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 13.9.2016
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

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. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo
4. Diskusia
5. Plán práce na II. polrok 2016
6. Záver
K bodu č.1
P.Visnyai informoval členov komisie, že dňa 25.júna 2016 sa uskutočnilo na fiľakovskom
štadióne 23.ročník turnaja o Putovný pohár primátora vo futbale. Športový deň mal už po druhý
krát rozšírený program a veľkolepejšie prevedenie. Otvárali ho malé mažoretky a potom
z príležitosti tohtoročných osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste
netradičnú disciplínu 15 škôlkarov tu odbehlo takmer 2 okruhy bežeckej štafety teda 770
metrov. Konali sa dva turnaje „Putovný pohár primátora mesta“ a to pre dospelých a tiež pre
2. stupeň ZŠ. 4 družstva odohrali v oboch skupinkách niekoľko zápasov. Ďalší turnaj bol
„Pohár prezidenta“ v kolkoch určený pre dvojice.
Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo FTC na druhom Kúpalisko na treťom mieste Starí
páni a na štvrtom FTC B. Najlepším brankárom sa stal František Jakub a najlepším strelcom
Ondrej Václavík.
Žiaci skončili nasledovne: 1. miesto : ZŠ Štefana Koháriho II
2. miesto : ZŠ Lajosa Mocsáryho
3. miesto: ZŠ Školská
4. miesto: ZŠ s VJS farská Lúka
Turnaj o „Pohár prezidenta FTC“-kolky
1.miesto: OO PZ
2.miesto: MsP
3.miesto: ŽSR

-

2-

Po 18.krát sa v tomto roku uskutočnilo stretnutie najlepších žiakov na MsÚ. Bolo pozvaných
60 najúspešnejších žiakov. Vo veľkej zasadačke ich privítal primátor mesta Attila Agócs,jeho
zástupca László Kerekes a predseda Attila Visnyai. Všetci traja odovzdávali oceneným žiakom
diplomy a malé darčeky.
Predseda oznámil členom, že správu o stave pripravenosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo na školský rok 2016/2017predloží p. Fehér na
ďalšom zasadnutí ktoré sa koná 28.9.2016.
;
;

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa bude konať
v mesiaci september.

Príloha: prezenčné listy

Zapisovateľka:

Predseda komisie:

Kristína Medeová

Mgr. Attila Visnyai

