
Komisia pre šport a telesnú výchovu pri  MZ  vo Fiľakove  

 

                                       ZÁPISNICA 

 

Zo zasadnutia komisie pre  šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove, 

ktoré sa konalo 18.3.2019 

 

Prítomní:  Alexander Mede - predseda  

                    Bc. Ondrej Mojzeš - člen                                                                                                      

                    Ing.  Dávid Mák – člen 

                    Mgr. Štefan Újpál – člen 

                    Peter Sáfrány – člen 

                    Bc.František Sajko – člen 

                    Kristína Medeová – tajomníčka 

Hostia:        Mgr. Attila Visnyai – zást.primátora  

                    Illéš Zoltán 

K bodu č. 1 

Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom 

prítomných oboznámil s nasledovným programom rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo 

3. Diskusia 

4. Záver 

P.Mede  informoval členov komisie, že 7.2.2019  sa konala  voľba prezidenta. Mgr. 

Attila Visnyai bude naďalej zastávať funkciu prezidenta OZ FTC Fiľakovo .  Valného 

zhromaždenia sa zúčastnili desiatky členov oddielov FTC i jednotlivci zo širokej 

verejnosť. Do správnej rady boli zvolení: Dávid Mák, Patrik Šimko, Ladislav Szako 

a Ladislav Flachbart.  

P. Visnyai oznámil členom komisie , že v tejto sezóne preberie trénerskú štafetu po 

Jánošovi Víztelekim, ktorý rozhodol opustiť mužstvo Tomáš Boháčik, ktorý má za 

sebou bohatú trénersku minulosť.  

Aj Balex Trade Futsal liga 9.februára ukončil ročník 2018/2019 v telocvični Farská 

lúka. Najúspešnejším tímom sa stal Balex Trade Team. Súťaž tento rok obohatili dve 

nové mužstvá a to Hey taxi a Matyas RS.  
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P. Szajko informoval členov, že dňa 24.februára oddiel silového trojboja FTC 

Fiľakovo usporiadal  piatykrát regionálnu amatérsku súťaž v tlaku na lavičke o PURT 

pohár. Medzi najúspešnejších pretekárov z oddielu FTC patril Zsolt Balog, ktorému 

sa podarilo vytlačiť 115 kg. 

V diskusii členovia sa porozprávali s P. Zoltánom Illéšom spoluorganizátorom 

Fiľakovského crossu a pokúsili usporiadať propozíciu na uvedené športové podujatie. 

12. Fiľakovský cross sa koná 4. mája 2019 o 9.00 hod na štadióne FTC. Detské 

a mládežnícke kategórie budú odštartované priebežne od 10.00 hod. a dospelácke 

kategórie na 5 km a 13 km trati o 13.00 hod. Občerstvenie pre každého zabezpečia 

spoluorganizátori.      

Na záver predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

Príloha: prezenčná listina 

 

 

 

Tajomníčka                                                          Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                   Alexander Mede 

 

 

 

 

 


