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 26.5.2015
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
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. Výsledky výberového konanie na funkciu riaditeľa MŠ Štúrova
3. Príprava športového dňa / 20.6.2015/
4. Diskusia
5. Záver
P. predseda informoval členov komisie, že 19. mája 2015 sa konalo výberové konanie na
miesto riaditeľa v MŠ Štúrova a poprosil P. Fehéra aby predniesol správu o výsledku.
P. Fehér predložil správu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ. Dňa
20.5.2015 výberová komisia – Rada školy pri Materskej školy - Óvoda, Štúrova, doručila
zriaďovateľovi návrh na vymenovanie p.Heleny Kecskemétiovej za riaditeľa školy na ďalšie
päťročné funkčné obdobie.
Ďalej p. Fehér informoval členov komisie, že plánované sťahovanie ZUŠ do budovy bývalého
Daňového úradu sa odkladá totiž stavebné práce sa ešte ani nezačali a letné prázdniny
nestačia na celkovú úpravu budovy.
P.Fehér v ďalšom bode uviedol, že Okresná prokuratúra v Lučenci oznámila Mestu, že
podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Mesto má viesť
zoznam školopovinných detí a zároveň mal by mať vedomosť o tom, že aké deti ktoré školy
navštevujú.
P.Szajko – člen komisie oznámil, že oddiel silového trojboja a kulturistiky od 1.5.2015 cvičí
v miestnosti CVČ, nakoľko priestory Gymnázia nebudú mať k dispozícii. Ďalej oznámil, že
ako zamestnanec Kom. centra vo Fiľakove zorganizuje pre žiakov športový klub, kde môžu
deti spoločne tráviť svoj voľný čas.
V záverečnom bode komisia spomenula prípravu športového dňa, ktorý sa koná 20.6.2015,
skompletizovali úlohy a spočítali pozvaných ľudí / cca. 180 / vedenie mesta, žiakov, dospelé
mužstvá, kolkárov, učiteľov ako doprovod a členov komisie/.
Členovia komisie si zobrali na vedomie rokovací poriadok MZ, žiadne pripomienky k tomu
nemali.

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční
dňa 9.júna 2015.
Príloha: prezenčná listina

Zapisovateľka
Kristína Medeová

Predseda komisie
Mgr.Attila Visnyai

