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 07.2.2017
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
PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. školstva

K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Aktuality o školstve
3. Plán práce na I. polrok2017
4. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo
5. Diskusia
6. Záver
P.Fehér - vedúci oddelenia školstva oznámil členom, že dňa 13.januára 2017 sa uskutočnilo
výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Farská Lúka s VJS. Riaditeľkou sa stala Mgr.Ildikó
Wágnerová.

P.Visnyai informoval členov že Správna rada OZ FTC v decembri odvolala z funkcie trénera
mužstva „A“ Csabu Tótha. Novým trénerom sa stal Jozef Pisár z Rimavskej Soboty. Pisár je
dlhoročným hráčom a funkcionárom.
P.Flachbart informoval členov , že 28.januára 2017 sa uskutočnil 23. ročník turnaja o putovný
pohár primátora mesta v kolkoch. Zúčastnilo sa ho 18 družstiev a z toho 5 z Maďarska.
Na otvorení turnaja všetkých prítomných pozdravil aj primátor mesta Mgr.Attila Agócs,PhD..
Všetci účastníci pripomenuli aj smutné prvé výročie úmrtia dlhoročného hráča a trénera „A“
tím Gejzu Knappa.
Balex Trade Futsal liga vo Fiľakove odohrala dňa 11.2.2017 posledné 14. kolo. Potom
prebehlo oceňovanie najlepších tímov a hráčov. Víťazom sezóny 2016/2017 sa stal tím The
Beatles.
10.2.2017 na Mestskom úrade sa bude konať ďalšia športová akcia, ktoré koordinuje OZ
Databo. Na stretnutie zídu členovia niekdajšej zápasníckej gardy. Dôvodom stretnutia bude,
oživenie zápasenia v meste pomocou projektu s názvom „ Spoločne za krajšie Fiľakovo“

-2P.Fehér informoval, že aj v tomto roku sa uskutočnia vynovené oslavy dňa učiteľov a to
24.3.2017 na ktorých sa v tomto roku sa zúčastní vyše 200 pedagógov, vychovávateľov
a učiteliek materských škôl a z iných 10 školských inštitúcií v meste. O tom, kto dostane
v tomto roku ďakovnú plaketu J.A. Komenského sa rozhodne na ďalšom zasadnutí.

Na záver predseda oboznámil členov , že Mesto Fiľakovo požiadalo o poskytnutie FP v rámci
2 projektov
1. Rekonštrukcia a výstavba futbalovej infraštruktúry – účelom
poskytnutia je
rekonštrukcia futbalových ihrísk/ v našom prípade strecha telocvične/
2. Obnova škvárovej dráhy pre účely zvýšenia efektívnosti tréningov
Členovia prerokovali plán práce na I. polrok 2017. Plán práce je súčasťou zápisnice.

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Príloha: prezenčná listina
plán práce

Zapisovateľka:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Mgr. Attila Visnyai

