
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  16.3.2015 

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:           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. Návrh na udelenie ďakovnej plakety J.A.Komenského  
3. Správa  o športovom živote mesta  
4. Diskusia 
5. Záver 

 
P. predseda informoval členov komisie, že aj v tomto roku sa koná Deň učiteľov, na ktorom 
sa zúčastní vyše tridsať pedagógov z materských ,základných a stredných škôl a školských 
zariadení mesta Fiľakovo. Už siedmy  rok udeľuje  Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ škôl 
a školských zariadení ďakovnú plaketu J. A. Komenského z príležitosti Dňa učiteľov.  
P.Fehér podrobne informoval členov komisie o odôvodneniach, ktoré vo svojich návrhoch 
uviedli jednotlivé zariadenia.      
Vedenie mesta navrhuje v tomto roku udeliť Ďakovnú plaketu 4 pedagógom a to: 

1. Mgr. Alžbeta Illéšová – učiteľka ZŠ Štefana Koháryho  s VJM . Má už za sebou 37 
rokov kvalitnej učiteľskej praxe  a množstvo úspechov. 

2. Helena Kecskemétiová – riaditeľka Materskej školy – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo. 
Funkciu vykonávala v rokoch  1991-2000, po niekoľkoročnej prestávke sa jej ujala 
znova a pôsobí v nej doteraz. 

3. Zuzana Kenyerešová – učiteľka ZUŠ, Koháryho nám.8, Fiľakovo. Vyššie odborné 
vzdelanie získala v šesťročnom štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach. Vychovala 
mnoho úspešných klaviristov.  

4. Mgr .Anna Szikorová – učiteľka druhého stupňa na ZŠ, Školská 1, Fiľakovo. Po 
návrate do Fiľakova pracovala ako vedúca oddelenia prírodovedy  v Mestskom dome 
pionierov a mládeže a teraz už vyše tridsať rokov na základnej škole s vyučovacím 
jazykom slovenským.   

 
Členovia s návrhom súhlasili. Deň učiteľov sa uskutoční dňa 19.3.2015 v sobášnej sieni MsÚ. 
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P. Fehér poprosil členov komisie o vyjadrenie svojho názoru,  totiž Mesto Fiľakovo má 
v pláne v budúcnosti ZUŠ presťahovať do budovy bývalého Daňového úradu, nakoľko ZUŠ 
v súčasnosti sídli v starej budove v nevyhovujúcich priestoroch. P. Ing. Veliká – riad. NO 
Nezábudky sa vyjadrila, že priestory v budove nepotrebuje  a má záujem len o vedľajšie 
stavby /garáž/.  
 
Členovia komisie pre školstvo, mládež a šport  pri MZ vo  Fiľakove schvaľujú aj 
odporúčajú sťahovanie ZUŠ ak to bude slúžiť  v prospech školy.   
 
 
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa koná 
v mesiaci apríl  za  účelom prípravy Pohára  primátora v minifutbale v roku 2015. 
 
Príloha :  prezenčná listina, vyjadrenia školy 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka                                                                         Predseda komisie 
Kristína Medeová                                                                    Mgr. Attila Visnyai 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


