
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  5.5.2015 

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                                                  
K bodu č.1 
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných 
oboznámil s nasledovným programom rokovania:  

1. Otvorenie 
2. Výberové konanie  na funkciu riaditeľa MŠ Štúrova  
3. Pohár primátora v minifutbale  a správa  o športovom živote v meste  
4. Diskusia 
5. Záver 

 
P. predseda informoval členov komisie, že 19. mája 2015 sa koná výberové konanie na 
miesto riaditeľa v MŠ Štúrova.   
 
P. predseda ďalej informoval členov, že aj v tomto roku  sa uskutoční  VIII. ročník 
Fiľakovský cross na štadióne FTC a trati cez Belinské kopce dňa 23.5.2015.  
 
V dňoch 25.-26.4.2015 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiakov a mužov aj za účasti 
kolkárov FTC Fiľakovo. 2.5.2015 sa na kolkárni FTC Fiľakovo  organizovali Majstrovstvá 
Slovenska seniorov  a medzi 32 účastníkmi finálovej časti na 3. mieste skončil Alexander 
Šimon FTC Fiľakovo  a na 13. mieste Karol Tőre FTC Fiľakovo.  
V kolkárni FTC to sa opäť žilo naplno.    
 
P. Visnyai informoval členov, že komisia,  aj v tomto roku usporiada XXII. ročník  
minifutbalového  turnaja o Putovný pohár Primátora mesta Fiľakovo. Akcia sa bude konať 
pod názvom  XXII ro čník O pohár primátora v rámci ktorého sa uskutoční turnaj 
primátora žiakov ZŠ vo Fiľakove a kolkársky turnaj medzi organizáciami mesta 
Fiľakovo. Akcia bude rozsiahlejšia ako v predošlých rokoch.  Členovia komisie jednotlivo 
urobia prieskum na zabezpečenie sprievodných atrakcií, hlavne pre deti. 
Uskutoční sa 20.júna 2015 / sobota/ v športovom areáli FTC Fiľakovo. Družstvá sa môžu 
prihlásiť do 18.júna 2015  / štvrtok/ do 15.30 hod., kedy sa bude konať losovanie družstiev. 
Ďalšie všeobecné a technické ustanovenie budú vypracované v propozíciách. Komisia 
vypracovala propozície a predbežnú kalkuláciu, ktoré sú súčasťou zápisnice.  
 
Komisia ako spoluorganizátor turnaja požiada p. primátora o pridelenie fin. prostriedkov vo 
výške 400 Eur na zakúpenie vecných cien a občerstvenie pre súťažiacich a na ostatné 
výdavky.    
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Predseda informoval o podujatí pre deti, ktoré pripravuje CVČ na 30.mája na Námestí 
Slobody pred MsKs, ako mestské oslavy Dňa detí.   
 
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa koná 
v mesiaci jún.  
 
Príloha: prezenčná listina, propozície 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka                                                                         Predseda komisie 
Kristína Medeová                                                                    Mgr.Attila Visnyai 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


