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 6.6.2017

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

K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil a nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh na ocenenie občanov v rámci osláv Dní mesta
3. Príprava športového dňa /24.6.2017/
4. Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov za rok 2016/2017
5. Diskusia
6. Záver

Komisia pre mládež a šport 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
cc. 60 študentov. Prijatie sa uskutoční dňa 27.6.2017 vo veľkej zasadačke o 9.00 hod.

Komisia po dlhšej diskusii a zvážení argumentov navrhuje na Cenu mesta Fiľakovo:
Cenu mesta:
1. Ing. Attila Varga – riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola vo Fiľakove za
dlhoročnú úspešnú prácu školského manažéra,osobný prínos v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy mládeže a za výraznú podporu mladých odborníkov v ich uplatnení
na trhu práce
2. Ladislav Flachbart – za dlhoročnú prácu v OZ FTC, vedenie kolkárskeho oddielu,
trénerskú a reprezentačnú a organizačnú činnosť
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Členovia komisie prediskutovali hodnotiacu správu a nemali k tomu žiadne pripomienky.
P. predseda informoval členov, že v rámci projektu Olympijských festivalov detí a mládeže
Slovenska zorganizovala 24.5.2017 Materská škola – Óvoda na Štúrovej ulici športovú
Olympiádu pre deti predškolského veku.
V záverečnom bode členovia komisie spomenuli prípravu športového dňa, ktorý sa koná
24.6.2017,skompletizovali úlohy a spočítali pozvaných ľudí / cca. 150, vedenie mesta ,
žiaci, dospelé mužstvá, kolkári, učitelia ako doprovod a členovia komisie.
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Príloha: prezenčná listina plán práce
Zapisovateľka:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Mgr. Attila Visnyai

