
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  10.9.2015 

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                                                  
Hosť:             PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. školstva 
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. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
 
P.Visnyai informoval členov komisie, že  20.júna sa uskutočnil na fiľakovskom štadióne 22. 
ročník  turnaja o Putovný pohár primátora vo fubale. Prihlásilo sa 9 družstiev nielen 
z Fiľakova , zasúťažili si aj z Lučenca dokonca aj z Maďarska mesto Bátonyterenye. Na 
prvom mieste sa umiestnilo družstvo FTC na druhom mieste Balex a na treťom mieste PURT 
– Rómska organizácia. Najlepším brankárom sa stal Attila Visnyai a strelcom  Ondrej 
Václavík. Súbežne  prebiehal na trávniku aj detský turnaj žiakov ZŠ . Prihlásili sa doň všetky 
štyri školy. Tretí turnaj bol venovaný priaznivcom kolkárskeho športu v meste. Prihlásilo sa 
12  dvojčlenných družstiev. Celá športová akcia prebehla úspešne.  
P.Fehér informoval členov, že školský rok na ZŠ  Štefana Koháriho II. na Mládežníckej ulici 
vo Fiľakove sa začal v ťažkých podmienkach.  Prebieha  prestavba ZŠ/ výmena okien, 
zateplenie strechy, vymaľovanie  priestorov, výmena elektrického osvetlenia /. Celá prestavba 
sa presunula kvôli zdržiavaniam pri verejnom obstarávaní. Škola na tento  neformálny 
začiatok využila jestvujúce   možnosti napr./ deň ochrany života a zdravia, plavecký výcvik, 
turistické akcie/. Vedenie školy, žiaci ale aj verejnosť sa už tešia z obnovenej školy ktorá to 
už veľmi potrebovala.         
P.Fehér  predložil správu o stave pripravenosti škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Fiľakovo na školský rok 2015/2016. Povedal, že  ešte nemá spresnené 
údaje, školské zariadenia budú posledné údaje odovzdať do 16.9.2015. Správa bude súčasťou 
budúcej zápisnice, ktorá bude vyhotovená v októbri. Na záver spomenul ZŠ Farskú lúku, že 
22.mája v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove oslávila škola 20. Výročie vzniku 
Základnej školy na Farskej lúke. Pri tejto príležitosti škola vydala publikáciu , v ktorej  je 
prehľad o triedach, zamestnancoch, krúžkoch a akciách školy počas celých 20 rokov.    
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Po 17. krát sa v tomto roku uskutočnilo stretnutie najlepších žiakov na MsÚ. Bolo pozvaných 
60 najúspešnejších žiakov. Pamätný diplom a pekné slová primátora mesta im tento deň budú 
pripomínať ešte dlhý čas. 
P. Szajko – člen komisie sa informoval  u P.Visnyaiho, o možnostiach poskytnutia vhodných 
priestoroch na činnosť oddielu silového trojboja.  
P.Visnyai sa vyjadril v tom mysle, že sa bude snažiť vyhovieť tejto požiadavke p.Szajka. 
 
Predseda  poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční   
dňa 6.10.2015.  
 
Príloha :  prezenčná listina 
                plán práce na II.polrok 2015  
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka                                                                         Predseda komisie 
Kristína Medeová                                                                    Mgr.Attila Visnyai 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


