
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 
25. novembra 2020 

___________________________________ 
 
 

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 Mestskom úrade  vo Fiľakove. 

 
K bodu č. 2) Prerokovanie  predložených  žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta 
na rok 2021 
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. e – Talentum 
Občianske združenie  e-Talentum  žiada   dotáciu na  organizovanie   dvoch súťaží 
– Infoprog a Algoritmánia v roku 2021. 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 €. 
 

3. 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 €. 
 
V rámci tohto  bodu  PhDr. Rubint  navrhol novelizáciu  VZN o poskytovaní  
dotácií z rozpočtu mesta. Zmena  by sa týkala  predkladania  žiadostí 
o poskytnutie  dotácie. Doteraz je vo VZN len  možnosť predloženia v listinnej  
podobe. Treba  tam zahrnúť aj  možnosť  podávania žiadostí elektronicky. Tento  
návrh  predloží aj na rokovaní  MZ. Členovia  komisie  s ním súhlasia. 
 
K bodu č. 3) Aktuálne  záležitosti  
 V tomto bode členovia  komisie diskutovali o aktuálnej situácii na 
jednotlivých školách v meste. Hlavne o priebehu online vyučovania  počas  
pandemickej  situácie. 
 
K bodu č. 4) Záver 

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


