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
21. júna 2021
___________________________________
Prítomní:
Predseda komisie :
Ing. László Kerekes
Členovia:
Mgr. Marian Bozó
Bc. František Mojzeš,
Bc. Pavel Kaško
Mgr. Andrea Reiszová
PhDr. Róbert Rubint
Mgr. Ildikó Kotlárová
Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril Ing. László Kerekes, predseda komisie.
Oboznámil prítomných s dnešným programom rokovania.
K bodu č. 2) Návrh na udelenie ocenenia mesta
Členovia komisie na udelenie ocenenia navrhli OZ Pivničný rad.
OZ Pivničný rad vo Fiľakove vzniklo v roku 2016 z iniciatívy niekoľkých
majiteľov pivníc na Šávoľskej ceste vo Fiľakove. Za cieľ si toto OZ vytýčilo
zveľaďovanie priestoru pivničného radu aby nezapadol prachom zabudnutia a
devastácie a taktiež zachovanie zanikajúcich tradícií vinárstva v meste. Členovia
OZ už niekoľko rokov oživujú vínne pivnice. Hoci ich stav nie je ideálny, lebo
mnoho z nich chátra, niektoré už zaplavila voda, iné znehodnotili zlodeji.
Majiteľov, schopných udržiavať pivnice a ich okolie ubúda. Od svojho vzniku OZ
Pivničný rad pravidelne organizuje na pivničnom rade podujatia, ktoré prilákajú
mnoho miestnych i cezpoľných. V uplynulých rokoch sa OZ aktívne venuje aj

zveľaďovaniu verejného priestranstva pri pivniciach na Šávoľskej ceste,
vybudovali náučný chodník s informačnými tabuľami, vinársky altánok na
dolnom trakte, priestor postupne čistia od nahromadeného odpadu a zveľaďujú
zeleň. Hoci pandémia posledných mesiacov značne obmedzila aj toto OZ, jeho
činnosť pri zveľaďovaní tejto lokality mesta je verejne prospešná a preto by OZ
Pivničný rad bolo adekvátnym kandidátom na získanie mestského ocenenia.
K bodu č. 3) Aktuálne záležitosti
V rámci tohto bodu pre členov komisie poskytla informáciu vedúca
školského úradu, Mgr. Silvia Dubovská, o počte zapísaných detí do 1. ročníka
ZŠ na jednotlivých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Počty sú nasledovné:
- Základná škola, Školská 1 – 27 detí, 2 triedy
- Základná škola s VJM Š. Koháriho II. , Mládežnícka 7 – 52 detí, 3 triedy
- Základná škola s VJS, Farská lúka 64/A – 13 detí, 1 trieda
- Základná škola s VJM L. Mocsáryho, Farská lúka 64/B – 17 detí, 1 trieda.
Základná škola S VJM L. Mocsáryho v školskom roku 2021/2022 otvára ja nultý
ročník s počtom detí 23 až 25.
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

