
V Y H O D N O T E N I E 

Aktualizovaného 

AKČNÉHO   PLÁNU
z Programu hospodárskeho                                 
a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo 
(schválený Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove dňa 27. februára 2008)



USKUTOČNENÉ  AKTIVITY

A.) Investičné aktivity



1. Domov dôchodcov – zabezpečenie komplexnej 
humanitnej  starostlivosti - dokončenie

Názov projektu: „Zabezpečenie komplexnej a humanitnej starostlivosti 

o obyvateľov v meste a regióne Fiľakovo – Domov dôchodcov“

Uskutočnenie: 2006-2008

Rozpočet projektu: 36.009.316 SKK (=1.195.290 EUR; Dotácia: 19.221.000 SKK = 638.020 EUR)

Zdroj financovania: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Počas realizačných prác Po realizácií

Investičná



2. Vybudovanie malej ČOV a kanalizačnej siete v lokalite 
za potokom Belina

Názov akcie: vyhotovenie projektovej dokumentácie „Kanalizácia a ČOV Fiľakovo 5“

Uskutočnenie: 2005

Zdroj financovania: z rozpočtu  mesta

Neinvestičná



08.10.2008

2. Vybudovanie malej ČOV a kanalizačnej siete v lokalite 
za potokom Belina

Názov projektu: „Kanalizácia a ČOV pre 600 EO mestskej časti Fiľakovo 5“

Uskutočnenie: projekty boli podané v r. 2008, 2009 a 2010 (MPŽPaRR SR)

Rozpočet projektu: 25.11.031 EUR  (2010)

Zdroj financovania: neúspešné projekty

08.10.2008 24.5.2009 02.11.2010

Investičná



3. Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie, intenzifikácia a 
rozšírenie ČOV

Názov projektu: „Fiľakovo – intenzifikácia a rozšírenie ČOV“

Uskutočnenie: 10/2010 – 10/2012

Rozpočet projektu: 5 662 281,62 EUR (Dotácia: 5 270 891,47 EUR)

Zdroj financovania:  Kohézny fond Európskej únie a Štátny rozpočet

SR, v rámci OPŽP
Investičná



4. Rekonštrukcia vodovodu

Názov projektu: 

Uskutočnenie: 

Rozpočet projektu: 

Zdroj financovania:  

Mesto Fiľakovo nie je oprávneným žiadateľom! 



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce

Názov akcie:               Vypracované dokumenty od roku 2005

Uskutočnenie: 2005 - 2012

Investičná

- Fiľakovo – hrad, Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu 2004-2005“, Mgr. Erika Hrašková, Bratislava, 6.3.2006;
- „Fiľakovo – hrad, Nálezová správa zo zisťovacieho výskumu: Perényiho bašta – interiér, Vstupná brána do stredného hradu –
vlčia jama, tzv. Kaplnka stredného hradu“, Mgr. Erika Hrašková, rok výskumu: 2004-2005, číslo výskum.dok.: 1/04-05;
- „Hrad Fiľakovo, tzv. Bebeková bašta“, Architektonicko-historický výskum a návrh obnovy, Mgr.Michal Šimkovic, 2004-2005; 
- „FIĽAKOVO-HRAD, Archeologický výskum 2006“, grafická dokumentácia, Pamiatkový úrad SR Bratislava, Oddelenie grafickej 
dokumentácie;
- „Fiľakovo – hrad, Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu 2006 – III.etapa – vstupná brána do stredného 

hradu, predbránie“, Mgr.Erika Hrašková, október 2006; 
- „HRAD FIĽAKOVO, tzv. Perényiho bašta, vonkajšie líce juhozápadnej fasády bašty – návrh obnovy“, Mgr. Michal Šimkovic, 
6.4.2006;
- Návrh pamiatkovej obnovy: „Hrad Fiľakovo, Čiastkový výskum interiérového líca bašty“, Mgr. Michal Šimkovic, 2006 
(Perényiho bašta); 
- Projekt pre realizáciu stavby: „Obnova Bebekovej bašty – múzeum“, Uniprojekt Trenčín, Ing.arch. Peter Nižňanský, júl 2006; 
- Projekt stavby: „Fiľakovský hrad – záchrana NKP: Prekrytie jamy v areáli Stredného hradu  – Pódium, Perényiho bašta –
Padací most, sprístupnenie Stredného hradu, Rekonštrukcia Ochodze Bebekovej bašty – riešenie havarijného stavu“, Uniprojekt
– Ing,arch.Peter Nižňanský, január 2007;
- Vyhodnotenie pamiatkového výskumu, návrh pamiatkovej obnovy „Hrad Fiľakovo, Horný hrad“, Mgr. Michal Šimkovic, 2007;
- Projekt pre stavebné úpravy: „Rekonštrukcia Fiľakovského hradu – doplnok č.1, úprava dizajnu zábradlia“, Uniprojekt –
Ing.arch. Peter Nižňanský, máj 2007; 
- Návrh pamiatkovej obnovy: „Hrad Fiľakovo, tzv. Perényiho bašta, návrh konzervácie juhovýchodnej a východnej fasády 
bašty“, Mgr. M.Šimkovic, máj 2007; 
- Pamiatkový výskum návrh pamiatkovej obnovy: „Hrad Fiľakovo, Juhovýchodná – tzv. Perényiho bašta“, Mgr. M.Šimkovic, 
2007; 
- „Fiľakovo – hrad, výskumná dokumentácia z archeologického výskumu formou sledovania čistiacich prác kazematy č.4 
stredného hradu – IV. Etapa“, Ithaka BB, S.r.o., Banská Bystrica, Mgr. Erika Hrašková, rok výskumu: 2007– IV.etapa; 
- Projektová dokumentácia „Technický návrh poplachového systému na hlásenie narušenia (PSN)“. Objekt: Hardné múzeum  –
Fiľakovo – hradný areál, Bebeková veža. Vyhotovil: SPIN CHARLIE, Ing. Karol Csúz, Lučenec, 13.07.2007; 
- Projekt k ohláseniu stavby: „Paleontologická expozícia v areáli Fiľakovského hradu“, Projektant: Ing. Angéla Vargová, 
november 2008; 
- Vykonávacia projektová dokumentácia: „Rekonštrukčné práce Hrad Fiľakovo“ (objednávateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove), 
Autor: Ing. Peter Machava, Kalinovo, september 2009; 
- Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu „Fiľakovo – hrad, Kazemata č.4, V. etapa“. Vedúci výskumu: Mgr. Erika 
Hrašková, Ithaka BB, s.r.o., Kukučínova 6/3795, 974 01 Banská Bystrica, september 2009; 
- „Geodetický elaborát z polohopisného a výškopisného zamerania Fiľakovského hradu, STAV-GEO, B. Nemcovej č.1, 984 15 
Lučenec, október 2009; 
- Priestorové zameranie „Fiľakovský hrad (Horný hrad)“, Zhotoviteľ: STAV-GEO, združenie, Lučenec, Geodetické práce vykonal: 
GEODETICCA VISION, s.r.o., Košice, 12.03. 2010; 
- „Polohopisné a výškopisné zameranie časti hradieb v lokalite objektu SO-03 Oporný múr“ v rámci implementácie projektu 
„Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov“. Spracovateľ: GEODETI – Ing. 
Jacek Šebök, Lučenec 09.08.2010; 
- Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu „Fiľakovo – Regenerácia podhradia – Vytvorenie kultúrno-
spoločenského centra v historickom jadre mesta Fiľakovo, SO-03 Oporný múr“ (v rámci implementácie projektu „Palócka
cesta, komplexné rizvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov“). Zhotoviteľ: Ithaka BB, s.r.o., Banská 
Bystrica. Autor a vedúci výskumu: Mgr. Erika Hrašková, 2010.



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov projektu:               „Zabezpečovacie práce, Perényiho bašta –

bočná stena“

Uskutočnenie: 2005 

Rozpočet projektu: 286.000  SKK (9.493 EUR) 

Zdroj financovania: MK SR (1.1 Obnovme si svoj dom)

Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov akcie:               „Fiľakovský hrad, ochodza a vstupná časť 

ochodze pri Bebekovej bašte“

Uskutočnenie: 2006 

Rozpočet projektu: 325.000  SKK (10.788 EUR) 

Zdroj financovania: Mesto Fiľakovo
Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov projektu:  „Stavebné úpravy a modernizácia technického vybavenia obejktov pre 
kultúrno-vzdelávacie účely na Fiľakovskom hrade a Mestskom kultúrnom stredisku v podhradí –

vytvorenie kultúrno-spoločenského centra“ – časť projektu: Rekonštrukcia hradu –

stavebná obnova Bebekovej bašty

Uskutočnenie: 2006 

Rozpočet projektu: 2.544.126 SKK  (84.450 EUR)

Zdroj financovania: OPZI

Pred obnovou Po obnove

Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov projektu: „A füleki középkori vár helyreállítása (a vár romos

részeinek állagmegóvása, felújítása – Rekonštrukcia 
stredovekého fiľakovského hradu (obnova a konzervácia ruín)“

Uskutočnenie: 2006

Rozpočet projektu: 298.063 SKK (9.897 EUR) - dotácia: 100% 

Zdroj financovania: Nadácia Teleki László Alapítvány (Budapest, HU)

Pred obnovou, r.2006

Po obnove (foto z r. 2007)

Investičná

Pred obnovou, r.2006



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov akcie:               „Fiľakovský hrad – záchrana NKP “

Uskutočnenie: 2006 - 2007

Rozpočet projektu: 3.192.000 SKK (105.954,98 EUR) 

Zdroj financovania: Ministerstvo kultúry SR (Obnovme si svoj dom)

Pred obnovouPo obnove

Po  obnove

Investičná

Pred obnovou

HORNÝ HRAD



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov projektu: „A füleki vár kutatása –

Konzervátorské práce na fiľakovskom hrade“

Uskutočnenie: 2006 - 2007

Rozpočet projektu: 1.200.000 HUF (5.425 EUR) - dotácia: 100% 

Zdroj financovania: Nadácia Teleki László Alapítvány (Budapest, HU)

Pred obnovou Počas obnovy

V rámci projektu vyhotovená 
projektová dokumentácia „Fiľakovský 
hrad- záchrana NKP“

Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov projektu:     „Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove“ 

časť „Rekonštrukcia Fiľakovského hradu“

Uskutočnenie: 2006 - 2007

Rozpočet projektu: 1.800.000 SKK  (59.749 EUR) – časť projektu

Zdroj financovania: MVaRR SR (INTERREG IIIA)

Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov akcie:         „Fiľakovský hrad – záchrana NKP, rekonštrukcia

ochodze Bebekovej bašty – riešenie havarijného stavu“

Uskutočnenie: 2008 - 2009

Rozpočet projektu: 59 448 EUR 

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta

Pred obnovou Po obnove

Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov akcie:               „Rozvoj infraštruktúry Novohrad-Nógrád geoparku “

Uskutočnenie: 2008 - 2010

Rozpočet projektu: 57.322,00 EUR 

(časť projektového partnera: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád)

Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013
Investičná

Pred obnovou

Po obnove



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce

Názov akcie:  „Fiľakovský hrad – náter šindlovej krytiny Bebekovej bašty“

Uskutočnenie: 2009

Rozpočet projektu: 2 856 EUR 

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta
Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov projektu: „Príprava a realizácia systematickej obnovy 

NKP – Fiľakovského hradu“

Uskutočnenie: 2009

Rozpočet projektu: 30 941 EUR (dotácia: 19 000 EUR)

Zdroj financovania: Ministerstvo kultúry SR, Obnovme si svoj dom

Geodetické zameranie 
v súvislosti s vyhotovením polohopisného a 

výškopisného plánu hradu, vytvorenie 3D 
modelu v CAD prostredí

Archeologický výskum – Kazemata č.4

Vyhotovenie a vydanie trojjazyčnej brožúry Odborný workshopVyhotovenie brožúry na propagáciu projektu

Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce

Názov akcie:  „Vitrínový systém a panely do podzemnej paleontologickej

expozície HMF viažúcej sa k územiu Novohrad-Nógrád geoparku“

Uskutočnenie: 2010

Rozpočet projektu: dotácia: 5.000 EUR

Zdroj financovania: grantový systém MK SR

Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce

Názov projektu:                       „Fiľakovský hrad – záchrana NKP, II. etapa“

Uskutočnenie: 2011

Rozpočet projektu: dotácia: 10.000 EUR

Zdroj financovania: grantový systém MK SR
Bližšie informácie: Riaditeľstvo Hradného múzea  vo Fiľakove

Investičná



5. Konzervácia a rekonštrukcia Fiľakovského hradu, 
zabezpečovacie práce
Názov projektu: „Statické zabezpečenie havarijných konštrukcií 

stredného hradu - záchrana NKP Fiľakovský hrad“ 

– ďalšia etapa konzervácie Perényiho bašty 

Uskutočnenie: 2012

Rozpočet projektu: dotácia: 9.000 EUR

Zdroj financovania: grantový systém MK SR
Bližšie informácie: Riaditeľstvo Hradného múzea vo Fiľakove

Investičná



6. Rozvoj Hradného múzea v Bebekovej veži

Názov projektu: „Zabezpečenie bezpečnostného zariadenia Bebekovej bašty“

Uskutočnenie: 2007

Rozpočet projektu: 102.000 SK (3.386 EUR), dotácia: 50%

Zdroj financovania: Ministerstvo kultúry SR (Ochrana kult. dedičstva)

Interiér Bebekovej veži

Investičná



6. Rozvoj Hradného múzea v Bebekovej veži

Neinvestičné projekty: 
- „Reštaurovanie a konzervovanie písomností fiľakovského  cechu čižmárov“ 

- 2009, dotácia: 320.000 HUF, Ministerstvo kultúry MR

- „Naša spoločná minulosť – Historický prehľad“

2009, dotácia pre HMF: 7.095,67 EUR, Program cezhraničnej spolupráce HU –SK;

- „Po ceste severných hradov“ 

2009, dotácia pre HMF: 23.632,64 EUR, Program cezhraničnej spolupráce HU-SK;

- „Sprievodca po stálej expozícii HMF v dvoch  jazykových mutáciach“

2009, dotácia pre HMF: 1.000 EUR, Program cezhraničnej spolupráce HU-SK;

- „Vybavenie stálej expozície HMF odvlhčovačmi“, 2009, dotácia pre HMF: 2.000 EUR, MK SR;

- „Akvizícia výrobkov fiľakovskej smaltovne s dôrazom na medzivojnové obdobie“

2010, dotácia: 700 EUR, grantový systém MK SR;

- „Výstavný fundus pre HMF – expozícia v Bebekovej bašte II. etapa“

2009, dotácia pre HMF: 2.000 EUR, grantový systém MK SR;

- „Akvizícia výrobkov fiľakovskej smaltovne s dôrazom na medzivojnové obdobie“

2010, dotácia: 700 EUR,  grantový systém MK SR.



7. Rekonštrukcia náučného chodníka v areáli hradu –
vytvorenie informačného systému

Názov projektu: „Rozvoj infraštruktúry Novohrad-Nógrád geoparku“ 

– časť projektu: vybudovanie náučného chodníka v areáli hradu

Uskutočnenie: 2008-2010

Rozpočet projektu: 494.984,23 EUR z toho časť pre GNN: 57.322 EUR, 

časť pre náučný chodník: 2600,-EUR

Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013
(http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/sucasnost/aktualne-projekty/169-geopark-rozvoj-infrastruktury)

Obnovený náučný chodník na fiľakovskom hrade

Investičná



8. Rozvoj Novohradského turisticko-informačného centra 
(NTIC)

Názov projektu: „A Nógrádi Turisztikai Információs Központ fejlesztése “ 

(Rovíjanie NTIC)

Uskutočnenie: 2006 - 2007

Rozpočet projektu: 1.852.263 HUF (8.365 EUR)

Zdroj financovania: Határon Túli Magyarok Hivatal, Szülőföld Alap Iroda

Interiér NTIC

Investičná



8. Rozvoj Novohradského turisticko-
- informačného centra (NTIC)
Názov akcie:   Vybavenie Palóckej galérie vo Fiľakove
v rámci projektu „Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov“

Uskutočnenie: 2011

Rozpočet časti projektu:  interiérové vybavenie + výstavné predmety + 6 drevených pultov: 

16.348 EUR

Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013

Investičná



8. Rozvoj Novohradského turisticko-informačného centra 
(NTIC)

Názov akcie:   Vybavenie ostatných priestorov NTIC

Zdroj financovania: z vlastných zdrojov Investičná

Kancelária 
Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

Kancelária Riaditeľstva Hradného Múzea 
vo Fiľakove



9. Regenerácia podhradia – vytvorenie kultúrno-
spoločenského centra v historickom jadre mesta Fiľakovo

Názov projektu: „Novohradské turisticko - informačné centrum vo Fiľakove“

Uskutočnenie: 2006 - 2008

Rozpočet projektu: 10.899.029 SKK (361.781 EUR)

Zdroj financovania: INTERREG IIIA

pred realizáciou po realizácií

Trojjazyčná brožúra 

Investičná



9. Regenerácia podhradia – vytvorenie kultúrno-
spoločenského centra v historickom jadre mesta Fiľakovo
Názov akcie:   Vyhotovenie projektovej dokumentácie s názvom: 
„Regenerácia podhradia – vytvorenie kultúrno – spoločenského centra 

v historickom jadre mesta Fiľakovo“

Uskutočnenie: 2007

Rozpočet projektu: 358.000 SKK (11.883 EUR)

Zdroj financovania: z rozpočtu Mesta Fiľakovo

Neinvestičná



9. Regenerácia podhradia 
– vytvorenie kultúrno-
-spoločenského 
centra v historickom jadre mesta Fiľakovo
Názov projektu: „Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej 

trasy s orientáciou na návštevníkov“ 

Uskutočnenie: 2008 - 2011

Rozpočet projektu: 971.013,37 EUR z toho časť Mesta Fiľakovo: 237.883,37 EUR

Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013
(http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/sucasnost/aktualne-projekty/172-palocka-cesta-informacie-o-projekte)

pred realizáciou po realizácií

Palócka galéria vo Fiľakove

Trojjazyčná 
brožúra 

Investičná



9. Regenerácia podhradia – vytvorenie kultúrno -
spoločenského centra v historickom jadre mesta Fiľakovo

Názov akcie:    Obnova fasády objektu Vigada

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta Investičná



9. Regenerácia podhradia – vytvorenie kultúrno -
spoločenského centra v historickom jadre mesta Fiľakovo
Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia pamäťovej a fondovej 
inštitúcie, udržateľné využitie Hradného múzea vo Fiľakove“ 

Uskutočnenie: 2010 - 2012

Rozpočet projektu: 293.334 EUR  

Zdroj financovania: ROP

Investičná



10. Revitalizácia mestského parku, vybudovanie 
strediska environmentálnej výchovy 
Názov akcie:    Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie: „Vytvorenie 
centra environmentálnej výchovy – revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove“ 
(Projektanti: Ing. Peter Machava, Ing. Zsolt Zsélyi)

Uskutočnenie: 2008

Náklady: 700.000 SKK (23.236 EUR)      

Zdroj financovania: z rozpočtu Mesta Fiľakovo

Neinvestičná



10. Revitalizácia mestského parku, vybudovanie 
strediska environmentálnej výchovy 
Názov akcie:    Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie: „Vytvorenie centra 
environmentálnej výchovy – revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove“

(Projektanti: Ing. Peter Machava, Ing. Zsolt Zsélyi)

Uskutočnenie: 2009

Náklady: 9.460 EUR      

Zdroj financovania: z rozpočtu Mesta Fiľakovo

Neinvestičná



10. Revitalizácia mestského parku, vybudovanie 
strediska environmentálnej výchovy 
Názov projektu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel zvýšenie kvality    

bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove“ 

Uskutočnenie: 2011

Rozpočet projektu: 1.280.134 EUR (z toho dotácia 1.216.127,89 EUR)

Zdroj financovania: ROP 4.1a – 2009/01
(http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/sucasnost/aktualne-projekty/311-revitalizacia-mestskeho-parku)

pred realizáciou po realizácií

Investičná



10. Revitalizácia mestského parku, vybudovanie 
strediska environmentálnej výchovy 

Názov akcie:    Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti 

„Environmentálne centrum vo Fiľakove“ v rámci projektu „Rozvoj informačného 
systému a produktov cestovného ruchu  Euroregiónu Neogradiensis a Novohrad-Nógrád geoparku“ 

Uskutočnenie: 2012

Zdroj financovania: SPERA

Neinvestičná



11. Komplexná rekonštrukcia budovy mestského úradu
Názov akcie: Rekonštrukcia fasády a vysušenie vnútorných stien objektu 
Mestského úradu, úprava strechy, výmena strešnej krytiny

Uskutočnenie: 2007 - 2009

Náklady: 60.704 EUR

Zdroj financovania: z mestského rozpočtu

Pred realizáciou Po realizácií

Investičná



12. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
Názov projektu: „Rekonštrukcia Jesenskej ulice – S05 – splašková kanalizácia“ 

Uskutočnenie: 2005, 2012

Náklady: v r. 2005: 3.246.000 SKK (107.747 EUR) – Environmentálny fond, 

v r. 2012: 63.645 EUR z rozpočtu Mesta Fiľakovo

Zdroj financovania: Environmentálny fond 
Investičná

Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Foto z roku 2012



12. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
Názov akcie: Rekonštrukcia komunikácií , Foto:  Námestie slobody a ulice Štúrová

Uskutočnenie: 2005 - 2006
Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Počas realizácie prác

Investičná

Počas realizácie prác Po realizácií ( foto z r.2012 )

Po realizácií
(foto z r.2012)

Ilustračné foto



12. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Názov akcie: Rekonštrukcia komunikácií, Foto: ulica B.S. Timravy a Farská lúka

Uskutočnenie: 2005
Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Počas realizácie prác

Po realizácií

Investičná

Počas realizácie prác

Po realizácií

Ilustračné foto



12. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
Názov akcie: Rekonštrukcia komunikácií
Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Investičná

Po realizácií

Po realizácií

Po realizácií

Počas realizácie prác

Pred realizáciou prác

Pred realizáciou prác

Ilustračné foto



12. Oprava miestnych komunikácií 
a chodníkov

Názov akcie: Rekonštrukcia ulice Podhradská 
(vrátane  komunikácie, kanalizácie, TI, sadových úprav a mobiliárov)

Uskutočnenie: 2005 - 2006

Náklady: 282.521 EUR 

Zdroj financovania: z rozpočtu Mesta Fiľakovo
Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Počas realizácie prác Po realizácií

Investičná



12. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
Názov akcie: Rekonštrukcia ulice Sládkovičová

Uskutočnenie: 2012

Zdroj financovania: z rozpočtu Mesta Fiľakovo
Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Investičná

Počas realizácie prác Po realizácií



12. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
Názov akcie: Rekonštrukcia chodníkov v meste Fiľakovo
Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Investičná

Ilustračné foto



13. Marketingový plán geoparku
Bližšie informácie: Kancelária Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Podhradská 14, Fiľakovo

Neinvestičná



14. Vytvorenie námestia pred radnicou a námestia 
Padlých hrdinov
Názov akcie:                            Vyhotovenie štúdie s názvom 

„Revitalizácia a stavebná obnova námestí a parkovacích plôch“

Uskutočnenie: 2007

Náklady: 389.500 SKK (12.929 EUR) 

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta

Neinvestičná



15. Vytvorenie (obnova) námestia Koháryho
Názov akcie: 

Uskutočnenie: 

Náklady: 

Zdroj financovania: Neinvestičná

Nezrealizovaná aktivita.



16. Obchodná zóna
Názov projektu: Rozvojové centrum mesta Fiľakovo – Inkubátor

Uskutočnenie: 2006 - 2008

Náklady: 333.599,14 EUR

Zdroj financovania: PHARE CBC
Bližšie informácie: TECTUM, n.o.

Investičná



16. Obchodná zóna

Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Fotky z r. 2006 Počas realizácie prác

Po realizačných prácInteriér reštaurácie

Ulica Podhradská

Ulica Podhradská

Investičná



16. Obchodná zóna

Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Počas realizácie, rok 2006

Po realizácií

Ulica Podhradská

Investičná



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Po obnove (foto z r. 2012)

Ulica Podhradská

Pred obnovou, rok 2006

Investičná



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Pred obnovou, rok 2006

Ulica Podhradská

Investičná

Po obnove ( foto z r. 2012)



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Ulica Podhradská

Počas realizačných prác, rok 2006

Investičná

Foto z roku 2012



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Ulica Podhradská

Pred obnovou, rok 2006

Investičná

Po obnove 
(foto z roku 2012)



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Ulica Podhradská

Počas realizácie, rok 2006

Investičná

Počas realizácie, 
foto z r.2012



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov
Ulica Hlavná

Pred obnovou, rok 2006

Investičná

Foto z roku 2012



16. Obchodná zóna

Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov
Investičná

Foto z roku 2012

Ulica Hlavná



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Investičná

Foto z roku 2012

Ulica Hlavná



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Investičná

Foto z roku 2012

Ulica Hlavná



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Foto z r. 2012

Investičná

Ulica Hlavná



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Foto z r. 2012, Ulica Hlavná

Investičná

Foto z r. 2012



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Investičná

Foto z roku 2012



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Investičná

Foto z roku 2012



16. Obchodná zóna
Uskutočnenie:  2005 -2012

Financovanie: súkromný sektor – vlastníci objektov

Investičná

Fotky z roku 2012

Ulica Biskupická



17. Vybudovanie trhoviska

Štúdia s názvom
„ Fiľakovo, Trhová ulica a jej okolie - plán návrhu zástavby“ bola vypracovaná v roku 1994 

Nezrealizovaná aktivita.



18. Vybudovanie rekreačnej zóny mesta: 1. športovo rekreačné centrum: a) 

plaváreň, b) športové ihrisko, c) turistická ubytovňa; 2. Stredisko environmentálnej výchovy: Mini ZOO, botanická záhrada, 
revitalizácia a stav. obnova mestského parku

Názov akcie: „TRIBÚNA – Športový areál FTC Fiľakovo“                                                                   
(zakúpenie a montáž sedadiel)

Uskutočnenie: 2005

Náklady: 5.542.840 SKK (183.988 EUR)

Zdroj financovania:  BBSK

Po
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Investičná



18. Vybudovanie rekreačnej zóny mesta: 1. športovo rekreačné centrum: a) 

plaváreň, b) športové ihrisko, c) turistická ubytovňa; 2. Stredisko environmentálnej výchovy: Mini ZOO, botanická záhrada, 
revitalizácia a stav. obnova mestského parku

Názov akcie: „Športový areál FTC Fiľakovo“
Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Investičná



18. Vybudovanie rekreačnej zóny mesta: 
1. športovo rekreačné centrum: a) plaváreň, b) športové ihrisko, c) turistická ubytovňa; 
2. Stredisko environmentálnej výchovy: Mini ZOO, botanická záhrada, revitalizácia a stav. obnova mestského parku

Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja

Mini ZOO

Obnovený mestský park 

Investičná



19. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
Názov projektu:  ZŠ s VJM Mládežnícka Fiľakovo – obnova telocvične, 
dostavba prepojovacej chodby a výstavby javiska

Bližšie informácie: Riaditeľstvo ZŠ s VJM Mládežnícka, Fiľakovo

Investičná



19. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
Názov projektu:  „20 triedna ZŠ Farská lúka, Fiľakovo“ 

(dostavba dielní a stravovacej jednotky ZŠ – obj.B)

Uskutočnenie: 2005

Náklady: 11.364.000 SKK + 7.780.000 SKK 

(377.216 EUR+258.248 EUR)

Zdroj financovania: Ministerstvo školstva SR

Investičná



19. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
Názov projektu:  „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom 
modernizácie a obnovy ZŠ Školská 1, Fiľakovo“

Uskutočnenie: 2009 - 2012

Náklady: schválené oprávnené náklady: 828.223 EUR

Zdroj financovania: ROP
Investičná



19. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

Názov akcie:  „ Materská škôlka Daxnerová, Fiľakovo“
Investičná



20. Reorganizácia odpadového hospodárstva
Názov projektu:  „Integrovaný model spracovávania a recyklácie 
organického odpadu“

TECTUM, n.o. – cezhraničný projektový partner

Uskutočnenie: 2011 - 2012

Náklady: 43.152 EUR

Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013

Cieľové územie:

Euroregión Neogradiensis (z maďarskej strany tvorí Novohradská župa,

zo slovenskej strany okresy Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš )

Neinvestičná



20. Reorganizácia odpadového hospodárstva

Názov akcie:  Vypracovanie dokumentu

„Koncepcia odpadového hospodárstva Mesta Fiľakovo 2012 – 2017“

Uskutočnenie: vypracovanie dokumentu 2012
Bližšie informácie: Oddelenie výstavby, životného prostredia a strategického rozvoja, 

Referát životného prostredia a investícií, MsÚ Fiľakovo 

Neinvestičná



21. Dobudovanie kompostárne
Názov akcie:  príprava projektovej dokumentácie „Zberný dvor a 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Mestské kompostovisko
Fiľakovo, Ul. Družstevná, parc. č. 3963/5, 3963/6, 3963/7 a 3963/8 v k.ú. Fiľakovo,  okr. Lučenec“ 

Uskutočnenie: 02/2009

Zdroj financovania: z rozpočtu Mesta Fiľakovo

Neinvestičná



21. Dobudovanie kompostárne

Názov projektu:  podané žiadosti o NFP: „Zberný dvor a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov – mestské kompostovisko Fiľakovo“ 

Uskutočnenie: 2009, 2010 a 2011

Náklady: neúspešné projekty (zamietnuté odvolania)

Predné strany podaných žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (NFP) a odvolaní

v roku 2009 v roku 2010
v roku 2011

Investičná



21. Dobudovanie kompostárne

Názov projektu:  podaná žiadosť o NFP s názvom 

„Vybudovanie zberného dvora vo Fiľakove“ 

Uskutočnenie: 2012

Náklady: 190.033,96 EUR

Financovanie: projekt bol podaný do Environmentálneho fondu

Predná strana podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Investičná



22. Rehabilitácia opustených / nevyužitých 
priemyselných pozemkov

Investičná

Ilustračné foto



23. Prezentácia kultúrnych aktivít (kultúrne podujatia, festivály, 

prezentácia národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresov (konferencií) a sympózií)

www.filakovo.sk



24. Vypracovanie komplexných turistických a 
marketingových programov 
Názov projektov / vypracovaných dokumentov:  

– „Mesto Fiľakovo, Program rozvoja turizmu“ (Szülőföld Alap, 2006), 

– „Marketingová stratégia rozvoja turizmu“ (INTERREG, 2007) a

– „Zásady fungovania NTIC“ (INTERREG). 

Neinvestičná

Konferencia v rámci 
projektu „Mesto 
Fiľakovo, Program 
rozvoja turizmu“



25. Školenie, tréningy a rekvalifikačné kurzy pre 
nezamestnaných a ohrozených nezamestnanosťou
a aktivita 
č. 32.  Budovanie a podpora vzdelávacích inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania
a aktivita

č. 43. Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo nezamestnaných

Neinvestičná

Názov projektu:  „Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo“ 

Uskutočnenie: 2012 - 2014

Náklady: 61.209 EUR

Zdroj financovania: OP Vzdelávanie



26. Rómske komunitné centrum 
Názov akcie:            Vyhotovenie projektovej dokumentácie s názvom 

„Komunitné centrum – Fiľakovo, ul. Mlynská č. 390, Fiľakovo“

Uskutočnenie: 2012

Náklady: 3.500 EUR    

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta 

Neinvestičná



27. Budovanie bezbariérových prístupov do verejných 
budov

Názov projektu:   „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom 
modernizácie a obnovy ZŠ Školská 1, Fiľakovo“ – časť projektu

Uskutočnenie: 2012

Náklady: 4.548 EUR    
Investičná



27. Budovanie bezbariérových prístupov do verejných 
budov

Názov akcie: ako časť projektov „Palócka cesta, spoločná tematická trasa“ 
(2010-2011) a časť projektu „Domov dôchodzov, ...“ (2008)

Investičná



28.  Zmena účelu využívania kultúrnych objektov
Názov projektu:    „Stavebné úpravy a modernizácia technického vybavenia objektov pre 

kultúrno-vzdelávacie účely na Fiľakovskom hrade a Mestskom kultúrnom stredisku v podhradí –
vytvorenie kultúrno-spoločenského centra“

Uskutočnenie: 2006

Náklady: 2.544.127 SKK (84.450 EUR)    

Zdroj financovania: OP ZI

Počas rekonštrukcie Po rekonštrukcií

Obnova interiéru 
BEBEKOVEJ BAŠTY

Investičná



28.  Zmena účelu využívania kultúrnych objektov

Názov akcie:                          Knižnica vo Vigade

Uskutočnenie: 2012

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta 

Využitie vnútorných priestorov Vigada od roku 2012: Knižnica

Využitie vnútorných priestorov Vigada do r. 2012:  Mestské kultúrne stredisko

Investičná



30.  Vytvorenie inkubátorov 2. stupňa pre začínajúcich 
podnikateľov

Názov akcie: pokračovanie projektu podnikateľského inkubátora „e-Inkubátor

„e- INKUBÁTOR-bezhraničné možnosti podpory malých podnikateľov“                      

Uskutočnenie: 2009 - 2010

Náklady: 232.935 EUR 

Zdroj financovania: INTERREG (Vedúci partner: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány v Salgótarjáne cezhraničný partner: TECTUM, n.o., )

Bližšie informácie: TECTUM, n.o.

Neinvestičná



31.  Zvyšovanie pracovných návykov u marginalizovaných
skupín obyvateľstva
Názov projektu: 

„Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce v meste Fiľakovo“ 

(2010 – 2012) a 

„Národný projekt terénna sociálna práca v obciach“ (2012-2015) 

Zdroj financovania: Fond sociálneho rozvoja

Neinvestičná



31.  Zvyšovanie pracovných návykov u marginalizovaných
skupín obyvateľstva

Názov projektu: 

– „Aktivačná činnosť“ 

– „Menšie obecné služby“ (2012-2015)
Neinvestičná

Ilustračné foto



32.  Budovanie a podpora vzdelávacích inštitúcií v oblasti 
celoživotného vzdelávania
podobne aj pri 

č. 43. Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo nezamestnaných
č. 45. Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo nezamestnaných 

Neinvestičná

Názov projektu:  „Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo“ 

Uskutočnenie: 2012 - 2014

Náklady: 61.209 EUR

Zdroj financovania: OP Vzdelávanie



33.  Znižovanie energetickej náročnosti budov

Názov projektu: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti – výmena okien na 
viacúčelovom objekte Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove“                      

Dátum podania žiadosti o NFP: 24.05.2012

Výška žiadanej dotácie: 60.000 EUR – neúspešný projekt

Vypisovateľ grantu:  EkoFond

Neinvestičná

Prvá strana podanej 
žiadosti o NFP

Prvá strana projektovej 
dokumentácie



33.  Znižovanie energetickej náročnosti budov
V rámci projektov: 

1.) „Rekonštrukcia a modernizácia pamäťovej a fondovej inštitúcie, udržateľné využitie 
Hradného múzea vo Fiľakove “    

2.) Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom modernizácie a obnovy ZŠ 
Školská, Fiľakovo“    

3.) Plánovaný projekt na znižovanie energetickej náročnosti objektu ZŠ s VJM 
Mládežnícka, Fiľakovo                

Neinvestičná

1. 2.

3.



34.  Budovanie parkovísk v meste, prístupových ciest a 
inžinierskych sietí

Neinvestičná

Foto z roku 2012



34.  Budovanie parkovísk v meste, prístupových ciest a 
inžinierskych sietí
Názov akcie: „Vyhradenie a spoplatnenie parkovacích miest v meste“                      

Uskutočnenie: 2012

Neinvestičná

Foto z roku 2012



35. Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk

Názov akcie:  Detské ihrisko na ul. Farská lúka

Uskutočnenie: 2005

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta Fiľakovo
Investičná



35. Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk
Názov akcie:  Detské ihrisko na ulici Mládežnícka

Uskutočnenie: 2005

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta Fiľakovo
Investičná



35. Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk
Názov akcie:  Detské ihrisko na ulici Kvetná

Zdroj financovania: z rozpočtu mesta Fiľakovo

Legenda:

1 - Padací most (drevo)
2 - Hojdačka (drevo) 
3 - Pieskovisko 
4 - Preliezka tvaru “Z”

Investičná



35. Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk

Názov akcie:  umiestnenie detského mobiliáru na nádvorí NTIC v rámci projektu

„Palócka cesta, spoločná tematická trasa“

Uskutočnenie: 2011

Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce HU-SK Investičná



35. Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk
Názov akcie:  detské ihrisko v mestskom parku

Uskutočnenie: 2012
Investičná



36.  Informačné centrum mladých

NeinvestičnáCentrum voľného času IUVENES Szabadidő Központ



37. Digitalizácia evidencie nehnuteľností a inžinierskych 
sietí v meste (GIS)

Zdroj financovania: z rozpočtu Mesta Fiľakovo Neinvestičná

– GIS plán - Mesto Fiľakovo plánuje zabezpečiť na dva mesiace od roku 2013.

– Digitálna mapa technickej infraštruktúry Mesta Fiľakovo od roku 2005.



38. Zvýšenie kapacity kvalitného ubytovania

Bebek penzión

Investičná



39. Vzdelávanie v oblasti jazykov a informačných 
technológií

Neinvestičná

1.) Názov akcie: Vzdelávanie vo vzdelávacom module 
„Anglický jazyk“  
Uskutočnenie: 23.05.2008 – 29.07.2008 (v rozsahu 100 
vyučovacích hodín)
Zdroj financovania: Európsky sociálny fond (Vzdelávacia 
spoločnosť Management Training, s.r.o., Bratislava)

2.) Názov akcie: Rekvalifikačný kurz Tele-manažér, správca informačnej siete 
na vidieku“  
Uskutočnenie: 12.10.2004 – 12.05.2005 (v rozsahu 40 vyučovacích hodín)
Zdroj financovania:  Európsky sociálny fond (Vzdelávacia spoločnosť Management Training, 
s.r.o., Bratislava)



40. Výstavba cyklistických chodníkov
NeinvestičnáBližšie informácie: Kancelária Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, a MsÚ - Referát stratégie a rozvoja mesta



41. Prestavba kotolní na alternatívny zdroj vykurovania 
biomasou
Názov akcie:    Filbyt s.r.o. prevádzkuje kotolňu (K2) na biomasu

Bližšie informácie: Filbyt s.r.o.  



42.  Zavedenie eGovernmentu
Názov akcie:  

Uskutočnenie: 

Náklady: 

Zdroj financovania: 

Nebola vyhlásená príslušná výzva.



43.  Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo 
nezamestnaných 

viď. aktivitu č. 32. Budovanie a podpora vzdelávacích inštitúcií v oblasti celoživotného 

vzdelávania a aktivita a 

č. 45. Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo nezamestnaných Neinvestičná



44.  Ustanovenie profesijných združení
Názov akcie:  

Uskutočnenie: 

Náklady: 

Zdroj financovania: 

Nezrealizovaná aktivita.



Neinvestičná

č. 45. Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo 
nezamestnaných 
viď. aktivitu

č. 43.  Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo nezamestnaných a aktivitu 

č. 32. Budovanie a podpora vzdelávacích inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania 

a aktivita 



46.  Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Názov projektu:  v rámci projektu s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie 

kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove“ , časť SO-18 Autobusová stanica:                
SO 18.3.1 Autobusová zastávka č.1 a SO 18.3.2 Autobusová zastávka č.2

Uskutočnenie: 2011

Náklady: 19.710,61 EUR (časť SO 18.3.1 + SO 18.3.2)  

Zdroj financovania: ROP 4.1 Regenerácia sídiel

Investičná



47.  Budovanie imidžu mesta na základe histórie mesta 
(hrad), polohy mesta (blízkosť maďarskej hranice), využitia 
prírodných zdrojov   (CHKO Cerová vrchovina) a  akcia č. 56

Účasť na veľtrhov

Neinvestičná



49.  Využitie alternatívnych zdrojov energie pri 
vykurovaní mestských objektov

Názov akcie: Uskutočnila sa plynofikácia mesta

Ilustračné foto



50.  Program miestnych biokoridorov a biocentier

Názov akcie:  Revitalizácia Mestského parku a plánované vytvorenie 
environmentálneho centra (Štúdia uskutočniteľnosti)



51.  Environmentálna výchova – zvyšovanie 
environmentáelneho povedomia občanov
Názov akcie:  „ Zelené Fiľakovo I. – Zöld Fülek I.“ 

dobrovoľnícka environmentálna akcia zo zapojením širokej verejnosti

Organizátor: Občianske združenie Oppidum Fileck

Uskutočnenie: 2005

Zdroj financovania: z prostriedkov získaných verejnou zbierkou, predaja tzv. „Zelených lístkov“

Detské ihrisko na Farskej lúke

Detské ihrisko na ul. Mládežnícka

- Výsadba 20 ks stromov a 140 ks koreňov okrasných kríkov -

Investičná



51.  Environmentálna výchova – zvyšovanie 
environmentálneho povedomia občanov
Názov akcie:  „ Zelené Fiľakovo II. – Zöld Fülek II.“ 

dobrovoľnícka environmentálna akcia zo zapojením širokej verejnosti                                               
(107 dobrovoľníkov a darcov), Organizátor: Občianske združenie Oppidum Fileck

Uskutočnenie: 2006 - 2007

Zdroj financovania: z prostriedkov získaných verejnou zbierkou, predaja tzv. „Zelených lístkov“,

NFP Konto Orange, Mesto Fiľakovo 

Investičná



51.  Environmentálna výchova – zvyšovanie 
environmentálneho povedomia občanov
Názov akcie:  „ Zelené Fiľakovo III. – Zöld Fülek III.“ 

dobrovoľnícka environmentálna akcia – environmentálna výchova detí základných škôl 

Organizátor: Občianske združenie Oppidum Fileck

Uskutočnenie: 2008

Zdroj financovania: prostriedky OZ Oppidum Fileck (kanc.potreby) a dobrovoľnícka práca, 

Mesto Fiľakovo (ceny pre víťazov)

Interaktívne 
prednášky pre deti zo ZŠ

Environmentálna súťaž pre ZŠ „Umenie z odpadu“  a výstava dielov Spoločná environmentálna vedomostná 
súťaž medzi ZŠ

Vyhotovenie letáku v slovenskom a maďarskom jazyku

Neinvestičná



51.  Environmentálna výchova – zvyšovanie 
environmentálneho povedomia občanov

Názov akcie:  „ Zelené Fiľakovo IV. – Zöld Fülek IV.“ 
dobrovoľnícka environmentálna akcia , Organizátor: Občianske združenie Oppidum Fileck

Uskutočnenie: 2008

Zdroj financovania:  Nadácia Tatra Banky, OZ Oppidum Fileck . Projekt podporil: Mesto Fiľakovo

Výstavba drevín na  ulici Hlavná a Podhradská

Investičná



51.  Environmentálna výchova – zvyšovanie 
environmentálneho povedomia občanov

Názov akcie:  „Zelené Fiľakovo V. – Zöld Fülek V.“ 
dobrovoľnícka environmentálna akcia , Organizátor: Občianske združenie Oppidum Fileck

Uskutočnenie: 2009

Zdroj financovania:  Nadácia Tatra Banky, OZ Oppidum Fileck . Projekt podporil: Mesto Fiľakovo

Spolupráca s Centrum voľného času IUVENES

V rámci environmentálneho programu súťaž 
„Eko-karnevál“, deti vlastnoručne vyhotovili 
kostýmy s odpadov, interaktívne prednášky 
o biodiverzite, ako separovať, ako 
nakupovať (eko-nákup), ako máme sporiť s 
energiou a pod.

Neinvestičná



51.  Environmentálna výchova – zvyšovanie 
environmentálneho povedomia občanov

Názov akcie:  „Klenot ulice – Az utca éke“
dobrovoľnícka environmentálna akcia zo zapojením širokej verejnosti,

Organizátor: Občianske združenie Oppidum Fileck v spolupráci Mestom Fiľakovo

Uskutočnenie: 2009

Zdroj financovania:  Mesto Fiľakovo, OZ Oppidum Fileck

Neinvestičná



51.  Environmentálna výchova – zvyšovanie 
environmentálneho povedomia občanov

Názov akcie:  „Zelené Fiľakovo VI. – Zöld Fülek VI.“ 
dobrovoľnícka environmentálna akcia , Organizátor: Občianske združenie Oppidum Fileck

Uskutočnenie: 2010

Zdroj financovania: OZ Oppidum Fileck . Projekt podporil: Mesto Fiľakovo

Investičná



52.  Výstavba zelených centier
Názov akcie:  „Zelené Fiľakovo I. – Zöld Fülek I. “ 

Výsadba 20 kusov stromov a 140 kríkov

na detských ihriskách na ul. Mládežnícka a Farská lúka

Uskutočnenie: 2005

Náklady: dobrovoľnícka práca + náklady na materiál

Zdroj financovania: z prostriedkov získaných verejnou zbierkou, predaja tzv. „Zelených lístkov“

Investičná



52.  Výstavba zelených centier
Názov akcie:  „Zelené Fiľakovo – Zöld Fülek “ 

Uskutočnenie: 2005, 2008

Náklady: dobrovoľnícka práca + náklady na materiál

Zdroj financovania: z prostriedkov získaných verejnou zbierkou, predaja tzv. „Zelených lístkov“,

NFP Konto Orange, Nadácia Tatra Banky, Mesto Fiľakovo, OZ Oppidum Fileck
Investičná



52.  Výstavba zelených centier
Názov akcie:  „Zelené Fiľakovo – Zöld Fülek “ 

Uskutočnenie: 2008

Náklady: dobrovoľnícka práca + náklady na materiál

Zdroj financovania: Nadácia Tatra Banky, OZ Oppidum Fileck . Projekt podporil: Mesto Fiľakovo Investičná



52.  Výstavba zelených centier

Názov akcie:  „Rekonštrukcia ulice Podhradská “ 

Uskutočnenie: 2008 – 2012 (priebežne)

Zdroj financovania: Mesto Fiľakovo

Investičná



52.  Výstavba zelených centier
Názov akcie:  Výsadba drevín do mestského parku

Uskutočnenie: 2012

Náklady: dobrovoľnícka práca + náklady na dreviny

Zdroj financovania: Mesto Fiľakovo Investičná



53.  Budovanie metropolitnej informačnej siete

– „Osadenie elektronického komunikačného vzdušného 
vedenia“ 
(Územné rozhodnutie zo dňa 04.07.2008) – osadenie  na existujúcich stĺpoch 
elektrického vedenia a verejného osvetlenia a na budovách v správe Filbyt, s.r.o 
Fiľakovo a Stavebného bytového družstva Fiľakovo.

– „Optická sieť vzdušná“ 
(Územné rozhodnutie zo dňa 04.10.2012) – využitá  pre vysokorýchlostný internet

Investičná



54.  Účasť podnikateľov na výstavách a veľtrhoch

Nezrealizovaná aktivita.



55.  Podpora projektov na získanie akreditácie a 
certifikácie doma a v zahraničí

Nezrealizovaná aktivita.



56.  Budovanie imidžu mesta na základe histórie mesta  
(hrad), polohy  mesta (blízkosť maďarskej hranice), využitia 
prírodných zdrojov (CHKO Cerová vrchovina)

Účasť na veľtrhov

Neinvestičná



56.  Budovanie imidžu mesta na základe histórie mesta  
(hrad), polohy  mesta (blízkosť maďarskej hranice), využitia 
prírodných zdrojov (CHKO Cerová vrchovina)

Novohradské turisticko-informačné
centrum vo Fiľakove

Investičná



56.  Budovanie imidžu mesta na základe histórie mesta  
(hrad), polohy  mesta (blízkosť maďarskej hranice), využitia 
prírodných zdrojov (CHKO Cerová vrchovina)

Neinvestičná



56.  Budovanie imidžu mesta na základe histórie mesta  
(hrad), polohy  mesta (blízkosť maďarskej hranice), využitia 
prírodných zdrojov (CHKO Cerová vrchovina) Neinvestičná



56.  Budovanie imidžu mesta na základe
histórie mesta  (hrad), 

polohy  mesta (blízkosť maďarskej hranice), využitia prírodných 
zdrojov (CHKO Cerová vrchovina)

Neinvestičná



56.  Budovanie imidžu mesta na základe histórie mesta  
(hrad), polohy  mesta (blízkosť maďarskej hranice), využitia 
prírodných zdrojov (CHKO Cerová vrchovina)

Neinvestičná



57.  Podpora vzdelávania pre ľudí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia

Neinvestičná

viď. aktivitu 

č. 32 Budovanie a podpora vzdelávacích inštitúcií v oblasti 
celoživotného vzdelávania a aktivita a 
č. 43 Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo 
nezamestnaných , 
č. 45 Vytváranie vzdelávacích programov pre dlhodobo 
nezamestnaných 



58.  Budovanie a údržba turistických chodníkov
Názov akcie:  Vyhotovenie štúdií uskutočniteľnosti 

v rámci rôznych projektov 

Uskutočnenie: 2010 – 2012
Bližšie informácie: Kancelária Z.p.o Geopark Novohrad-Nógrád

2010 2011 2012

Neinvestičná



58.  Budovanie a údržba turistických chodníkov
Názov akcie:  Vyhotovenie štúdií uskutočniteľnosti v rámci rôznych 
projektov 

Uskutočnenie: 2010 – 2012
Bližšie informácie: Kancelária Z.p.o Geopark Novohrad-Nógrád

Obnovený náučný chodník v areály Fiľakovského hradu, 2010

Obnovený náučný chodník v NPR Šomoška, 2012

Investičná



59.  Kultúrne aktivity – festivaly, kongresy, sympóziá
Bližšie informácie: Mestské kultúrne stredisko , Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove, 

Hradné múzeum vo Fiľakove



60.  Inštalácia medzinárodne uznávaných turistických 
značení  atraktivít cestovného ruchu                                                  
(kultúrne technické, historické pamiatky a prírodné aktivity)

Názov akcie:  Umiestnenie „hnedých tabúľ“

Zdroj financovania: CR ÚBBSK
Investičná

Ilustračné foto



61.  Podpora vytvárania občianskych iniciatív 
marginalizovaných skupín
Názov akcie:  

Neinvestičná

– Občianska poriadková hliadka rómov INFO ROM od roku 2004

– Týždeň kultúry rómov v Novohrade (každoročne)

– Medzinárodný deň rómov (každoročné oslavy)

– Rómske „Kto čo vie?“

Ilustračné foto



62.  Vybudovanie centra dištančnej práce 
Názov akcie:  

Uskutočnenie: 

Náklady: 

Zdroj financovania: 

Nezrealizovaná aktivita.



63.  Výstavba a modernizácia zariadení cestovného ruchu 

Novohradské turisticko-informačné centrum (NTIC) vo Fiľakove
V objekte sa nachádza: 
- Kancelária NTIC,
- Kancelária riaditeľstva Hradného múzea vo Fiľakove,
- Kancelária (sídlo) Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád,
- Výstavná sieň Palóckej galérie vo Fiľakove,
- Spoločenské priestory (pre 30 osôb),
- Ubytovacie zariadenie (4 izby pre 12 osôb).

Investičná



63.  Výstavba a modernizácia zariadení cestovného ruchu 
(ubytovacie a stravovacie zariadenia) Investičná



64.  Podpora odborného vzdelávania v oblasti 
manažérskych a podnikateľských schopností

Neinvestičná

Program „Projektový manažment: 
� Plánovanie cieľovo orientovaných projektov, 
� Riadenie projektového cyklu, 
� Skúsenosti s projektmi na Slovensku“.
Termín uskutočnenie: október 2006
Organizoval: IBS Slovakia, Akreditácia od MŠ SR

V rámci projektu „Posilnenie regionálnych a 
lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu 
pomoci zo štrukturálnych fondov“ 
absolvovanie: 
� Politika súdržnosti EÚ,
� Možnosti čerpania finančných 

prostriedkov zo ŠF, tvorba projektov, 
špecifické činnosti pri realizácie projektov, 

� Vzorové prípadové štúdie a schémy ŠP“.
Termín uskutočnenie: október 2006
Organizoval: EUROFORMES, s.r.o., Akreditácia od: 
MVRR SR

Tréningový cyklus „Absorbujeme viac – príprava 
samosprávy na čerpanie podporných fondov EU“
Termín uskutočnenie: 09.2004 – 03.2005
Organizoval: Regionálne vzdelávacie centru, združenie obcí, 
Rimavská Sobota



65.  Vybudovanie malého obchvatu cesty II/571
Názov akcie:  

Uskutočnenie: 

Náklady: 

Zdroj financovania: 

Nezrealizovaná aktivita.



66.  Poskytovanie preventívnych opatrení vzhľadom na 
drogové závislosti, kriminalitu a na nepriaznivý 
demografický vývoj

Názov akcie:

– Protidrogové prednášky na všetkých školách ( 2004 – 2010)

„Šikanovanie otvorený problém?“ – na všetkých školách (2007)

– „Policajt môj kamarát“ celoštátny program na ZŠ (2008 – 2009)

– „Správaj sa normálne“ celoštátny program na ZŠ (2008 – 2009)



Ďakujeme za pozornosť!

Vo Fiľakove, 6.decembra 2012

Prezentáciu vypracoval: 

Mestský úrad vo Fiľakove 

Oddelenie V, ŽP a SR  - Referát stratégie a rozvoja mesta

Bližšie informácie k jednotlivým aktivitám:
– investičné aktivity: Oddelenie výstavby, ŽP a SR, julius.kovacs@filakovo.sk
– investičné / neinvestičné aktivity uskutočnené v rámci projektov (žiadosti o NFP): Oddelenie V, ŽP a SR, Referát stratégie a 
rozvoja mesta erika.anderkova@filakovo.sk
– kultúrne podujatie: Mestské kultúrne stredisko, msks@filakovo.sk
– informácie týkajúce sa Novohrad-Nógrád geoparku: Kancelária Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, geopark.filakovo@gmail.com
– cestovný ruch: ntic@filakovo.sk

Foto: 
archív MsÚ Fiľakovo, Hradné múzeum vo Fiľakove,

Zoltán Schnelczer, Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, 
„adresát firiem“


