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Športovci roka 

Začiatkom februára ocenilo vedenie mesta už po tretí krát 
najlepších športovcov Fiľakova za uplynulý rok 2013. Po dohode  
členov Komisie školstva, mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove a 
jednotlivých oddielov FTC bolo ocenených 5 jednotlivcov, 
kolektív a tréner. Menovite: Ferenc Frink za dlhoročnú 
reprezentáciu a úspechy v šachu, Csaba Tóth ako najlepší 
futbalista FTC, Ing. Alexander Šimon - najlepší kolkár, Ing. 
Róbert Belko za aktívnu prácu pri založení oddielu stolného 
tenisu pri FTC a Kristián Básti  za skvelé úspechy 
v automobilových pretekárskych súťažiach. Cenu pre 
najlepšieho trénera si prevzal Ing. Ondrej Václavík, tréner FTC 
„A“, ktoré získalo aj ocenenie „najlepší kolektív“.  Cenu prevzal 
prezident FTC Mgr. Attila Visnyai.

Vedenie mesta teší, že aj táto anketa si už našla svoje 
opodstatnenie, a tak, ako si vážia svoje ocenenia jednotliví 
nominanti, tak si aj kompetentní pracovníci a predstavitelia 
samosprávy cenia každú snahu, každý úspech a kvalitnú 
reprezentáciu nášho mesta v každom športe.

Oznam o zápise detí do MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy Óvoda Štúrova 1 vo Fiľakove 
oznamuje širokej rodičovskej verejnosti, že zápis detí do MŠ 
na školský rok 2014/2015 bude prebiehať

od 3.3.2014 do 31.3.2014
v kancelárii riaditeľky MŠ denne od 8,30 - 16,00

a zároveň Vás pozýva na
„ŠKÔLKÁRSKE POPOLUDNIA V MATERSKEJ 

ŠKOLE„
od 3. marca 2014 do 7. marca 2014 denne od 15,00 do 16,30

Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú 
deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom 
plnenia povinnej školskej dochádzky; výnimočne deti od 2 rokov.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne  prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky.
Bližšie informácie o zameraní a aktivitách MŠ, o možnosti 
adaptačného pobytu v MŠ Vám poskytne riaditeľka MŠ 
pri zápise dieťaťa do materskej školy.

Helena Kecskemétiová, riaditeľka MŠ - Óvoda

Štatistické okienko - zápisy prvákov 
v našom meste

M e s t o  F i ľ a k o v o  j e 
z r i a ď o v a t e ľ o m  d v o c h 
základných škôl s vyučovacím 
jazykom slovenským a dvoch 
škôl s vyučovacím jazykom  
maďarským, ktoré v súčasnosti 
navštevuje takmer 1400 žiakov 
z mesta i okolitých obcí. 
Slávnostné zápisy budúcich 

prvákov už majú všetky štyri školy za sebou. Najstaršia 
„základka“ na Školskej ulici má v tomto školskom roku vyše 350 
žiakov v 19 triedach. Na zápis do prvého ročníka na nový školský 
rok prišlo zatiaľ 40 detí. Najväčšia škola na Mládežníckej ulici si 
udržiava počet žiakov okolo 600 v 27 triedach a v septembri by 
sem malo nastúpiť až 57 alebo aj viac prváčikov. Veľké sídlisko 
na Farskej lúke  má dve školy. V tej slovenskej sa v súčasnosti učí 
163 žiakov v 10 triedach, odchádzajúcich deviatakov nahradí 
v ďalšom školskom roku okolo 22 prvákov. Susednú „maďarskú“ 
navštevuje 280 žiakov v 15 triedach a na zápis budúcich žiakov 
školy priviedli rodičia zatiaľ 25 detí. Možnosť zapísať, resp. 
vybrať si konkrétnu školu mali rodičia ešte do konca februára. 
Stáva sa, že počty sa menia aj neskôr, najmä pri migrácii 
obyvateľstva. Podľa štatistických ukazovateľov sa riaditelia 
o dostatok žiakov pravdepodobne báť nemusia. Hoci 
za posledných päť rokov klesol počet obyvateľov vo Fiľakove 
takmer o dve stovky a počet školákov o vyše sto, oproti vlaňajšku 
je tu dokonca jemný nárast detí, ale napr. na Mládežníckej ulici je 
to o 15 detí viac ako vlani. V materských školách máme 
v súčasnosti 122 predškolákov, takmer 20 detí je v nultých 
ročníkoch na základných školách, niektoré prídu z okolitých 
dedín, presný počet však budeme naozaj vedieť až 2. septembra.

A ešte nejaké zaujímavé čísla na záver. K 31. decembru minulého 
roka malo Fiľakovo 10 231 obyvateľov, z toho 27,5 % slovenskej, 
72 % maďarskej a pol percenta 
inej národnosti. Menej ako 
šesť rokov má približne 650 
d e t í .  Vy š e  d v o c h  t i s í c 
Fiľakovčanov ešte nedosiahlo 
plnoletosť, teda majú menej 
ako 18 rokov a 1980 občanov 
má viac ako 60 rokov.

- red -
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Slávnostný zápis

Vo štvrtok 16. januára sa v telocvični našej školy na 
Školskej ulici uskutočnilo Zábavné popoludnie pre deti 
predškolského veku z Fiľakova a okolia a ich rodičov. 
Zabávali sme sa, tancovali a súťažili v rôznych 
disciplínach. Rodičia si zatiaľ pozreli budovu, triedy 
prvákov a interaktívnu učebňu. Radi by sme sa poďakovali 
za spoluprácu učiteľkám z MŠ na Štúrovej ulici, ktoré vďačne priviedli do našej školy 
svojich škôlkarov.
O dva týždne sme predškolákov privítali opäť. Dňa 30.januára sa  uskutočnil Slávnostný 
zápis prvákov pre školský rok 2014/2015. Deti prichádzajúce na zápis boli šikovné - 
kreslili, spievali, recitovali básničky, hrali sa interaktívne hry. Za odmenu dostali balón, 
darček aj pamätný list. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prišli zapísať svoje ratolesti  do 
našej školy, za prejavenú dôveru! Tí, ktorí zápis nestihli, nás môžu kedykoľvek navštíviť.

Mgr. Diana Szabová, ZŠ  Školská 1 Fiľakovo

Boli sme na X- Factore

Za dobré polročné vysvedčenie pripravili  pani učiteľky pre 
žiakov ZŠ na Školskej ulici špeciálne prekvapenie - zájazd 
na celodenné natáčanie najlepšej hudobnej šou X Factor 
Slovensko. Vďaka tomu mali aj fiľakovské deti jedinečnú 
možnosť vidieť zákulisie tejto svetoznámej súťaže. Záujem 
bol veľký, miesta v autobuse sa rýchlo naplnili. „V sobotu 
8. februára sme skoro ráno vyrazili do nášho hlavného 
mesta. Bratislavská Incheba sa postupne napĺňala stovkami zvedavých divákov. Pred 
vstupom sme vytvorili koridor a s nadšením sme vítali prvých účinkujúcich a 
prichádzajúcich porotcov. Najmä Sisa Sklovská a Celeste Buckingham k nám boli milé, 
ale aj ostatní porotcovia boli počas celého nakrúcania veľmi vtipní. Zaujala nás aj 
veľkolepá kastingová scéna a práca realizačného tímu podujatia. Niektorí súťažiaci mali 
väčšie sebavedomie ako talent, ale atmosféra celého nakrúcania bola vynikajúca a pre 
nás nezabudnuteľná. Potom sme navštívili nákupné stredisko Aupark, kde sme sa 
občerstvili a poniektorí si kúpili drobnosti na pamiatku. Ešte aj cestou do Fiľakova sme 
v autobuse klebetili a spievali. Domov sme prišli až v noci plní dojmov a nových 
zážitkov.“ spomínajú nadšení žiaci. Naša škola na Školskej ulici vo Fiľakove vo februári 
pripravila pre svojich žiakov aj týždňový lyžiarsky kurz a tradičný karneval. Na webovej 
stránke www.zsskolfi.edupage.org nájdete viac informácií a aj fotografie z našich akcií.            

Mgr. Diana Szabová

Učíme sa pre život

V Základnej škole na Farskej lúke 64/A vo Fiľakove bolo 
na prírodovede poriadne rušno. Žiačky, maturantky, 
Strednej zdravotníckej školy v Lučenci ošetrovali drobné 
poranenia, úrazy, vzdelávali prváčikov a druhákov pred 
jarnými prázdninami na tému prvej pomoci. Žiaci sa 
oboznámili s obsahom domácej lekárničky, zaujímali sa 
o model chrupu a dozvedeli sa, ako si správne umývať 
zúbky. Zážitkové učenie, kde si deti navzájom počúvali fonendoskopmi tlkot srdca, 
sledovali tep, fixovali ovínadlami poranené končatiny, vnieslo do vyučovania motiváciu 
i záujem detí spojené nielen s činnosťami, ktorých sa priamo zúčastnili, ale tiež ohľadne 
práce zdravotných sestier. Ďakujeme za opakovanú spoluprácu PhDr. Kataríne 
Drugdovej a Kinge i Nike prajeme úspešné zvládnutie maturity.

Mgr. Katarína Vargová

Poďakovanie za benefičné predstavenie 
pre Galambu

Po úspešnom adventnom benefičnom predstavení na 
Galambe sme sa rozhodli, že v mesiaci február znova 
pripravíme ďalšie predstavenie. Toto predstavenie malo 
za cieľ finančne prispieť na dostavbu Pastoračného domu 
sv. Antona Paduánskeho na Galambe. Konalo sa v nedeľu 9. 
februára 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku 
vo Fiľakove. Celú myšlienku od počiatku po samotné 
uskutočnenie pevne držali v rukách za nás všetkých Anička 
Gášparová a Margita Sáfrányová. Práve oni zabezpečili 
väčšinu účinkujúcich z blízkeho okolia, z ktorých nakoniec 
vznikol skutočne pestrý kultúrny program. Tvorili ho detské 
skupiny, mládežnícke folklórne skupiny, mužský ale aj 
ženské spevácke zbory.  
Celé podujatie otvoril brat Filip, ktorý neveriac, že sa sála 
zaplní si ju na dôkaz odfotil. Veľmi ocenil ochotu pomôcť, a 
tak prispieť svojim malým skutkom k veľkému dielu. „Hoci 
nemôžu všetci miešať betón, liezť po lešení, búchať 
kladivom“, zneli slová brata Filipa na úvod, „ale pomohli, 
ako vedeli“. Aby to celé na javisku fungovalo sa starala 
moderátorka, ktorá celý program slovom sprevádzala a 
samozrejme neodmysliteľná bola i zvuková technika, bez 
ktorej by sme sa nezaobišli. Pred vstupom do sály boli 
pripravené stoly s malými spomienkovými darčekmi na toto 
podujatie, ktoré sa dali zakúpiť. 
Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom, 
ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto predstavení. Ak sme 
poniektorých z Vás oslovili a máte i Vy v srdci túžbu 
pomôcť, podať pomocnú ruku pri dostavbe Pastoračného 
domu sv. Antona Paduánskeho na Galambe, verte, že Vašu 
ochotu vrúcne prijmeme. Dom na Galambe stojí v hrubých 
múroch pod strechou, avšak kým Vás budeme môcť do neho 
pozvať, čaká nás ešte veľa práce, do ktorej sa s chuťou 
pustíme. Pomôcť nám môžete materiálne, duchovne, svojou 
ochotou pracovať ale i finančne. O forme pomoci, 
o najbližších podujatiach, prácach, ako napredujeme sa viac 
dozviete na internetovej stránke www.galamba.sk resp. 
v prípade, že ste rozhodnutí nás podporiť finančne máme 
zriadený účet 2948411153/0200. Ďakujeme všetkým 
dobrým ľuďom!

Lucia Spodniaková

Mgr. Andrea Németh Bozó kultúrna antropologička a ľudová remeselníčka

V tejto tematickej rubrike našich novín pokračujeme v predstavovaní členov Tvorivej dielne Motolla. Andrea 
Németh Bozó zaiste urobí radosť mnohým malým deťom, keďže ako člen tvorivej dielne zhotovuje detské hračky, 
konkrétne handrové bábiky. Popri tom sa venuje oblepovaniu kraslíc textilným vláknom, ale nie je jej cudzie ani 
plstenie a medovnikárstvo. Narodila sa v roku 1975 v Lučenci. Po ukončení Gymnázia vo Fiľakove študovala dejiny 
umenia v združení Bölcsész Egyesület v Miskovci, a následne kultúrnu antropológiu na Univerzite v Miskovci. 
V súčasnej dobe pracuje v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci a žije so svojou rodinou vo Fiľakove. Jej láska 
k ručným prácam pramení v útlom detstve, kedy predstavovala jednu z jej najmilších záľub. Na rozličné techniky a 
zručnosti, ktoré neskôr osožne zúročila pri vlastnej výrobe bábok, ju naviedla jej mama a stará mama. Pred takmer 12 
rokmi zhotovila prvú takúto bábku z papierovej rolky, handry a priadze. Počas tvorivých dielní sa snaží uprednostniť 
klasické rozprávkové figúry, (napr. v duši každého dievčatka prežívajúcu princeznú, vílu, u chlapcov princa, klauna, 
vodníka atď.), ale takisto sa naskytá priestor pre vlastnú kreativitu účastníkov vytvorením vlastných postáv. 
Zdobenie kraslíc vyšívacou priadzou začala aplikovať tiež ešte ako dieťa, a neskôr ako mladá žena sa k tejto činnosti 
opäť vrátila, pretože - ako sama hovorí - táto technika ponúka všemožné príležitostí na uplatnenie vlastnej kreativity. Motívy čerpá prevažne 
z ľudového umenia, ktoré je nekonečným prameňom vizuálnych symbolov, a z dekoračného umenia dávnych dôb. Spoločne s ďalšími členmi 
Tvorivej dielne Motolla viedla remeselnícky kurz vo Fiľakove a v Rimavskej Sobote, a tvorivú dielňu v rozličných detských a mládežníckych 
táboroch, počas dní obcí a podujatí na Slovensku, v Maďarsku a v Sedmohradsku. V roku 2005 mala možnosť spoločne s členmi spolku predstaviť 
svoje výrobky na Sviatku remesiel v Budapešti. Jej práce boli vystavené vo Fiľakove, v Lučenci, Banskej Bystrici, v Szécsény a v Budapešti.

Bc. Denisa Pócsaová, NTIC

Inventarizácie majetku mesta za rok 2013

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci 
kalendárneho roka bilancovanie hospodárenia s verejnými 
financiami v zmysle zákona o účtovníctve. Mestský úrad a 
organizácie ním zriadené, t.j. celkom 4 základné školy, 
Základná umelecká škola, 2 materské školy, Centrum 
voľného času IUVENES, Mestské kultúrne stredisko, 
Hradné múzeum, Verejnoprospešné služby mesta, 
Nezábudka n.o. (Domov seniorov) a Tectum n.o. 
(podnikateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2013 
s hmotným majetkom v celkovej hodnote 20 480 946,40 
EUR. Táto hodnota prevyšuje o 1 214 666,93 EUR majetok 
evidovaný v roku 2012, čo je jednoznačným dôkazom 
o efektívnom, účelnom a hospodárnom využití všetkých 
verejných finančných prostriedkov počas celého r. 2013. 
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky 
v hodnote 3 336 639,36 EUR, nehmotný investičný 
majetok v sume 100 361,79 EUR, finančné investície 
vo forme majetkových cenných papierov v celkovej 
hodnote 2 230 608,77 EUR, finančné investície vo forme 
majetkového vkladu v obchodnej spoločnosti FILBYT 
s.r.o. Fiľakovo v sume 581 889 EUR a peňažné prostriedky 
a ceniny na účtoch a pokladniciach vo výške 379 292,20 
EUR.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31.12.2013 
pohľadávky v celkovej výške 234 258,57 EUR a celkový 
rozsah záväzkov k tomuto dňu činil 1 330 425,77 EUR. 
V priebehu roka 2013 boli znížené daňové pohľadávky 
za obdobie 1996-2013 v celkovej výške 58 404,89 EUR.

Správa k plneniu daňových príjmov a o stave 
pohľadávok mesta k 31.12.2013

Celkové priemerné plnenie daňových príjmov z titulu miestnych 
daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného 
priestranstva) a miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 
2013 činilo až 91,62 %, čo v porovnaní s rokom 2011 (90,50 %) 
znamená 1,12 % nárast. 
Rok 2013 bol najúspešnejším rokom v poslednom období 
z hľadiska plnenia daňových príjmov, napriek tomu, že našich 
daňovníkov a poplatníkov v značnej miere naďalej trápi vysoká 
miera nezamestnanosti a sociálnej odkázanosti. Napriek týmto 
negatívnym javom a konšteláciám dosiahlo odd. EaMM doteraz 
najvyššie plnenie v daňovej oblasti. Navyše všetky pohľadávky 
z minulých rokov evidované ku dňu 31.12.2012 boli znížené 
v priebehu roka 2013 o 28,41 % a do rozpočtu sme získali 
nepredvídané príjmy v sume 58.404,89 EUR (vlani to bolo 
na úrovni 25,54 % čo predstavoval  47.366,70 EUR).    
Spomínaný dobrý výsledok sme dosiahli vďaka tomu, že sme 
neustále vyzývali a upozorňovali daňovníkov na plnenie si 
svojich daňových povinností voči mestu ale aj tomu, že v prípade 
najnedisciplinovanejších daňovníkov sme pokračovali 
v exekučných konaniach prostredníctvom súdnych exekútorov. 
Koncom roka 2013 sme už evidovali celkom 109 exekúcií 
na nedoplatky v celkovej sume 66.266,37 EUR. Exekúciou bolo 
ukončených 24 podaní v sume 10.397,13 EUR. Okrem toho sme 
uzatvorili s dlžníkmi mesta celkom 134 ks „Dohôd o splátkovom 
kalendári“ na pohľadávky vo výške 31.937,36 EUR.

Ing. Zoltán Varga,
vedúci oddelenia Ekonomiky a majetku mesta

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove 
v mesiaci marec 2014

01.03.2014, 19:00 hod.
Fašiangová „BANYA“ zábava
Miesto: MsKS, organizátor: Klub BANYA

03.03.2014, 15:00 hod.
Otvorenie výstavy krojov z Ábelovej
Miesto: Dom Matice slovenskej, organizátor: Dom 
Matice slovenskej

08.03.2014, 15:00 hod.
Oslava MDŽ - stretnutie dôchodcov
Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov

14.03.2013, 16:00 hod.
Otvorenie dvoch výstav s názvom Dámska meštianska 
móda v 19. storočí a Ľudové kroje Sedmohradska 
zo súkromnej zbierky Márie Konthurovej
Miesto: Bebeková veža, organizátor: Hradné múzeum, 
spoluorganizátor: Gemersko-malohontské múzeum 
Rimavská Sobota

14.03.2014, 14:00 hod.
Oslavy výročia revolúcie 1848 
Miesto: v jednotlivých častiach mesta, organizátor: MO 
Csemadok

22.03.2014, 19:00 hod.
Jubilejný koncert Györgya Kordu - ktorý je už 55 rokov 
na umeleckej dráhe. 
Hostia: Balázs Klári a humoristi Bagi Iván a Nacsa 
Olivér

Oznámenie o zverejnení zoznamu daňových 
dlžníkov k 31.12.2013 - posledná výzva 

pre neplatičov!

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, že aj 
v roku 2014 zverejní zoznam všetkých daňových dlžníkov, 
u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2013 daňový 
nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 eur a u 
právnickej osoby 1.600,00 eur. Vyzývame preto opäť 
všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a 
poplatkovú povinnosť voči správcovi dane a poplatku 
za uplynulé obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby 
zverejnenia zoznamu, pretože následne po zverejnení 
zoznamu mesto poverí priamo súdneho exekútora na 
vymáhanie nedoplatkov.

Oznam o zápise detí do MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy na Daxnerovej ulici č.15
vo Fiľakove oznamuje rodičom a verejnosti, že

Zápis detí do MŠ na školský rok 2014/15 sa bude konať
od 27.02.2014, kedy sa uskutoční

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ 
a bude trvať do 31.03.2014

(denne od 07:00 do 15:00 hod. v budove MŠ). 
Bližšie informácie sú Vám

k dispozícii aj na tel. č.: 43 81315

Predám 2- izbový byt v osobnom vlastníctve vo Fiľakove, 
Školská ul., dobrá lokalita. Byt je v pôvodnom stave. 
Cena 12.500,- € Kontakt: 0905 323 940
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Slávnostný zápis

Vo štvrtok 16. januára sa v telocvični našej školy na 
Školskej ulici uskutočnilo Zábavné popoludnie pre deti 
predškolského veku z Fiľakova a okolia a ich rodičov. 
Zabávali sme sa, tancovali a súťažili v rôznych 
disciplínach. Rodičia si zatiaľ pozreli budovu, triedy 
prvákov a interaktívnu učebňu. Radi by sme sa poďakovali 
za spoluprácu učiteľkám z MŠ na Štúrovej ulici, ktoré vďačne priviedli do našej školy 
svojich škôlkarov.
O dva týždne sme predškolákov privítali opäť. Dňa 30.januára sa  uskutočnil Slávnostný 
zápis prvákov pre školský rok 2014/2015. Deti prichádzajúce na zápis boli šikovné - 
kreslili, spievali, recitovali básničky, hrali sa interaktívne hry. Za odmenu dostali balón, 
darček aj pamätný list. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prišli zapísať svoje ratolesti  do 
našej školy, za prejavenú dôveru! Tí, ktorí zápis nestihli, nás môžu kedykoľvek navštíviť.

Mgr. Diana Szabová, ZŠ  Školská 1 Fiľakovo

Boli sme na X- Factore

Za dobré polročné vysvedčenie pripravili  pani učiteľky pre 
žiakov ZŠ na Školskej ulici špeciálne prekvapenie - zájazd 
na celodenné natáčanie najlepšej hudobnej šou X Factor 
Slovensko. Vďaka tomu mali aj fiľakovské deti jedinečnú 
možnosť vidieť zákulisie tejto svetoznámej súťaže. Záujem 
bol veľký, miesta v autobuse sa rýchlo naplnili. „V sobotu 
8. februára sme skoro ráno vyrazili do nášho hlavného 
mesta. Bratislavská Incheba sa postupne napĺňala stovkami zvedavých divákov. Pred 
vstupom sme vytvorili koridor a s nadšením sme vítali prvých účinkujúcich a 
prichádzajúcich porotcov. Najmä Sisa Sklovská a Celeste Buckingham k nám boli milé, 
ale aj ostatní porotcovia boli počas celého nakrúcania veľmi vtipní. Zaujala nás aj 
veľkolepá kastingová scéna a práca realizačného tímu podujatia. Niektorí súťažiaci mali 
väčšie sebavedomie ako talent, ale atmosféra celého nakrúcania bola vynikajúca a pre 
nás nezabudnuteľná. Potom sme navštívili nákupné stredisko Aupark, kde sme sa 
občerstvili a poniektorí si kúpili drobnosti na pamiatku. Ešte aj cestou do Fiľakova sme 
v autobuse klebetili a spievali. Domov sme prišli až v noci plní dojmov a nových 
zážitkov.“ spomínajú nadšení žiaci. Naša škola na Školskej ulici vo Fiľakove vo februári 
pripravila pre svojich žiakov aj týždňový lyžiarsky kurz a tradičný karneval. Na webovej 
stránke www.zsskolfi.edupage.org nájdete viac informácií a aj fotografie z našich akcií.            

Mgr. Diana Szabová

Učíme sa pre život

V Základnej škole na Farskej lúke 64/A vo Fiľakove bolo 
na prírodovede poriadne rušno. Žiačky, maturantky, 
Strednej zdravotníckej školy v Lučenci ošetrovali drobné 
poranenia, úrazy, vzdelávali prváčikov a druhákov pred 
jarnými prázdninami na tému prvej pomoci. Žiaci sa 
oboznámili s obsahom domácej lekárničky, zaujímali sa 
o model chrupu a dozvedeli sa, ako si správne umývať 
zúbky. Zážitkové učenie, kde si deti navzájom počúvali fonendoskopmi tlkot srdca, 
sledovali tep, fixovali ovínadlami poranené končatiny, vnieslo do vyučovania motiváciu 
i záujem detí spojené nielen s činnosťami, ktorých sa priamo zúčastnili, ale tiež ohľadne 
práce zdravotných sestier. Ďakujeme za opakovanú spoluprácu PhDr. Kataríne 
Drugdovej a Kinge i Nike prajeme úspešné zvládnutie maturity.

Mgr. Katarína Vargová

Poďakovanie za benefičné predstavenie 
pre Galambu

Po úspešnom adventnom benefičnom predstavení na 
Galambe sme sa rozhodli, že v mesiaci február znova 
pripravíme ďalšie predstavenie. Toto predstavenie malo 
za cieľ finančne prispieť na dostavbu Pastoračného domu 
sv. Antona Paduánskeho na Galambe. Konalo sa v nedeľu 9. 
februára 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku 
vo Fiľakove. Celú myšlienku od počiatku po samotné 
uskutočnenie pevne držali v rukách za nás všetkých Anička 
Gášparová a Margita Sáfrányová. Práve oni zabezpečili 
väčšinu účinkujúcich z blízkeho okolia, z ktorých nakoniec 
vznikol skutočne pestrý kultúrny program. Tvorili ho detské 
skupiny, mládežnícke folklórne skupiny, mužský ale aj 
ženské spevácke zbory.  
Celé podujatie otvoril brat Filip, ktorý neveriac, že sa sála 
zaplní si ju na dôkaz odfotil. Veľmi ocenil ochotu pomôcť, a 
tak prispieť svojim malým skutkom k veľkému dielu. „Hoci 
nemôžu všetci miešať betón, liezť po lešení, búchať 
kladivom“, zneli slová brata Filipa na úvod, „ale pomohli, 
ako vedeli“. Aby to celé na javisku fungovalo sa starala 
moderátorka, ktorá celý program slovom sprevádzala a 
samozrejme neodmysliteľná bola i zvuková technika, bez 
ktorej by sme sa nezaobišli. Pred vstupom do sály boli 
pripravené stoly s malými spomienkovými darčekmi na toto 
podujatie, ktoré sa dali zakúpiť. 
Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom, 
ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto predstavení. Ak sme 
poniektorých z Vás oslovili a máte i Vy v srdci túžbu 
pomôcť, podať pomocnú ruku pri dostavbe Pastoračného 
domu sv. Antona Paduánskeho na Galambe, verte, že Vašu 
ochotu vrúcne prijmeme. Dom na Galambe stojí v hrubých 
múroch pod strechou, avšak kým Vás budeme môcť do neho 
pozvať, čaká nás ešte veľa práce, do ktorej sa s chuťou 
pustíme. Pomôcť nám môžete materiálne, duchovne, svojou 
ochotou pracovať ale i finančne. O forme pomoci, 
o najbližších podujatiach, prácach, ako napredujeme sa viac 
dozviete na internetovej stránke www.galamba.sk resp. 
v prípade, že ste rozhodnutí nás podporiť finančne máme 
zriadený účet 2948411153/0200. Ďakujeme všetkým 
dobrým ľuďom!

Lucia Spodniaková

Mgr. Andrea Németh Bozó kultúrna antropologička a ľudová remeselníčka

V tejto tematickej rubrike našich novín pokračujeme v predstavovaní členov Tvorivej dielne Motolla. Andrea 
Németh Bozó zaiste urobí radosť mnohým malým deťom, keďže ako člen tvorivej dielne zhotovuje detské hračky, 
konkrétne handrové bábiky. Popri tom sa venuje oblepovaniu kraslíc textilným vláknom, ale nie je jej cudzie ani 
plstenie a medovnikárstvo. Narodila sa v roku 1975 v Lučenci. Po ukončení Gymnázia vo Fiľakove študovala dejiny 
umenia v združení Bölcsész Egyesület v Miskovci, a následne kultúrnu antropológiu na Univerzite v Miskovci. 
V súčasnej dobe pracuje v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci a žije so svojou rodinou vo Fiľakove. Jej láska 
k ručným prácam pramení v útlom detstve, kedy predstavovala jednu z jej najmilších záľub. Na rozličné techniky a 
zručnosti, ktoré neskôr osožne zúročila pri vlastnej výrobe bábok, ju naviedla jej mama a stará mama. Pred takmer 12 
rokmi zhotovila prvú takúto bábku z papierovej rolky, handry a priadze. Počas tvorivých dielní sa snaží uprednostniť 
klasické rozprávkové figúry, (napr. v duši každého dievčatka prežívajúcu princeznú, vílu, u chlapcov princa, klauna, 
vodníka atď.), ale takisto sa naskytá priestor pre vlastnú kreativitu účastníkov vytvorením vlastných postáv. 
Zdobenie kraslíc vyšívacou priadzou začala aplikovať tiež ešte ako dieťa, a neskôr ako mladá žena sa k tejto činnosti 
opäť vrátila, pretože - ako sama hovorí - táto technika ponúka všemožné príležitostí na uplatnenie vlastnej kreativity. Motívy čerpá prevažne 
z ľudového umenia, ktoré je nekonečným prameňom vizuálnych symbolov, a z dekoračného umenia dávnych dôb. Spoločne s ďalšími členmi 
Tvorivej dielne Motolla viedla remeselnícky kurz vo Fiľakove a v Rimavskej Sobote, a tvorivú dielňu v rozličných detských a mládežníckych 
táboroch, počas dní obcí a podujatí na Slovensku, v Maďarsku a v Sedmohradsku. V roku 2005 mala možnosť spoločne s členmi spolku predstaviť 
svoje výrobky na Sviatku remesiel v Budapešti. Jej práce boli vystavené vo Fiľakove, v Lučenci, Banskej Bystrici, v Szécsény a v Budapešti.

Bc. Denisa Pócsaová, NTIC

Inventarizácie majetku mesta za rok 2013

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci 
kalendárneho roka bilancovanie hospodárenia s verejnými 
financiami v zmysle zákona o účtovníctve. Mestský úrad a 
organizácie ním zriadené, t.j. celkom 4 základné školy, 
Základná umelecká škola, 2 materské školy, Centrum 
voľného času IUVENES, Mestské kultúrne stredisko, 
Hradné múzeum, Verejnoprospešné služby mesta, 
Nezábudka n.o. (Domov seniorov) a Tectum n.o. 
(podnikateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2013 
s hmotným majetkom v celkovej hodnote 20 480 946,40 
EUR. Táto hodnota prevyšuje o 1 214 666,93 EUR majetok 
evidovaný v roku 2012, čo je jednoznačným dôkazom 
o efektívnom, účelnom a hospodárnom využití všetkých 
verejných finančných prostriedkov počas celého r. 2013. 
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky 
v hodnote 3 336 639,36 EUR, nehmotný investičný 
majetok v sume 100 361,79 EUR, finančné investície 
vo forme majetkových cenných papierov v celkovej 
hodnote 2 230 608,77 EUR, finančné investície vo forme 
majetkového vkladu v obchodnej spoločnosti FILBYT 
s.r.o. Fiľakovo v sume 581 889 EUR a peňažné prostriedky 
a ceniny na účtoch a pokladniciach vo výške 379 292,20 
EUR.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31.12.2013 
pohľadávky v celkovej výške 234 258,57 EUR a celkový 
rozsah záväzkov k tomuto dňu činil 1 330 425,77 EUR. 
V priebehu roka 2013 boli znížené daňové pohľadávky 
za obdobie 1996-2013 v celkovej výške 58 404,89 EUR.

Správa k plneniu daňových príjmov a o stave 
pohľadávok mesta k 31.12.2013

Celkové priemerné plnenie daňových príjmov z titulu miestnych 
daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného 
priestranstva) a miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 
2013 činilo až 91,62 %, čo v porovnaní s rokom 2011 (90,50 %) 
znamená 1,12 % nárast. 
Rok 2013 bol najúspešnejším rokom v poslednom období 
z hľadiska plnenia daňových príjmov, napriek tomu, že našich 
daňovníkov a poplatníkov v značnej miere naďalej trápi vysoká 
miera nezamestnanosti a sociálnej odkázanosti. Napriek týmto 
negatívnym javom a konšteláciám dosiahlo odd. EaMM doteraz 
najvyššie plnenie v daňovej oblasti. Navyše všetky pohľadávky 
z minulých rokov evidované ku dňu 31.12.2012 boli znížené 
v priebehu roka 2013 o 28,41 % a do rozpočtu sme získali 
nepredvídané príjmy v sume 58.404,89 EUR (vlani to bolo 
na úrovni 25,54 % čo predstavoval  47.366,70 EUR).    
Spomínaný dobrý výsledok sme dosiahli vďaka tomu, že sme 
neustále vyzývali a upozorňovali daňovníkov na plnenie si 
svojich daňových povinností voči mestu ale aj tomu, že v prípade 
najnedisciplinovanejších daňovníkov sme pokračovali 
v exekučných konaniach prostredníctvom súdnych exekútorov. 
Koncom roka 2013 sme už evidovali celkom 109 exekúcií 
na nedoplatky v celkovej sume 66.266,37 EUR. Exekúciou bolo 
ukončených 24 podaní v sume 10.397,13 EUR. Okrem toho sme 
uzatvorili s dlžníkmi mesta celkom 134 ks „Dohôd o splátkovom 
kalendári“ na pohľadávky vo výške 31.937,36 EUR.

Ing. Zoltán Varga,
vedúci oddelenia Ekonomiky a majetku mesta

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove 
v mesiaci marec 2014

01.03.2014, 19:00 hod.
Fašiangová „BANYA“ zábava
Miesto: MsKS, organizátor: Klub BANYA

03.03.2014, 15:00 hod.
Otvorenie výstavy krojov z Ábelovej
Miesto: Dom Matice slovenskej, organizátor: Dom 
Matice slovenskej

08.03.2014, 15:00 hod.
Oslava MDŽ - stretnutie dôchodcov
Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov

14.03.2013, 16:00 hod.
Otvorenie dvoch výstav s názvom Dámska meštianska 
móda v 19. storočí a Ľudové kroje Sedmohradska 
zo súkromnej zbierky Márie Konthurovej
Miesto: Bebeková veža, organizátor: Hradné múzeum, 
spoluorganizátor: Gemersko-malohontské múzeum 
Rimavská Sobota

14.03.2014, 14:00 hod.
Oslavy výročia revolúcie 1848 
Miesto: v jednotlivých častiach mesta, organizátor: MO 
Csemadok

22.03.2014, 19:00 hod.
Jubilejný koncert Györgya Kordu - ktorý je už 55 rokov 
na umeleckej dráhe. 
Hostia: Balázs Klári a humoristi Bagi Iván a Nacsa 
Olivér

Oznámenie o zverejnení zoznamu daňových 
dlžníkov k 31.12.2013 - posledná výzva 

pre neplatičov!

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, že aj 
v roku 2014 zverejní zoznam všetkých daňových dlžníkov, 
u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2013 daňový 
nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 eur a u 
právnickej osoby 1.600,00 eur. Vyzývame preto opäť 
všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a 
poplatkovú povinnosť voči správcovi dane a poplatku 
za uplynulé obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby 
zverejnenia zoznamu, pretože následne po zverejnení 
zoznamu mesto poverí priamo súdneho exekútora na 
vymáhanie nedoplatkov.

Oznam o zápise detí do MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy na Daxnerovej ulici č.15
vo Fiľakove oznamuje rodičom a verejnosti, že

Zápis detí do MŠ na školský rok 2014/15 sa bude konať
od 27.02.2014, kedy sa uskutoční

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ 
a bude trvať do 31.03.2014

(denne od 07:00 do 15:00 hod. v budove MŠ). 
Bližšie informácie sú Vám

k dispozícii aj na tel. č.: 43 81315

Predám 2- izbový byt v osobnom vlastníctve vo Fiľakove, 
Školská ul., dobrá lokalita. Byt je v pôvodnom stave. 
Cena 12.500,- € Kontakt: 0905 323 940
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Investícia do vašej budúcnosti - projekt 
s kódom ITMS: 24140110285

Hlavným cieľom úspešného projektu Mesta Fiľakovo v rámci 
Operačného programu životné prostredie s názvom 
„Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu 
komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”, s hodnotou 
1 092 500,88 EUR, je zefektívniť jestvujúci systém separovaného 
zberu komunálnych odpadov (ďalej len KO) v meste Fiľakovo a 
napomáhať príspevkovej organizácii mesta, Verejnoprospešným 
službám mesta Fiľakovo, ktorá spravuje v súčasnosti odpadové 
hospodárstvo, aby sa dobudovala základná infraštruktúra pre 
separovaný zber, vytvorili podmienky pre rozšírenie 
existujúceho systému separovaného zberu, zvýšila kvalitatívna 
úroveň separovaného zberu zložiek KO a environmentálne 
povedomie všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo, s dôrazom na 
príslušníkov MRK. Poskytnutá dotácia činí sumu 1 037 875,84 
EUR a spolufinancovanie mesta Fiľakovo je 54 625,04 EUR. 
V súčasnosti funguje v meste separovaný zber, avšak 
v obmedzenom množstve i kvalite. V meste bolo v minulosti 
v troch etapách realizované riešenie programu odpadového 
hospodárstva. V prvej etape bol zriadený zberný dvor odpadov - 
prekládková stanica na Šávoľskej ulici. V rámci druhej etapy 
došlo k doplneniu vozového parku so zakúpením zberného 
vozidla. Tretia etapa sa týkala zabezpečenia technológie 
separovaného zberu plastov, skla a papiera v meste s vytvorením 
17 stanovíšť pre jednotlivé zberné nádoby, zakúpením zberných 
nádob a paketovacieho lisu. Separovaný zber základných zložiek 
KO prebieha v súčasnosti odlišne, na sídliskách formou farebne 
odlíšených kontajnerov, pri rodinných domoch tzv. vrecovým 
systémom. V stanovený deň občania vyložia naplnené vrecia 
pred brány svojich domov, odkiaľ ich vysypú zamestnanci VPS 
Fiľakovo na dopravné prostriedky.  Kontajnerový systém sa 
vykonáva v sídliskovej časti mesta Fiľakovo a pre ostatné bytové 
domy v meste. Kontajnery s objemom 1100 l sú umiestňované 
v rámci stanovíšť v počte 3 kusy: sklo, papier, plasty. V súčasnosti 
sa neseparujú kovy, neseparuje sa biologicky rozložiteľný odpad 
a BRKO. Kompost si mesto v prípade potreby kupuje. Súčasné 
vybavenie mesta zbernými nádobami je nedostatočné, spôsob 
separovania KO v dočasnom zbernom dvore v areáli VPS mesta 
nedostatočne efektívny, nepostačujúci a nespĺňa potrebné 
stavebno-technické parametre. V existujúcich zberných 
stanovištiach chýbajú zberné nádoby na kov, priestory na 
dotrieďovanie a dočasné zhromažďovanie BRKO, priestory pre 
zber, prepravu a spracovanie separovaných zložiek KO. 
Realizáciou aktivít projektu vznikne nový zberný dvor, 
umožňujúci zber, prepravu a dotriedenie vyseparovaných 
odpadov a lisovanie papierov a plastov pomocou hydraulického 
lisu. Súčasťou projektu sú stavebné úpravy, v rámci ktorých 
jednak dôjde k rekonštrukcii a modernizácii  skladovacej haly a  
zberných stanovíšť, jednak k výstavbe nového zberného dvora 
v areáli bývalého štátneho majetku, pri ceste smerom na Ratku. 
V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie, predpokladaný 
začiatok stavebných prác je jún 2014. Existujúcich 17 stanovíšť 
pri bytových domoch bude doplnených o nádoby na kov. Vznikne 
10 nových stanovíšť pri bytových domoch so zbernými nádobami 

na papier, plast, kovy a sklo. Na 13 miestach pri rodinných 
domoch budú súčasné vrecia na papier, plast a sklo nahradené 
zbernými nádobami a doplnené nádobami na kovy. Po realizácii 
projektu sa zvýši množstvo vyseparovaného odpadu na 591 t/rok. 
Výsledkom projektu bude rozšírenie a zefektívnenie 
existujúceho separovaného zberu podľa § 39 zákona o odpadoch. 
Nový zberný dvor bude pozostávať z 9 stavebných objektov: SO - 
103 Vrátnica kontajner, SO - 104 Sociálne zariadenie - kontajner, 
SO - 105 Spevnené plochy, SO - 106 Prípojka NN, SO - 107 
Vnútroareálové rozvody NN, SO - 108 Bleskozvod, SO - 109 
Oplotenie, SO - 110 Terénne a sadové úpravy a SO - 111 Požiarna 
nadzemná nádrž.
Systém separovaného zberu v meste Fiľakovo uvažuje 
so separáciou nasledovných odpadov: 
 Zber, úprava, skladovanie: papier, plast, sklo, kovové obaly, 
 Zber, zhromažďovanie na zbernom dvore: biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
Predmetom projektu je ďalej zabezpečenie potrebnej 
mechanizácie - dvojkomorový lis, mobilná váha, zberové vozidlo 
s rotačným lisovaním min. 16 m³, manipulačný malotraktor 
s čelným nakladačom na manipulačný malotraktor, traktor do 110 
HP s hákovým kontajnerovým nosičom za traktor. Na 
zabezpečenie komplexného systému separovaného zberu 
od pôvodcov odpadu je potrebný nákup zberných nádob 5x 
kontajner naťahovací 6 m³, 109 x kontajner žiarovo zinkovaný 
1100 l na kovy (40 ks), plasty (23 ks), papier (23 ks), sklo (23 ks). 
Presné umiestnenie zberných nádob na území mesta Fiľakovo: 
Farská lúka, ul. Štúrova, ul. 1. Mája, ul. Železničná, ul. J. Bottu, 
ul. Záhradnícka, ul. Parková, ul. Sládkovičova, ul. Mlynská, ul. 
Kalinčiakova, ul. B.S.Timravy, ul. Odborárska, ul. Družstevná, 
ul. Partizánska, ul. Kukučínova, ul. Kvetná, ul. Obrancov mieru, 
ul. Daxnerova, ul. Mládežnícka, ul. Školská, ul. Vajanského, ul. 
Mocsáryho, ul. Hollého, ul. SNP. V rámci implementácie 
jednotlivých aktivít projektu sa zabezpečia povinné propagačné 
materiály a nevyhnutná výpočtová technika pre chod a 
fungovanie zberného dvora.
Po ukončení projektu sa vytvoria 2 pracovné miesta cielene pre 
príslušníkov MRK a 1 pracovné miesto pre znevýhodnené 
skupiny.
Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude 
zodpovedať priamo prijímateľ - Mesto Fiľakovo s externým 
asistentom projektového manažéra a odborne spôsobilou osobou 
na verejné obstarávania, ktorý má bohaté skúsenosti s prípravou a 
realizáciou uvedenej aktivity. Stavebné práce - výstavba 
zberného dvora, výstavba a rekonštrukcia stanovíšť bude 
realizovaná dodávateľom na základe zmluvy, podobne ako aj 
zabezpečenie technologických zariadení. Monitoring a riadenie 
projektu zabezpečujú interní zamestnanci prijímateľa. 
Prevádzkovateľom zberného dvora bude príspevková 
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Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 
vyhlásilo dňa 17.12.2013 VÝZVU na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho 
operačného programu prioritná os 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 
4.1 Regenerácia sídiel. Pomoc je poskytovaná formou 
nenávratného finančného príspevku /NFP/. Maximálne celkové 
oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 633 600 
EUR s 5% spoluúčasťou mesta vo výške 33.680,00 €. Žiadosť 
o NFP musí byť doručená na Riadiaci orgán v termíne 
od 17.02.2014 do 17.04.2014. Termín ukončenia projektu je 
najneskôr do 31. 10. 2015. 
Globálnym cieľom operačného programu je zvýšenie 
dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti 
územia v regiónoch. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými 
žiadateľmi výlučne obce a mestá zaradené do programu v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 26 zo dňa 03.10.2012 medzi, ktoré je 
zaradené aj  Fiľakovo, ktoré sa rozhodlo a mestské zastupiteľstvo 
schválilo podať žiadosť a reagovať na horeuvedenú výzvu. 
Skupiny oprávnených aktivít v rámci oblasti podpory 4.1b 
Podpora infraštruktúry bývania je výstavba nových 
nájomných bytov pre marginalizované komunity, vrátane 
bezbariérových úprav stavieb .
Jedná sa o výstavbu 12 bytovej jednotky nájomného bytového 
domu , ktorý  musí byť vybudovaný v širšom centre. Navrhovaná 
lokalita je na pozemku vo vlastníctve mesta, ulica Železničná, na 
mieste  bývalého zdravotného strediska ŽSR po odstránení 
stavby. 
Cieľovou skupinou pomoci sú nájomcovia bytových domov 
z radov marginalizovaných komunít, o výbere ktorých rozhodne 
žiadateľ - mesto, na základe Kontrolného zoznamu kritérií pre 
výber nájomcov. Medzi tieto kritériá patria: 
 z cieľovej skupiny musia minimálne 80% nájomcov 

bytového domu tvoriť príslušníci marginalizovanej rómskej 
komunity (min.10 bytov) ,

 vekový limit do 35 rokov - max. 40 rokov,
 plnoletosť,
 príslušnosť k MRK,
 pracovnoprávny vzťah v trvaní minimálne 12 mesiacov 

za posledných 24 mesiacov alebo súčet odpracovaných 
mesiacov žiadateľov v trvaní 18 mesiacov za 24 mesiacov,

 maximálna hranica príjmu nepresahujúca 3 násobok 
životného minima,

 povinná školská dochádzka detí,
 správa o rodine spracovaná terénnymi sociálnymi 

pracovníkmi,
 hodnotenie zamestnávateľa, 
 bezúhonnosť v období 10 rokov (preukazuje výpisom 

z registra trestov), 
 žiadateľ nemá nedoplatky voči mestu a poskytovateľom 

energií, 
 žiadateľ nie je ani nebol nájomcom, vlastníkom alebo 

spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu v období 
posledných 5 rokov a nie je stavebníkom rodinného domu.

Žiadosti, ktoré spĺňajú horeuvedené podmienky  adresovať  na  
MsÚ vo Fiľakove - kancelária primátora mesta, Radničná 25, 
98601 Fiľakovo.

11. ročník Balex futsal ligy vo Fiľakove 
je už minulosťou

V sobotu 8.2.2014 o 18,00 h. po skončení posledného kola sa 
slávnostne ukončili boje o konečné umiestnenie. Do poslednej 
chvíle sa mužstvá snažili o čo najlepšie výsledky a tie zamiešali 
karty v konečnom zúčtovaní. 
1. miesto FC 
Thorma
2. miesto Zedníček 
Team
3. miesto M+M 
Buzitka
4. miesto The 
Beatles
5. miesto IBG-
OŠK Biskupice
6. miesto Galaxy
7. miesto Colony Boys
8. miesto Šiatorská Bukovinka
Najlepší strelec - Radoslav Máč  Zedníček Team
Najlepší brankár - Gergely Varga Zedníček Team
Najmladší talent - Patrik Keresztes (Galaxy), Silvio Šimon 
(Colony Boys)
Cena fair-play - Zedníček Team

Ako organizátor Balex futsal ligy vo Fiľakove som rád, že 14 
sobôt si diváci užívali perfektný futsal. Diváci mohli vidieť 
množstvo krásnych gólov, futsalových akcií,  ktoré si vyslúžili 
búrlivý potlesk. Hráči ako aj brankári predvádzali výkony, ktoré 
si zaslúžia obdiv a uznanie. No videli sme momenty plné emócii, 
ale aj čoraz častejšie sa objavujúce prejavy "Fair Play". Pri tejto 
príležitosti sa chcem poďakovať za sponzorskú a morálnu 
podporu pánovi Balogovi, ktorý je hlavným sponzorom súťaže. 
Ďalšie ďakujem patrí Mestu Fiľakovo, pánovi primátorovi 
Kaličiakovi, OZ FTC Fiľakovo a pánovi Visnyaimu, pánovi 
riaditeľovi ZŠ Šimkovi, pánovi Szakovi, chalanom zo Zedníček 
teamu a veľké ďakujem patrí mojej polovičke Erike Villányi. 
Ďalšie ďakujem chcem vysloviť rozhodcovskej dvojici pánom 
Jačmeníkovi a Rapimu za ich prístup a výkon, no a posledné 
ďakujem patrí médiám - Locall televízii a Novohradským 
novinám. Všetkým hráčom ako aj divákom chcem popriať veľa 
športových ako aj osobných úspechov.

Stano Villányi

Fiľakovskí gymnazisti sú Majstri kraja
v stolnom tenise

Dňa 6. januára sa v stolnotenisovej hale v Krupine konali krajské 
majstrovstvá družstiev dorastencov. Z 10-ich zúčastnených škôl  
naši chlapci z Gymnázia vo Fiľakove podali excelentný výkon. 
Vyhrali všetky svoje zápasy a tým sa stali majstrami 
banskobystrického kraja a postupujú na Majstrovstvá SR.

Vyše osem hodinový maratón zavŕšili víťazstvom nad 
zvolenským gymnáziom. Jednoznačným lídrom mužstva bol 
reprezentant SR Ingmar Péter z 2. C, ktorý vyhral suverénne 
všetky svoje zápasy v dvojhre aj vo štvorhre. Šikovne mu 
sekundovali Tomáš Gál z 1. C a Tomáš Graca z 2. C

Peter Klein

pokračovanie na strane č. 6
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Investícia do vašej budúcnosti - projekt 
s kódom ITMS: 24140110285

Hlavným cieľom úspešného projektu Mesta Fiľakovo v rámci 
Operačného programu životné prostredie s názvom 
„Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu 
komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”, s hodnotou 
1 092 500,88 EUR, je zefektívniť jestvujúci systém separovaného 
zberu komunálnych odpadov (ďalej len KO) v meste Fiľakovo a 
napomáhať príspevkovej organizácii mesta, Verejnoprospešným 
službám mesta Fiľakovo, ktorá spravuje v súčasnosti odpadové 
hospodárstvo, aby sa dobudovala základná infraštruktúra pre 
separovaný zber, vytvorili podmienky pre rozšírenie 
existujúceho systému separovaného zberu, zvýšila kvalitatívna 
úroveň separovaného zberu zložiek KO a environmentálne 
povedomie všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo, s dôrazom na 
príslušníkov MRK. Poskytnutá dotácia činí sumu 1 037 875,84 
EUR a spolufinancovanie mesta Fiľakovo je 54 625,04 EUR. 
V súčasnosti funguje v meste separovaný zber, avšak 
v obmedzenom množstve i kvalite. V meste bolo v minulosti 
v troch etapách realizované riešenie programu odpadového 
hospodárstva. V prvej etape bol zriadený zberný dvor odpadov - 
prekládková stanica na Šávoľskej ulici. V rámci druhej etapy 
došlo k doplneniu vozového parku so zakúpením zberného 
vozidla. Tretia etapa sa týkala zabezpečenia technológie 
separovaného zberu plastov, skla a papiera v meste s vytvorením 
17 stanovíšť pre jednotlivé zberné nádoby, zakúpením zberných 
nádob a paketovacieho lisu. Separovaný zber základných zložiek 
KO prebieha v súčasnosti odlišne, na sídliskách formou farebne 
odlíšených kontajnerov, pri rodinných domoch tzv. vrecovým 
systémom. V stanovený deň občania vyložia naplnené vrecia 
pred brány svojich domov, odkiaľ ich vysypú zamestnanci VPS 
Fiľakovo na dopravné prostriedky.  Kontajnerový systém sa 
vykonáva v sídliskovej časti mesta Fiľakovo a pre ostatné bytové 
domy v meste. Kontajnery s objemom 1100 l sú umiestňované 
v rámci stanovíšť v počte 3 kusy: sklo, papier, plasty. V súčasnosti 
sa neseparujú kovy, neseparuje sa biologicky rozložiteľný odpad 
a BRKO. Kompost si mesto v prípade potreby kupuje. Súčasné 
vybavenie mesta zbernými nádobami je nedostatočné, spôsob 
separovania KO v dočasnom zbernom dvore v areáli VPS mesta 
nedostatočne efektívny, nepostačujúci a nespĺňa potrebné 
stavebno-technické parametre. V existujúcich zberných 
stanovištiach chýbajú zberné nádoby na kov, priestory na 
dotrieďovanie a dočasné zhromažďovanie BRKO, priestory pre 
zber, prepravu a spracovanie separovaných zložiek KO. 
Realizáciou aktivít projektu vznikne nový zberný dvor, 
umožňujúci zber, prepravu a dotriedenie vyseparovaných 
odpadov a lisovanie papierov a plastov pomocou hydraulického 
lisu. Súčasťou projektu sú stavebné úpravy, v rámci ktorých 
jednak dôjde k rekonštrukcii a modernizácii  skladovacej haly a  
zberných stanovíšť, jednak k výstavbe nového zberného dvora 
v areáli bývalého štátneho majetku, pri ceste smerom na Ratku. 
V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie, predpokladaný 
začiatok stavebných prác je jún 2014. Existujúcich 17 stanovíšť 
pri bytových domoch bude doplnených o nádoby na kov. Vznikne 
10 nových stanovíšť pri bytových domoch so zbernými nádobami 

na papier, plast, kovy a sklo. Na 13 miestach pri rodinných 
domoch budú súčasné vrecia na papier, plast a sklo nahradené 
zbernými nádobami a doplnené nádobami na kovy. Po realizácii 
projektu sa zvýši množstvo vyseparovaného odpadu na 591 t/rok. 
Výsledkom projektu bude rozšírenie a zefektívnenie 
existujúceho separovaného zberu podľa § 39 zákona o odpadoch. 
Nový zberný dvor bude pozostávať z 9 stavebných objektov: SO - 
103 Vrátnica kontajner, SO - 104 Sociálne zariadenie - kontajner, 
SO - 105 Spevnené plochy, SO - 106 Prípojka NN, SO - 107 
Vnútroareálové rozvody NN, SO - 108 Bleskozvod, SO - 109 
Oplotenie, SO - 110 Terénne a sadové úpravy a SO - 111 Požiarna 
nadzemná nádrž.
Systém separovaného zberu v meste Fiľakovo uvažuje 
so separáciou nasledovných odpadov: 
 Zber, úprava, skladovanie: papier, plast, sklo, kovové obaly, 
 Zber, zhromažďovanie na zbernom dvore: biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
Predmetom projektu je ďalej zabezpečenie potrebnej 
mechanizácie - dvojkomorový lis, mobilná váha, zberové vozidlo 
s rotačným lisovaním min. 16 m³, manipulačný malotraktor 
s čelným nakladačom na manipulačný malotraktor, traktor do 110 
HP s hákovým kontajnerovým nosičom za traktor. Na 
zabezpečenie komplexného systému separovaného zberu 
od pôvodcov odpadu je potrebný nákup zberných nádob 5x 
kontajner naťahovací 6 m³, 109 x kontajner žiarovo zinkovaný 
1100 l na kovy (40 ks), plasty (23 ks), papier (23 ks), sklo (23 ks). 
Presné umiestnenie zberných nádob na území mesta Fiľakovo: 
Farská lúka, ul. Štúrova, ul. 1. Mája, ul. Železničná, ul. J. Bottu, 
ul. Záhradnícka, ul. Parková, ul. Sládkovičova, ul. Mlynská, ul. 
Kalinčiakova, ul. B.S.Timravy, ul. Odborárska, ul. Družstevná, 
ul. Partizánska, ul. Kukučínova, ul. Kvetná, ul. Obrancov mieru, 
ul. Daxnerova, ul. Mládežnícka, ul. Školská, ul. Vajanského, ul. 
Mocsáryho, ul. Hollého, ul. SNP. V rámci implementácie 
jednotlivých aktivít projektu sa zabezpečia povinné propagačné 
materiály a nevyhnutná výpočtová technika pre chod a 
fungovanie zberného dvora.
Po ukončení projektu sa vytvoria 2 pracovné miesta cielene pre 
príslušníkov MRK a 1 pracovné miesto pre znevýhodnené 
skupiny.
Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude 
zodpovedať priamo prijímateľ - Mesto Fiľakovo s externým 
asistentom projektového manažéra a odborne spôsobilou osobou 
na verejné obstarávania, ktorý má bohaté skúsenosti s prípravou a 
realizáciou uvedenej aktivity. Stavebné práce - výstavba 
zberného dvora, výstavba a rekonštrukcia stanovíšť bude 
realizovaná dodávateľom na základe zmluvy, podobne ako aj 
zabezpečenie technologických zariadení. Monitoring a riadenie 
projektu zabezpečujú interní zamestnanci prijímateľa. 
Prevádzkovateľom zberného dvora bude príspevková 
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Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 
vyhlásilo dňa 17.12.2013 VÝZVU na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho 
operačného programu prioritná os 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 
4.1 Regenerácia sídiel. Pomoc je poskytovaná formou 
nenávratného finančného príspevku /NFP/. Maximálne celkové 
oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 633 600 
EUR s 5% spoluúčasťou mesta vo výške 33.680,00 €. Žiadosť 
o NFP musí byť doručená na Riadiaci orgán v termíne 
od 17.02.2014 do 17.04.2014. Termín ukončenia projektu je 
najneskôr do 31. 10. 2015. 
Globálnym cieľom operačného programu je zvýšenie 
dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti 
územia v regiónoch. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými 
žiadateľmi výlučne obce a mestá zaradené do programu v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 26 zo dňa 03.10.2012 medzi, ktoré je 
zaradené aj  Fiľakovo, ktoré sa rozhodlo a mestské zastupiteľstvo 
schválilo podať žiadosť a reagovať na horeuvedenú výzvu. 
Skupiny oprávnených aktivít v rámci oblasti podpory 4.1b 
Podpora infraštruktúry bývania je výstavba nových 
nájomných bytov pre marginalizované komunity, vrátane 
bezbariérových úprav stavieb .
Jedná sa o výstavbu 12 bytovej jednotky nájomného bytového 
domu , ktorý  musí byť vybudovaný v širšom centre. Navrhovaná 
lokalita je na pozemku vo vlastníctve mesta, ulica Železničná, na 
mieste  bývalého zdravotného strediska ŽSR po odstránení 
stavby. 
Cieľovou skupinou pomoci sú nájomcovia bytových domov 
z radov marginalizovaných komunít, o výbere ktorých rozhodne 
žiadateľ - mesto, na základe Kontrolného zoznamu kritérií pre 
výber nájomcov. Medzi tieto kritériá patria: 
 z cieľovej skupiny musia minimálne 80% nájomcov 

bytového domu tvoriť príslušníci marginalizovanej rómskej 
komunity (min.10 bytov) ,

 vekový limit do 35 rokov - max. 40 rokov,
 plnoletosť,
 príslušnosť k MRK,
 pracovnoprávny vzťah v trvaní minimálne 12 mesiacov 

za posledných 24 mesiacov alebo súčet odpracovaných 
mesiacov žiadateľov v trvaní 18 mesiacov za 24 mesiacov,

 maximálna hranica príjmu nepresahujúca 3 násobok 
životného minima,

 povinná školská dochádzka detí,
 správa o rodine spracovaná terénnymi sociálnymi 

pracovníkmi,
 hodnotenie zamestnávateľa, 
 bezúhonnosť v období 10 rokov (preukazuje výpisom 

z registra trestov), 
 žiadateľ nemá nedoplatky voči mestu a poskytovateľom 

energií, 
 žiadateľ nie je ani nebol nájomcom, vlastníkom alebo 

spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu v období 
posledných 5 rokov a nie je stavebníkom rodinného domu.

Žiadosti, ktoré spĺňajú horeuvedené podmienky  adresovať  na  
MsÚ vo Fiľakove - kancelária primátora mesta, Radničná 25, 
98601 Fiľakovo.

11. ročník Balex futsal ligy vo Fiľakove 
je už minulosťou

V sobotu 8.2.2014 o 18,00 h. po skončení posledného kola sa 
slávnostne ukončili boje o konečné umiestnenie. Do poslednej 
chvíle sa mužstvá snažili o čo najlepšie výsledky a tie zamiešali 
karty v konečnom zúčtovaní. 
1. miesto FC 
Thorma
2. miesto Zedníček 
Team
3. miesto M+M 
Buzitka
4. miesto The 
Beatles
5. miesto IBG-
OŠK Biskupice
6. miesto Galaxy
7. miesto Colony Boys
8. miesto Šiatorská Bukovinka
Najlepší strelec - Radoslav Máč  Zedníček Team
Najlepší brankár - Gergely Varga Zedníček Team
Najmladší talent - Patrik Keresztes (Galaxy), Silvio Šimon 
(Colony Boys)
Cena fair-play - Zedníček Team

Ako organizátor Balex futsal ligy vo Fiľakove som rád, že 14 
sobôt si diváci užívali perfektný futsal. Diváci mohli vidieť 
množstvo krásnych gólov, futsalových akcií,  ktoré si vyslúžili 
búrlivý potlesk. Hráči ako aj brankári predvádzali výkony, ktoré 
si zaslúžia obdiv a uznanie. No videli sme momenty plné emócii, 
ale aj čoraz častejšie sa objavujúce prejavy "Fair Play". Pri tejto 
príležitosti sa chcem poďakovať za sponzorskú a morálnu 
podporu pánovi Balogovi, ktorý je hlavným sponzorom súťaže. 
Ďalšie ďakujem patrí Mestu Fiľakovo, pánovi primátorovi 
Kaličiakovi, OZ FTC Fiľakovo a pánovi Visnyaimu, pánovi 
riaditeľovi ZŠ Šimkovi, pánovi Szakovi, chalanom zo Zedníček 
teamu a veľké ďakujem patrí mojej polovičke Erike Villányi. 
Ďalšie ďakujem chcem vysloviť rozhodcovskej dvojici pánom 
Jačmeníkovi a Rapimu za ich prístup a výkon, no a posledné 
ďakujem patrí médiám - Locall televízii a Novohradským 
novinám. Všetkým hráčom ako aj divákom chcem popriať veľa 
športových ako aj osobných úspechov.

Stano Villányi

Fiľakovskí gymnazisti sú Majstri kraja
v stolnom tenise

Dňa 6. januára sa v stolnotenisovej hale v Krupine konali krajské 
majstrovstvá družstiev dorastencov. Z 10-ich zúčastnených škôl  
naši chlapci z Gymnázia vo Fiľakove podali excelentný výkon. 
Vyhrali všetky svoje zápasy a tým sa stali majstrami 
banskobystrického kraja a postupujú na Majstrovstvá SR.

Vyše osem hodinový maratón zavŕšili víťazstvom nad 
zvolenským gymnáziom. Jednoznačným lídrom mužstva bol 
reprezentant SR Ingmar Péter z 2. C, ktorý vyhral suverénne 
všetky svoje zápasy v dvojhre aj vo štvorhre. Šikovne mu 
sekundovali Tomáš Gál z 1. C a Tomáš Graca z 2. C

Peter Klein

pokračovanie na strane č. 6
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organizácia Mesta Fiľakovo, Verejnoprospešné služby mesta 
Fiľakovo v 100 % - nom vlastníctve mesta. 
Znížením množstva odpadov uložených na skládke poklesnú 
skládkové plyny, čo prispeje k ochrane ovzdušia. Propagačnými 
aktivitami sa zvýši povedomie obyvateľov v oblasti odpadového 
hospodárstva. Dôjde k úspore finančných prostriedkov mesta - 
klesnú výdavky za uloženie odpadu na skládku a zvýšia sa príjmy 
za odpredaj väčšieho množstva vyseparovaných zložiek. Projekt 
nadväzuje na predchádzajúce etapy výstavby zberného dvora, 
doplnenia vozového parku a technologického vybavenia pre 
separovaný zber. V súčasnosti vznikajú na území mesta divoké 
skládky. Realizáciou tohto projektu sa vytvoria koncepčné 
východiská separovaného zberu, eliminuje sa záťaž na životné 
prostredie a zvýši sa počet aktivít zameraných na zvyšovanie 
osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu KO. 
Navrhované aktivity predkladaného projektu významným 
spôsobom prispejú k zvýšeniu podielu separácie predovšetkým 
zložiek odpadu určených na druhotné spracovanie - čím sa 
znižuje surovinová náročnosť hospodárstva, zníženiu a 
zamedzeniu nevhodného zneškodňovania objemného odpadu 
zo záhrad - či už ukladaním na neriadené skládky alebo 
spaľovaním. Hlavným dôvodom realizácie tohto projektu je 
prekonať najväčšie prekážky účinného separovaného zberu, 
ktorými sú vysoké náklady na jeho zavádzanie a skvalitnenie, 
slabá finančná motivácia na separáciu, anonymita separovaného 
zberu a nízke environmentálne povedomie obyvateľstva mesta 
Fiľakovo.

Ing.arch. Erika Anderková

Oznámenie o výberovom konaní
Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta JUDr. Jaromírom 
Kaličiakom vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona 
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové 
konanie na miesto riaditeľa:

1. Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo
2. Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - 

Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek
3. Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom 

maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, 
Fiľakovo - Fülek

s pravdepodobným nástupom od 01.07.2014.

Kvalifikačné predpoklady:
 príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 
predpisov

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
Iné kritériá a požiadavky:
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a 

ekonomických vzťahov
Zoznam požadovaných dokladov:
 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 profesijný životopis
 doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov 

(nie starší ako 3 mesiace)
 doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej 

spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie 
riaditeľa

 návrh koncepcie rozvoja školy 
 súhlas uchádzača na použitie 

osobných údajov pre potreby 
výberového konania (podľa zákona 
č.  122 /2013 Z.z.  o ochrane 
osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov)

Prihlášky s požadovanými dokladmi 
je potrebné zaslať alebo osobne 
doručiť najneskôr do 31. marca 2014 
(poštou na adresu: Mestský úrad, 
oddelenie školstva, kultúry a športu, 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; osobne 
do kancelárie č. 107 do 15.00 hod.). 
Obálku označte heslom: „Výberové 
konanie na riaditeľa ZŠ (alebo ZŠ 
s VJM alebo ZŠ L. Mocsáryho 
s VJM)  - NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania 
oznámi prihláseným uchádzačom rada 
školy písomne najmenej 7 dní pred 
začatím výberového konania.

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta

Tento projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou/ERDF z fondov EU

Investícia do vašej budúcnosti - pokračovanie

platená inzercia


