
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 

22. novembra 2022 

___________________________________ 

 

 

Prítomní: 

Predsedníčka  komisie : 

Csilla Gallová 

Členovia:  

Mgr. Marian Bozó 

Mgr. Ildikó Kotlárová- ospravedlnená 

Mgr. Ingrid Nagyová 

Mgr. Henriett Vankó 

Ing. Zoltán Varga  

 

 

Rokovanie: 

 

K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila Csilla Gallová, predsedníčka komisie. 

Oboznámila prítomných s dnešným programom rokovania.   

 

K bodu č. 2) Prerokovanie  predložených  žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta 

na rok 2023 

Členovia  komisie prerokovali nasledovné žiadosti  o dotácie  z rozpočtu mesta:  

 

1. OZ Mladý umelec  

Občianske  združenie žiada dotáciu  na výlet so žiakmi  vyšších  ročníkov spojené 

s návštevou  operného alebo divadelného predstavenia. Žiadajú   dotáciu vo výške  

500,00 €. 

Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 

Mladý umelec dotáciu vo výške  500,00 €. 

 



2. OZ  Fiľakovskí  vlci- Füleki  Farkasok  

Občianske združenie  žiada  dotáciu   na  organizovanie súťaže  Lukostrelec 

Novohradu  2023. Žiadajú dotáciu vo výške  700,00 €. 

Podľa názoru členov  Komisie  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  

prerokovanie tejto žiadosti je v kompetencii  Komisie pre šport a telesnú 

výchovu. 

 

3. OZ Kovosmaltskí zvárači  

Občianske  združenie  žiada dotáciu na organizovanie dvoch podujatí. Športového 

dňa a spomienkovej slávnosti  rómskeho holokaustu Žiadajú dotáciu vo výške  

1.000,00 €. 

Podľa názoru členov  Komisie  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  

prerokovanie tejto žiadosti je v kompetencii  Komisie pre šport a telesnú 

výchovu a Komisie pre kultúru. 

 

4. e – Talentum 

Občianske združenie  e-Talentum  žiada   dotáciu na  organizovanie   dvoch súťaží 

– Infoprog a Algoritmánia v roku 2023. Žiadajú dotáciu  vo výške  1.200,00 € 

Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 

e-Talentum dotáciu vo výške  1.200,00 €. 

 

5. OZ IN –NOVA 

Občianske združenie  IN-NOVA žiada  dotáciu na organizovanie   súťaže 

RoboSum a RoboCross. Žiadajú dotáciu vo výške  700,00 €. 

Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 

IN-NOVA dotáciu vo výške  700,00 €. 

 

6. OZ PRO FUTURO  

Občianske združenie  PRO FUTURO žiada dotáciu   na  organizovanie súťaže  

Prírodovedný triatlon  v roku 2023. Žiadajú   dotáciu vo výške 700,00€. 

Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež  odporúča  poskytnúť pre  OZ 

PRO FUTURO dotáciu vo výške  700,00 €. 

 

K bodu č. 4) Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedníčka zasadnutie komisie 

ukončila. 

 

 

                                                                                        Csilla Gallová 

                                                                                        predsedníčka komisie   

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša                                               

                 zapisovateľka komisie 


