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 28.1.2016
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
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. Prerokovanie návrhu na zmenu VZN č. 1/2016
4. Diskusia
5. Záver
P.Fehér – vedúci oddelenia školstva, predložil návrh nového všeobecne záväzného nariadenia
mesta Fiľakovo o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo.
Podľa návrhu VZN zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis dieťaťa v dňoch
streda a štvrtok v posledný aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v
ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Týmto VZN sa ruší VZN zo dňa 6.11.2008.
Ďalší návrh VZN , ktoré rieši výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach má nahradiť VZN platné od roku 2012. P.Fehér dodal , že návrh
vznikol na základe podrobnej finančnej analýzy ešte v decembri 2015 a v súčasnosti sa
zvažuje termín zavedenia zmien. Navrhuje sa v ňom minimálne zvýšenie školného za
nepovinné záujmové vzdelávanie v ZUŠ o 1 Eur mesačne a zavedenie režijných nákladov
v školskej jedálni pre deti MŠ a žiakov ZŠ v sume 0,10 Eur denne, resp. zvýšenie režijných
nákladov dospelých stravníkov z doterajších 0,82 Eur na 1,00 Eur za jedno jedlo. Návrh
sprísňuje aj poskytovanie niektorých úľav.
P. Fehér navrhol predložený materiál prerokovať a schváliť.
Členovia komisie návrhy prerokovali a odporúčajú ich schváliť.
Ďalej p.Fehér informoval členov, že ZŠ L. Mocsáryho s VJM, Farská lúka získala dotáciu
10.000 eur z čoho mohli za finančnej spoluúčasti mesta zrekonštruovať telocvičňu. Ku koncu
roka 2015 tým pádom ZŠ Farská lúka sa mohla pýšiť novou sedlovou strechou a obnovenou
a znovu prelakovanou parketovou podlahou. Rekonštrukčné práce na ZŠ Štefana Koháryho
II. boli ukončené .
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Materská škola na Daxnerovej ulici získala z úspešného projektu 58. 000 Eur z ktorej bude
počas letných prázdnin v roku 2016 vybudovaná terasa na čelnej strane budovy škôlky
a vytvorí sa tak možnosť na umiestnenie ďalších 20 detí.
P. predseda oznámil členom komisie, že na začiatku roka 2015 prijal do oddielu tzv.
ostatných športovcov cyklistov a skupinu silového trojboja, čím sa podarilo pozdvihnúť
ďalšie športové disciplíny na mestskú úroveň.
Dňa 20.1.2016 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľa ZUŠ. Novým riaditeľom
sa stáva PhDr. Zorán Ardamica, PhD. od 1.3.2016. ZUŠ sa po Veľkej noci presťahuje do
nového sídla na Záhradníckej ulici.
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa koná dňa
18.2.2016.

Príloha : prezenčná listina

Zapisovateľ:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Mgr.Attila Visnyai

