
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  28.6.2018 

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. Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov za rok 2017/2018 
3. Príprava športového dňa / 23.6.2018/ 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Komisia pre mládež a šport pri MZ pozýva pred ukončením školského roka najúspešnejších 
žiakov materských, základných škôl a tiež študentov, gymnázia a strednej odbornej školy vo 
Fiľakove na prijatie najúspešnejších žiakov primátorom resp. vedením mesta . Pozvaných bude 
cc. 60 študentov. Prijatie sa uskutočnilo dňa 28.6.2018 vo veľkej zasadačke  o 9.00 hod. 
 
Komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove  hodnotiacu správu programového 
rozpočtu k 31.12.2017 berie na vedomie bez pripomienok. 

V záverečnom bode členovia komisie spomenuli športový deň, ktorý sa konal dňa 23.6.2018 
do turnaja pre dospelých sa zapojilo celkom 5 družstiev z Fiľakova, Lučenca, Salgótarjánu, 
Hajnáčky a svoje družstvo postavili aj futbaloví tréneri vrátane súčasného trénera nášho 
treťoligového FTC. Víťazný pohár si odniesli hráči z družstva „Starí páni“ Fiľakovo, na druhej 
priečke sa umiestnili „Starí páni“ z Lučenca a bronzová sa ušla futbalistom z podobného tímu 
z Hajnáčky. 

Najlepším strelcom turnaja bol Peter Sáfrány, brankársky prím si vychytal Tomáš  Tóth. 
Žiacky turnaj v malom futbale vyhrali futbalisti zo ZŠ na Školskej ulici pred ZŠ  

Š.Koháryho II. a tretí boli žiaci ZŠ L.Mocsáryho, štvrté miesto ostalo ZŠ s VJS na Farskej lúke. 
Také isté poradie škôl bolo aj v štafetovom behu 4x60 metrov pre 1. stupeň ZŠ, ostatné atletické 
disciplíny – šprint na 60 metrov, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou sa vyhodnocovali 
samostatne.  
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Dôležité zápasy  prebiehali aj v mestskej kolkárni, kde súťažilo 10 dvojíc, dokonca jedna aj v 
ženskom zložení, a to z reprezentantky KO FTC Lenky Bábelovej a žiackej reprezentantky 
Bianky Mihaliovej, ktoré si vyhádzali celkovo tretie miesto. Pred nimi skončili učitelia Marian 
Bozó a Ondrej Mojzeš a turnajový Pohár prezidenta FTC si odniesli hráči družstva MsP - 
náčelník Pavel Baláž a Alfréd Barna. 

 
 
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  
Príloha: prezenčná listina plán práce 
 
Zapisovateľka:                                                                  Predseda komisie: 
Kristína  Medeová                                                             Mgr. Attila Visnyai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


