
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a  
mládež pri mestskom zastupiteľstve vo 

Fiľakove 
 

 

Zápisnica 
zo  zasadnutia komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 

19. februára  2019 

___________________________________ 

 

 

Prítomní: 

Predseda komisie : 

Ing. László Kerekes 

Členovia:  

Mgr. Marian Bozó 

Bc. Pavel Kaško 

Mgr. Ildikó Kotlárová 

Bc. František Mojzeš, 

Mgr. Andrea Reiszová 

PhDr. Róbert Rubint 

 

Rokovanie: 

 

K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. László Kerekes, predseda komisie. 

Oboznámil prítomných s dnešným programom rokovania. 

 

K bodu č. 2) Aktuálne záležitosti  

 Komisia mala podľa predchádzajúcej dohody dnešné zasadnutie na 

Základnej škole, Farská lúka 64/A. Na rokovanie bol pozvaný aj PhDr. Peter 

Fehér, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ. Informoval členov 

komisie o podmienkach udelenia Komenského plakety a predložil členom 

komisie návrhy na jej udelenie. Návrhy predložili jednotliví riaditelia škôl do 

15.02.2019.  

Návrhy boli nasledovné:  

1. Mgr. Magdaléna Bábelová 

2. Mgr. Marian Bozó 

3. Mgr. Valéria Mihályová 



PhDr. Fehér ďalej informoval, že vedenie mesta tento rok rozhodlo aj o vytvorení 

novej vetvy v oceňovaní pedagógov, ktoré bude tiež udeľované každoročne. 

Jedná sa o cenu za životné dielo. Tento rok navrhli na udelenie takejto ceny Jána 

Kálosiho. 

Uvedené ocenenia budú pedagógom odovzdané dňa 28.03.2019 od 14.00 hod. na 

Mestskom úrade vo Fiľakove. 

Komisia navrhla udeliť ocenenia   navrhnutých dvom pedagógom : 

Mgr. Magdaléne Bábelovej a Mgr. Marianovi Bozóovi a cenu za životné dielo 

Jánovi Kálosimu. 

Členovia komisie absolvovali prehliadku základnej  koly a tiež bola na zasadnutie 

pozvaná aj riaditeľka ZŠ Mgr. Ildikó Wágnerová, ktorá informovala členov o jej 

fungovaní. 

Komisia ďalej pokračovala vo voľnej diskusii, ktorej témy boli nábor žiakov na 

stredné školy a usporadúvanie súťaží v mesiacoch marec ( Mladý robotronik, 

Mladý stolár, Mladý strojár) a apríl ( RoboSum a RobotOlymp). Následne sa 

komisia zúčastnila aj rodičovského združenia 9. ročníka, kde sa odprezentovali 

fiľakovské stredné školy. 

Ďalšie zasadnutie komisie sa bude konať dňa 28.03.2019 na Mestskom úrade vo 

Fiľakove pri príležitosti udelenia Komenského plakety pedagógom. 

  

K bodu č. 3) Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda zasadnutie komisie 

ukončil 

 

 

 

                                                                                        Ing. László Kerekes  

                                                                                        predseda komisie   

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša                                               

                 zapisovateľka komisie 

 
 

 


