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 9.11.2015
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
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. Vyhodnotenie najlepšieho športovca roka 2015
4. Vyjadrenie k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta
5. Diskusia
6. Záver

Členovia komisie vyhodnotili najlepšieho športovca v roku 2015. Odovzdávanie cien sa bude
konať 11.12.2015. Jednotlivými oddielmi navrhnutí športovci sú:
najlepší futbalista: Kornel Telek
najlepší šachista: Kapičáková Lucia
najlepší kolkár: ml. Gallo Erik
najlepší hráč stolného tenisu : Ing.Peter Pál
najlepší reprezentant oddielu silového trojboja : Oláh Ondrej
najlepší cyklista: Kaško Dávid

P.Visnyai informoval členov komisie, že Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove prijalo dňa
24.9.2015 VZN mesta č. 6/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Fiľakovo. Na základe nového VZN komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo
Fiľakove prijala tri žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta/obec.
1. OZ Fiľakovský cross - požadovaná dotácia je 700 Eur
2. OZ FTC Fiľakovo - požadovaná dotácia je 74.350 Eur
3. OZ IN – NOVA - požadovaná dotácia je 600 Eur
Komisia prerokovala všetky tri žiadosti a bez pripomienok ich odporúča schváliť.
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P.Villányi informoval členov komisie, že 14.11.2015 odštartuje 13.ročník populárnej Balex
Trade Futsal ligy vo Fiľakove. Súťažný ročník 2015/2016 bude po organizačnej stránke opäť
zastrešovať Stanislav Villányi. Hrať sa bude v telocvični ZŠ na Farskej lúke vo Fiľakove.
P. Fehér predložil správu o zmene v počtoch žiakov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo k 15.9.2015. Správa bude súčasťou zápisnice.
Aktuality v školstve:
1. v 2. kole výzvy Ministerstva školstva na rozšírenie kapacít materských škôl bol náš
projekt ÚSPEŠNÝ: 58.000 Eur pre MŠ Daxnerova
2. znovu podávame projekt aj na MŠ Štúrova v rámci výzvy Ministerstva vnútra na
rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou rómskych komunít

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční
dňa 3.12.2015.
Príloha : prezenčná listina
správa

Zapisovateľka
Kristína Medeová

Predseda komisie
Mgr.Attila Visnyai

