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Riaditelia organizácií pôso-
biacich v meste hodnotili rok 
2018 ako úspešný. Prezradili 
aj ďalšie plány  4. - 9. strana

Organizácie hodno-
tia uplynulý rok

Lászlóa Kerekesa vystriedal 
na stoličke zástupcu primáto-
ra poslanec a prezident FTC 
Attila Visnyai  3. strana

Mesto má nového 
viceprimátora

Mesto bude v roku 2019 hos-
podáriť s 12-timi miliónmi 
eur. Dotácie schválili všetkým 
žiadateľom  2. a 3. strana  

Poslanci schválili 
rozpočet i dotácie 
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Minulý rok sa niesol v znamení volieb. V nich ste ne-
našli vyzývateľa. Čomu to pripisujete?
Myslím si, že to bolo najmä tým, že verejnosť od za-
čiatku registrovala našu snahu o rozvoj mesta. Vní-
mali fakt, že v predošlých rokoch sa nám spoločne 
podarilo doniesť do mesta formou 25 úspešných 
rozvojových projektov viac ako 3 milióny eur. Je 
to aj vďaka tomu, že sme výrazne posunuli vpred 
formu našej komunikácie, či už s obyvateľmi alebo 
médiami a širšou verejnosťou. Úspechu určite po-
mohla aj dobrá spolupráca v zastupiteľstve a odbor-
ných komisiách. 
Mohli zavážiť aj predvolebné sľuby? Podarilo sa vám 
splniť to, čo ste pred štyrmi rokmi sľúbili?
Dovolím si tvrdiť, že v drvivej väčšine áno. Veľká 
časť je ešte v realizácii a bude sa dokončovať v tom-
to a budúcom roku. Môj predvolebný program bol 
totiž koncipovaný na strednodobý horizont, nie len 
na štyri roky. Chcem sa opäť poďakovať vtedajším 
poslancom, že ma podporili v tom, aby sa moje 
sľuby verejnosti splnili. 

Ako by ste zhodnotili rok 2018? Považujete ho za 
úspešný?
Určite áno. Napriek byrokratickým „zádrhelom“, 
ktoré sa vyskytli pri viacerých projektoch, sa nám 
podarilo v minulom roku získať do majetku mesta 
bytovku Sputnik, čím sme získali 21 nových ná-
jomných bytov. Podarilo sa nám rozbehnúť veľké 
projekty, akými sú výstavba tržnice, rekonštrukcia 
Klubu či  škôlky na Štúrovej, otvorili sme kompo-
stáreň, obnovili sme telocvičňu na štadióne FTC. 
Zrekonštruovali sme množstvo ciest, chodníkov 
a verejných priestranstiev, vrátane štyroch autobu-
sových zastávok a  vybudovali sme nové detské ih-
risko v parku. V hodnotení transparentnosti miest 
z celého Slovenska sme skončili v prvej pätnástke. 
Trochu ma mrzí, že sa zatiaľ nepodarilo rozbehnúť 
naplno projekt revitalizácie podhradia, ale tam sa 
dodnes boríme s  náročnými byrokratickými prob-
lémami. Verím však, že ho úspešne zrealizujeme 
v tomto roku.
S akými predsavzatiami sa púšťate vo vedení do no-
vého roka?
Cieľov máme veľa, chceme pokračovať v nami 
začatých trendoch. Našími prioritami sú projek-
ty v  troch oblastiach. Prvou je revitalizácia hradu 
a jeho okolia, na úrovniach záchrany národnej kul-
túrnej pamiatky i rozvoja cestovného ruchu. Dru-
hou oblasťou je rozvoj priemyslu cez projekt brown-
fieldov, v rámci ktorého chceme zrevitalizovať časť 

Primátor Agócs: Budeme pokračovať v nami začatých trendoch
Začiatok každého nového roka sa v našich 
novinách spájal s tradičným odpočtom pri-
mátora. V tomto roku vám ale prinášame 
rozhovor, v ktorom sa dozviete, ako je ve-
denie mesta spokojné s uplynulým rokom  
i o nových plánoch na najbližší rok.

areálu bývalého 
K o v o s m a l t u 
a postaviť v ňom 
novú výrobnú 
halu. Treťou je 
sociálna oblasť, 
predovšetkým 
plán vybudovať 
v  meste denný 
stacionár. Ne-
dávno sme ob-
držali pozitív-
nu hodnotiacu 
správu k  nášmu 
projektovému 
zámeru, takže sa pripravujeme na podanie „ostré-
ho“ projektu. Chceme zabezpečiť nové priestory 
pre našich dobrovoľných hasičov, spustíme projekt 
inkluzívneho vzdelávania na ZŠ Mocsáryho, kde 
zároveň plánujeme aj obnovu sociálnych zariade-
ní v  telocvični. Rozšírime urnový háj v  cintoríne, 
z vládnych dotácií postavíme v parku multifunkčné 
ihrisko a budeme pokračovať vo výmene okien na 
MŠ Daxnerová. Začneme s výstavbou cyklochodní-
ka spájajúceho železničnú stanicu s priemyselnou 
zónou a nakúpime novú osvetľovaciu, ozvučova-
ciu a divadelnú techniku do MsKS. Rekonštrukcia 
chodníkov a ciest ostáva našou prioritou aj naďalej.

Klaudia Kovácsová 

Zimná údržba miestnych komunikácií je každo-
ročne zaťažkávajúcou skúškou pre samosprávy. 

V tomto roku o to viac, že na základe nového záko-
na je mesto povinné odpratávať všetky svoje chod-
níky, čo v  prípade Fiľakova predstavuje 27,3 km. 
Verejnoprospešné služby mesta (VPS) preto zriadili 
špeciálnu čatu, nakúpili novú techniku a mesto za-
čalo spolupracovať aj s Banskobystrickou regionál-
nou správou ciest (BBRSC).

Počas januára prišiel do platnosti nový zákon, 
v  rámci ktorého musí samospráva zabezpečovať 
okrem ciest aj údržbu všetkých svojich chodníkov. 
So štedrou snehovou nádielkou, ktorá pokryla 
mesto v decembri a v  januári, mali VPS plné ruky 
práce. „Zriadili sme preto 18-člennú špeciálnu čatu 
na čistenie chodníkov, ktorá je v  pohotovosti aj počas 
víkendov,“ povedal riaditeľ VPS Tibor Tóth. Dopo-
siaľ okrem ručného čistenia zabezpečovali údržbu 
chodníkov pomocou malotraktora so zadnou rad-
licou. „V tomto roku k  nemu pribudli štyri motorové 
rotačné kefy široké jeden meter,“ dodal s tým, že cena 
jednej kefy je 950 eur. „Už teraz vidíme, že je to efektív-

na pomoc. No aj aj napriek všetkým 
snahám nie sme schopní očistiť všet-
ky chodníky na celom území mesta. 
Preto sme vďační každému občano-
vi, ktorý si napriek novému zákonu 
chodník pred svojim domom očistí. Je 
to pre nás veľká pomoc,“ pripomenul.

Na pluhovanie snehu z ciest 
používajú VPS tri traktory, z kto-
rých dva sú ich vlastným majet-
kom a  jeden zabezpečujú cez 
subdodávateľa. Tohtoročnou no-
vinkou je ale spolupráca s BBRSC. 

„Má na starosti čistenie štátnych ciest, 
napríklad Lučenskej, Hlavnej či Bis-
kupickej. Od decembra sme s BBSRC 
zmluvne dohodnutí, že nám budú počas najväčších sne-
hových nádielok posýpať soľou a inertným materiálom aj 
naše mestské cesty a  ulice. Niekoľko posypov už máme 
za sebou a hodnotím ich naozaj pozitívne,“ povedal pri-
mátor Attila Agócs. Riaditeľ Tóth doplnil, že jeden 
posyp stojí mesto v priemere 700 eur. „Je to hospodár-

VPS nakúpili rotačné kefy na odpratávanie snehu. Novinkou je solenie ciest

nejšie, ako kupovať vlastné posypové vozidlo. Už menšie 
stroje stoja okolo 150-tisíc eur a soliť treba len niekoľko-
krát do roka. Návratnosť by sme počítali v desaťročiach,“ 
zakončil.

Klaudia Kovácsová

FOTO - VPS
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MsZ z 3. decembra 2018
Ustanovujúce zasadnutie novozvo-
leného zastupiteľstva otvorila štátna 
hymna. Predsedníčka miestnej vo-
lebnej komisie Mária Gyetvaiová 
oboznámila poslancov a prítomných 
s výsledkami volieb do orgánov sa-
mosprávy mesta z 10. novembra 2018. 
Novozvolený primátor Attila Agócs 
následne zložil svoj sľub, po ňom zlo-
žili svoje sľuby aj poslanci. László Ke-
rekes sa zasadnutia zúčastniť nevedel. 
Po slávnostnom príhovore primátora 
určili zapisovateľku a  overovateľov 
zápisnice, v  ďalšom bode zas členov 
návrhovej, mandátovej a  volebnej 
komisie. Po schválení programu ro-
kovania spomedzi seba zvoli Ladisla-
va Fehéra ako poslanca, ktorý bude 
v  prípade potreby oprávnený zvolá-
vať a viesť zasadnutia mestského za-
stupiteľstva. Primátor v ďalšom bode 
menoval za svojho zástupcu poslanca 
Attilu Visnyaiho. 

Poslanci v  tajnom hlasovaní zvoli-
li za členov mestskej rady Ladislava 
Fehéra, Zsuzsannu Szvorák, Erika 
Kelemena a  Tibora Czuppera. Zá-
stupca primátora sa automaticky 
stáva členom rady tiež. V tajnom hla-
sovaní zvolili aj predsedov komisií pri 
MsZ nasledovne: komisia finančná 
a mestského majetku – Csilla Gal-
lová, komisia výstavby, životného 
prostredia a územného plánovania 

– Ladislav Szakó, komisia sociálnych 
vecí a zdravotníctva – Jozef Tankina, 
komisia pre šport a telesnú výchovu – 
Alexander Mede, komisia regionálnej 
politiky, podnikateľská a cestovného 
ruchu – Zoltán Anderko, komisia 
kultúry – Margita Oroszová a komi-
sia ochrany verejného poriadku a do-
pravy – Ladislav Flachbart. Vznikla 
tiež jedna nová komisia, a to komisia 
pre školstvo, vzdelávanie a  mládež. 
Jej predsedom má byť László Kerekes, 
ktorý však nebol prítomný.

V  15. bode poslanci určili za so-
bášiacich primátora, viceprimátora 
a poslancov Szakóa a Oroszovú. Na-
sledoval bod o  voľbe redakčnej rady 
mestských novín Fiľakovské zvesti 

– Füleki Hírlap. V ňom poslanci schvá-
lili za šéfredaktorku a  predsedníčku 
rady Klaudiu Kovácsovú, za jej zá-
stupkyňu Andreu Illés Kósik, za re-
daktorku Ivetu Cíferovú a za členov 
rady poslancov Oroszovú a Kerekesa. 
Poverili tiež komisiu pre kultúru, aby 
navrhla ďalších dvoch členov rady za-
stupujúcich verejnosť.

Zo zasadnutí MsZ Poslanci tajným hlasovaním určili 
výšku platu primátora, pričom mu 
schválili odmeny vo výške 42,3 % 
z  možných 60-tich. Po správe návr-
hovej komisie primátor ukončil za-
sadnutie.

MsZ z 13. decembra
Po otvorení zasadnutia zložil posla-
necký sľub László Kerekes, ktorý sa 
ustanovujúceho zasadnutia nevedel 
zúčastniť. Po určení zapisovateľ-
ky a  overovateľov zápisnice vybrali 
členov návrhovej komisie. Poslanci 
schválili program, po ňom predstú-
pili riaditelia jednotlivých školských 
zariadení v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta. Hovorili o  počte a  zlo-
žení žiakov a  zamestnancov, hospo-
dárskych výsledkoch za minulý rok, 
výsledkoch v testovaní deviatakov či 
úspechoch na rôznych súťažiach. Tiež 
o  problémoch s  technickým stavom 
niektorých budov, nízkom počte žia-
kov na najmenšej zo škôl a  plánoch 
do budúceho obdobia. V rámci tohto 
bodu poslanci schválili členov škol-
ských rád.

Nasledoval bod schvaľovania do-
tácií z  rozpočtu mesta, ďalej schvaľo-
vali zmenu VZN o  výške poplatkov 
za miestne dane, komunálny odpad 
a  ďalších. Po správe náčelníka 
mestskej polície, ktorý hovoril 
o  treťom kvartáli tohto roka, schva-
ľovali poslanci rozpočet na najbližší 
rok. Po ňom nasledoval bod plánu 
práce orgánov mesta na prvý polrok 
2019, za predsedu komisie pre škol-
stvo, vzdelávanie a  mládež zvolili 
Lászlóa Kerekesa. Po voľbe členov 
jednotlivých komisií pri MsZ schvá-
lili za zástupcov verejnosti v  redakč-
nej rade mestských novín Vladimíra 
Cirbusa a Emese Szvorák, zvolili tiež 
členov dozornej rady Filbyt s.r.o.. Po 
správach hlavného kontrolóra primá-
tor ukončil zasadnutie.

MsZ z 20. decembra
Vedenie mesta zasadlo mimoriadne 
aj tesne pred sviatkami. Na svojom 
zasadnutí 20. decembra poslan-
ci schválili dodatok č. 3 k  zmluve 
o dielo s  akciovou spoločnosťou EU-
RO-BUILDING, ktorá rekonštruuje 
budovu mestského kultúrneho stre-
diska. 

Zápisnice z  rokovaní, všetky materi-
ály, ako aj záznam z  nich, nájdete na 
stránke www.filakovo.sk.  

Klaudia Kovácsová

Rozpočet samosprávy Fiľakova na 
rok 2019 presiahne minuloročný 

rekord. V  tomto roku mesto predpo-
kladá rozpočet vo výške viac ako 12,3 
milióna eur. Najväčšiu čiastku zhltne 
financovanie školstva, v  tesnom zá-
vese nasledujú investičné projekty.

Bežné výdavky
Rozpočet samosprávy sa delí na tri 
základné časti – bežné výdavky, ka-
pitálové výdavky a finančné operácie. 
Bežné výdavky predstavujú predo-
všetkým financovanie rozpočtových 
organizácií (základné a  materské 
školy, školské jedálne a  kluby detí 
či základná umelecká škola) a  prí-
spevkových organizácií (Hradné 
múzeum, Verejnoprospešné služby 
mesta, Mestské kultúrne stredisko). 
Spadá sem tiež financovanie všet-
kých ďalších samosprávnych funkcií 
a  preneseného výkonu štátnej sprá-
vy, napríklad v oblastiach sociálnej, 
bezpečnosti, športu či obnovy miest-
nych komunikácií, chod mestského 
úradu a  ďalšie. Kým v  roku 2009 
malo mesto bežné výdavky vo výške 
takmer 5 miliónov eur, v tomto roku 
sa predpokladá bezmála 8 miliónov 
eur. Z  nich najväčšiu časť ukrojí fi-
nancovanie rozpočtových organizá-
cií, teda školstva. V roku 2009 odišlo 
na školstvo približne 2,4 milióna eur, 
dnes, po desiatich rokoch, sa predpo-
kladá takmer 4,8 milióna eur. Bežné 
výdavky z celkového rozpočtu mesta 
ukroja až 60 percent.

Celkový rozpočet

Za posledných desať rokov sa mest-
ský rozpočet navýšil o  viac ako 
dvojnásobok. Z  výšky 5,2 milióna 
eur z  roku 2009 plynule narastal na 
súčasných, predpokladaných 12,3 

Mesto bude tento rok hospodáriť 
s vyše dvanástimi miliónmi eur

milióna eur, čo je najvyšší rozpočet 
v histórii mesta.

Finančné operácie 

Finančné operácie znamenajú zadĺ-
ženosť mesta – splátky úverov. Tie 
v  súčasnosti predstavujú 160-tisíc 
eur ročne. 

Kapitálové výdavky

Zaujímavé sú aj čísla v  časti kapi-
tálových výdavkov, ktoré zahŕňajú 
najmä investície mesta a  predstavu-
jú jeho rozvoj. Okrem rokov 2011 
a  2012, kedy sa čerpala dotácia na 
revitalizáciu parku, sa kapitálové vý-
davky mesta pohybovali v  rozmedzí 
100- až 220-tisíc eur. Výrazný skok 
nastal v roku 2015, kedy narástli na 
2,5 milióna eur. V roku 2016 to bolo 
490-tisíc eur, v  roku 2017 1,3 milió-
na eur, v  roku 2018 už 3,6 milióna 
eur. Keďže táto suma nebola celá 
vyčerpaná v minulom roku,  takmer 
1,9 milióna eur bolo prenesených 
do kapitálových výdavkov na rok 
2019. Predpokladané investície tak 
v  tomto roku dosiahnu výšku pri-
bližne 4,2 milióna eur. Z  tejto sumy 
sa dofinancujú rozostavané stavby 
(tržnica, kultúrne stredisko, MŠ na 
Štúrovej ulici), projekt revitalizácie 
podhradia, rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice pre dobrovoľných hasičov, 
komplexné rekonštrukcie miestnych 
komunikácií, vytvorenie priestorov 
pre inkluzívne vzdelávanie na škole 
Mocsáryho, oprava strechy školskej 
jedálne na Farskej lúke, výmena 
okien a dverí na MŠ na Daxnerovej 
ulici, projekt cyklochodníka, výstav-
ba multifunkčného ihriska v  parku 
a ďalšie finančne menej náročné pro-
jekty.

Klaudia Kovácsová

Voľba hlavného kontrolóra mesta
V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 
č. 42/2018 zo dňa 13.12.2018 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove vyhlasuje 
voľbu hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo, a to na deň 28.02.2019. Kan-
didát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo doručiť svoju 
písomnú prihlášku najneskôr 13.2.2019 do 15:00 hod. v uzatvorenej obálke 
v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 
25, na 1. poschodí, č. dverí 101 (osobne) alebo na adresu: Mestský úrad Fi-
ľakovo, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo (poštou) . Obálka musí byť označená 
heslom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA FIĽAKOVO – 
NEOTVÁRAŤ!“. Prihláška musí byť 13.2.2019 zaregistrovaná v registratú-
re Mestského úradu vo Fiľakove. Úplnosť predložených prihlášok na voľbu 
hlavného kontrolóra vyhodnotí mestská rada 14.02.2019. Na voľbu hlav-
ného kontrolóra dňa 28.02.2019 postúpia len prihlášky kandidátov, ktorí 
budú spĺňať všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky 
požadované doklady. Podmienky, náležitosti prihlášky, kvalifikačné pred-
poklady a ďalšie požiadavky nájdu záujemcovia na webovom sídle mesta 
Fiľakovo (www.filakovo.sk).  MsÚ

FOTO - Zoltán Schnelczer
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V novom roku zasadla do viceprimátorskej sto-
ličky Fiľakova nová tvár. Lászlóa Kerekesa 

vystriedal v kresle Attila Visnyai, miestnym známy 
ako dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva 
a prezident FTC. 

Primátor Attila Agócs si za svojho zástupcu vy-
bral doterajšieho prezidenta FTC Fiľakovo a mest-
ského poslanca Attilu Visnyaiho. „Považujem ho za 
schopného lídra. Svoje schopnosti preukázal už mnoho-
krát ako šéf našich športovcov. Taktiež si myslím, že bude 
vedieť v prospech mesta využiť aj svoju doterajšiu kariéru 
v prostredí polície,“ zdôvodnil primátor.

Attila Visnyai pôsobil od roku 1995 v Policajnom 
zbore SR, najskôr na obvodnom oddelení, neskôr 
na „kriminálke“. Viac ako 15 rokov bol príslušní-
kom Úradu boja proti organizovanej kriminalite, 
neskôr pretransformovaného na NAKA. „Moja prá-
ca bola vždy zameraná na odhaľovanie závažných trest-
ných činov. Nová funkcia, ktorá ma teraz čaká, je pre 
mňa veľkou zmenou. Som za túto príležitosť nesmierne 
vďačný, ale mám aj veľký rešpekt,“ povedal viceprimá-
tor. Vymenovaný bol až po novom roku, nakoľko 
plynula lehota na jeho odchod z  NAKA do pred-
časného dôchodku. 

Ako ďalej pokračoval, svoje doterajšie skúsenosti 
chce zúročiť aj v  novej funkcii. „Budem mať na sta-
rosti predovšetkým úsek verejného poriadku, teda kame-

Fiľakovčanov čaká v tomto roku zvyšovanie po-
platkov. Vedenie mesta navýšilo najvýraznejšie 

poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Dôvo-
dom je drahšie skládkovanie i zistenie Najvyššieho 
kontrolného úradu SR. Zvyšovaniu sa nevyhli ani 
dane za nehnuteľnosti. Najviac zasiahne veľké fir-
my. 

Za odvoz odpadu si priplatíme 
Vo Fiľakove sa poplatky za odvoz komunálneho 
odpadu nezvyšovali posledných šesť rokov. Dopo-
siaľ platili obyvatelia na osobu 19,40 eur ročne. Po 
novom budú platiť 27 eur. Podľa primátora Attilu 
Agócsa vedenie mesta nemalo na výber. „Najvyšší 
kontrolný úrad dospel k záveru, že mesto prispieva na od-
voz odpadu za obyvateľov priveľa. Odvoz by si mali ľudia 
hradiť v plnej výške,“ vysvetlil jeden z dôvodov s tým, 
že pokiaľ by si hradili obyvatelia odvoz sami, pla-
tili by ročne 34 eur. „To je však, podľa nás, z hľadiska 
životnej úrovne našich obyvateľov, priveľa. Preto sme 
poplatky zvýšili na 27 eur a zvyšok budeme ako mesto 
dotovať ľuďom naďalej.“ 

Ako ďalej pokračoval, druhým podstatným dô-
vodom ich rozhodnutia bolo výrazné navýšenie 
poplatkov za skládkovanie zo strany štátu. Tým-
to krokom chce podnecovať ľudí k  aktívnejšiemu 
separovaniu, v  ktorom je Slovensko na chvoste 
Európy. „Poplatky za skládkovanie budú globálne rásť 
z roka na rok. Pokiaľ by však podiel separovaného odpadu 
narastal, a  tým sa objem komunálneho znižoval, vedeli 
by sme tento trend aspoň pribrzdiť,“ vysvetlil primátor. 
Fiľakovo nemá vlastnú skládku, odpad vyváža do 
Lučenca, kde sa poplatky za uloženie zvýšili tiež. 

„V  mestách ako je Lučenec, kde majú  vlastnú skládku, 
vedia udržať poplatky nižšie, lebo zo skládkovania majú 
príjmy. Skládka v meste však má, podľa mňa, viac negatív 
ako pozitív, preto som rád, že my ju nemáme,“ dodal.

Dane i poplatky za odvoz odpadu porastú
Zvýšenie daní postihne najmä veľké firmy
Porastie aj daň z  nehnuteľnosti. Podľa vedúceho 
oddelenia ekonomiky a  majetku mesta Zoltána 
Vargu sa pri fyzických osobách zvýši od 36 do 50 
percent a  pri podnikateľoch až o  98 percent. „Na 
prvé počutie to znie drasticky, no bežných obyvateľov sa to 
výrazne nedotkne. Napríklad, majiteľ klasického rodinné-
ho domu so záhradou zaplatí ročne viac o 8 eur, majiteľ 
trojizbového bytu zaplatí ročne viac o necelé tri eurá. Iné 
je to už pri veľkých firmách,“ povedal Varga. Podľa pri-
mátora malo mesto doposiaľ extrémne podhodno-
tené daňové sadzby pre podnikateľov. „Mali sme dva 
až trikrát nižšiu daň, ako je priemer Slovenska. Aj po sto-
percentnom navýšení budeme mať sadzbu daní stále vý-
razne nižšiu, ako napríklad o polovicu menšie mesto Pol-
tár,“ dodal. Porastú tiež poplatky za prenosné garáže, 
čím chce mesto dosiahnuť postupné znižovanie ich 
počtu, najmä v blízkosti centra mesta.

Možnosti na zľavy z poplatkov pre vybrané sku-
piny obyvateľov, napríklad držiteľov preukazu ZŤP 
či pre dôchodcov nad 70 rokov, ostávajú podľa Var-
gu nezmenené.

Mesto chce peniaze zo zvýšenia daní z  nehnu-
teľností využiť najmä na asfaltovanie miestnych 
komunikácií. „Ak si budú daňovníci riadne plniť svoje 
povinnosti, mohli by sme v  tomto volebnom období vya-
sfaltovať kompletne minimálne 18 ďalších ulíc, od roku 
2020 ročne za približne 240-tisíc eur,“ doplnil primátor.

Čo s neplatičmi?
V posledných rokoch sa zamestnancom mestského 
úradu podarilo eliminovať chyby evidencie poplat-
níkov a postupne sa zvýšila aj disciplína platenia 
poplatkov za odvoz komunálneho odpadu. Do 
mestskej kasy to ročne prináša o 10-tisíc eur viac. 
V tomto trende plánujú podľa Vargu pokračovať aj 
do budúcnosti.

Klaudia Kovácsová

Fiľakovo má nového viceprimátora

rový systém, mestskú políciu a MOPS. Po bývalom vice-
primátorovi však preberiem aj ďalšiu agendu, pre mňa 
novú, napríklad v oblasti energetiky,“ doplnil. Naďalej 
ostáva aj v  prezidentskom kresle FTC. „Onedlho 
však prebehnú nové voľby, tak sa ukáže, či tam ostanem 
aj v ďalšom volebnom období. V každom prípade ostanem 
v oblasti športu aktívny aj naďalej,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová
Počas druhého decembrového zasadnutia mest-

ského zastupiteľstva schvaľovali poslanci pre ob-
čianske združenia a iné subjekty dotácie z rozpočtu 
mesta nad 700 eur. Dotácie s hodnotou nižšou ako 
700 eur už predtým, v  rámci svojich kompetencií, 
schválila mestská rada. O  dotácie do výšky 350 
eur, ktoré sú v kompetencii primátora, nepožiadal 
v  tomto roku nikto. Financie z  jeho fondu sa pre-
to presunuli na dofinancovanie ostatných žiadostí. 
Samospráva už tradične nikomu žiadosť o dotáciu 
nezamietla.              kk                                                                                               
Dotácie poskytnuté v roku 2019 rozhodnutím MsZ:

Žiadateľ
Poskytnutá 

dotácia
Schválené 
uznesením

OZ Kvapky rosy 800 € č. 14/2018
OZ Šťastné labky 700 € č. 15/2018

OZ MADOM  
Fiľakovo 

1500 € č. 16/2018

ZO Csemadok 2100 € č. 17/2018
OZ FTC Fiľakovo 90 000 € č. 18/2018

MO JDS vo Fiľakove 1 000 € č. 19/2018
Toma-tex s.r.o. vo 

Fiľakove
700 € č. 20/2018

OZ Minorita pre 
všetkých

500 € č. 21/2018

Dotácie poskytnuté v roku 2019 rozhodnutím MsR:

Žiadateľ
Poskytnutá 

dotácia
OZ Fiľakovskí Vlci - Füleki  

Farkasok
700 € 

Zápasnícky klub Fiľakovo, o.z. 700 €
OZ Spoločnosť Pro Futuro 700 €

OZ PRO SCHOLA NOSTRA 300 €
OZ Mladý umelec 500 €

OZ Hudba bez hraníc – hbh 500 €
OZ Iuvenis Neogradiensis 600 €

OZ Pivničný rad 700 €
OZ IN-NOVA 700 €

OZ e-Talentum 500 €
OZ FLK Bulls 300 €

OZ Extreme Sport Club 300 €
OZ Kovosmaltskí zvárači    500 €

Schválili dotácie na rok 2019

Od nového roka skibus aj vo Fiľakove!
· Od nového roka premáva z  autobusovej stanice vo Fi-
ľakove lyžiarsky skibus. Prvý vyrazil na cesty v sobotu 5. 
januára. Až do 9. marca bude pravidelne každú sobotu 
o  08:15 hodine vyrážať z  autobusovej stanice na trasu 
Fiľakovo - Lučenec - Vidiná - Lovinobaňa - Košútka 
(Hriňová) - Kokava Háj - Látky Prašivá a späť. Skibus 
je určený pre lyžiarov, nelyžiarov, aj pre turistov. Cena 
jednosmerného lístka je 2 eurá. Partnermi projektu sú 
Mesto Fiľakovo, Slovenská autobusová doprava Lučenec, 
a.s. a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.

· Od soboty 19. januára z Fiľakova premáva aj cezhraničný, 
skibus. Jazdí zo Šalgotarjánu, cez Fiľakovo, Lučenec až 
do lyžiarskych stredísk v Hriňovej - Košútka, Mýte nad 
Ďumbierom, na Ski Tále a Chopok Juh. Do 24. marca 
bude každú sobotu a nedeľu odchádzať spred mestského 
úradu o 7:20 hod.. Cena obojsmerného lístka je 4 eurá na 
Košútku, do ostatných stredísk 7 eur. Kvôli obmedzenej 
kapacite je nutné, aby sa záujemcovia vždy v piatok do 
18-tej hodiny prihlásili e-mailom na adresu skibus@
blaguss.sk. Nutné je uviesť meno cestujúceho, číslo OP, 
deň zájazdu a miesto nástupu. Prihláseným cestujúcim 
bude v daných strediskách na základe registrácie a OP 
poskytnutá zľava na skipas.

kk

Attila Visnyai. FOTO - archív AA
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Rok 2018 bilancovali aj Verejnoprospešné služ-
by mesta Fiľakovo. Hoci je riaditeľ Tibor Tóth 

s  výsledkami organizácie spokojný, stále vidí 
priestor na zlepšenie a  dáva si nové predsavza-
tia. V  novom roku by chceli obnoviť vozový park 
či rozšíriť cintorín.

Verejnoprospešné služby mesta (VPS) fungu-
jú predovšetkým z  financií samosprávy. V  roku 
2018 dostali od mesta na svoju činnosť približne 
765-tisíc eur. „Ďalšie prostriedky získavame v  rámci 
výstavby miestnej infraštruktúry cez in-house zákazky. 
V uplynulom roku sa nám podarilo takto vybudovať 1320 
metrov štvorcových chodníkov za približne 60-tisíc eur 
či zrekonštruovať niektoré priestory na štadióne FTC,“ 
vysvetlil riaditeľ Tóth. Spolu s  50-timi stálymi za-
mestnancami majú okrem toho na starosti správu 
štadióna, mestského parku, cintorína, tržnice, ve-
rejného osvetlenia, miestnych komunikácií, verej-
nej zelene a,  v  neposlednom rade, odpadové hos-
podárstvo mesta. „Preto sa možno suma od mesta zdá 
bežnému človeku vysoká, ale na našu širokospektrálnu 
činnosť to stačí tak akurát. V prvom polroku sme vyčerpa-
li približne polovicu danej sumy, takže na konci zúčtova-
cieho obdobia bude naše hospodárenie vyrovnané.“  Ako 
ďalej pokračoval, počas roka nezaháľali ani v oblasti 
personalistiky. Do konca apríla zamestnávali cez 
program „Cesta na trh práce“ 12 ľudí, z ktorých sa 
im podarilo deviatich aj natrvalo zamestnať. „Z nich 
šiestich v  oblasti separovaného zberu a  troch v  hlavnej 
činnosti. Personálne sme tiež posilnili oblasť tvorby par-
kovej a  mestskej zelene, vďaka čomu vieme zabezpečiť 
rozsiahlejšie pestovanie a výsadbu kvetín v meste,“ dodal. 

V uplynulom roku pribudlo do majetku VPS nové 
vybavenie. „Týkalo sa najmä stavebnej čaty. Kúpili sme 
novšie nákladné auto do 3,5 tony, mulčovač a čelný na-
kladač sme vybavili búracím kladivom. Okrem toho sme 
zainvestovali do generálnej opravy plošiny a  tiež men-
šieho auta na zber odpadu,“ vymenoval riaditeľ. Kon-
com jari v meste otvorili aj kompostáreň, ktorá sa, 
v  rámci odpadového hospodárstva mesta, dostala 
do správy VPS. „Vybavená je preosievačom, prekopá-
vačom, čelným nakladačom a  drvičom.“ V  budúcom 

roku by mala pribudnúť aj inertná skládka, ktorá 
je už skolaudovaná. „V rámci odpadov je tiež novin-
kou, že sme zaviedli zber elektroodpadu. Ten môžu ľudia 
odovzdať v zbernom dvore. V súčasnosti tiež riešime zber 
odpadu od podnikateľov. V ich prípade ide najmä o obalo-
vý materiál,“ dodal. Fiľakovčanov tiež v tomto roku 
potešili zakúpením nových vianočných svetelných 
dekorácií. „Išlo predovšetkým o osvetlenie na Biskupickej 
ceste a svetelnú bránu pri kostole. V budúcom roku by sme 
chceli dokúpiť stĺpové dekorácie,“ prezradil.

Riaditeľ vo všeobecnosti hodnotí rok 2018 vo 
VPS pozitívne. „Mali sme skutočne bohatý rok. Okrem 
našich bežných činností sme participovali na realizácií 
množstva mestských projektov,“ povedal riaditeľ s tým, 
že najväčším z nich bola komplexná revitalizácia 
priestranstva pred bytovkou na Biskupickej ceste. 

„Ďalej sme osádzali nové autobusové zastávky, oplotenie 
a  dopadové plochy na novom detskom ihrisku v  par-
ku, pred zimou sme obnovovali cesty okolo Bottovej ulice 
a mnoho ďalšieho.“

Napriek spokojnosti vníma aj rezervy organizá-
cie a vidí priestor na ďalšie zlepšenie. Do roka 2019 
preto prichádza s  novými predsavzatiami. Pokra-
čovať chce najmä v  obnovovaní vozového parku. 
„Plánujeme vymeniť menšie skriňové nákladné vozidlo. 
Vybudovať chceme aj novú mostovú váhu na zbernom 
dvore. Okrem toho budeme rozširovať cintorín, v ktorom 
plánujeme  vystavať urnový háj a, samozrejme, budeme 
pokračovať v obnove chodníkov,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

S uplynulým rokom sú vo VPS spokojní

Pod Domom Matice slovenskej sa vo februári 
zatriasla zem. Z finančných dôvodov boli odvo-

lané riaditeľky DMS v Lučenci aj vo Fiľakove. Oba 
domy nabehli na úsporný režim a  ich spoločnou 
riaditeľkou sa na krátky čas stala Simona Šimová. 
Zvládať dva domy je však poriadna fuška aj pre 
skúsených funkcionárov. 

Fiľakovčania sa nevzdali, spojili sa a bojovali za 
svoj dom. K matičiarom sa pridali aj folkloristi, sta-
rosta obce Ratka, starostovia okolitých dedín a pri-
mátor Fiľakova Attila Agócs. Všetkým patrí veľká 
vďaka za pomoc a podporu. 

Aj keď osud nebol fiľakovským matičiarom na-
klonený, miestny odbor predsa pokračoval vo svojej 
činnosti a  už v  marci sa konal stolnotenisový tur-
naj a pripomenuli sme si aj 190. výročie narodenia 
Pavla Dobšinského. Do súťaže v kreslení rozprávok 
sa zapojili žiaci základných škôl a po vyhodnotení 
a  ocenení víťazov sme strávili príjemný večer  čí-
taním povestí tohto velikána. Okrem obyčajových 
zvykov sme oslávili Deň žien a  na konci apríla 
postavili mája. V  máji sa na svoje miesto vrátila 
pôvodná riaditeľka DMS vo Fiľakove Miroslava 
Podhorová. Zároveň však prevzala aj lučenecký 
dom a  prišlo letné obdobie plné akcií. Júl máme 
tradične spojený s krojovaným výstupom na hrad 
Šomoška a s Medzinárodným detským folklórnym 
festivalom, na ktorom sa tento rok zúčastnili až dva 
súbory z ďalekej Vojvodiny a po prvýkrát aj domá-
ci súbor Rakonca. Festival sme zahájili v piatok za 
spevu slovenskej a  matičnej hymny a zapálením 
Vatry zvrchovanosti. 

Aj keď to bol finančne náročný rok, predsa sme 
v októbri pozvali našich starších matičiarov a  pri 
krátkom programe, o  ktorý sa postarali domáci 
DFS Jánošík a moderátor Martin Kopor, sme strá-
vili príjemný večer.

V novembri sme objavovali talenty na speváckej 
súťaži „Spievankovo“ a spolu s porotou sme dospeli 
k záveru, že ich tu máme mnoho. Záver roka zvykol 
patriť posedeniu pri jedličke a programu Vianočná 
hviezda. Pre rekonštrukciu Klubu sme si však ten-
to rok pripravili vianočné posedenie v priestoroch 
nášho matičného domu, kde si členovia výboru 
MsO MS a folkloristi zhrnuli uplynulý rok a záro-
veň hľadali nové možnosti, aby do DMS vo Fiľakove 
pritiahli čo najviac návštevníkov.

Miroslava Podhorová, riaditeľka 

Od privítania prvých pobytových klientov v  do-
move dôchodcov vo Fiľakove ubehlo viac ako 

10 rokov. Za tento čas organizácia prešla mnohými 
zmenami, popasovala sa s väčšími či menšími prob-
lémami, aby v konečnom dôsledku našla spôsob, ako 
pomôcť každému, kto o pomoc v oblasti sociálnych 
služieb požiadal. 

Kľúčovým problémom roka 2018 bolo zabezpeče-
nie opatrovateľskej služby v  teréne podľa požiada-
viek klientov. Z roka na rok stúpa počet žiadateľov 
o túto službu, a tak musela organizácia navýšiť per-
sonálne obsadenie úseku. Vysoké stupne odkáza-
nosti klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia 
opatrovateľskej služby, si zase vyžiadali posilnenie 
zdravotného a prevádzkového úseku. Pre zlepšenie 
manuálnych výkonov organizácia zabezpečila nový 
elektrický zdvihák na manipuláciu s  imobilnými 
klientmi a  osadila novú nadrozmernú vaňu, ktorá 
umožní vykonávať hygienu imobilných klientov 
a  klientov s  vysokou nadváhou. Doteraz kúpanie 
takýchto osôb bolo možné len na lôžku. Z vlastných 
prostriedkov organizácia zakúpila kotol na ohrev 
vody, doplnila vybavenie ako invalidné vozíky, cho-
dítka, prenosné WC, stoličky, PC a tlačiarne. 

Menia svoje plány na činy

Dom Matice slovenskej má 
za sebou turbulentný rok

Zvýšené nároky na administratívu a  kvalitu slu-
žieb, realizácia ošetrovateľských úkonov a  nárast 
počtu jednotlivých činností pri výkone sociálnych 
služieb, si vyžiadali zefektívnenie chodu organizá-
cie prostredníctvom nového informačného systému 
CYGNUS. Zamestnanci za pochodu absolvovali 
školenia a teraz sa učia aplikovať možnosti progra-
mu v praxi. Prvotné obavy či to dokážeme, odchá-
dzajú do úzadia a  my každým dňom zisťujeme, že 
nám odpadáva veľa mechanických úkonov a máme 
viac času na klientov.

Pri práci s  klientmi je prvoradý záujem o  podpo-
ru ich individuálnych potrieb a  požiadaviek, snaha 
spestriť ich každodenný život, priniesť potešenie 
z rôznych podujatí a poskytnúť im maximálny kom-
fort v  rámci možností, ktoré máme. Celý rok, ako 
aj všetky predchádzajúce, sú zamerané na klienta, 
na starého a chorého človeka, ktorý si zaslúži dožiť 
posledné roky života v  príjemnom prostredí, v  sta-
rostlivosti ľudí, ktorých táto práca baví a napĺňa. Ko-
lektív Nezábudky je kopou obyčajných, obetavých, 
pracovitých, niekedy vyčerpaných, ale vždy ochot-
ných a zodpovedných ľudí. Bez nich by koncoročná 
bilancia premeny plánov na reálne výsledky nebola 
možná. 

Mária  Veliká, riaditeľka n.o.          

FOTO - VPS

FOTO - DMS Fiľakovo
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove  vo februári 2019

do 05. 02. 
Výstava „Fiľakovskí rómski hudobníci a kapely“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

06. 02.

Hudobné ročné obdobia – zimný koncert klasickej hudby: 
Beliczay Quartet
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

17:00

08. 02. 

Otvorenie výstavy Základnej umeleckej školy vo Fiľakove 
„Kúsky histórie v 21. storočí“
Výstava potrvá do 28.02.2019
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria 
Organizátor: Základná umelecká škola vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16:30

15. 02.

LiteraTúra – netradičná hodina literatúry pre 3.–4. ročník 
gymnázia s VJM
Miesto: Gymnázium
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnost-
ných menšín.

11:35

22. 02.

LiteraTúra – netradičná hodina literatúry pre 8. – 9. ročník ZŠ 
a 1.–2. ročník gymnázia s VJM
Miesto: Gymnázium
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnost-
ných menšín

12:50

Fiľakovský hrad a Hradné múzeum 
Hradné múzeum má za sebou úspešný 
rok a o  jeho výsledky by sme sa radi 
podelili aj s  čitateľmi. Naša inštitú-
cia, ktorá v roku 2018 zaznamenala 
rekordný počet – viac ako 31 000 
návštevníkov, opäť pripravila množ-
stvo zaujímavých programov a výstav. 
Tradičnému marcovému otvoreniu 
turistickej sezóny predchádzala nová 
iniciatíva, ktorá zožala veľký úspech. 
Novoročný trojkráľový výstup na 
hradný vrch, s otvorením dlhodobo 
neprístupných, tajomných chodieb 
pod hradom, zaujal takmer 1700 
návštevníkov. V týchto podzemných 
chodbách je už od mája otvorená aj 
výstava regionálnej histórie. Inšta-
lácia s názvom Fiľakovo/Fülek 1938 

- 1945, zameraná na obdobie druhej 
svetovej vojny, je doplnená bohatým 
textovým a obrazovým materiálom, 
vypracovaným na základe spomienok 
miestnych obyvateľov na uvedené ob-
dobie. Ich osobné rozpravy zachytáva 
aj dokumentárny film, ktorý si kon-
com roka mohli záujemcovia pozrieť 
v mestskej knižnici. Po otvorení tu-
ristickej sezóny nasledovalo obľúbené 
jarné podujatie Noc múzeí a  galérií, 
kedy sa v rámci bohatého programu 
uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie 
novej, umelecky zdobenej vstupnej 
brány hradu. Začiatkom júna patrilo 
hradné nádvorie opäť tým najmenším, 
kde sa počas Dňa detí mohli zapojiť 
do rôznych dobových šikovnostných 
súťaží. Vďaka finančnej podpore 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja (BBSK) a  Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín 2018 
sa tretí júnový víkend uskutočni-
li XIX. Fiľakovské hradné hry. Po 

Rok 2018 v Hradnom múzeu
obsadení hradu Turkami, zabávali 
návštevníkov interaktívne stanoviš-
tia zamerané na orientálnu kultúru,  
ukážky hudby, tureckého spôsobu ži-
vota, umenia a remeselníctva a mno-
ho ďalších atrakcií. Nasledujúci deň 
sa v réžii OZ Fiľakovskí vlci konala 
už čoraz obľúbenejšia Medzinárod-
ná súťaž v   historickej lukostreľbe. 
Turistickú sezónu zavŕšila výstava 
s názvom Krása v ohni zrodená, kto-
rá predstavila hutnícke sklo z územia 
niekdajšieho Horného Uhorska, po-
chádzajúce zo súkromnej zbierky Vil-
mosa Ladóczkeho. Hrad bol aj v  roku 
2018 dejiskom mnohých ďalších kul-
túrnych podujatí. 
     Je dôležité vyzdvihnúť aj niekoľ-
komesačné archeologické, sanač-
né a  stavebné práce v areáli hradu 
a  v  blízkosti Podhradskej ulice. Vďa-
ka týmto aktivitám sa obnovila dre-
vená rampa vedúca do Peréniho 
bašty, a   uskutočnila sa komplexná 
rekonštrukcia jednej z delových bášt 
na dolnom nádvorí hradu. Stavba sa 
v  budúcom roku zastreší a  poskytne 
tak nový využiteľný priestor pre náv-
števníkov. Terénny výskum v podhra-
dí taktiež priniesol množstvo nových 
informácií a hodnotných archeolo-
gických nálezov, ktoré obohatili tak 
doterajšie znalosti, ako aj  zbierkový 
fond inštitúcie.  Hradné múzeum 
v  rámci odbornej muzeologickej čin-
nosti zrealizovalo počas roka celkovo 
10 úspešných projektov. Za pomoci 
príspevku z Fondu na podporu ume-
nia (FPU) sa naša zbierka rozšírila 
o dve prelamované palócke lavice 
a  o päť malieb miestnych súčasných 
umelcov. FPU podporil aj zariade-
nie interiéru podzemných chodieb 

hradného vrchu z obdobia 2. svetovej 
vojny, pričom ventilačný systém sa 
vybudoval z  finančného príspevku 
BBSK, ďalej akvizíciu knižničného 
fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove 
v oblasti odbornej literatúry pre štu-
dentov a  dospelých, ako aj vydanie 
zborníka príspevkov z  konferencie 

– druhého dielu série publikácií Hrad-
ného múzea s názvom Discussiones 
Filekienses. Zborník s názvom Pa-
miatky rodov Koháryovcov a Coburgov-
cov od Tekova po Gemer sa verejnosti 
predstaví vo februári, spoločne s tre-
tím dielom série s názvom Štúdie ku 
koháryovským majetkom v Novohradskej 
stolici (1647–1731). 

Mestské vlastivedné múzeum, mest-
ská knižnica, Novohradské turistic-
ko-informačné centrum 

Mestské vlastivedné múzeum po-
skytlo priestor podobne zaujíma-
vým podujatiam počas celého roka. 
S dôrazom na umelcov fiľakovského 
pôvodu sme sa tentokrát zamerali 
na prezentáciu diel a zbierok Gizely 
Schneiderovej, Jozefa Jacsmenyíka, 
Zoltána Schnelczera a Petra Kovác-
sa Garpa. Do podujatí Palóckych dní 
a Dní mesta Fiľakovo sme sa zapojili 
aj s netradičnou „Bunker túrou”. Ka-
lendárny rok zavŕšila vernisáž vý-

stavy pripomínajúcej  fiľakovských 
rómskych hudobníkov a  kapely, kto-
rú sprevádzala príjemná atmosféra 
so živou hudbou a zdobením via-
nočného stromčeka. Knižničný fond 
mestskej knižnice sa v tomto roku 
rozšíril o 992 zväzkov. Popri novin-
kách čakali na čitateľov aj tematické 
prednášky, prezentácie kníh a pre-
mietania, kým tí najmenší sa mohli 
zapojiť do podujatia Noc s Anderse-
nom a mnohých ďalších interaktív-
nych programov. Pracovníci NTIC 
aj v tomto roku reprezentovali naše 
mesto na veľtrhoch cestovného ruchu 
v Budapešti, Brne a v Bratislave, kde 
predstavili aj novú propagačnú bro-
žúru v anglickom jazyku, určenú pre 
zahraničných návštevníkov Fiľakova 
a okolia. Jej slovenskú a maďarskú 
verziu si môžu záujemcovia zaobsta-
rať v kancelárii NTIC. Dúfame, že 
naše múzeá a knižnica boli aj v tom-
to roku zaujímavými alternatívami 
voľnočasových aktivít, kam sa oplatí 
opäť zavítať. V tejto viere vás očaká-
vame v roku 2019! Na záver dovoľte, 
aby som v mene kolektívu Hradného 
múzea vo Fiľakove zapriala všetkým 
čitateľom a priateľom hradu úspešný 
nový rok!  

Viktória Tittonová, riaditeľka

22. 02.

LiteraTúra – čitateľská beseda
Miesto: Európa Bar
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Európa Bar
Beseda prebieha v maďarskom jazyku.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnost-
ných menšín.

17:30

26. 02.

Čitateľská beseda s Jozefom Banášom,
prezentácia autorovej novej knihy:  PREBIJEM SA! - ŠTEFÁ-
NIK. MUŽ ŽELEZNEJ VÔLE 
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

17:00

28. 02. 

UDVart Klub – premietanie filmu Veľký Lebowski 
Miesto: Európa Bar
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Európa Bar

16:30

28. 02.

Predstavenie novovydaných odborných publikácií HMF:
„Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po 
Gemer”

„Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici 
(1647–1731)”
Miesto: Zasadačka MsÚ vo Fiľakove 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16:30

Novoročný výstup na hrad 2018. FOTO - HMF
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Osem regionálnych, celoslovenských a  me-
dzinárodných festivalov, viac ako dvadsať 

mestských a menších podujatí, pätnásť programov 
pre deti a  dvanásťtisíc návštevníkov, je bilanciou 
Mestského kultúrneho strediska (MsKS) vo Fiľa-
kove v roku 2018. Na budove kultúrneho strediska 
prebiehala rekonštrukcia, ale napriek núdzovému 
režimu má MsKS za sebou úspešný rok. Jeho kan-
celárie sú dočasne presťahované do budovy podni-
kateľského inkubátora na Biskupickej ceste, jeho 
majetok je uložený v inštitúciách mesta, čím sa stalo 
usporiadanie vonkajších podujatí komplikovanej-
ším. Museli sa nájsť nové prechodné miestnosti pre 
predchádzajúcich nájomníkov a  pre súbory MsKS 
tiež bolo potrebné zabezpečiť podmienky na ich 
fungovanie. Kultúrnemu stredisku sa podarilo, aj 
napriek zdĺhavému sťahovaniu, usporiadať svoje 
tradičné podujatia, klesol len počet divadelných 
predstavení. Keďže sa MsKS v predošlom roku mu-
selo zaobísť bez divadelnej sály, nemohlo poskytnúť 
svoje priestory ani mestským podujatiam. Tie orga-
nizátori museli uskutočniť inde, často v  skromnej-
ších podmienkach. 

Podujatia MsKS, podobne ako v  predchádza-
júcich rokoch, mali vysokú návštevnosť. Naprí-
klad tanečné domy usporiadané v  rámci podujatí 
Spoznajme sa!, Svetový deň tanca, Mestský deň detí 
alebo Vianočný jarmok spojený s festivalom Hudba, 
náš spoločný jazyk. Hoci na festivale UDVart po-
sledné dva dni prekazil dážď, mali sme aj podujatia, 
ktoré dosiahli rekordný počet návštevníkov. Ta-
kými podujatiami boli Ples mesta Fiľakovo, XIII. 
ročník Palóckej Veľkej noci na Fiľakovskom hrade 
a  III. Zraz veteránov. Vysokú návštevnosť mali aj 
programy Palóckych dní a Dní mesta, obzvlášť zá-
verečný program festivalu – operetné predstavenie. 

V roku 2018 sa usporiadali aj podujatia, ktoré sa 
v  predchádzajúcom roku neuskutočnili. V septem-
bri bolo naše mesto miestom realizácie celoštát-
neho festivalu (MsKS pomohlo pri organizovaní 
galaprogramu Eszterlánc – Celoštátny festival 
detských folklórnych súborov), v júni sa vo Fiľako-
ve uskutočnil otvárací ceremoniál cezhraničného 
podujatia Lesná hudba. Hoci Medzinárodný diva-
delný festival, v  rámci ktorého sa v  predchádzajú-
cich rokoch uskutočnilo viac ako 20 predstavení 

ročne, v  tomto roku kvôli  obnove budovy MsKS 
nebol usporiadaný, deti a  milovníci divadla ne-
ostali bez divadelných predstavení. V roku 2018 sa 
uskutočnilo 11 detských predstavení a 3 divadelné 
predstavenia pre dospelých, ktoré boli väčšinou sú-
časťou vonkajších podujatí. Počas roku sme privítali 
formáciu Hugo Kauder Trio, Symfonický orchester 
z  Egru, kapelu Rusín Čendeš Orchestra, blogera 
Jána Benčíka, štátneho tajomníka ministerstva 
kultúry Konráda Rigóa, hudobnú kapelu Csángál-
ló z Budapešti, hudobnú formáciu Cirkus Brothers 
z Čiech, indický folklórny súbor Shilpagya, sku-
piny Modus Memory, Bon Bon a  Piramis, kapelu 
Kaschauer Klezmer Band a  mnoho ďalších. Mest-
ské kultúrne stredisko v  predchádzajúcom roku 
spolupracovalo s  viac ako štyridsiatimi partnermi, 
vstupenky si zakúpilo vyše štyritisíc návštevníkov. 
Trojštvrtinová väčšina podujatí organizovaných 
v roku 2018 bola bezplatná, navštívilo ich osemtisíc 
návštevníkov. 

Pod záštitou kultúrneho strediska celý rok pra-
videlne tvorili aj mestom podporené skupiny:  
spevácke zbory Melódia a  Pro Kultúra, folklórne 
súbory a  detské folklórne súbory Jánošík a  Ra-
konca a  divadelný súbor Zsákszínház. Folklór-
ny súbor Rakonca získal výborné ocenenia na 
piatich celoslovenských a zahraničných festivaloch 
a  v  zastúpení mesta sa zúčastnilo na ôsmich vý-
znamnejších podujatiach doma i  v zahraničí. Pre 
deti aj tomto roku prebiehala výučba tanečného 
športu a baletu, s podporou kultúrneho strediska sa 
rozšírilo aj vybavenie bábkového divadla MeseFi-
gurák, ktorého členovia účinkovali na podujatiach 
mesta šesťkrát. Najnovšia skupina MsKS, spevác-
ka skupina Foncsik, mala tiež pravidelnú činnosť 
a hneď v prvom roku mala dvanásť vystúpení. Naše 
skupiny mali v roku 2018 220 členov, z toho 80 detí.  
Fungovala aj Umelecká dielňa FOLT formou rôz-
nych workshopov a  uskutočnil sa aj bezplatný 
anglický jazykový kurz. Koncom roka odštarto-
vala nová činnosť pod názvom UDVart Klub, kto-
rá bude pokračovať aj v  novom roku. Do týchto 
pravidelných činností sa zapojilo 170 mladých. 
MsKS pravidelne informuje verejnosť o  svojich 
programoch (ročne 500 mediálnych ohlasov), pre-
vádzkuje webovú stránku (www.kultura.filakovo.

sk), nepretržite je aktívne na sociálnych sieťach 
a ponúka možnosť zakúpenia vstupeniek online.

Kultúrne stredisko svoje celoročné podujatia 
a  fungovanie svojich skupín zabezpečuje prostred-
níctvom dotácii získaných z projektov, ktorých 
počet sa každoročne zvyšuje. Oproti roku 2015, 
kedy bolo 6 úspešných projektov, v roku 2018 ich 
bolo 13 a získaná finančná podpora sa tiež zvýšila 
zo sumy 9-tisíc na 25-tisíc eur. Naše podujatia sa 
realizovali s finančnou podporou Fondu na podpo-
ru kultúry národnostných menšín, Banskobystric-
kého samosprávneho kraja a NKA (MR).

Kolektív kultúrneho strediska – aj napriek nú-
dzovému režimu – sa snažil o plynulé fungovanie 
MsKS a  realizáciu kvalitných programov, a  to so 
šiestimi zamestnancami – s  5 plnými úväzkami 
a jedným polovičným úväzkom. Veľká vďaka patrí 
každej inštitúcii, ktorá pomáhala pri sťahovaní 
a odložení majetku i tým, ktoré počas celého roka 
zabezpečovali priestory pre fungovanie súborov 
MsKS. Ďakujeme všetkým návštevníkom za záujem 
o naše podujatia a za každé milé slovo.

V  roku 2019 plánujeme ďalšie novinky: pre 
milovníkov hudby koncerty jazzovej a  klasickej 
hudby, pre milovníkov divadla rôzne divadelné 
predstavenia, oslávime 40. výročie založenia di-
vadelného súboru Zsákszínház, pokračovať bude-
me v  činnostiach UDVart Klubu a  v  literárnych 
programoch LiteraTúra, samozrejme, nebudú chý-
bať ani veľké podujatia a festivaly.

V mene celého kolektívu MsKS prajem všetkým 
šťastný nový rok plný kvalitných kultúrnych zážit-
kov.

Andrea Illés Kósik, riaditeľka 

MsKS fungovalo v roku 2018 prevažne bez budovy

Vianoce vo Fiľakove

Palócke dni 2018. FOTO - MsKS

Vianoce v múzeu. FOTO - HMF

Nová dekorácia. FOTO - kk Vianočný jarmok. FOTKY - MsKS

Jarmok s programom pred radnicou. Hudba, náš spoločný jazyk.                    Text pod foto - kk

http://www.kultura.filakovo.sk
http://www.kultura.filakovo.sk
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Aj tohtoročnú  plesovú sezónu ot-
voril tradične Ples Mesta Fiľako-

vo, ktorý sa uskutočnil 12. januára, 
tentokrát vo vinárni Kállai. Na rep-
rezentatívny večer boli pozvaní člen-
ovia mestského zastupiteľstva, vedúci 
mestských inštitúcií či riaditelia mi-
estnych veľkopodnikov. Na podujatie, 
propagované prostredníctvom soci-
álnej siete a  plagátov, si však mohol 
zarezervovať stôl ktokoľvek, kto si zo 
širokej plesovej ponuky vybral práve 
ten mestský. 

Ples otvorili vystúpenie sólistov fol-
klórneho súboru Rakonca a príhovor 
primátora, po nich nasledovala voľná 

Folklórny súbor Jánošík v  roku 
2018 začal svoju tretiu sezónu 

pri MsKS vo Fiľakove vystúpením 
na podujatí Palócka Veľká noc na 
Fiľakovskom hrade. V  tomto „osmič-
kovom“ roku sme sa v súbore nenahá-
ňali za počtom vystúpení. Orientovali 
sme sa na väčšie folklórne festivaly, 
na ktorých sme sa ešte doteraz ne-
predstavili. 

A  tak sme okrem tradičných 
podujatí, ako sú Stretnutie Slovákov 
na Ratke či  dni obcí Buzitka, Holiša, 
Veľká nad Ipľom, Breznička alebo 
Šiatorská Bukovinka, v  auguste vy-
stupovali s  30-minútovým reprezen-
tačným programom všetkých zložiek 
súboru aj na festivaloch Jánošíkove 
dni v Terchovej a Očovská folklórna 
hruda. Najmä z festivalu v Terchovej 
sme si odniesli kopec zážitkov. Mno-
hí sme boli prvýkrát v kraji Jánošíka, 
ktorého meno máme v názve súboru. 
Za zmienku stojí aj fakt, že keď mode-
rátor ohlásil naše vystúpenie, prišiel 
medzi nás do zákulisia aj podpredse-
da parlamentu Béla Bugár, s ktorým 
sa mnohí z nás aj odfotili. 

Ani o  týždeň neskôr na Očovskej 
hrude sme nespravili hanbu nášmu 
regiónu. Stretli sme sa tiež s význam-

nými folkloristami, napríklad 90-roč-
ným prof. Milanom Križom, top spe-
vákom, ktorý neraz vystupoval aj na 
našich podujatiach v  Trebeľovciach 
či vo Fiľakove, ako i s priateľmi z Voj-
vodiny - FS Šafárik z Nového Sadu.

Koncom augusta sme v spolupráci 
s obcou Trebeľovce zorganizovali už 
7. ročník Folklórneho festivalu Tre-
beľovce 2018, kde okrem iných vystú-
pil aj jubilujúci FS Partizán z Banskej 
Bystrice. Tohto roku nás postretli 
aj dve milé udalosti, a  to súborové 
svadby. Najprv si v máji povedali áno 
Judka Ivaničová a Pavel Lalík a v au-
guste zase Zuzana Molnárová a Ma-
rek Budáč. Žiaľ, v  novembri sme sa 
navždy rozlúčili s našim muzikantom 
z  ĽH Ďatelinka, jej zakladajúcim čle-
nom Alexandrom Uglerom.

Záverom by som chcel poďakovať 
všetkým členom súboru za aktívnu 
prácu v  roku 2018 a  osobitne našim 
muzikantom, pod vedením Ondreja 
Molotu, a popriať všetkým súboris-
tom i našim priaznivcom zo širokého 
okolia, veľa zdravia, šťastia a pohody 
v  roku 2019 a  verím, že sa budeme 
stretávať rovnako často, ak nie častej-
šie, ako v roku minulom.

Jozef Šulek

Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov prešla v roku 2018 

zásadnými zmenami. Začiatkom feb-
ruára sa konala Hodnotiaca členská 
schôdza s  voľbami nového výboru 
a mestskej rady. Okrem nového pred-
sedu MsO Juraja Jelíneka máme vo 
vedení aj čestného predsedu, ktorým 
sa  stal zakladateľ MsO Milan Chy-
til. Vo výbore i v mestskej rade bolo 
zmien ešte viac, ale najväčšou z nich 
bolo miesto uskutočňovania našich 
veľkých podujatí. Akcie venované 
oslavám MDŽ, 1. mája, našich jubi-
lantov či koncoročný Mikulášsky ve-
čierok, navštevuje v  priemere okolo 
150 účastníkov. Počas rekonštrukcie 
priestorov MsKS sme sa preto mu-
seli poobzerať po takých náhradných 
miestach, aby vzdialenosťou, bezba-
riérovosťou, no predovšetkým kapa-
citou, našim akciám vyhovovali. Tou-
to cestou sa chceme ešte raz úprimne 
poďakovať riaditeľovi Rolandovi 
Bozóovi a  zamestnancom ZŠ Š. Ko-
háryho II. a  ich školskej jedálne, za 
vytvorenie podmienok a poskytnutie 
telocvične na naše podujatia. Na troch 
kultúrnospoločenských akciách sa 
zúčastnilo takmer 500 členov, ich ro-
dinných príslušníkov a hostí. Len na 
oslavách 1. mája, ktoré sme organizo-
vali v spolupráci s Klubom dôchodcov 
vo dvore Vigada a  našej kancelárii, 
sa zúčastnilo vyše 170 členov našej 

Klub dôchodcov (KD) vo Fiľakove 
bol mestom zriadený ešte v roku 

1987 za účelom vytvorenia podmie-
nok na záujmovú a kultúrnu činnosť, 
udržiavania fyzickej i  psychickej ak-
tivity seniorov, poberateľov starob-
ného alebo invalidného dôchodku. 
Od októbra 2017 je vedúcou Elena 
Lipničková a  klub má aj svoj výbor, 
ktorý si členovia vytvorili. Momen-
tálne má vyše 130 zapísaných a  pla-
tiacich členov (členské je vo výške 2 € 
na osobu na rok). Činnosť klubu sa od 
tohto termínu opäť naplno rozbehla 
a  počas roka 2018 sme uskutočnili 
celkovo 25 podujatí mimo priestorov 
klubu a  pravidelne dve popoludnia 
v týždni – pondelok a streda – patri-
li našim posedeniam priamo v klube. 
Stretávali sme sa pri družných bese-
dách, ochutnávkach našich špecialít či 
rôznych oslavách narodenín a menín 
našich členiek a členov. Z väčších ak-
cií vyzdvihnem 165-člennú účasť na 
siedmich divadelných a kabaretných 
predstaveniach (tento rok v  divadle 
BST v Lučenci), spolu vyše 300-člennú 
účasť na ôsmich zájazdoch, prevažne 
za kúpaním, do Kováčovej, maďar-
ských miest Ónód, Bogács, Zsóri 
a Jászárok Szálás a na krásnom výlete 
do Betliara a Ochtinskej aragonitovej 
jaskyne. Úspešné boli tiež naše veľké 
podujatia k MDŽ, Dňu matiek, Osla-
vy 1.mája, Oslavy jubilantov, Posede-

nie s  Mikulášom či Silvestrovská zá-
bava, na ktorých sa zúčastnilo celkom 
viac ako 320 členov. Medzi obľúbené 
aktivity patria šesťdňové seniorské 
pobyty v Bojniciach a  Piešťanoch, 
za veľmi výhodnú cenu, kde sa na 
troch pobytoch vystriedalo celkovo 
78 účastníkov. Touto cestou chceme 
poďakovať vedeniu mesta Fiľakovo 
a primátorovi Attilovi Agócsovi za 
finančnú a morálnu podporu a ústre-
tovosť pri našich aktivitách, riadite-
ľom a  pracovníkom VPS, MsKS, ZŠ 
na Školskej ulici i ZŠ Š. Koháriho II. 
a tiež všetkým sponzorom za ceny 
a materiálne dary na naše podujatia.

Elena Lipničková, vedúca KD

MsO. Za finančnú pomoc vo výške 
1000 eur na všetky tri podujatia patrí 
naša vďaka primátorovi mesta Attilo-
vi Agócsovi a všetkým poslankyniam 
a  poslancom za to, že nám ju odsú-
hlasili. Tiež sa chceme poďakovať za 
300-eurovú dotáciu na akciu Stretnu-
tie generácií XIV. poslancom BBSK 
a vedeniu firmy Ekoltech a ostatným 
podnikateľským subjektom vo Fiľa-
kove za krásne ceny do tomboly na 
našich podujatiach. Všetkým prajeme 
úspešný a pokojný rok 2019 a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu.

 Juraj Jelínek, predseda MsO JDS 

MsO JDS bilancuje rok a ďakuje partnerom V Klube dôchodcov vládla spokojnosť

Jánošík sa predstavil v Terchovej i OčovejMestský ples bol opäť noblesný
zábava. Do hudby hrala kapela Infi-
nity Music Band a hviezdou večera 
bol Peter Šrámek, slovenský spevák 
známy aj v Maďarsku. Na vkusne 
prestretých stoloch nechýbali gast-
ronomické pochúťky ani vynikajúce 
nápoje. Najlepšie momenty plesu za-
chytil objektívom Zoltán Schnelczer. 
Úroveň spoločenského podujatia 
zvýšili aj hodnotné tombolové ceny. 

Ďakujeme každému, kto podujatie 
akokoľvek podporil a tiež plesajúcim 
hosťom za to, že svojou prítomnosťou 
prispeli k dobrej atmosfére poduja-
tia.   

Kinga Palčová, MsKS

FOTO - Zoltán Schnelczer

Mikulášsky večierok. FOTKY - MsO JDS

Pečenie koláčov a predvianočný punč. FOTO - KD
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Rok 2018 ponúkol žiakom Gymnázia vo Fiľako-
ve množstvo príležitostí a výziev. Vyučovacie 

hodiny, krúžky a príprava na rôzne súťaže, priniesli 
pre Alma Mater opäť množstvo úspechov. Kvalita 
školy nemôže byť určovaná výlučne z výsledkov sú-
ťaží, ale v konečnom dôsledku tieto aktivity, na kto-
rých si naši študenti môžu zmerať svoje schopnosti 
na národnej a medzinárodnej úrovni, presviedča-
jú verejnosť o kvalite procesov v škole a  teraz ich 
chceme prezentovať aj Fiľakovčanom.

Pre nás je už prirodzené, že naše študentské di-
vadlá malých javiskových foriem vyhrávajú na rôz-
nych divadelných festivaloch. Inak tomu nebolo ani 
v  tomto roku. Tentokrát členovia súboru Apropó 
naštudovali klasickú hru Luisistratos od Aristofa-
na, ale okorenili ju o  moderný študentský humor. 
Vďaka nápaditej réžii vedúcej súboru Zsuzsanny 
Szvorák a  talentu jeho členov, získali hlavnú cenu 
55. ročníka divadelného festivalu Jókaiho dni. Žia-
ci osemročného gymnázia, členovia súboru Zsi-
bongó, pri  príležitosti spomienkového roka kráľa 
Mateja Korvína, naštudovali hru „Stratená pravda“. 
V  Dunajskej Strede získali za svoj výkon nielen 
zlaté pásmo, ale aj hlavnú cenu študentskej poroty 
a uznanie odbornej poroty. Ich výkon odmenili špe-
ciálnou cenou najpôsobivejšieho predstavenia.
V  septembri 2018 sa naša ponuka divadelných sú-
borov rozšírila, pretože aj na slovenskej sekcii gym-
názia vzniklo divadelné zoskupenie.

Naša škola má za úlohu nielen výchovu v mate-
rinských jazykoch, ale aj výchovu jazykovej kultúry. 
Aj tu sme dosahovali úspechy. Náš žiak Peter Lukács 
vyhral celoslovenskú súťaž Pekná maďarská reč. 
Mnohostrannosť našich žiakov dokumentuje aj fakt, 
že Peter Lukács nie je len majstrom hovoreného slo-
va, ale je úspešný aj v prírodovedných predmetoch. 
V informatickej súťaži Infoprog 2018 obsadil prvé 
miesto v kategórii programovania nielen v celoslo-
venskej, ale aj v medzinárodnej časti zápolenia. Nie 
je však jediný vynikajúci študent v prírodovedných 

Gymnázium zažiarilo nielen na poli robotiky

predmetoch, pretože v užívateľskej kategórii súťaže 
dosiahol rovnaký úspech aj Adrián Szacsko.  

V  súťaži Prírodovedný triatlon sa na stupne ví-
ťazov postavil náš trojčlenný tím, ktorý riešením 
matematických, fyzikálnych a informatických úloh 
obsadil v celoslovenskej konkurencii tretie miesto.

Pre žiakov, ktorých zaujíma robotika, je množ-
stvo súťaží v  tejto disciplíne. Na tohtoročnej 
celoštátnej súťaži RBA sa opäť darilo členom nášho 
krúžku Robotiky. V  kategórii diaľkovo riadených 
áut (LEGO-Racing) naše družstvo Larimores obsa-
dilo 1. miesto a  družstvo RoboBoss 2. miesto spo-
medzi 52 družstiev. Družstvo Larimores následne 
vyhralo súťaž RoboRave v kategórii SUMO, ktorú 
organizuje Žilinská univerzita.

Ak navštívite webovú stránku školy, získate viac 
informácií o  našich výsledkoch, pretože pre nedo-
statok miesta v  tomto článku nemôžeme informo-
vať o ďalších úspechoch na športových, šachových, 
literárnych, vedomostných súťažiach, olympiádach, 
o projektoch Erasmus+, Smart Communities či IT 
Académii. Dúfame, že naše úspechy si všimnú aj 
tí, ktorí si v súčasnosti vyberajú strednú školu pre 
svoje ďalšie štúdiá. Boli by sme radi, ak by sa od sep-
tembra čo najviac nových prvákov pripojilo k mno-
hostrannému životu našej inštitúcie.

László Molnár, riaditeľ

Materská škola – Óvoda na Daxnerovej ulici vo 
Fiľakove uzatvorila rok 2018 úspešne. Prevádz-
kuje 8 tried s  počtom detí 162, z  toho 4 triedy 
s  výchovným jazykom slovenským a  4 triedy 
s jazykom maďarským. Pedagogický personál tvorí 
17 pedagógov a technický personál pozostáva z  9 
zamestnancov. 

Bilancovanie roka prebieha asi v každej organi-
zácii, zariadení či škole. Je veľmi dôležité, aby si ich 
zamestnanci vytýčili ďalšie ciele a aby sa posúvali 
vpred. Preto tak konáme teraz aj my a pozastavu-
jeme  sa, hodnotíme našu prácu, ale spomenieme si 
aj na naše nedostatky.  V neposlednom rade je dô-
ležitá zostava kolektívu, ktorému touto cestou vy-
jadrujem veľkú vďaku a uznanie, lebo sa vo veľkej 
miere  pričinil o bezproblémový, zdravý chod školy 
v tomto roku. 

Spolu sme zorganizovali množstvo aktivít, kto-
ré sú súčasťou nášho školského vzdelávacieho 
programu pod názvom Dúha,  zameraného hlavne 
na zdravý vývin našich detí, na zdravé prostredie 
a  na zachovanie ľudových tradícií. Cieľom tých-
to aktivít, prelínajúcich sa celou našou výchovno 

– vzdelávacou činnosťou, je, aby sme deťom vytvo-
rili príjemné prostredie pre ich každodenný pobyt 
v našej škole, aby sa cítili ako doma a hlavne, aby 

Naša škola sa každoročne zúčastňuje veľké-
ho množstva súťaží, olympiád a projektov. 

Máme veľa šikovných žiakov a sme na nich aj pat-
rične hrdí. Víťazia nielen v predmetových olympiá-
dach, výtvarných súťažiach, ale získavajú ocenenia 
v hudobnej i športovej oblasti. 

Každý v  sebe ukrýva množstvo schopností, kto-
ré však musí objaviť a potom neustále vzdelávaním 
rozvíjať. Úspech spočíva v konaní a my sa snažíme 
robiť to najlepšie, čo sa v danej chvíli urobiť dá.  

Pekné výsledky sme s našimi žiakmi dosiahli už 
počas prvých troch mesiacov tohto školského roku. 
V športe je to víťazstvo a postup našich dievčat 
i  chlapcov do krajského kola FLOORBAL SK ligy. 
Vo florbale získali víťazstvo aj naši mladší žiaci na 
Mikulášskom florbalovom turnaji. 3. miesto okres-
ného kola v šachu a postup na krajské majstrovstvá 
získal žiak 7. ročníka Attila Lašák. 

Naši stolní tenisti sa umiestnili na okresnom kole 
na 4. mieste – chlapci a dievčatám sa podarilo vy-
stúpiť na druhý stupienok. Mladšie žiačky Regina 
Balogová, Kristína Bedeová, Lucia Kováčová a Mo-
nika Žigová úspešne reprezentovali našu školu na 
speváckej súťaži Spievajže si spievaj, získali dve 2. 
miesta, 3. miesto a aj cenu poroty.

Okresné kolo umeleckého prednesu pôvodnej 
slovenskej prózy Timravina studnička vyhrala aj 
tento rok deviatačka Bianka Molnárová a v celo-
slovenskom kole prevzala mimoriadne ocenenie. 
Bianka taktiež získala 3. miesto na okresnom kole 
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Odmenu v III. kategórii sa podarilo získať žiačke 
1. ročníka Simonke Hroncovej vo výtvarnej súťaži 
Petrohrad očami detí.

Všetkým žiakom, ich rodičom a pedagógom 
srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprez-
entáciu školy a prajeme mnoho zdaru aj v budúc-
nosti. 

 Zuzana Sznidová

sme na ich tváričkách vyčarili spokojný úsmev. 
V  neposlednom rade do našich aktivít vo veľkej 
miere zapájame aj rodičov, s  ktorými  je veľmi 
dobrá spolupráca. Sú nimi Šarkaniáda, Tekvicová 
paráda, Svetový deň chôdze, Deň materských škôl, 
Vítanie Mikuláša v MŠ, Vianočný program, Zúbky 
ako perličky, Zimné súťaživé aktivity, Návšteva 
mestskej knižnice, Deň poézie a prózy, Svetový deň 
vody, Zelený týždeň, Deň otvorených dverí, Exkur-
zia spojená s  autobusovým výletom na hospodár-
sky dvor, Zápis detí do  MŠ, Deň matiek, Športový 
deň, Športová olympiáda, Detské hry s Geoparkom, 
Koncert v  ZUŠ, Turistika, MDD oslavy, Výlet na 
Šiatorskú Bukovinku, Deň otcov, Prijatie najúspeš-
nejších na MsÚ, Rozlúčka predškolákov a množ-
stvo návštev v základných školách našich budúcich 
prváčikov. Naša materská škola sa zapojila v tomto 
roku aj do rôznych súťaží v speve, kreslení a maľo-
vaní, kde deti získali pekné ocenenia. 

Na záver, no v neposlednom rade, sa nám núka 
do popredia vyzdvihnúť významné spolupodieľanie 
sa na projekte Erasmus+, ktorý bol významným 
medzníkom v oblasti pestovania ľudových tradícií 
u našich detí. Naša škola tento rok uzatvára dvoj-
ročnú prácu na tomto projekte, ktorý dosť ovplyv-
nil chod našej materskej školy. Zúčastnili sme sa ho 

ako jedna z  partnerských materských škôl, ktoré 
pracovali na tomto projekte. Ďalšími partnerskými 
materskými školami  boli kolegovia z  Maďarskej 
republiky - Recsk a  z  Rumunska – Székelyud-
varhely (Odorheiu Secuiesc). Naše deti mali v tomto 
projekte možnosť oboznámiť sa s rôznymi ľudový-
mi zvykmi a tradíciami nášho palóckeho regiónu. 
Osvojili si skúsenosti, napríklad ako dávno prebie-
hali rôzne činnosti – oberanie hrozna, lámanie ku-
kurice, tkanie látky či kobercov, vytváranie nádob 
z hliny a ďalšie iné tradičné remeselnícke činnosti. 
Oboznámili sa s  množstvom ľudových pesničiek 
a  riekaniek z  nášho regiónu a  prerozprávaním 
ľudových rozprávok našich starých materí,  tiež 
z nášho okolia. Vyvrcholením tohto projektu bolo 
vydanie knihy ako metodickej príručky, ktorej krst 
sa uskutočnil koncom roka. Je adresovaná predo-
všetkým učiteľkám MŠ, študentom pedagogických 
škôl, ale aj rodičom a priateľom našej MŠ. 

Uzatvárame bohatý rok plných zážitkov, tvori-
vých aktivít a želáme si jediné: „Šťastný úsmev na-
šich detí!“ 

Prajeme každému šťastlivý nový rok 2019.

Danica Vargová, riaditeľka

ZŠ Farská lúka slovenská: Sme 
hrdí na úspechy našich žiakov

Medzi mnohými aktivitami škôlky vynikal medzinárodný projekt

Rafting na Hrone. FOTO - gymnázium
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Rok 2018 bol pre našu ZŠ na Školskej ulici mi-
moriadne úspešný. Žiaci a  ich pedagógovia 

svojimi dosiahnutými výsledkami počas roka ne-
raz fantasticky zviditeľnili nielen školu, ale aj naše 
mesto, okres a  kraj.  Právom môžeme byť na nich 
hrdí. Ich celoročné spoločné úsilie sa pretavilo do 
vyše stovky rozličných podujatí, aktivít a súťaží. Za 
týmto veľkým číslom sa skrýva obrovské množ-
stvo práce a času, ktoré venovali naši pedagogickí 
a často i nepedagogickí zamestnanci žiakom školy, 
za čo im chcem pri tejto príležitosti vyjadriť veľké 
poďakovanie. My v  škole veríme, že každá naša 
aktivita, ktorú či už počas vyučovania, alebo po vy-
učovaní spolu so žiakmi vyvíjame, má mať v prvom 
rade nejakú vzdelávaciu hodnotu, ktorá smeruje 
k rozvoju ich osobnosti. V  tomto duchu sme reali-
zovali väčšinu našich aktivít.

Ak by sme mali zostaviť prehľad tých najväčších 
úspechov našich žiakov v  uplynulom roku, určite 
musíme pripomenúť ich výsledky v predmetových 
olympiádach. Darilo sa nám najmä v dejepise, bio-
lógii a  geografii. Na obvodnom kole dejepisnej 
olympiády nás v  troch kategóriách úspešne repre-
zentovalo až 6 žiakov, kde najlepšie výsledky do-
siahli Erik Bolla (3.) a Bruno Mitter (1.) s postupom 
na krajské kolo. Bruno tu v silnej konkurencii  ob-
sadil výborné 6. miesto. Títo dvaja žiaci nám robili 
radosť aj na okresnom kole biologickej olympiády, 
odkiaľ Bruno z 2. miesta opäť postúpil na krajské 
kolo do Banskej Bystrice. Z 21 najlepších žiakov 
kraja si počínal fantasticky a obsadil 1. miesto. Naj-
väčší úspech sa dosiahol v geografickej olympiáde. 
Školu na okresnom kole reprezentovalo až 8 žiakov, 
štyria z nich uspeli a najlepšie výsledky dosiahli Pet-
ra Olšiaková (3.) a Bruno Mitter (2.) s postupom na 
krajské kolo. Na kraji bol Bruno z 39 žiakov 2. a po-
stúpil do celoštátneho kola geografickej olympiády 
v Bratislave, kde z 32 súťažiacich obsadil krásne 9. 
miesto. Jeho úspech nás teší o to viac, že zo 4 zástup-
cov nášho kraja bol najúspešnejší. Sú to úspechy, 
ktoré neprichádzajú každý rok a o to viac sú pre nás 
cenné. Gratulujeme Brunovi Mitterovi, ako aj jeho 
učiteľom Anete Burisovej a Matejovi Balážovi, kto-

V znamení cenných výsledkov a vzácnych úspechov

Mapovanie vývoja trhu práce, partnerský kon-
takt, zvyšovanie nášho dobrého mena, to 

všetko patrí medzi prioritné úlohy našej školy. Sna-
žíme sa ich napĺňať svojou činnosťou počas celého 
roka, s čím súvisí aj nábor žiakov základných škôl. 
Každoročne pripravujeme pre žiakov základných 
škôl, ktorí navštevujú deviaty ročník, „Deň otvore-
ných dverí“ formou polytechnického cvičenia. Žiaci 
prejdú všetkými odbormi a  môžu si vyskúšať jed-
notlivé profesie priamo v našich dielňach.

Sme hrdí na to, že sa každoročne zúčastňuje-
me s  exponátmi žiakov na výstave „Mladý tvorca“ 
v  Nitre, kde sa prezentujú stredné školy z  celého 
Slovenska. Je to prínosom pre školu, zviditeľníme 
sa nielen v rámci okresu, ale aj celého Slovenska. 
V  školskom roku 2017/2018 sme usporiadali tretí 
ročník súťaže „ROBOTRONIK“ pre žiakov základ-
ných škôl regiónu. Súťaž mala medzi žiakmi úspech, 
prezentovali tu svoje vedomosti,  za čo boli patrič-
ne odmenení. Každý si okrem diplomu odniesol aj 
vecný dar.

Veľkým prínosom pre školu bude zrealizovanie 
úspešných projektov, do ktorých sa škola zapojila. 
Predovšetkým projekty IROP pod názvom „Bu-
dúcnosť odborného školstva je v  modernizácii a  v  kvali-
te materiálno – technického vybavenia“ a Akčný plán 
rozvoja okresu Lučenec pod názvom „Vytvorenie/
dobudovanie Regionálnych centier vzdelávania a zarade-
nie Tréningových centier“. Pomocou nich sa nám po-
darí obnoviť a  zmodernizovať dielne praktického 
vyučovania. Do modernizácie sú zapojené všetky 
odbory, ktoré na škole vyučujeme. Prínosom týchto 
projektov bude moderné vybavenie dielní odborné-
ho výcviku, rekonštrukcia stolárskej dielne a auto-
dielne, skvalitnenie výučby odborných predmetov a 
lepšie uplatnenie sa v praxi. Od minulého školské-
ho roka sme zapojení aj do projektu „INTERREG“, 
ktorý je zameraný na cezhraničnú spoluprácu (Ma-
ďarská republika). Cieľom tohto projektu je rozvoj 
infraštruktúry.

Škola je v súčasnosti zapojená do projek-
tu ERASMUS+, v  rámci ktorej má nadviazanú 
spoluprácu so zamestnávateľmi v zahraničí 
(Taliansko, Maďarsko) a  realizuje výmenné stáže 
študentov. Žiaci majú možnosť zažiť kultúru iného 
štátu a  regiónu a  spoznať pracovné podmienky 
v zahraničí.

Stredná odborná škola - Szakközépiskola vo 
Fiľakove je škola internátneho typu, určená aj pre 
žiakov z iných regiónov, ktorí majú záujem získať 
pevné základy pre uplatnenie sa na trhu práce, pre 
ďalšie štúdium či vlastnú súkromnú prax. Škola sa 
špecializuje na odborné zamerania strojárenstvo, 
elektrotechnika, drevospracovanie a administratív-
ne práce. 

Agnesa Badinková, SOŠ Fiľakovo

Rok úspešných projektov 
na SOŠ vo Fiľakove

rí Bruna pripravovali. Nezaostávali sme ani v iných 
súťažiach. Tradične sa naši žiaci zúčastňujú takmer 
všetkých športových súťaží, kde často obsadzujú 
popredné miesta. Ich zoznam je dlhý. Uplynulý rok 
naši športovci opäť uspeli v pohybovej súťaži Ľahšie 
to ide ľahšie, kde okrem 2. miesta vo finále získali 
pre školu čistiace prostriedky v hodnote 500 eur.

Aj  minulý školský rok absolvovali naši žiaci zá-
kladný a zdokonaľovací plavecký výcvik, lyžiarsky 
výcvik v Tatrách a školu v prírode v Kremnických 
vrchoch. Rozširovali si svoje znalosti aj formou 
rozličných tematických exkurzií a výletov. Obrov-
skému záujmu sa teší mnoho našich, už tradičných, 
akcií. Zo všetkých pripomeniem len niektoré: Eu-
rópsky deň jazykov, Európsky týždeň športu, Deň 
hrania, Tekvicové popoludnie, Dni fyziky a  ché-
mie, Deň Zeme, Deň vody, Beh olympijského dňa, 
Medzinárodný deň školských knižníc, Deň matiek,  
Letný denný tábor, iBobor, Vianočná akadémia. 
Podrobné informácie o  všetkých našich aktivitách 
sú prístupné  na webovej stránke našej školy. Od ja-
nuára 2018 realizujeme v škole nový projekt Efek-
tívnejšie štúdium, vďaka ktorému sme získali fi-
nančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 
a zo štátneho rozpočtu vo výške 59 166 eur na vy-
tvorenie pracovných miest pre 2 asistentov učiteľa, 
ktorí pomáhajú na vyučovaní našim žiakom so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami. 

Na záver sa chcem zamestnancom a žiakom 
našej školy poďakovať za všetky krásne výsledky, 
ktoré dosiahli v uplynulom roku 2018 a zaželať im 
podobné úspechy aj v tom nasledujúcom.  

Štefan Ujpál, riaditeľ

Rok 2018 sa začal v  očakávaní začiatku rekon-
štrukcie materskej školy a  rozšírenia jej kapa-

city v rámci úspešného projektu Integrovaného re-
gionálneho operačného programu. Prípravné práce 
sa začali 21. mája a  preto bolo nevyhnutné vysťa-
hovať materskú školu a  zabezpečiť pre 139 detí 
náhradné priestory. V  spolupráci so základnými 
školami a materskou školou sme to úspešne zvládli, 
a  tak vedeli zabezpečiť podmienky na každoden-
nú výchovno – vzdelávaciu činnosť s deťmi, ako aj 
na uskutočnenie všetkých naplánovaných aktivít 
a podujatí.

Pedagogickí zamestnanci uskutočnili s  deťmi 
aktivity v  rámci „Týždňa zdravia“, detský karne-
val, prehliadku v  prednese poézie a  prózy „Kde 
bolo tam bolo“, environmentálne aktivity ku Dňu 
zeme, vynášali Morenu, stavali mája, oslávili Deň 
matiek, otvorené dni v materskej škole „Škôlkárske 
popoludnia“ v  rámci zápisu detí, „Týždeň radosti“ 
z príležitosti Dňa detí, Olympijský beh, 20 detí sa 
zúčastnilo pobytu detí v škole v prírode na Látkach, 
rozlúčili sme sa s  predškolákmi, uskutočnili „Tek-
vicovú party“ s  rodičmi a privítali sme aj v  tomto 
roku Mikuláša, ktorému sa deti veľmi potešili. 

Čo sa udialo v roku 2018 v materskej škole na Štúrovej ulici?
Okrem vlastných akcií a  podujatí sa pedagógovia 
s deťmi zapojili a  prispeli kultúrnym programom 
aj na podujatiach rôznych inštitúcií v meste – Klub 
dôchodcov, Nezábudka, Dom Matice, mestské kul-
túrne stredisko, mestský úrad, geopark, Csemadok. 
Zapojili sme sa s deťmi do viacerých výtvarných sú-
ťaží, speváckej súťaže „Spievaj, že si spievaj“, ako aj 
lezeckej súťaže v MŠ v Šalgótarjáne. Pedagógovia 
MŠ prvýkrát spolupracovali so Strednou odbornou 
školou pedagogickou v Lučenci nielen pri podávaní 
súvislej a priebežnej pedagogickej praxe, ale aj pri 
uskutočnení maturitných skúšok z praktickej časti 
maturít jej študentov. Naša spolupráca so základ-
nými školami je veľmi dobrá a tým, že od mája sú 
pedagógovia s deťmi v priestoroch základných škôl, 
sa táto spolupráca ešte viac prehĺbila.

V súčasnosti ešte rekonštrukčné práce pokra-
čujú v  interiéri prístavby, v  ďalších priestoroch už 
prebieha upratovanie. Poďakovanie patrí vedúcim 
zamestnancom základných škôl za ich ústretovosť, 
ako aj všetkým rodičom za pochopenie a  trpezli-
vosť.

Helena Kecskemétiová, riaditeľka 

Bruno Mitter. FOTO - ZŠ

FOTO - SOŠ
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Začiatkom januára sa v kolkárni FTC Fiľakovo 
konal Novoročný turnaj o  Pohár primátora 

mesta už po dvadsiaty piatykrát. Zúčastnila sa ho 
približne stovka hráčov zo Slovenska i  susedného 
Maďarska. Vďaka veľkému záujmu turnaj prebiehal 
počas štyroch dní, od stredy 2. do soboty 5. januára. 
Ako v  každom ročníku, ani v  tomto sa fiľakovskí 
hráči nedali zahanbiť a  obsadili popredné priečky. 

„Áčkové“ družstvo FTC sa dokonca v  celkovom 
hodnotení umiestnilo na prvej priečke.

Výsledky Novoročného turnaja v kolkoch:
Ženy:
1. miesto: Patrícia Michálková (ŠK Šport Podbre-
zová)
2. miesto: Magdaléna Bábelová (FTC Fiľakovo)
3. miesto: Dominika Skalošová (ŠK Šport Podbre-
zová)
Dorast:
1. miesto: Erik Gallo ( FTC Fiľakovo)
2. miesto: Bencze Juhász (Bátonyterenye)
3. miesto: Richárd Ivanyík (Kazincbarczika II)
Muži:
1. miesto: Tomáš Pašiak (ŠK Podbrezová muži)
2. miesto: Tamás Ander (Kazincbarczika II)
3. miesto: Patrik Flachbart (FTC KO A)
Družstvá:
1. miesto: FTC KO A
2. miesto: Kazincbarczika II
3. miesto: ŠK Železiarne Podbrezová muži

Klaudia Kovácsová

Novoročný turnaj prilákal kol-
károv zo Slovenska i Maďarska

V sobotu 15. decembra 2018 sa v športovej hale 
FTC uskutočnil 5. ročník medzinárodného fut-

balového turnaja o pohár prezidenta FTC  v kategó-
rii U-19. Turnaja sa zúčastnili nasledovné družstvá: 
FTC Fiľakovo, FTC Fiľakovo B, Iskra Hnúšťa, MFK 
Baník Veľký Krtíš, Malyi SE a FK Jesenské. Hralo sa 
systémom „každý s každým“ a po urputných bojoch, 
samozrejme, v rámci pravidiel, vzniklo nasledovné 
poradie:
1. FTC Fiľakovo 
2. Iskra Hnúšťa
3. Veľký Krtíš
4. Mályi SE
5. FK Jesenské
6. FTC Fiľakovo B 
Ďalšie ocenenia získali: najlepší strelec turnaja 
s  počtom 7 gólov František Botoš z FTC Fiľako-
vo, najlepší brankár Tomáš Greško z Iskry Hnúšťa, 
najlepší hráč turnaja Matej Botoš z FTC Fiľakovo 
a cenu Fair play turnaja získal Szági József Mályi zo 
SE. Ďakujeme mestu Fiľakovo a za podpor všetkým, 
ktorí sa pričinili o  zorganizovanie kvalitného tur-
naja – Peter Safrany - SAFI, Szako Ladislav - Falcon 
Sport Fiľakovo, Felsó Zoltán a Mag Róbert.

Attila Visnyai, prezident FTC

Turnaj o pohár prezidenta FTC

Služobné telefónne čísla mestskej polície: 
0918 270 852, 047/43 82 290
Mestská polícia je poriadkový útvar mestského 
zastupiteľstva, je hlavnou bezpečnostnou zložkou 
mesta. V  prípade potreby hliadky neváhajte kon-
taktovať na horeuvedených telefónnych číslach.

Služobné telefónne čísla MOPS Fiľakovo:  
0908 051 325, 0908 051 326
Okrem mestskej polície dohliadajú na verejný 
poriadok a bezpečnosť v  meste aj Miestne ob-
čianske poriadkové služby (MOPS). Pomáhajú pri 
zabezpečovaní verejného poriadku aj na kultúr-
nych a  športových podujatiach organizovaných 
mestom a jeho organizáciami. Dohliadajú na 
ochranu verejného poriadku a  súkromného ma-
jetku pred poškodzovaním,  monitorujú a zaisťujú 
bezpečnosť detí v čase pred začatím a po ukončení 
školského vyučovania. Ich činnosť je sústredená 
v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 22:00 hod. 
V prípade potreby hliadky neváhajte kontaktovať 
na horeuvedených telefónnych číslach.

kk

Dôležité telefónne čísla
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Tiráž

Koniec roka sa niesol aj v znamení talentových 
súťaží, či už na televíznych obrazovkách na 

Slovensku alebo v  susednom Maďarsku. Fiľakov-
čania v  troch z  nich dosiahli vynikajúce výsledky. 
Kovács-Benko Fruzsina Borbála sa prebojovala do 
semifinále maďarskej televíznej folklórnej súťaže 
Fölszállott a páva, tanečná skupina Universal Dan-
ce Group sa dostala až do finále Česko Slovensko 
má talent a František Sajko sa stal Osobnosťou 
roka 2018 asociácie Roma Spirit. Všetkým meno-
vaným srdečne blahoželáme. V  nasledujúcich čís-
lach našich novín čitateľom prinesieme rozhovory, 
v ktorých ich predstavíme bližšie.

kk 

Talentovaní Fiľakovčania

Víťazní muži.

Víťazné ženy. FOTO - Ladislav Flachbart

Kovács-Benko Fruzsina Borbála.

František Sajko (v strede). FOTKY - FB Universal Dance Group.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

