Komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove
ZÁPISNICA
Zo zasadnutia komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove ,
ktoré sa konalo dňa 9.6.2015
Prítomní:

Mgr. Attila Visnyai - predseda
Mgr.Stanislav Villányi - člen
Ing.Dávid Mák - odcestovaný
Mgr.Štefan Ujpál - člen
Ladislav Flachbart - člen
František Sajko - člen
Kristína Medeová – zapisovateľka
PhDr.Peter Fehér – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Hostia:
K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Hodnotiaca správa k mestskému rozpočtu za rok 2014
3. Návrhy na ocenenie občanov v rámci osláv Dní mesta
4. Aktuálne záležitosti o športe
5. Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov za rok 2014/2015
6. Rôzne - Diskusia
Hodnotiaca správa k mestskému rozpočtu za rok 2014 bola poslaná v emailovej forme pre
každého člena, nakoľko je to veľký dokument, nebude k dispozícii v tlačenej forme. Členovia
ho preštudovali a žiadne pripomienky k správe nemali.
Komisia mládeže a športu pri MZ pozýva pred ukončením, školského roka najúspešnejších
žiakov materských, základných škôl a tiež študentov gymnázia a strednej odbornej školy vo
Fiľakove na prijatie najúspešnejších žiakov primátorom .resp. vedením mesta. Pozvaných
bude cca 55 študentov.
P. Fehér predložil správu o prijatí a doplnení VZN č..../2015 o zrušení centra voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo dňom 31.8.2015 . Predmetom tohto VZN je
zrušenie školského zariadenia rozpočtovej organizácie mesta bez právnej subjektivity :
Centrum voľného času IUVENES-IUVENES Szabadidőközpont, Farská Lúka
64/A,Fiľakovo.
Komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove odporúča po doplnení čísla
rozhodnutia MŠVVaŠ o vyradení CVČ IUVENES zo siete schváliť VZN o zrušení CVČ
IUVENES.
Komisia po dlhšej diskusii a zvážení argumentov navrhuje na Cenu mesta Fiľakovo:
-

Karol Bolla - za dlhoročnú obetavú prácu pedagóga a školského manažéra
a záslužnú činnosť v oblasti tretieho sektora so zameraním na ďalšie vzdelávanie
pedagógov regiónu Novohradu – podrobné zdôvodnenie návrhu je prílohou tejto
zápisnice
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-

Tibor Szabó – In Memoriam za dlhoročnú managerskú činnosť v oblasti športu –
podrobné zdôvodnenie návrhu sa dokladá dodatočne

P.Újpál informoval členov, že dňa 22.mája sa uskutočnila slávnostná akadémia k 20. výročiu
založenia školy ZŠ s VJS Farská lúka v MSKS. Boli pozvaní všetci učitelia aj bývalí,
poslanci MZ, vedenie Mesta aj rodičia. Slávnostná akcia prebehla úspešne s 2 hodinovým
programom a videoprezentáciou. Sála bola plná.
Ďalej informoval členov, že dňa 30.mája 2015 sa uskutočnil Deň detí vo Fiľakove na Námestí
Slobody pred Domom kultúry. V rámci programu sa prezentovali žiaci fiľakovských
materských a základných škôl a základnej umeleckej školy, miestne folklórne a tanečné
súbory s divadelno rozprávkovými predstaveniami aj žiaci umeleckej školy.
6.júna sa konal na ich ZŠ na Školskej ulici 2.ročník Dňa rodiny, ktorý dopadol nad
očakávania. Napriek veľkým horúčavám prišlo vyše 500 účastníkov. Program im dve hodiny
prišiel spraviť Jožo Pročko a od obeda deti našej školy. Bolo zabezpečených veľa atrakcií a 4
kotle gulášu a skoro 100 cien v tombole.
P. Flachbart oznámil členom, že dňa 29.5.2015 sa konal II. ročník kolkárskeho turnaja žiakov
na FTC Fiľakovo. Celá akcia dopadla úspešne, zúčastnilo sa 8 družstiev ZŠ 1 z Gymnázia
a celkom 38 jednotlivcov.
24. a 25.júna 2015 sa uskutoční Medzinárodný futbalový turnaj železničiarov – Polónia CUP
na štadióne FTC – za prenájom ihriska platia 500 Eur.
Na záver členovia zobrali na vedomie VZN mesta Fiľakovo č. 7/2015 o podmienkach
držania psov na území mesta Fiľakovo a žiadne pripomienky k tomu nemali.
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční
dňa 7.7.2015.
Príloha : prezenčná listina, návrh na ocenenie

Zapisovateľka
Kristína Medeová

Predseda komisie
Mgr.Attila Visnyai

