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 16.5.2017
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 a nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Pohár primátora v minifutbale a správa o športovom živote v meste
3. Správa o školstve
4. Diskusia
5. Záver
P.predseda informoval členov, že aj v tomto roku sa usporiada XXIV. ročník minifutbalového
turnaja o putovný Pohár primátora mesta Fiľakovo. V tomto roku akcia bude rozsiahlejšia ako
v predošlých rokoch a budú aj zmeny v niektorých disciplínach. V rámci akcie sa uskutoční aj
Turnaj o pohár primátora žiakov vo Fiľakove ZŠ ročníky 1-4 – pod názvom hľadanie talentov
a tiež sa uskutoční aj kolkársky turnaj medzi organizáciami mesta Fiľakovo. Členovia
jednotlivo urobia prieskum na zabezpečenie sprievodných atrakcií, hlavne pre deti.
Uskutoční sa 24.6.2017/sobota/ v športovom areáli FTC Fiľakovo. Družstvá sa môžu prihlásiť
do 22.6.2017/štvrtok/ do 15.30 hod., kedy sa bude konať losovanie družstiev.
Ďalšie všeobecné a technické ustanovenia budú vypracované v propozíciách. Komisia ako
spoluorganizátor turnaja požiada p.primátora o pridelenie fin. prostriedkov vo výške 400 Eur
na zakúpenie vecných cien a občerstvenie pre súťažiacich a na ostatné výdavky.
6.5.2017 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Fiľakovského crossu. Táto akcia priťahuje do nášho
mesta čoraz viac záujemcov o príjemné športové podujatia.
Ďalej nás predseda informoval, že 9.apríla 2017 si dorastenci kolkárskeho oddielu FTC vo
štvrtom kole extraligy dorastu v kolkoch vyhádzali na domácich dráhách definitívne titul
Majstrov Slovenska za sezónu 2016/2017. Titul Majstrov Slovenska znamená reálnu šancu sa
dostať do výberu Slovenska na májové Majstrovstvá sveta v Nemecku.
25.mája 2017 sa na ZŠ s VJS farská lúka uskutoční v telocvični kolaudácia floorbalových
mantinelov. Tieto mantinely škola získala vďaka občianskemu združeniu Kvapky rosy,
sponzorom a Mestu Fiľakovo.
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P.Szajko predložil správu:
Majstrovstvá Slovenska a Česka v tlaku na lavičke TRNAVA FTC Fiľakovo - odd. silového
trojboja sa zúčastnilo s 3 pretekármi v dňoch 29.4.a30.4.2017 na Majstrovstvách Slovenska
a Česka v tlaku na lavičke .
Dosiahnuté výsledky:
Oláh Ondrej v tlaku na lavičke v kategórii muži -1.miesto –s novým národným rekordom
výkon 150 kg.
Péter Csaba v tlaku na lavičke v kategórii dorast -1.miesto - s výkonom 120 kg.
František Sajko v tlaku na lavičke v kategórii master -2. miesto -s výkonom 160kg.
Pretekári sa kvalifikovali na Majstrovstvá Sveta v tlaku na lavičke ,ktoré budú usporiadané
v Prahe 20.10.-22-10.2017
Súťaž prebiehala podľa pravidiel WUAP Slovakia pod záštitou Slovenskej asociácie
silového trojboja.
Na súťaži sme získali veľmi cenné skúsenosti ,ktoré budeme odovzdávať ďalším členom
oddielu a využívať na ďalších súťažiach .
Veľká vďaka za pomoc a podporu Mestu Fiľakovo a FTC Fiľakovo .
P. Fehér informoval členov, že prebehlo zápis do 1. ročníka ZŠ. Uskutočnil sa v zmysle
VZN mesta vo všetkých štyroch ZŠ v rovnakom termíne, a to v stredu a vo štvrtok
posledného aprílového týždňa. V porovnaní s minuloročným zápisom výsledky zápisu nie sú
príliš optimistické:
ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM: 2016 – 58 / 2017 – 45 , ZŠ Školská 1: 2016 – 51 / 2017 – 50
ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM: 2016 – 30 / 2017 – 30, ZŠ Farská lúka 64/A: 2016 – 23 / 2017
– 13
Z uvedeného vyplýva, že je pokles prvákov v ZŠ s obidvomi vyučovacími jazykmi cca. o 10
žiakov. Zo skúseností vieme, že tieto počty sa k 1. septembru ešte zvýšia o deti, ktoré sú
momentálne v zahraničí a ich rodičia ich dajú zapísať v náhradnom termíne v priebehu letných
mesiacov. Takýto nárast je reálny predovšetkým v školách s VJM.
Na záver predseda oznámil členom,že OZ FTC už dalo do užívania novoprebudované ihrisko,
ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti štadióna. Slúži predovšetkým na tréningy
prípraviek a žiackych družstiev. Spomenul, že najväčší poddiel na vybudovaní tohto ihriska
má p.Frank Lövy zo Sydney, Peter Sáfrány – Safi,Mesto Fiľakovo a mnoho sponzorov
a občanov, ktoré pomohli aj materiálne aj vlastnou prácou.
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Príloha: prezenčná listina plán práce
Zapisovateľka:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Mgr. Attila Visnyai

