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Za zásluhy v školstve
Pri príležitosti mestských osláv Dňa učiteľov boli ocenení za svoje zásluhy 
v  oblas t i  škols tva  ďakovnou plaketou J .A. 
Komenského nasledovní pedagógovia:
Mgr. Tünde Benko
Na pedagogickú dráhu nastúpila v rodnej obci Veľká 
Ida, kde pôsobila ako vychovávateľka v základnej 
škole. Po získaní učiteľského diplomu na Vysokej 
škole pedagogickej Comenius v Sárospataku a jeho 
nostrifikácii na Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre pokračovala v pedagogickej práci ako učiteľka, 
a to už na ďalšej zastávke jej pedagogickej dráhy, na 
OŠI, dnešná Špeciálna základná škola internátna 
vo Fiľakove. Na tejto škole získala prax, ktorú dodnes 
úspešne využíva vo výchove a vzdelávaní detí 
zo sociálne znevýhodneného prostredia ako učiteľka 
na prvom stupni Základnej školy Lajosa Mocsáryho 
s vyučovacím jazykom maďarským.
Vo výchovnom prostredí základnej školy na Farskej lúke pani Mgr. Benko veľmi 
skoro zistila, že v deťoch, ktoré majú často problémy s osvojovaním teoretických 
vedomostí, sa skrýva talent pre iné, nie menej dôležité činnosti. Preto ako človek, 
ktorý má od detstva blízko k ľudovým tradíciám a ľudovému umeniu, založila pre 
svojich žiakov maloremeselnícky krúžok, v ktorom sa učia tradičným technikám 
výroby ozdobných a úžitkových predmetov, ako aj krúžok varenia, v ktorom zase 
pripravuje s deťmi tradičné jedlá. Menovaná je v rámci svojho pôsobenia v OZ 
Pro Schola Nostra aj dlhoročnou organizátorkou regionálnej súťaže 
s medzinárodnou účasťou v prednese ľudových piesní „Počul si už zvesť... ?“. 
Ňou pripravovaní žiaci sa na súťažiach v speve či prednese poézie a prózy 
pravidelne umiestňujú v zlatom a striebornom pásme. Mgr. Benko je aktívnou 
členkou aj Tvorivej dielne Motolla. Popri zdobení kraslíc a šperkovania aj vyšíva, 
šije a reprodukuje kroje, zdobí medovníky a pod. 
Spolupracuje s ÚĽUV-om, zúčastňuje sa akcií a 
vystavuje po celom Slovensku a taktiež v zahraničí. Je 
nositeľkou viacerých významných ocenení, medzi 
ktorými figuruje aj cena udelená Ministerstvom 
školstva a kultúry Maďarskej republiky. 
Mgr. Edita Balázsová
Ukončila Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici 
v odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu a získala 
aprobáciu pre vyučovanie matematiky a hudobnej 
výchovy. Pedagogicky začala pôsobiť na Ľudovej 
škole umenia vo Fiľakove, terajšia Základná umelecká 
škola, kde dodnes vyučuje predmety hra na klavíri a 
hudobná náuka. Vyučovanie teórie hudby v predmete 
hudobná náuka sa uskutočňuje v skupinovej forme a je 
veľmi náročné na prípravu učiteľa, ktorý musí žiakov 
nenásilnou - hravou formou zorientovať v množstve teoretických vedomostí. Pani 
Mgr. Balázsová úspešne hľadá spôsoby popularizovania tejto žiakmi menej 
obľúbenej zložky vyučovacieho procesu. Pod jej vedením sa organizujú projekty 
o velikánoch slovenskej či svetovej hudby, každoročne pripravuje pre svojich 
žiakov školskú vedomostnú súťaž „Fiľakovský akord“ a najlepší žiaci pravidelne 
úspešne reprezentujú svoju školu a naše mesto aj v krajskom kole súťaže 
„Hnúšťanský akord“. 
Menovaná sa od začiatku svojho pôsobenia na škole aktívne zapája do kultúrneho 
a spoločenského života mesta. Dlhé roky sa venovala voľnočasovým aktivitám 
mladých ľudí ako vedúca krúžku gymnastiky, neskoršie športu v Mestskom dome 

pionierov a mládeže vo Fiľakove. Ako členka ženského speváckeho zboru 
Melódia reprezentovala naše mesto na mnohých domácich a zahraničných 
vystúpeniach. 

Mgr. Agnesa Janušeková
Absolventka Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici 
v odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobáciou 
matematika a hudobná výchova. Po ukončení vysokej 
školy nastúpila ako učiteľka do Ľudovej školy umenia 
vo Fiľakove, terajšia Základná umelecká škola, kde 
pôsobila jeden rok. V pedagogickej praxi pokračovala 
na Základnej deväťročnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským na Mládežníckej ulici, kde 
po zastávaní pozície učiteľa, triedneho učiteľa, 
výchovného poradcu a funkcie zástupcu riaditeľa, 
pôsobí dodnes ako riaditeľka školy. V rámci svojho 
manažérskeho pôsobenia počas viacerých funkčných 
období dokázala, že má všetky predpoklady pre túto 
náročnú prácu, má nápady a predstavy a dokáže ich aj 
realizovať v záujme modernizácie materiálno-

technických podmienok, zvýšenia odbornosti vyučovania a zlepšenia výsledkov 
žiakov v škole. Maximálnu snahu vyvíja aj v smere udržania dobrých 
medziľudských vzťahov v najväčšej škole mesta Fiľakovo. Pri všetkej prísnosti a 
razantnom vystupovaní riaditeľa, ktorý zodpovedá za bezproblémové a úspešné 
fungovanie školy, zostala aj dobrým kolegom, ktorý rád poradí, a človekom, 
komu záleží na ľuďoch, deťoch i zamestnancoch,  ktorými je obklopený.
Pani Mgr. Janušeková sa vždy aktívne zapájala do kultúrneho a spoločenského 
života mesta, dlhé roky bola dirigentkou ženského speváckeho zboru Melódia a 
dodnes je aktívnou členkou Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade 
vo Fiľakove. Jej bohaté pedagogické a manažérske skúsenosti využívala počas 
viacerých volebných období aj Komisia školstva pri Mestskom zastupiteľstve 
vo Fiľakove. 

Mgr. Ján Kľuka
Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici 
v odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu a získal 
aprobáciu pre vyučovanie slovenského jazyka a 
hudobnej výchovy. Prvé zamestnanie mu bolo 
pridelené na Ľudovej škole umenia vo Fiľakove, 
terajšia Základná umelecká škola, kde však nenastúpil 
z dôvodu plnenia základnej vojenskej služby. 
Po návrate začal pedagogicky pôsobiť ako zastupujúci 
učiteľ na Základnej deväťročnej škole slovenskej 
vo Fiľakove.  Od roku 1986 uči l  v  Lučenci 
na Základnej škole, Ul. SNP 10 (teraz Haličská ulica 
10). Počas svojho pôsobenia v Lučenci aktívne 
spolupracoval s Okresným domom pionierov a 
mládeže. Po nežnej revolúcii bol kolektívom uvedenej 
základnej školy zvolený ako uznávaný odborník a 

bezkonfliktný človek za zástupcu riaditeľa. Po roku požiadal o uvoľnenie 
z funkcie a vrátil sa medzi starých kolegov do Fiľakova. Uvedené zmeny 
pracovísk súviseli so zmenami v jeho trvalom pobyte. Návratom pána Mgr. Kľuku 
sa obohatil pedagogický zbor Základnej školy na Školskej ulici o všestranne 
vzdelaného, pritom vždy skromného človeka, ktorý v komunikácii so žiakmi 
najradšej využíva univerzálny jazyk hudby. Niet školskej akcie, karnevalu, 
vianočného programu či iných príležitostných podujatí bez účinkovania pána 
učiteľa a jeho odchovancov. Jeho žiaci úspešne reprezentujú školu a naše mesto 
na postupových speváckych súťažiach, vrátane celoslovenského kola súťaže 
Slávik Slovenska.

MDŽ - sviatok, na ktorý sa nezabúda
Krásny sviatok všetkých žien, ale predovšetkým svojich členiek, si pripomínajú 
už po niekoľko rokov vo fiľakovskej Základnej organizácii Jednoty dôchodcov 
na Slovensku. Na príjemné stretnutie v mestskom kultúrnom stredisku už dámy 
čakajú, pretože okrem kvietkov, sladkých darčekov a slávnostnej večeri tu na nich 
čaká niekoľko hodín skvelej zábavy a spoločenského vyžitia. Mestská 
organizácia má takmer 650 člennú základňu, a tak nie je divom, že na tomto 
podujatí sa ich stretáva vždy okolo 150. Tohtoročné oslavy si prišla pozrieť aj 
delegácia z okresnej organizácie, predsedkyňa Zuzana Lošťáková a tajomníčka 
Zora Fiľová. Mužských zástupcov tu síce bolo ako šafranu, veď spolu s členmi 
výboru ich bolo asi 25, ale na nálade to neubralo. Po dobrom pohostení sa pekne 
tancovalo až do záverečnej a atmosféru vylepšila aj neodmysliteľná tombola. 
Poďakovanie patrí výboru MsO JDS a Mestu Fiľakovo, ktoré akciu podporilo 
finančne, no v prvom rade všetkým ženám, ktoré si zaslúžia, aby sviatok mali 
nielen jeden krát v roku.
Veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a rodinnej pohody im želá...

vedenie MsO JDS Fiľakovo
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Dražobná vyhláška

Mesto Fiľakovo - Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a v súlade 
s „Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 129 
zo dňa 30.01.2013“ verejnú dražbu na predaj osobného 
motorového vozidla  za nasledovných podmienok:

Predmet dražby:
Osobné motorové vozidlo: značka ŠKODA FABIA, druh 
AA SEDAN, rok výroby 2001, evidenčné číslo LC 521 AL, 
farba zelená. Technické parametre vozidla: objem 1397 
ccm, výkon 50 kW, 4-dverový, 5 miestne, najazdených 160 
800 km. Pozn.: Vozidlo bolo vždy garážované, jeho 
technický stav je pomerne dobré avšak vyžaduje ďalšiu 
investíciu max. do 800,00 EUR (neplatná STK a EK ).  

Vyvolávacia cena predmetu dražby: 1.000,00 EUR

Miesto a čas konania dražby:
Zasadacia sieň Mestského úradu vo Fiľakove, dňa 8. apríla 
2014 o 13.00 hod.

Dražobná zábezpeka:
Dražobná zábezpeka činí 200,00 EUR, ktorú musí 
dražobník zložiť najneskôr do 08.04.2014 na č. účtu 

Obchodná verejná súťaž

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 
288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom 
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve mesta.

Predmet súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom mestských 
poľnohospodárskych pozemkov vo Fiľakove od 1. mája 2014 
na dobu 5 rokov. Konkrétne ide o celkovú výmeru  35, 1710 ha, 
v tom orná pôda predstavuje 18,3021 ha a trvalé trávne porasty 
16,8689 ha. Presná a podrobná špecifikácia pozemkov je 
dostupná u vyhlasovateľa. 

Hlavné podmienky súťaže
 Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické 

osoby, ktoré nemajú žiadne podlžnosti voči Mestu Fiľakovo a 
ani organizáciám zriadeným mestom.

 Predmetné  pozemky  môžu  byť  využ i t é  l en  na 
poľnohospodárske účely.

 Rozhodujúci je návrh s najvyšším nájomným.
 Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme 

v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa 
navrhovateľa s označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ 
SÚŤAŽ - NEOTVÁTARŤ !“

 Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: 
Mestský úrad, odd. ekonomiky a majetku mesta, Radničná 
25, 986 01 Fiľakovo najneskôr do 9.00 hod. dňa 9. apríla 
2014.

Všetky ďalšie podmienky súťaže sú zverejnené na úradných 
tabuliach a internetovej stránke mesta www.filakovo.sk 
Podrobnejšie informácie na tel.: 047/4381001 kl. 124 alebo 
0915 264 290, resp. zoltan.varga@filakovo.sk.

Výzva na prejavenie záujmu o výstavbu 
nájomných bytov pre mladé rodiny!

Mesto Fiľakovo uvažuje v závislosti od prejaveného záujmu 
zo strany mladých rodín realizovať výstavbu bytového domu s 8-
12(?) nájomnými bytmi v rámci projektu PPP, t.j. formou 
verejného a  súkromného partnerstva. 
Zámerom mesta je vybudovať nájomné byty cenovo dostupné pre 
mladé rodiny do 35 rokov s podlahovou plochou max. do 80 
štvorcových metrov. Cieľom výstavby je predovšetkým zabrániť 
odchodu mladých občanov z nášho mesta a tým využiť ich 
potenciál  pre blaho a rozvoj Fiľakova.
Nakoľko plánované byty by mali byť vybudované okrem iného aj 
z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, výstavba a budúce 
užívanie týchto bytov sú limitované prísnymi kritériami fondu. 
Vlastníkom bytov bude mesto minimálne do doby 30 rokov 
od ukončenia výstavby a až po uplynutí tohto obdobia si budú 
môcť nájomcovia ich odkúpiť do svojho vlastníctva. Dovtedy 
nájomcovia musia platiť nájomné mestu, ktoré z toho nájomného 
bude splácať úver ŠFRB. Nájomné sa v závislosti na veľkosti 
bytu a jeho štandardu by malo pohybovať podľa predbežného 
prepočtu v rozmedzí od 130-180 EUR mesačne. Samozrejme, 
u malometrážnych bytov je predpokladané nájomné je rádovo 
nižšie a výhodnejšie ako u bytov s pomerne veľkou podlahovou 
plochou. K základnému nájomnému však treba ešte mesačne 
pripočítať platby za energie a príspevok do fondu opráv.
Pokiaľ táto naša výzva oslovila záujemcov, žiadame ich, aby 
kontaktovali tunajší úrad (odd. ekonomiky a majetku mesta) 
písomne resp. e-mailom (zoltan.varga@filakovo.sk) čo najskôr 
s uvedením identifikačných údajov a požiadavkou na početnosť 
izieb a rozlohu bytu v bytovom dome.

Prihlás sa na osemročné gymnázium 
s VJM!

Na Slovensku funguje 162 osemročných gymnázií, kde sa 
vzdeláva vyše 28 tisíc žiakov. Ani v našom kraji nebola cudzia 
táto myšlienka. Veď Rimavská Sobota a Tornaľa napredovala. 
Pred dvoma rokmi sa potvrdila táto myšlienka aj na našom 
gymnáziu.
Do prvého ročníka osemročného gymnázia alebo osemročného 
vzdelávacieho programu môžeme prijať uchádzačov, ktorí 
získali primárne vzdelanie, teda úspešne ukončili piaty ročník 
základnej školy v príslušnom školskom roku. Rodičia a taktiež 
študenti sa môžu rozhodnúť pri voľbe ďalšieho vzdelávania, 
pokračovať na 2. stupni ZŠ alebo zvoliť si štúdium na 
osemročnom gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským.
Najpodstatnejším cieľom je starať sa o talentovaných žiakov. Už 
druhý rok sme zaznamenali významné úspechy. Divadelný súbor 
Zsibongó na dunajskostredskej Podunajskej jari získal strieborné 
pásmo. Aj recitačné súťaže patria k obľúbeným podujatiam na 
našej škole. V každom roku úspešne reprezentujeme našu školu 
v recitačnej súťaži Mihálya Tompu. 
Kladieme dôraz aj na prírodovedné predmety. Naši študenti sú 
úspešní aj na matematických olympiádach. Významné výsledky 
zaznamenávame v oblasti robotiky, v ktorej hravou formou sa 
učia zásady programovania s pomocou Lego robotov. Študenti 
triedy sekunda úspešne prezentovali našu školu na regionálnej 
súťaži FLL v Banskej Bystrici, prezentovali výsledky 
výskumného projektu tsunami. 
Študentský život je pestrý a bohatý. V každom roku žiaci chystajú 
vianočné vystúpenie nielen pre spolužiakov, ale aj pre rodičov. 
Touto aktivitou prispievajú  k šíreniu vianočného posolstva aj na 
mestských vianočných koncertoch. Taktiež radi navštevujú 
dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných - Dom dôchodcov 
Nezábudka. Boli na divadelnom predstavení v Budapešti, 
zúčastnili sa lyžiarskeho kurzu na Donovaloch a čakajú ich aj 
venčeky.
Tí, ktorí sa rozhodnú pri osemročnom gymnáziu, majú po rokoch 
ďalšie možnosti voľby. Totiž po ukončení štyroch rokov, môžu 
pokračovať na inej strednej škole. 
Samozrejme naším prvoradým cieľom je, aby naši žiaci a rodičia 
boli spokojní s nami ponúkanou výučbou a celé osemročné 
štúdium dokončili na našej škole. Je tu aj výhoda pre tých žiakov, 
ktorí sa rozhodnú zostať u nás, nemusia sa zúčastniť testovania 
Monitor z kľúčových predmetov.
Každá škola je jedinečná, má svoju špecifickú klímu, ktorá je 
zložená z viacerých prvkov. Pre nás je najdôležitejšie, do akej 
miery je žiak spokojný. Rozhodovať sa môžete vtedy, ak poznáte 
všetky možnosti, ktoré ponúkame. O uvedených faktoch sa môžu 
záujemcovia informovať 5. apríla od 9.30. Srdečne Vás 
pozývame a tešíme sa na ďalší deň otvorených dverí na našom 
gymnáziu.

Vedenie a učiteľský zbor Gymnázia - Gimnázia vo Fiľakove

Oznámenie

Gymnázium - Gimnázium vo Fiľakove otvára aj v školskom 
roku 2014/2015 

osemročné štúdium s VJM. 
Dňa 5. apríla 2014 (sobota), od 9.30 usporiadame

Deň otvorených dverí
pre rodičov a žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem 

pokračovať v štúdiu na gymnáziu.
Prihlášky sú dostupné na ZŠ alebo na gymnáziu.

Termín podania prihlášky: 10. apríl 2014.
Prihlášky do 20. apríla doručí riaditeľstvo ZŠ, alebo ich môžete 

priamo podať v gymnáziu. 
Tešíme sa na účasť žiakov, ale aj na ich rodičov!

8174961/5200, VS: 8042014 vedeného v OTP Banka 
Slovensko a. s., pobočka Fiľakovo, resp. do pokladnice 
MsÚ vo Fiľakove najneskôr do 12,30 hod. 

Osoby oprávnené dražiť:
Dražby sa môžu zúčastniť fyzická osoba staršia než 18 
rokov, ktorá je občanom SR, ak zložil do 12.30 hod. dňa 
08.04.2014 dražobnú zábezpeku, splnil podmienky 
dražobného poriadku, zaplatil pred vstupom do dražobnej 
miestnosti poplatok za oprávnenie zúčastniť sa dražby 
vo výške 10,00 EUR a nemá žiadnu dlžobu voči Mestu 

F i ľ a k o v o  ( n e d o p l a t o k  n a  d a n i a c h  a 
za komunálny odpad). 

Informácie o majetku, ktorý je predmetom 
dražby:
Záujemcovia môžu získať podrobnejšie 
informácie o ponúknutom majetku na dražbu a 
dražobnom poriadku na Mestskom úrade - 
oddelenie ekonomiky a majetku mesta 
(kancelária č. 12 - prízemie, Ing. Zoltán Varga, 
tel.: 0915 264 290). Obhliadku auta možno 
uskutočniť v pracovných dňoch po predbežnej 
dohode s organizátorom dražby.

Platená inzercia

Predám alebo dám do prenájmu 2- izbový 
byt v osobnom vlastníctve vo Fiľakove, 
Školská ul., dobrá lokalita. Byt je 
v pôvodnom stave. 
Cena 11.000,- € Kontakt: 0905 323 940

2Predám veľký 2-izbový byt (100 m ) 
v osobnom vlastníctve na ul. Železničná 
38 na prízemí, vlastné kúrenie - gamatky, 
kúpeľňa s bojlerom na vodu, samostatné 
WC,  veľká  kuchyňa  s  p lynovým 
sporákom v cene, špajza v byte, veľká 
pivnica a vlastná garáž na dvore. 
Cena: 7.000,-€. Pri rýchlom jednaní a 
platbe v hotovosti možná zľava.
Tel.: 0918 767 490 - Len vážny záujemca!

www.primabanka.sk
Infolinka 0850 700 007

Radi vás privítame v pobočke: 
Lučenec na ul. T. G. Masaryka 13 
Otvarácie hodiny: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Sme k vám stále bližšie:
využite aj nový bankomat Prima banky vo Fiľakove 
na adrese Hlavná 4

Tak výhodne

 Sporenie s úrokom 5 % ročne
 Hypotéka s úrokom 3,4 % p. a. 

pre každého
 Pôžička rýchlo, jednoducho 

a k tomu peniaze navyše

Získajte 
ešte viac 
v Prima banke!
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Dražobná vyhláška

Mesto Fiľakovo - Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a v súlade 
s „Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 129 
zo dňa 30.01.2013“ verejnú dražbu na predaj osobného 
motorového vozidla  za nasledovných podmienok:

Predmet dražby:
Osobné motorové vozidlo: značka ŠKODA FABIA, druh 
AA SEDAN, rok výroby 2001, evidenčné číslo LC 521 AL, 
farba zelená. Technické parametre vozidla: objem 1397 
ccm, výkon 50 kW, 4-dverový, 5 miestne, najazdených 160 
800 km. Pozn.: Vozidlo bolo vždy garážované, jeho 
technický stav je pomerne dobré avšak vyžaduje ďalšiu 
investíciu max. do 800,00 EUR (neplatná STK a EK ).  

Vyvolávacia cena predmetu dražby: 1.000,00 EUR

Miesto a čas konania dražby:
Zasadacia sieň Mestského úradu vo Fiľakove, dňa 8. apríla 
2014 o 13.00 hod.

Dražobná zábezpeka:
Dražobná zábezpeka činí 200,00 EUR, ktorú musí 
dražobník zložiť najneskôr do 08.04.2014 na č. účtu 

Obchodná verejná súťaž

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 
288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom 
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve mesta.

Predmet súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom mestských 
poľnohospodárskych pozemkov vo Fiľakove od 1. mája 2014 
na dobu 5 rokov. Konkrétne ide o celkovú výmeru  35, 1710 ha, 
v tom orná pôda predstavuje 18,3021 ha a trvalé trávne porasty 
16,8689 ha. Presná a podrobná špecifikácia pozemkov je 
dostupná u vyhlasovateľa. 

Hlavné podmienky súťaže
 Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické 

osoby, ktoré nemajú žiadne podlžnosti voči Mestu Fiľakovo a 
ani organizáciám zriadeným mestom.

 Predmetné  pozemky  môžu  byť  využ i t é  l en  na 
poľnohospodárske účely.

 Rozhodujúci je návrh s najvyšším nájomným.
 Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme 

v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa 
navrhovateľa s označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ 
SÚŤAŽ - NEOTVÁTARŤ !“

 Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: 
Mestský úrad, odd. ekonomiky a majetku mesta, Radničná 
25, 986 01 Fiľakovo najneskôr do 9.00 hod. dňa 9. apríla 
2014.

Všetky ďalšie podmienky súťaže sú zverejnené na úradných 
tabuliach a internetovej stránke mesta www.filakovo.sk 
Podrobnejšie informácie na tel.: 047/4381001 kl. 124 alebo 
0915 264 290, resp. zoltan.varga@filakovo.sk.

Výzva na prejavenie záujmu o výstavbu 
nájomných bytov pre mladé rodiny!

Mesto Fiľakovo uvažuje v závislosti od prejaveného záujmu 
zo strany mladých rodín realizovať výstavbu bytového domu s 8-
12(?) nájomnými bytmi v rámci projektu PPP, t.j. formou 
verejného a  súkromného partnerstva. 
Zámerom mesta je vybudovať nájomné byty cenovo dostupné pre 
mladé rodiny do 35 rokov s podlahovou plochou max. do 80 
štvorcových metrov. Cieľom výstavby je predovšetkým zabrániť 
odchodu mladých občanov z nášho mesta a tým využiť ich 
potenciál  pre blaho a rozvoj Fiľakova.
Nakoľko plánované byty by mali byť vybudované okrem iného aj 
z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, výstavba a budúce 
užívanie týchto bytov sú limitované prísnymi kritériami fondu. 
Vlastníkom bytov bude mesto minimálne do doby 30 rokov 
od ukončenia výstavby a až po uplynutí tohto obdobia si budú 
môcť nájomcovia ich odkúpiť do svojho vlastníctva. Dovtedy 
nájomcovia musia platiť nájomné mestu, ktoré z toho nájomného 
bude splácať úver ŠFRB. Nájomné sa v závislosti na veľkosti 
bytu a jeho štandardu by malo pohybovať podľa predbežného 
prepočtu v rozmedzí od 130-180 EUR mesačne. Samozrejme, 
u malometrážnych bytov je predpokladané nájomné je rádovo 
nižšie a výhodnejšie ako u bytov s pomerne veľkou podlahovou 
plochou. K základnému nájomnému však treba ešte mesačne 
pripočítať platby za energie a príspevok do fondu opráv.
Pokiaľ táto naša výzva oslovila záujemcov, žiadame ich, aby 
kontaktovali tunajší úrad (odd. ekonomiky a majetku mesta) 
písomne resp. e-mailom (zoltan.varga@filakovo.sk) čo najskôr 
s uvedením identifikačných údajov a požiadavkou na početnosť 
izieb a rozlohu bytu v bytovom dome.

Prihlás sa na osemročné gymnázium 
s VJM!

Na Slovensku funguje 162 osemročných gymnázií, kde sa 
vzdeláva vyše 28 tisíc žiakov. Ani v našom kraji nebola cudzia 
táto myšlienka. Veď Rimavská Sobota a Tornaľa napredovala. 
Pred dvoma rokmi sa potvrdila táto myšlienka aj na našom 
gymnáziu.
Do prvého ročníka osemročného gymnázia alebo osemročného 
vzdelávacieho programu môžeme prijať uchádzačov, ktorí 
získali primárne vzdelanie, teda úspešne ukončili piaty ročník 
základnej školy v príslušnom školskom roku. Rodičia a taktiež 
študenti sa môžu rozhodnúť pri voľbe ďalšieho vzdelávania, 
pokračovať na 2. stupni ZŠ alebo zvoliť si štúdium na 
osemročnom gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským.
Najpodstatnejším cieľom je starať sa o talentovaných žiakov. Už 
druhý rok sme zaznamenali významné úspechy. Divadelný súbor 
Zsibongó na dunajskostredskej Podunajskej jari získal strieborné 
pásmo. Aj recitačné súťaže patria k obľúbeným podujatiam na 
našej škole. V každom roku úspešne reprezentujeme našu školu 
v recitačnej súťaži Mihálya Tompu. 
Kladieme dôraz aj na prírodovedné predmety. Naši študenti sú 
úspešní aj na matematických olympiádach. Významné výsledky 
zaznamenávame v oblasti robotiky, v ktorej hravou formou sa 
učia zásady programovania s pomocou Lego robotov. Študenti 
triedy sekunda úspešne prezentovali našu školu na regionálnej 
súťaži FLL v Banskej Bystrici, prezentovali výsledky 
výskumného projektu tsunami. 
Študentský život je pestrý a bohatý. V každom roku žiaci chystajú 
vianočné vystúpenie nielen pre spolužiakov, ale aj pre rodičov. 
Touto aktivitou prispievajú  k šíreniu vianočného posolstva aj na 
mestských vianočných koncertoch. Taktiež radi navštevujú 
dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných - Dom dôchodcov 
Nezábudka. Boli na divadelnom predstavení v Budapešti, 
zúčastnili sa lyžiarskeho kurzu na Donovaloch a čakajú ich aj 
venčeky.
Tí, ktorí sa rozhodnú pri osemročnom gymnáziu, majú po rokoch 
ďalšie možnosti voľby. Totiž po ukončení štyroch rokov, môžu 
pokračovať na inej strednej škole. 
Samozrejme naším prvoradým cieľom je, aby naši žiaci a rodičia 
boli spokojní s nami ponúkanou výučbou a celé osemročné 
štúdium dokončili na našej škole. Je tu aj výhoda pre tých žiakov, 
ktorí sa rozhodnú zostať u nás, nemusia sa zúčastniť testovania 
Monitor z kľúčových predmetov.
Každá škola je jedinečná, má svoju špecifickú klímu, ktorá je 
zložená z viacerých prvkov. Pre nás je najdôležitejšie, do akej 
miery je žiak spokojný. Rozhodovať sa môžete vtedy, ak poznáte 
všetky možnosti, ktoré ponúkame. O uvedených faktoch sa môžu 
záujemcovia informovať 5. apríla od 9.30. Srdečne Vás 
pozývame a tešíme sa na ďalší deň otvorených dverí na našom 
gymnáziu.

Vedenie a učiteľský zbor Gymnázia - Gimnázia vo Fiľakove

Oznámenie

Gymnázium - Gimnázium vo Fiľakove otvára aj v školskom 
roku 2014/2015 

osemročné štúdium s VJM. 
Dňa 5. apríla 2014 (sobota), od 9.30 usporiadame

Deň otvorených dverí
pre rodičov a žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem 

pokračovať v štúdiu na gymnáziu.
Prihlášky sú dostupné na ZŠ alebo na gymnáziu.

Termín podania prihlášky: 10. apríl 2014.
Prihlášky do 20. apríla doručí riaditeľstvo ZŠ, alebo ich môžete 

priamo podať v gymnáziu. 
Tešíme sa na účasť žiakov, ale aj na ich rodičov!

8174961/5200, VS: 8042014 vedeného v OTP Banka 
Slovensko a. s., pobočka Fiľakovo, resp. do pokladnice 
MsÚ vo Fiľakove najneskôr do 12,30 hod. 

Osoby oprávnené dražiť:
Dražby sa môžu zúčastniť fyzická osoba staršia než 18 
rokov, ktorá je občanom SR, ak zložil do 12.30 hod. dňa 
08.04.2014 dražobnú zábezpeku, splnil podmienky 
dražobného poriadku, zaplatil pred vstupom do dražobnej 
miestnosti poplatok za oprávnenie zúčastniť sa dražby 
vo výške 10,00 EUR a nemá žiadnu dlžobu voči Mestu 

F i ľ a k o v o  ( n e d o p l a t o k  n a  d a n i a c h  a 
za komunálny odpad). 

Informácie o majetku, ktorý je predmetom 
dražby:
Záujemcovia môžu získať podrobnejšie 
informácie o ponúknutom majetku na dražbu a 
dražobnom poriadku na Mestskom úrade - 
oddelenie ekonomiky a majetku mesta 
(kancelária č. 12 - prízemie, Ing. Zoltán Varga, 
tel.: 0915 264 290). Obhliadku auta možno 
uskutočniť v pracovných dňoch po predbežnej 
dohode s organizátorom dražby.

Platená inzercia

Predám alebo dám do prenájmu 2- izbový 
byt v osobnom vlastníctve vo Fiľakove, 
Školská ul., dobrá lokalita. Byt je 
v pôvodnom stave. 
Cena 11.000,- € Kontakt: 0905 323 940

2Predám veľký 2-izbový byt (100 m ) 
v osobnom vlastníctve na ul. Železničná 
38 na prízemí, vlastné kúrenie - gamatky, 
kúpeľňa s bojlerom na vodu, samostatné 
WC,  veľká  kuchyňa  s  p lynovým 
sporákom v cene, špajza v byte, veľká 
pivnica a vlastná garáž na dvore. 
Cena: 7.000,-€. Pri rýchlom jednaní a 
platbe v hotovosti možná zľava.
Tel.: 0918 767 490 - Len vážny záujemca!

www.primabanka.sk
Infolinka 0850 700 007

Radi vás privítame v pobočke: 
Lučenec na ul. T. G. Masaryka 13 
Otvarácie hodiny: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Sme k vám stále bližšie:
využite aj nový bankomat Prima banky vo Fiľakove 
na adrese Hlavná 4

Tak výhodne

 Sporenie s úrokom 5 % ročne
 Hypotéka s úrokom 3,4 % p. a. 

pre každého
 Pôžička rýchlo, jednoducho 

a k tomu peniaze navyše

Získajte 
ešte viac 
v Prima banke!
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Poskytovanie prepravnej služby 
pre obyvateľov Fiľakova

Nezisková organizácia Nezábudka, n.o., zaregistrovala na Úrade 
BBSK sociálnu službu - prepravnú službu, ktorá má pomôcť 
zdravotne ťažko postihnutým osobám pri zabezpečovaní svojich 
potrieb v oblasti sociálnych kontaktov, návštevy úradov a 
inštitúcií, vybavovaní rôznych osobných a zdravotných 
záležitostí, nákupoch, návštevách a pod. Poskytovanie 
prepravnej služby bolo schválené aj mestským zastupiteľstvom, 
ktoré prijalo a schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 
k tejto problematike. 
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe 
s trvalým pobytom v meste Fiľakovo:  
a) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
b) s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou 
schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou 
schopnosťou orientácie.
Prepravnú služba sa poskytuje fyzickej osobe na základe kópie 
posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a 
rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, v ktorom je uvedená odkázanosť na 
individuálnu prepravu, alebo potvrdením poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 
fyzickej osoby.
Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase 
od 7.00 h. do 15.00 h. prostredníctvom prevádzkovateľa - 
organizácie založenej mestom Fiľakovo Nezábudka, n.o., 
Záhradnícka 2, Fiľakovo v prípade voľnej kapacity motorového 

Výzva na účasť v súťažiach

Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád a 
spoločnosť s ručením obmedzeným Novohrad - Nógrád Geopark 
Nonprofit Kft. vyhlasujú medzinárodnú súťaž pre žiakov 
základných škôl bývajúcich a študujúcich na území Novohrad - 
Nógrád geoparku s názvom:

”Potulky na krídlach motýľov”

Zámer súťaže: Lietajúc na krídlach motýlikov zviditeľniť 
prírodné krásy Novohrad - Nógrád geoparku očami detí. 
Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci prvého a 
druhého stupňa základnej školy v osobitných kategóriách. 
Súťažiť je možné maximálne tromi prácami rozmerov 50x60 cm. 
Na súťažných prácach je potrebné uviesť meno a vek 
súťažiaceho, ako aj názov a adresu jeho školy.
Termín zaslania prác: 12. máj 2014.
Miesto zaslania prác:
Slovensko: Z.p.o Geopark Novohrad - Nógrád, Podhradská ul. 
14, 986 01 Fiľakovo
Maďarsko: Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit, Múzeum tér 
1/304, 3100 Salgótarján

www.nngeopark.eu

Významné kultúrne podujatia 
vo Fiľakove v mesiaci apríl 2014

04.04.2014, 18:00 hod.
Otvorenie výstavy olejomalieb Gabriela Kuráka s názvom 
„Ľudia a kroje - Šaty duše“
Miesto: HMF - Mestské vlastivedné múzeum
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

12.04.2013, 6:30 hod.
Zájazd do Kremnice
Organizátor: OZ KOHÁRY, bližšie informácie v MsKS 

21.04.2014, 10:00 hod.
„Palócka Veľká noc“ na Fiľakovskom hrade
Miesto: hradný areál a nádvorie NTIC
Organizátor: OZ Pro Gaudio, spoluorganizátori: Hradné múzeum 
vo Fiľakove a miestne združenia.
Podrobný program na stránke: www.palochusvet.szm.com

26.04.2014, 19:00 hod.
MISS Fiľakovo 2014 - XVIII. ročník súťaže krásy
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
Podrobný program na stránke: www.missfilakovo.estranky.sk

30.04.2014, 14:00 hod.
Stavanie mája
Miesto: Námestie Slobody, organizátor: Dom Matice slovenskej

vozidla. Prevádzkovateľ môže v rámci efektívnosti poskytovanej 
prepravnej služby používať vozidlo na prepravu viacerých osôb 
naraz.
Objednávku na prepravnú službu fyzická osoba nahlasuje osobne 
alebo telefonicky prevádzkovateľovi - Nezábudka, n.o. 24 hodín 
vopred. Fyzická osoba v prípade objednania a nevyužitia 
p r e p r a v n e j  s l u ž b y  z n á š a  n á k l a d y,  k t o r é  v z n i k n ú 
prevádzkovateľovi prepravnej služby.
Úhradu za prepravnú službu platí prijímateľ prepravnej služby 
priamou platbou v hotovosti v deň poskytnutia služby vodičovi. 
Vodič vystaví prijímateľovi prepravnej služby riadne očíslovaný 
príjmový doklad, na ktorom uvedie meno a priezvisko 
prepravovanej osoby, výšku úhrady a dátum poskytnutia 
prepravnej služby.
Cenník úhrad za prepravnú službu
 1. Jazda v meste Fiľakove
a) Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu - 0,30 €/1 km
b) Fyzická osoba sprevádzajúcu prepravovanú osobu - bezplatne
c) Stojné v meste Fiľakove - bezplatne
 2. Jazda mimo mesta Fiľakova
a) Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu - 0,30 €/ 1 km
b) Fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu - 0,30 €/ 
1 km
c) Stojné - 0,50 €/ 1 hod.
Minimálna výška úhrady je 1 €. Celková výška úhrady je súčin 
dĺžky prepravnej vzdialenosti v km a výšky úhrady za 1 km 
prepravnej vzdialenosti. Cieľom poskytovania prepravnej služby 
je pomoc hendikepovaným občanom začleniť sa do normálneho 
života, zvýšiť ich samostatnosť a znížiť závislosť na iných pri 
riešení osobných problémov. 
Číslo telefónu, na ktorý je možné službu objednať: 047/4379099, 
resp. mobilu: 0918874682.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.


