP v obci. Tieto 
financie môže mesto použiť na voľnočasové aktivity deti a mládeže od 5 do 30 rokov podľa 
vlastného rozhodnutia, to znamená, že nie je podmienkou prevádzkovanie samostatného 
CVČ.  
Z uvedeného dôvodu navrhuje prijať nasledovné uznesenie. 
 
Členovia komisie školstva, mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove,schvalujú zaslanie 
žiadosti o vyradenie CVČ  IUVENES – IUVENES Szabadidőközpont, Farská Lúka 
64/A,Fiľakovo zo siete škôl a školských zariadení vedenej Ministerstvom školstva SR.  
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Predseda komisie informoval členov o aktualitách v športovom živote mesta, a to: 
dňa 30.1.2015 na Mestskom úrade  vo Fiľakove sa  konala volebná konferencia OZ FTC. 
Prezidentom  sa stal Mgr. Attila Visnyai  do ďalšie štvorročné obdobie.  Ďalej boli zvolení 
ako zástupcovia špot. Oddielov do správnej rady nasledujúce osoby : Ing. Kerekes László  - 
za vedenie mesta, Ing. Mák Dávid – iné športy, Ladislav Flachbart – kolky, Sáfrányi Peter –  
futbal. 
Správu o zápisu detí do ZŠ predniesol PhDr. Peter Fehér, odborný zamestnanec školského 
úradu. Počet zapísaných detí podľa jednotlivých škôl je nasledovný :  
ZŠ Štefana Koháryho II. S VJM – 53 detí z toho 9 detí do nultého ročníka  
ZŠ Školská s VJS  -   39 detí 
ZŠ Mocsáryho s VJM  40 detí  z toho 10 detí do nultého ročníka 
ZŠ Farská lúka s VJS – 23 detí 
 
Plán práce bol na I.polrok 2015 vypracovaný, je pripojený k zápisnici a tvorí  jej 
neoddeliteľnú súčasť.    
 
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa koná 
10.marca 2015. 
Príloha :  prezenčná listina 
 
 
 
Zapisovateľka                                                                         Predseda komisie 
Kristína Medeová                                                                    Mgr.Attila Visnyai 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


