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 31.8.2017

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

Hostia:
Mgr.Attila Agócs,PhD. – primátor mesta
K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil a nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo
3. Diskusia
4. Plán práce na II.polrok 2016
5. Záver

P.Visnyai informoval členov komisie, že dňa 24.júna 2017 na štadióne FTC žilo pohybom
a skvelou atmosférou . Konal sa 3.ročník Mestského športového dňa ,hoci jeho tradícia už
prekročila v menšom rozsahu dve desaťročia. Novinku športového dňa – Atletický štvorboj
bolo vyhlásené pre zmiešané družstvá druhého stupňa ZŠ. Turnaj v minifutbale o Putovný
pohár primátora sa zúčastnilo 7 družstiev. Druhý turnaj v minifutbale takisto o Putovný pohár
primátora mesta bol tento rok vyhlásený pre žiakov 1.stupňa základných škôl, aby mali
príležitosť aj tí mladší nadšenci futbalu.Zastúpenie v ňom mali všetky štyri ZŠ.
Ďalej 27.júna 2017 koncom školského roka sa uskutočnilo na Mestskom úrade prijatie
najlepších žiakov. Bolo pozvaných 60 najúspešnejšých žiakov. Vo veľkej zasadačke ich
privítal primátor mesta Mgr. Attila Agócs,PhD.
Na záver predseda prečítal správu o činnosti jednotlivých oddielov zaradených pod OZ FTC
Fiľakovo.
FO – všetky oddiely zahájili svoju činnosť v ročníku 2017/2018, ktoré sú zaradené pod súťaže
organizované Stredoslovenským futbalovým zväzom.
ŠO – momentálne sa nehrajú súťaže ale licencie a hráčske súpisky boli vypracované a všetko
je pripravené na začatie súťaže v októbri 2017
KO – súťaž sa začína v septembri príprava v plnom prúde a všetky administratívne a finančné
úkony spojené so začatím sezóny sú vyriešené.

-2STK – v uvedenom oddiely sa rokuje o spustený dvoch družstiev v 4 lige nakoľko bolo FTC
Fiľakovo B ponúknutá účasť po odstúpený Zvolenskej Slatiny. FTC Fiľakovo by malo
zastúpenie v štvrtej lige družstvá A aj B.
CC- uvedený oddiel má pred sebou ešte dva preteky a bude vyhodnotená ich činnosť v roku
2017. Tento rok sa nesie vo veľmi dobrých výkonoch a výsledkoch v celoslovenskom merít
ku.
STaK – Celoročne sa zúčastňovali rôznych súťaží na území SR ale aj v zahraničí, ktoré boli
prípravou na októbrové Majstrovstvá sveta v Prahe v tlaku na lavičke. Uvedená akcia bude
počas ich pôsobenia v pod hlavičkou FTC najväčšia!!
Mesto Fiľakovo v roku 2017 podalo projekt o finančné prostriedky cez Slovenský futbalový
zväz na rekonštrukciu telocvične v areály FTC. Uvedený projekt bol úspešný a finančné
prostriedky vo výške 25 000 € budú pridelené mestu Fiľakovo. Čas ešte nie je určený nakoľko
nie sú spracované zmluvy s ministerstvom školstva, ktorý je garantom celého projektu.
Dňa 1.9.2017 mužstvo starých pánov pod vedením predsedu komisie reprezentovalo mesto
Fiľakovo na medzinárodnom turnaji v meste Bátonyterenye za účasti družobných miest z ČR,
Poľska, SR a MR.

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Príloha: prezenčná listina plán práce

Zapisovateľka:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Mgr. Attila Visnyai

