
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a  
mládež pri mestskom zastupiteľstve vo 

Fiľakove 
 
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 
20. novembra 2019 

___________________________________ 
 
 

Prítomní: 
Predseda komisie : 
Ing. László Kerekes 
Členovia:  
Mgr. Marian Bozó 
Bc. František Mojzeš, 
Mgr. Ildikó Kotlárová 
Bc. Pavel Kaško 
Mgr. Andrea Reiszová 
PhDr. Róbert Rubint 
 
 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. László Kerekes, predseda komisie. 
Oboznámil prítomných s dnešným programom rokovania.  Dnešné zasadnutie 
komisie sa konalo na Strednej odbornej škole  vo Fiľakove. 

 
K bodu č. 2) Oboznámenie sa s fungovaním SOŠ  vo Fiľakove  
Na zasadnutie bol pozvaný aj riaditeľ SOŠ Ing. Attila Varga, ktorý informoval 
o jej fungovaní a poskytol členom komisie  štatistické  údaje o škole. Na zasadnutí 
bola tiež  prítomná zástupkyňa riaditeľa školy. Po oboznámení s údajmi 
nasledovala   prehliadka  priestorov školy.  
 
K bodu č. 3) Prerokovanie  predložených  žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta 
na rok 2020 
Členovia  komisie prerokovali nasledovné žiadosti  o dotácie  z rozpočtu mesta:  



1. OZ Mladý umelec  
Občianske  združenie žiada dotáciu  na  dva výlety so žiakmi  vyšších  ročníkov 
spojené s návštevou  operného alebo divadelného predstavenia , prípadne  múzea. 
Žiadajú   dotáciu vo výške  700,00 €. 
Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 
Mladý umelec dotáciu vo výške  700,00 €. 
 

2. Spoločnosť  PRO GAUADIO 
Občianske združenie  žiada  dotáciu   na  štvordňový ozdravovací pobyt detí  
v prírode zameraný  na poznávanie a ochranu  prírody a zdravia. Žiadajú dotáciu 
vo výške  550,00 €. 
Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 
PRO GAUDIO dotáciu vo výške  550,00 €. 
 

3. OZ Kvapky Rosy 
Občianske  združenie  žiada dotáciu na organizovanie dvoch športových turnajov 
pre  deti  zo štyroch základných škôl. Žiadajú dotáciu vo výške  700,00 €. 
Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 
Kvapky rosy dotáciu vo výške  700,00 €. 
 

4. e – Talentum 
Občianske združenie  e-Talentum  žiada   dotáciu na  organizovanie   dvoch súťaží 
– Infoprog a Algoritmánia v roku 2020. Žiadajú dotáciu  vo výške  1.500,00 € 
Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 
e-Talentum dotáciu vo výške  1.500,00 €. 
 

5. OZ IN –NOVA 
Občianske združenie  IN-NOVA žiada  dotáciu na organizovanie   súťaže 
RoboSum a RoboCross a na prednášky  v oblasti  robotiky a informatiky. Žiadajú 
dotáciu vo výške  700,00 €. 
Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 
IN-NOVA dotáciu vo výške  700,00 €. 
 

6. OZ PRO FUTURO  
Občianske združenie  PRO FUTURO žiada dotáciu   na  organizovanie súťaže  
Prírodovedný triatlon  v roku 2020. Žiadajú   dotáciu vo výške 700,00€. 
Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 
PRO FUTURO dotáciu vo výške  700,00 €. 
 
K bodu č. 4) Aktuálne  záležitosti  
Mgr.  Bozó  pozval členov komisie na  verejnú besedu   s Patrikom LeGiangom, 
ktorá sa bude  konať  20.12.2019 na Základnej škole  na Farskej  lúke  a bude 
spojená  s vianočnými trhmi. 



Ďalšie zasadnutie komisie sa  bude konať  28.11.2019 od 15.00 hod. vo veľkej 
zasadačke na Mestskom úrade, kedy  bude  všetkým komisiám  odprezentovaný 
návrh  rozpočtu mesta na rok 2020. 
 
K bodu č. 5) Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda zasadnutie komisie 
ukončil 
 
 
 
                                                                                        Ing. László Kerekes  
                                                                                        predseda komisie   
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša                                               
                 zapisovateľka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


