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 30.4.2018
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
PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. školstva

Hosť :
K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil s nasledovným programom rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Pohár primátora v minifutbale a správa o športovom živote v meste
Správa o školstve
Diskusia
Záver

P. predseda informoval členov, že aj v tomto roku sa usporiada XXV. Ročník minifutbalového
turnaja o putovný Pohár primátora mesta Fiľakovo. Akcia bude rozsiahlejšia totiž v rámci akcie
sa uskutoční aj Turnaj o pohár primátora žiakov vo Fiľakove ZŠ ročníky a tiež sa uskutoční ak
kolkársky turnaj medzi organizáciami mesta Fiľakovo.
Uskutoční sa 23.6.2018 /sobota/ v športovom areáli FTC Fiľakovo. Družstvá sa môžu prihlásiť
do 21.6.2018 /štvrtok/ do 15.30 hod. , kedy sa bude konať losovanie družstiev.
Ďakšie 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.
20. 5.2018 sa uskutoční 11. ročník Fiľakovského crossu. Táto akcia priťahuje do nášho mesta
čoraz viac záujemcov o príjemné športové podujatia.
Ďalej nás informoval p. Szajko, že v Liptovskom Mikuláši sa pod záštitou Slovenskej asociácie
silového trojboja konali Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke. Silový trojboj FTC
Fiľakovo reprezentovali traja z Fiľakova a podarilo sa im získať prvé miesto s jedným novým
národným rekordom a tak obhájiť titul Majstra Slovenska
P.predseda mal informácie o úspešnom postupe z okresného kola Floorball SK Liga – BB kraj
kde našim žiakom zo ZŠ Farská lúka sa podarilo prebojovať do krajského kola, kde obsadili
2. miesto.
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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.
Výsledky zápisu sú : ZŠ Štefana Koháriho II s VJM : 2017-45/2018-42, ZŠ Školská – 201750/2018-40,ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM 2017-30/2018-27, ZŠ Farská lúka 64/A 201713/2018-16.
Z uvedeného vyplýva , že je pokles prvákov v ZŠ s obidvomi vyučovacími jazykmi cca. O 10
žiakov. Zo skúsenosti 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, že Materskej škola na Štúrovej ulici sa dňom 21.máj 2018 sa
zatvára, nakoľko sa začala prvá etapa realizácie úspešného projektu zameraného na rozšírenie
kapacity materskej školy a rekonštrukciu jej budovy. Nakoľko sa jedná o komplexnú
rekonštrukciu materská škola bude niekoľko mesiacov zatvorená. Dochádzka detí bola
zabezpečená v náhradných priestoroch a to MŠ Daxnerova, ZŠ Školská, ZŠ Štefana Koháriho
II.

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

Predseda komisie:
Mgr. Attila Visnyai

