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Druhý stupeň a stredné školy 
prešli opäť na dištančnú 
formu vzdelávania. Ako to 
u nich vyzerá?  6.-8. strana

Školy opäť v netra-
dičnom režime 

Popri revitalizácii podhradia 
prebiehali na hrade ďalšie dva 
projekty. Ich výsledky uvidíte 
v budúcom roku. 3. strana

Ďalšie dva projekty 
na konci

Gymnaziálny pedagóg sa 
umiestnil medzi desiatimi 
najlepšími pedagógmi krajiny. 
Prinášame rozhovor. 5. strana  

Fiľakovský učiteľ 
v slovenskej špičke
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Milí naši seniori.
Býva pekným zvykom, že aj v  našich 

mestských novinách dostávajú v  októbri väč-
ší priestor články venované seniorom, dô-
chodcovským spoločenstvám a  ich poduja-
tiam. Tento rok vám však o veľkých akciách 
žiadny príspevok priniesť nevieme, pretože 
na Slovensku i  vo svete úraduje neželaná 
pandémia. Bohužiaľ, postarala sa o  to, že ste 
sa museli ešte viac stiahnuť do svojich domác-
ností, vzdať sa spoločenských aktivít, výletov 
a  kultúrneho vyžitia, stretávania sa s  členmi 
svojich rodín i s rovesníkmi. A pritom by prá-
ve vám mnohí chceli poďakovať za všetko, čo 
ste nám zo seba roky odovzdávali a povedať 
vám, ako nás teší, že ste tu medzi nami. Vy, 
naši starí rodičia, ste zdrojom múdrosti, život-
ných skúseností, nositeľmi rodinných tradícií 
a mnohých zručností, ktoré sa dedia z pokole-
nia na pokolenie. Prešli ste si rôznymi úskalia-
mi života, prežili roky plné práce a povinností, 
aby ste si napokon zaslúžili chvíle pohody, lás-
kavého zázemia a úcty spoločnosti.

Mesto Fiľakovo a  jeho Zbor pre občianske 
záležitosti, Mestská organizácia Jednoty dô-
chodcov a  tiež Klub dôchodcov pri MsÚ vo 
Fiľakove mávali už v  tomto období za sebou 
krásne podujatia venované jubilujúcim obča-
nom a členom organizácií. Z pochopiteľných 
dôvodov sa tohto roku zorganizovať zatiaľ ne-
mohli a nikto nevie presne povedať, či nám to 
ešte do konca roka epidemiologická situácia 
dovolí. Posedenia s  jubilantami a  Stretnu-
tie generácií určite chýbajú najmä vám, lebo 
okrem slávnostnej atmosféry zanechávali 
vo vás zásoby pozitívneho ducha a  dobrých 
pocitov, ktoré vás zväčša sprevádzali celým 
jesenným obdobím až do vianočných sviatkov. 
Chceme vás ubezpečiť, že sme na vás naozaj 
nezabudli, že ak sa situácia časom zlepší a vaše 
i naše zdravie nebude ohrozovať malý protiv-
ný a nebezpečný vírus, že si taký „október so 
všetkým, čo k  tomu patrí“ urobíme kedykoľ-
vek. Z poverenia primátora mesta a vedenia 
dôchodcovských organizácií vám posielam 
veľa pekných prianí, najmä pevné zdravie, po-
hodu a pokoj v duši, aby ste lásku a úctu od 
svojich najbližších či od svojho okolia pociťo-
vali naďalej a čo najdlhšie. 

Zároveň mám milú úlohu ubezpečiť vás, 
že aj darčeky pre tohtoročných jubilantov sú 

pripravené nielen od mesta, ale aj v  jednote 
či v  Klube dôchodcov, len sa k  vám dostanú 
neskôr, keď to bude pre všetkých zo zdravot-
ného hľadiska bezpečné.

Milí čitatelia, občania, rodinní príslušníci 
našich seniorov! Staroba sa týka nás všetkých, 
pretože každý k  nej spejeme. Je prirodzenou 
súčasťou nášho života. Pred 30 rokmi bol 
október vyhlásený Valným zhromaždením 
OSN za Mesiac úcty k starším a 1. október 
za Medzinárodný deň starších. Tak, ako sa 
končí leto a  začína jeseň, prichádza staroba 
nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Sta-
roba je výzva a neznamená koniec životnej 
aktivity. Dôležitá je kvalita života, sociálne 
prostredie i samotný postoj seniora. Veľký 
význam má fyzická sebestačnosť. Ide o schop-
nosť zvládať základné činnosti. Práve odká-
zanosť na druhých a závislosť na nich spô-
sobujú psychické traumy starnúcim ľuďom. 
Starší človek sa nechce hýbať, najmä dôsled-
kom rôznych bolestí a chorôb a tak potreba 
pohybu klesá. Kvalitu života v tomto období 
výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi 
a  sociálne prostredie. Nedostatok sociálnych 
kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť 
sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť 
a zatrpknutosť. Súčasná pandemická situácia 

Mesiac úcty k starším je v tomto roku iný ako doposiaľ

ich pocity osamelosti a odstrčenosti ešte viac 
zhoršuje. Nezabúdame na nich, len sa ich sna-
žíme chrániť, aby sme ešte viac neohrozili ich 
zdravie. Ale myslime aj na ich psychickú po-
hodu a  dajme im najavo, že tu pre nich stále 
sme, že si ich naďalej vážime a máme ich radi. 
Starajme sa, so všetkou opatrnosťou vzhľadom 
na epidémiu, o ich dennodenné potreby, pýtaj-
me sa, ako sa cítia a čím môžeme k ich kvalit-
nejšiemu životu prispieť. Moderná doba nám 
umožňuje byť s  nimi blízko aj bez priameho 
kontaktu. Máme mobily, sociálne siete a  ak 
ich potrebujeme navštíviť a doplniť zásoby či 
pozitívnu energiu, nezabúdajme ich chrániť 
nosením rúšok, dôslednou dezinfekciou, od-
stupom. Objatia a bozky nahraďme vrúcnymi 
slovami, podania rúk úctivými gestami. 

Milí seniori, dámy a páni krásneho zrelého 
veku, vážení jubilanti! Prijmite od nás tieto 
riadky ako prejav lásky a  úcty k  vašim šedi-
nám, vráskam a  zrobeným rukám s  prianím 
čo najlepšieho zdravia, duševnej pohody 
a spokojnosti. Aby ste si spolu s nami, vašimi 
blízkymi, susedmi či priateľmi po celej tej dlhej 
nútenej karanténe mohli znovu užívať spolo-
čenský a kultúrny život v našom meste.

Iveta Cíferová

Ilustračné foto - unsplash.com
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Počas októbra zorganizoval Novo-
hrad-Nógrád geopark v  poradí piaty 

ročník medzinárodnej fotografickej súťaže 
Olympus Medvešský fotomaratón, ktorý sa 
radí s najvýznamnejším outdoorovým fotosú-
ťažiam v strednej Európe. Kvôli pandémii však 
súťaž tentokrát prebiehala v obmedzenom re-
žime.

Piateho ročníka medzinárodnej súťaže sa 
v  tomto roku zúčastnilo vyše 300 fotografov 
na oboch stranách hranice. K  dvojdňovému 
programu usporiadanému na maďarskej stra-
ne prispelo aj slovenské Združenie právnic-
kých osôb geoparku Novohrad-Nógrád, zor-
ganizovaním podujatia na slovenskej strane 
hranice. Finančnú podporu získalo v  rámci 
programu na podporu najmenej rozvinutých 
okresov od Úradu podpredsedu vlády pre 
investície a  informatizáciu. Hoci kvôli pan-
demickej situácii museli zrušiť plánované 
prednášky a znížiť počet vytýčených foto-trás, 
podujatia sa napokon na slovenskej strane 
v  sobotu 10. októbra zúčastnilo približne 60 
fotografov. Svoj talent zamerali na okolie 
hradu Šomoška či lom Mačacia, ktorých krá-
sy zvečňovali už v skorých ranných hodinách. 
Zaujímavú kulisu na večerné fotenie poskytol 

Fiľakovský hrad, ktorý sa zaplnil živými ob-
razmi od Hieronyma Boscha. „Za spoluprácu 
pri vytváraní kulís ďakujeme umelcom Jane Bia-
lovej a  Ferovi Mrázovi. Vďaka patrí rovnako aj 
historickej skupine Defensores, ktorej členovia sa 
podujali byť modelmi živých obrazov,“ povedal Ba-
lázs György, vedúci kancelárie geoparku na 
slovenskej strane. 

Ako ďalej pokračoval, fotografi môžu svo-
je zhotovené snímky zasielať do 1. novem-
bra. Svoje talent si porovnajú v  kategóriách 
panoráma, človek a  živá príroda. Štvrtou, 
menej tradičnou, je tiež kategória werkfoto, 
v ktorej sú zachytené zábery zo samotného 

Medvešský fotomaratón prebehol v obmedzenom režime

fotografovania. „Zo zaslaných fotografií plánuje-
me v  budúcom roku zorganizovať fotografickú vý-
stavu v Bebekovej bašte Fiľakovského hradu,“ dodal.

Medvešský fotomaratón je jednou z najväč-
ších fotosúťaží vo svojej kategórií v  strednej 
Európe. Každoročne je organizovaný No-
vohrad-Nógrád geoparkom. Cieľom súťaže 
je prezentovať jedinečné prírodné dedičstvo 
UNESCO geoparku, zachytiť nezameniteľný 
charakter oblasti, rozšíriť o  ňom povedomie 
a aj týmto spôsobom podporiť cestovný ruch 
v regióne. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Nechcem byť patetická, ale 
frázy o tom, ako si počas 

októbra uvedomujeme naše 
nesplatené dlhy voči staršej 
generácii, nie sú namieste. 

Generácia našich rodičov 
a  starých rodičov potrebuje 
niečo viac. Potrebuje pocítiť, 
že nás nevychovali zle, že sme 
tu pre nich, a že na nich nezabúdame. A tak sa chcem poďakovať 
všetkým zrobeným rukám, že nás hladkali, prebaľovali, kŕmili a aj 
keď sme niekedy pocítili ich tvrdosť, bolo to z  lásky k  nám.  Po-
ďakovať sa chcem zvráskaveným očiam, ktoré kvôli nám veľakrát 
nespali, ronili slzy do vankúšov, keď sme boli chorí a  žiarili šťas-
tím, keď sa nám darilo. Vďaka patrí ústam, ktoré nás naučili vy-
sloviť prvé slová, ktoré nám spievali, keď nás uspávali, a ktoré nás 
povzbudzovali, keď sa nám nedarilo, ale aj keď nám všetko išlo ako 
po masle. Vyslovujem vďaku zohnutým chrbtom, ktoré oťaželi prá-
cou pre nás, ktoré nepoznali odpočinok a premáhali únavu, aby sme 
necítili nedostatok a menejcennosť pred ostatnými. Veľké ďakujem 
patrí všetkým, ktorí svojím láskavým srdcom vychovali svoje deti, 
pomáhali vychovávať svoje vnúčatá a svojou celoživotnou prácou 
dávali základ tomu, čo je pre nás samozrejmé. Vďaka predchádza-
júcim generáciám nepoznáme vojnu, vždy máme čo dať do hrnca, 
máme strechu nad hlavou, môžeme si dovoliť cestovať, prezentovať 
aj nepopulárny názor.

V čase, keď sme obmedzení v styku s našimi drahými, dobre im 
padne milé slovo aspoň po telefóne, nákup, ktorý im prinesieme, za-
mávanie rukou pod oknom.

Naši drahí, máme vás radi, myslíme na vás, objímame vás, mod-
líme sa za vás a netrpezlivo čakáme, kedy vám toto všetko budeme 
môcť povedať osobne.          

 Mária  Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.           

Október je naším poďakovaním

Fotky - András Micsuda, zdroj - NNG
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Na Fiľakovskom hrade sa v  tomto roku 
ukončil trojročný projekt zameraný na 

rozsiahlu obnovu, v  rámci ktorého sa revita-
lizoval nielen samotný hradný areál, ale aj pri-
slúchajúce podhradie. Priebežne s poslednými 
úpravami uvedeného projektu sa však začala 
aj realizácia nových, taktiež dôležitých, už nie-
koľko rokov plánovaných úprav areálu v spo-
lupráci Hradného múzea a mesta Fiľakovo. 

Sanácia hradných múrov ako domurovanie, 
škárovanie, úprava nebezpečných úsekov mu-
rív, je dlhodobou úlohou vlastníka a  správcu 
hradu, je však nevyhnutné riešiť aj menej ba-
dateľné, ale rovnako závažné problémy, ktoré 
narúšajú ich konštrukciu. Takým je, napríklad, 
otázka dlhodobého vlhnutia hradieb, ktoré 
prispieva k  ich postupnej demolácii a  koneč-
nému rozpadu, a  tiež odvádzanie dažďovej 
vody z  areálu stredného hradu. Pri výstavbe 
opevnenia, ale aj počas nasledujúcich storočí 
jeho existencie, majitelia a  správcovia areálu 
mali vyriešený problém so zrážkovou vodou, 
ktorú z  celého hradu odvádzali pomocou do 
skaly vysekaných kanálov a  zbierali v  cister-
nách. 

Nakoľko je pôvodný kanalizačný systém 
v súčasnosti zničený a zasypaný sutinou, zráž-
ková voda vsakuje do terénu a priamo do ka-
menných múrov. Z  uvedeného dôvodu bolo 
nevyhnutné riešiť položenie drenážneho sys-
tému, ktorý pozbiera vodu zo stredného hradu 

Nová dažďová kanalizácia stredného hradu vo Fiľakove

a následne ju cez zwinger odvedie na dolné ná-
dvorie, do bezpečnej vzdialenosti od hradieb. 
Múzeum preto podalo projekt v rámci výzvy 
Banskobystrického samosprávneho kraja, 
ktorý z balíka vyčleneného na dotáciu na ob-
novu a  rekonštrukciu kultúrneho dedičstva 
(národných kultúrnych pamiatok a miestnych 
pamätihodností) odsúhlasil na vyhotovenie 
drenáže pre Fiľakovský hrad finančnú podpo-
ru v hodnote 8000 eur. Múzeum spolufinanco-
valo projekt v hodnote približne 2500 eur. Vý-
kopové a zemné práce súvisiace s kanalizáciou, 
ako aj následná sanácia a  sprístupnenie delo-
vých pozícií, boli realizované pomocou miest-
nych nezamestnaných prostredníctvom dvoch 
projektov mesta Fiľakovo, podporených z do-
tačného systému MK SR – 1.4 – Obnovme si 
svoj dom a Úradu práce, sociálnych vecí a ro-

diny. Pomocou nového drenážneho systému 
sa tak odtekanie zrážkových vôd usmernilo 
do dvoch nových vetiev uzavretej podzemnej 
kanalizácie – západná vetva odvádza vodu z 
komôr kazemát a ich priľahlého okolia, vý-
chodná vetva zachytáva vodu zo severnej po-
lovice nádvoria. Obe vetvy sa spájajú v zbernej 
jímke pred Perényiho baštou, odtiaľ pokračuje 
navrhované trasovanie opäť zemou, ďalej cez 
obvodovú hradbu dolného hradu a chrličom 
voda vyteká do trativodu mimo hradný areál. 

Práce boli ukončené v októbri, tesne pred 
uzavretím turistickej sezóny na hrade, preto 
sa návštevníci môžu tešiť na vynovený areál 
stredného hradu až od začiatku novej turistic-
kej sezóny v roku 2021.

Viktória Tittonová, riaditeľka HMF

Na základe Zmluvy o  poskytnutí dotácie 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky na rok 2020, číslo zmluvy: MK-
5521/2019-423, podpísaná 21.04.2020, bola 
poskytnutá dotácia prijímateľovi, ktorým je 
Mesto Fiľakovo na ochranu, obnovu a rozvoj 
kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového 
fondu v sume 28 000 eur (požadovaná dotácia  
bola 76  315 eur) na podporu realizácie pro-
jektu s názvom „Obnova a konzervácia NKP – 
HRAD Fiľakovo, časť: „NÁDVORIE HRADNÉ 
II.  – predhradie I.“ na rekonštrukčnú obnovu 
objektu NKP (obnova zvislých a vodorovných 
nenosných konštrukcií, vrátane drevených 
a  kovových konštrukcií), honorár a  osobné 
náklady odborného koordinátora pamiatko-
vej obnovy, pamiatkový výskum a  dokumen-
tácia vykonaného výskumu (archeologický 
výskum, architektonicko-historický výskum).

V  rámci horeuvedeného projektu bola vy-
konaná konzervačná stavebná obnova vybra-
ných častí hradu – kazematy stredného hradu. 
Z  úsporných dôvodov (nízka suma dotácie) 
sa riešili iba východné 2/3 plochy nádvoria. 
Uskutočnili sa stavebné zásahy, ktoré murivá 
zakonzervujú a čiastočne rekonštruujú zanik-
nuté murivá, ďalej premodelovanie, vyspádo-
vanie a  zatrávnenie terénu. Sprístupnila sa 

delostrelecká komora (Kazemata č.1) oceľo-
vým schodiskom. V tomto roku plánuje mesto 
Fiľakovo podať ďalší projekt – II. etapu obnovy 
na MK SR, aby sa v budúcom roku mohlo do-
končiť celé nádvorie stredného hradu a  sprí-
stupneniť aj ostatné dve kazematy.

Judit Popovics

„Realizované s  finančnou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky“

Obnova stredného nádvoria Fiľakovského hradu – I. etapa

Na území mesta 
bude od ok-

tóbra do decembra 
2020 priebežne 
prebiehať celoploš-
ná deratizácia hlo-
davcov. V  prípade 
evidovania výskytu 
hlodavcov na verejných priestranstvách ich 
môžu obyvatelia nahlasovať e-mailom na 
adresu greta.kuzmova@filakovo.sk alebo 
osobne v Klientskom centre MsÚ Fiľakovo.

Touto cestou prosíme občanov, aby pri 
prácach umožnili voľný pohyb v objektoch 
resp. priestranstvách, kde sa bude vykoná-
vať zásah. Zároveň žiadame správcov budov 
a bytových domov, aby umožnili podľa roz-
pisu prác vstup služobným vozidlám, voľný 
pohyb v  objektoch, resp. vykonanie potreb-
ných úprav v objekte. Zároveň, aby upo-
zornili obyvateľov alebo zamestnancov na 
vykonávanú deratizáciu, na zákaz manipu-
lácie s použitými prostriedkami a na nebez-
pečenstvo spojené s ich manipuláciou, ak sa 
tieto prostriedky nachádzajú na dostupných 
miestach.

MsÚ

Do konca roka bude prebiehať 
celoplošná deratizácia

FOTO - HMF

Ilu. foto - pixabay.com
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Počas októbra sa začali opravy viacerých fiľakovských ciest. Okrem 
stavebných prác na Farskej lúke či pri železničnej stanici, začalo 

mesto v uplynulých dňoch s opravou Švermovej a Jilemnického ulice. 
V týchto lokalitách vyrovnávajú pracovníci VPS terén a upravujú jeho 
technické nedostatky. Následne budú ulice spevnené štrkovou vrstvou. 
Komplexnou rekonštrukciou prechádza tiež Hviezdoslavova ulica, kto-
rá dostane nový asfaltový koberec. Je jedinou z ulíc, ktorú zrekonštru-
ujú z pôvodne stanoveného harmonogramu na tento rok. Ostatné ulice, 
ktoré mali byť upravené v tomto roku, no kvôli koronakríze ich zreali-
zovať nevedeli, plánuje mesto zrekonštruovať v roku 2021.

kmk

V meste prebiehajú opravy ciest

Vo viacerých častiach mesta prebehol v októbri výrub stromov. Spo-
lu vyrúbali alebo orezali 11 stromov, väčšinu z nich na mestskom 

cintoríne. Stromy, ktoré boli určené na výrub, boli poškodené, choré, 
duté alebo inak nebezpečné pre verejnosť i majetok v ich okolí. 

kmk

V októbri vyrúbali viacero chorých stromov Vedeli ste, že...
v roku 1943 odovzdali 
do užívania staničnú 
budovu vo Fiľakove? 
Dlhodobou požiadav-
kou robotníctva fiľa-
kovskej smaltovne bolo, 
aby železnica vytvorila 
zastávku pri továrni. 
Dlhočizné podávanie si 
kľučiek dopadlo úspeš-
ne, lebo ministerstvo že-
lezníc schválilo vytvore-
nie zastávky, ktorú fabrika postavila na vlastné trovy. Novú zastávku 
otvorili 15. augusta 1937. Avšak obec Fiľakovo dlhodobo žiadala aj to, 
aby dostala zodpovedajúcu staničnú budovu. V čase československej 
moci neboli jej prosby vypočuté, až kým Maďarské štátne železnice 
nezriadili všetkým vtedajším požiadavkám zodpovedajúcu staničnú 
budovu vo fiľakovskej časti Závod. Budovu odovzdali do užívania v 
slávnostnom rámci 26. októbra 1943.  

archív Vladimíra Cirbusa
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V  rámci ocenenia Učiteľ Slovenska sú každo-
ročne nominovaní tí pedagógovia základných 

a stredných škôl, ktorí sú schopní vo svojich študen-
toch vzbudiť nadšenie voči ich predmetu a ktorí si 
zaslúžia spoločenské uznanie. Komenského inštitút 
pred tromi rokmi dostal povolenie na organizovanie 
národnej ceny svetovej súťaže Global Teacher Prize 
na Slovensku. V roku 2020 prišlo 1101 nominácií, 
z čoho komisia vybrala 164 nominantov, z ktorých 
postúpili najprv tridsiati, potom desiati finalisti. 
Medzi nimi je aj Róbert Tomolya, učiteľ fiľakovské-
ho gymnázia v odbore matematika-informatika. 

Si medzi najlepšími desiatimi pedagógmi Slo-
venska. Aký to bol pocit byť nominovaný a ako 
prežívaš � nále súťaže? 
Po nominácii, ktorá bola pre mňa počesť, som 
dlho rozmýšľal či sa mám do súťaže pustiť, ale 
myslel som na to, že keď sa podarí pozitívne 
predstaviť vyučovanie v  maďarských školách, 
už sme vyhrali. Aj touto cestou ďakujem za no-
mináciu, ktorá prišla z  Košíc. Po viactýždňo-
vých prípravách sme pred porotou museli do-
kázať naše odborné a osobné zdatnosti. Chceli 
nás spoznať, tak vo viacerých kolách sme mu-
seli riešiť úlohy, dostali sme otázky, mali sme 
utvoriť názor, riešili sme interaktívne úlohy, 
vlastne nás skúšali. Museli sme pripraviť úvod-
nú prezentáciu a počas niekoľkých týždňov sa 
s nami zaoberal mediálny odborník. Ďakujem 
porote, že ma považovala za vhodného v TOP 
10-ke. Spoznal som ostatných kolegov a je to 
veľká pocta, byť medzi nimi. Samozrejme, vďa-
ka patrí aj mojim študentom za spoluprácu, 
získané úspechy. V  neposlednom rade ďaku-
jem mojej rodine za podporu, bez nich by som 
nebol tam, kde som teraz. Ďakujem každému 
za jeho hlas a podporu. 

V  rámci svojej pedagogickej činnosti podporu-
ješ  talenty, máš šikovných študentov, ktorí sú 
úspešní aj v zahraničí. Inšpirujú ťa aj žiaci vo 
vývoji inovatívnych metód?  
Matematika je často „odstrašujúci“ predmet 
pre žiakov. Opýtal som sa ich prečo to tak 
vnímajú a  jeden môj študent povedal „nie je 
to v  pohybe“. Študenti každý deň používajú 
multimediálne prostriedky, tak pre nich vý-
učba predmetov tradičnými metódami môže 
zdať statická, resp. nezáživná. Musím teda 
vzbudiť ich pozornosť: účinnou motiváciou, 
vizualizáciou, použitím informačno-komu-
nikačných technológií. Preto som spracoval 
už pred rokmi celé gymnaziálne učivo z  ma-
tematiky elektronicky na viacero platforiem: 
na interaktívne tabule a  na verziu kompati-
bilnú aj s  prehliadačom. Prostredníctvom tej-
to digitálnej metódy sa matematika „pohne“.  
Výhodou je, že motivuje študentov nie len 
na vyučovacích hodinách, ale aj doma s  ňou 
môžu interaktívne pracovať, každý vlastným 
tempom, môžu sa vrátiť na začiatok úlohy, 
zopakovať si ju a  prezrieť aj viackrát. Mate-

matika a  výtvarná výchova boli obľúbenými 
predmetmi mojej bývalej študentky Brigity 
Bialovej, spolu sme vymysleli tzv. „Estetickú 
matematiku“, ktorá poukazuje na súvislosť 
medzi ľudovými motívmi a  osovou a  stre-
dovou súmernosťou. Vo vedení Virtuálneho 
krúžku programovania mi pomáha môj býva-
lý študent, dnes už univerzitný poslucháč in-
formatiky Tamás Both, ktorý už aj sám vedie 
hodiny. Na popularizáciu matematiky a  in-
formatiky organizujeme súťaže, moji terajší 
a  bývalí žiaci mi veľa pomáhajú vo vypraco-
vaní úloh. Na úlohy súťaže AlgoritMánia pre 
základné školy dozerajú Viktória Both a Anna 
Szepessy. Úlohy v kategórii hľadanie pokladu 
v súťaži Infoprog, kde sa dá zapojiť hravým, 
kreatívnym lúštením kódu, vytvárajú moji 
bývalí žiaci Bence Bial, László Csernok a Péter 
Lukács. Prví dvaja sa už druhý rok zapájajú 
aj do opravovania súťažných úloh. Teším 
sa, že mám vždy talentovaných študentov, 
vytvorením Spolku organizácii na podporu 
talentov chceme pomáhať aj im. Hlavným 
cieľom akreditovaného spolku je podpora 
talentov v oblasti informatiky. Mojím cieľom 
pri založení ocenenia Talentum bolo aj to, aby 
sme mohli odmeniť nadaných a  usilovných 
žiakov, aby získali odozvu, že nestačí byť len 
talentovaný – pre úspech treba aj niečo robiť. 

Vyzerá to tak, že ťa nemotivujú len tvoji študen-
ti, ale aj ty sa snažíš motivovať tvojich pedago-
gických kolegov, keďže tebou vyvinuté metódy 
sú dostupné na tvojom portáli aj pre iných uči-
teľov. 
V  uplynulých rokoch som viedol, predovšet-
kým s interaktívnou tabuľou súvisiace, odbor-
né doučovania pre pedagógov cez Košice po 
Bratislavu, aj teraz mám niekoľko požiadaviek 

na vedenie kurzu. Okrem toho som sa snažil 
aj na konferenciách predstaviť mnou vyvinuté 
materiály k výučbe. 

 Späť k  súťaži Učiteľ Slovenska, organizátori 
rozdajú viacero ocenení medzi � nalistami. Ab-
solútny víťaz, ktorého vyberie komisia, v roku 
2021 bude zastupovať Slovensko na svetovej sú-
ťaži. O Cene verejnosti sa rozhodlo cez sociálnu 
sieť, kde bola možnosť hlasovať za najlepšieho 
učiteľa a kde si sa dostal medzi najlepších päť 
nominantov. Tento rok však bude aj tretia cena, 

“Najlepší online učiteľ”. Čo myslíš, ako veľmi za-
stihla koronakríza školy v marci, resp. ako sú 
pripravení na túto druhú vlnu a na dištančné 
vyučovanie?
Ja som mal veľké šťastie, pretože matemati-
ku som vyučoval už spomínanou digitálnou 
metódou, tak som ju už prvý deň vedel pou-
žívať pri online vyučovaní. Virtuálny krúžok 
programovania tiež prebieha online formou 
už štvrtý rok a pokračujeme v ňom aj počas 
epidemiologického obdobia. Predsedníčka 
ZMPS ma hneď  v prvých dňoch požiadala, aby 
som pomohol zostaviť zbierku, ktorú bude 
možné využívať pri online vyučovaní a ktorú 
som počas niekoľkých týždňov stále obnovo-
val. Z celej krajiny prišli požiadavky, otázky 
v súvislosti s online vyučovaním, samozrejme, 
rád som pomohol a odovzdal svoje skúsenos-
ti. Nikto nemôže len tak zaspať na vavrínoch, 
pedagóg sa musí neustále vzdelávať, keď chce 
držať krok s pokrokmi doby. V jarných mesia-
coch som sa tiež skoro každý deň zúčastňoval 
na rôznych webináriách, aby som získal nové 
vedomosti. Informatika sa vyvíja až v zaráža-
júcom tempe. Kto zaostane, ten nezostane. 

Andrea Illés Kósik, preklad: kp

Róbert Tomolya medzi najlepšími učiteľmi Slovenska

FOTO - archív R. Tomolyu
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ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo aktuálne 
navštevuje 174 žiakov v deviatich triedach. 

Od začiatku koronakrízy sa riadime všetkými 
usmerneniami ministerstva školstva, zriaďo-
vateľa a  regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva. Vstup do školy je možný len cez 
hlavný vchod, kde sa uskutočňuje zdravotný 
filter (dezinfekcia rúk a meranie teploty). Po-
čas celého dňa je na vrátnici vo vestibule školy 
zriadená stála služba, ktorá zabraňuje vstupu 
nepovolaným osobám do budovy školy. 

Všetci zamestnanci školy a  rovnako aj 
žiaci nosia rúška, prípadne aj v  kombinácii 
s  ochrannými štítmi. Počas prestávok sa 
žiaci zdržiavajú v  triedach, každá trieda má 
dezinfečné prostriedky na ruky, toalety sú vy-
bavené rovnako dezinfekciou na ruky a papie-
rovými utierkami. Pravidelne sa dezinfikujú 
lavice, klávesnice a  ďalšie školské vybavenie 
v triedach a odborných učebniach. Presun do 
školskej jedálne má každá trieda individuál-
ne, žiaci sa nemiešajú, pri stoloch sedia žiaci 
rovnakých ročníkov. V jedálni funguje služba, 
ktorá naberá polievku, žiaci dostávajú príbo-
ry pri výdaji jedla pri okienku. Toto všetko 
je v súlade s hygienickými usmerneniami pre 
školské jedálne počas koronakrízy.

Keďže najnovšie usmernenie zakazu-
je premiešavanie žiakov rôznych ročníkov 
v  školských kluboch detí, vytvorili sme odde-
lenia osobitne pre každú triedu. V 1. a 2. triede 

vykonávajú činnosť vychovávateľky z  pôvod-
ných dvoch oddelení. Pre ďalšie tri triedy (3., 4., 
5.) sme vytvorili tri oddelenia, kde sa striedajú 
podľa rozpisu učitelia. 

Napriek tomu, že väčšina súťaží je zrušená 
alebo preložená, posielame súťažné práce do 
literárnych a  výtvarných súťaží podporujú-
cich tvorivosť žiakov, napr. Literárny Lučenec, 
Zelený svet, Slavistické pierko, Záložka do 
knihy spája školy, Maľujeme Timravu, Hovor-
me o jedle, Európsky deň jazykov... 

Aj tento školský rok sa naša škola zapája do 
mliečneho a ovocného programu, v rámci kto-
rých sme vytvorili kútik zdravia vo vestibule 
školy. Všetci n aši žiaci zdarma dostanú týž-
denne mlieko a ovocie. Veríme, že zdravá po-
chúťka posilní imunitu našich žiakov v týchto 
ťažkých časoch.

V  prípade potreby sme pripravení aj na 

Spolu to zvládneme

Po netradičnom vyučovaní a jeho ukonče-
ní v druhom polroku minulého školského 

roka sa naši žiaci opäť vrátili do školských 
lavíc. A opäť netradične. Pandémia ochore-
nia COVID-19 zaviedla špeciálne opatrenia aj 
v   tomto prípade a hromadné otvorenie škol-
ského roka sa neorganizovalo. Výnimku mali 
len prváci a ich rodičia.

Nezvyčajný štart školského roka 2020/2021 
rozbehlo 363 žiakov, ktorým sa venuje 26 uči-
teľov, 5 vychovávateliek a  2 asistentky učite-
ľa(v rámci realizácie projektu „V základnej 
škole úspešnejší“). O  plynulý chod školy sa 
stará 6 prevádzkových zamestnancov a pre-
vádzku zariadenia školského stravovania za-
bezpečuje 5 zamestnankýň. Pred spustením 
nového školského roka ministerstvo školstva 
vydalo manuály opatrení, ktoré upravujú zá-
kladné prevádzkové podmienky škôl po dobu 
trvania  pandémie ochorenia COVID-19. 
Opatrenia sa menia podľa vývoja pandemic-
kej situácie. Škola reaguje na tieto zmeny pri-
jímaním a  aktualizáciou opatrení. Každoden-
nou rutinou prichádzajúcich žiakov do školy je 
ranný filter, ktorý pozostáva z merania teplo-
ty a dezinfekcie rúk. Osoby, ktoré sprevádzajú 
žiakov do školy, do jej vnútorných priestoroch 
nevstupujú. Výnimku majú len prváci, ktorých 

v budove školy môže sprevádzať vždy len je-
den zákonný zástupca. Prevádzka školského 
klubu detí funguje za sprísnených podmienok 
a zaviedli sme aj zonáciu priestoru školskej 
jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. Ide 
o  náročnejšie opatrenia, pretože o ŠKD a stra-
vovanie v školskej jedálni je vždy veľký záujem. 
Kvôli dodržiavaniu sprísneným opatrení bolo 
nutné zaviesť niekoľko úprav aj vo vyučovaní. 
Zámerom je vždy minimalizácia ich vplyvu 
na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu 
v škole. Nie vždy je to ale možné. V  súčas-
nosti  je najviac zasiahnuté najmä vyučovanie 
telesnej a  športovej výchovy a z  kapacitných 
dôvodov je náročné aj vyučovanie predmetov, 
pri ktorých sa žiaci zvyčajne delia na skupiny. 
S  účinnosťou od 12. októbra sme na základe 
rozhodnutia ministra školstva a  nariadením 
ÚVZ SR prijali v  škole ďalšie opatrenia. Po-
vinnosť nosenia rúšok platí v  škole už pre 
všetkých žiakov. Aj tento školský rok sme pre 
žiakov školy naplánovali exkurzie a  výlety, 
základný a zdokonaľovací plavecký výcvik, ly-
žiarsky výcvik a školu v prírode. V súčasnosti 
sú tieto podujatia až do odvolania zakázané. 
Škola udržiava komunikáciu s poskytovateľmi 
týchto zotavovacích podujatí, aby sa v prípade 
uvoľnenia opatrení mohli zorganizovať. 

dištančnú formu vzdelávania, ktorú sme si 
už vyskúšali  koncom školského roka. Keďže 
nám záleží na tom, aby sa naši žiaci vzdeláva-
li aj za sťažených podmienok, pripravili sme 
pre pedagogických zamestnancov v priebehu 
mesiaca september aktualizačné vzdelávanie 
zamerané na dištančnú formu vzdelávania 
a  rovnako sme počas vyučovacích hodín pri-
pravili aj žiakov na prípadnú situáciu vzdelá-
vania sa z domu.

Napriek všetkým sťaženým podmienkam, 
ktorým čelíme od 13. marca do dnešného dňa, 
chcem vyjadriť poďakovanie všetkým zamest-
nancom, rodičom a hlavne žiakom za zodpo-
vedný prístup ku všetkým opatreniam, ktoré 
sme ako škola museli vydať v záujme ochrany 
života a zdravia nás všetkých.  Spolu to zvlád-
neme. 

Marian Bozó, riaditeľ ZŠ

Začal sa nám opäť nezvyčajný školský rok
Ochorenie COVID-19, žiaľ, neobišlo ani našu 
školu. Už druhý týždeň školskej dochádzky 
sme museli na niekoľko dní prerušiť školské 
vyučovanie a žiaci sa učili dištančne. V škole 
sa pripravujeme aj na možnosť opätovného 
spustenia dištančného vzdelávania. V druhom 
polroku minulého školského roka sme získali 
niekoľko skúseností s  touto formou vyučova-
nia. Medzi  najvýraznejšími prekážkami počas 
dištančného vzdelávania dominovali najmä 
rozdielne technické vybavenia žiakov a roz-
diely v ich IT zručnostiach (tie sa však postup-
ne u väčšiny žiakov zlepšili). Nevýhodou je aj 
sociálna izolácia žiakov. Za výhody dištanč-
ného vzdelávania vyučujúci označili nové 
metódy a  formy vzdelávania, vzrástla miera 
samostatnosti niektorých žiakov a  prínosom 
bol aj voľný prístup žiakov a učiteľov k inak 
plateným vzdelávacím portálom. V  týchto 
dňoch v  škole finišuje  aj prieskum možností 
technického vybavenia našich žiakov. Tento 
školský rok je veľkou výzvou pre nás všetkých. 
Do nasledujúcich mesiacov želám všetkým na-
šim žiakom a zamestnancom školy veľa ener-
gie, tvorivosti, odhodlanie prekonávať prekáž-
ky a radosť z úspechu i z každého dňa, ktorý 
budeme môcť spoločne prežiť v škole.

Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ
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Na našej ZŠ na Školskej ulici 
sme si na jeseň pripomenuli 

prostredníctvom relácie v  škol-
skom rozhlase Svetový deň jazy-
kov. Zazneli pozdravy v rôznych 
jazykoch a zaujímavé informácie 
v podaní Lukáša Ostrihoňa. Žiaci 
našej školy si pripomenuli dôleži-
tosť učenia sa cudzích jazykov aj 
na vyučovaní anglického či ne-
meckého jazyka. 

Druháci sa zamerali na Svetový 
deň mlieka v školách. Počas vy-
učovacieho procesu sa venovali 
téme zdravej výživy prostredníc-
tvom rôznych aktivít, oboznámili 
sa s produkciou mlieka, jeho spra-
covaním a priaznivými účinkami 
na organizmus. Vedia, že mlieko 
a mliečne produkty majú byť zá-
kladnou súčasťou jedálnička detí, 
ktoré rastú a vyvíjajú sa. Žiaci 2. A 
a 2. B priniesli rôzne druhy mlieč-
nych výrobkov alebo ich obaly, o 

Tešíme sa do školy

Študenti gymnázia získali tri 
pódiové umiestnenia v tohto-

ročnej, v tomto roku už štvrťsto-
ročnej, informatickej súťaži. 

Gymnázium – Gimnázium 
Fiľakovo,  občianske združenia 
e-Talentum a Pro Futuro s pod-
porou EMMI usporiadali 25. 
ročník celoštátnej sútaže infor-
matiky pre stredné školy s vyučo-
vacím jazykom maďarským – IN-
FOPROG 2020 s medzinárodnou 
účasťou. V Slovenskej republike 
je táto stredoškolská sútaž jedi-
nečná. Vyhlasovateľom je Minis-
tertsvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 

Význam a úroveň tohto zápole-
nia stredoškolákov z roka na rok 
narastá.  Študenti prichádzajúci 
z rôznych miest od Bratislavy až 
po Košice, ako aj z Maďarska, Ru-

Infoprog 2020 - Fiľakovskí gymnazisti opäť medzi najlepšími

Po dlhej a intenzívnej, viac ako 
trojmesačnej príprave, odštar-

tovalo sezónu naše ženské druž-
stvo. Hráčky FTC sa dočkali svoj-
ho historicky prvého zápasu 20. 
septembra, kedy nastúpili v Detve 
proti Slovenskej Ľupči. Vo veľmi 
dôležitom a ťažkom zápase sme 
nakoniec uspeli. Zvíťazili sme 7:6 
a tak sme si pripísali do tabuľky 
cenné prvé 3 body. 

Druhý a tretí zápas sme odohra-
li opäť na “domácej” palubovke v 
Detve. Tentokrát proti družstvám 
z Bratislavy. V sobotu 3. októbra 
sme nastúpili proti rezerve Hu-
rikánu Bratislava. Po zodpoved-
nom výkone sme sa opäť mohli 
tešiť z výhry 4:1. Ďalší deň nás 
čakal fyzicky náročný zápas proti 
Snipers Bratislava. Po fantastic-
kej prvej tretine sme vyhrávali 4:1. 
Potom však nastal útlm a   nedo-

ktorých  sa porozprávali a roz-
triedili ich do kategórií mliečnych 
produktov. Získané poznatky od-
prezentovali na výstave  projektov 
vo vestibule školy.  

Deň jabĺk si vychutnali naši malí 
prváci, ako inak, zjedením chut-
ných jabĺčok. Aj týmito aktivitami 
sme sa snažili podporiť povedo-
mie detí o zdravých stravovacích 
návykoch, o  význame raňajok, 
zdravej desiaty a  upozornili sme 
deti aj na nezdravé potraviny. Na 
nástenkách pribudli krásne jesen-
né práce žiakov - gaštankovia, jež-
kovia, šarkany, jesenné krajinky, 
tekvičky...

Aj v  sprísnenom režime sa teší-
me každý deň do školy, naši žiaci 
sú disciplinovaní, snaživí a ich 
rodičia ústretoví, za čo všetkým 
ďakujeme!

Diana Szabová

munska a Srbska. 
Na základe dvoch korešpon-

denčných kôl (október 2019 – 
marec 2020) sa do finále dostali 
len najlepší riešitelia. Finále sú-
ťaže usporiadavame vždy v apríli. 
V tomto roku kvôli koronakríze 
sme odložili dátum na jún a po-
tom na september. Lenže pande-
mická situácia nám nedovolila 
usporiadať finále tradičným spô-
sobom a preto sme sa rozhodli 
pre online finále, koré sa uskotoč-
nilo 24. septembra 2020.  

Úspešný štart do prvej sezóny 
našich fl orbalistiek

kázali sme streliť góly. Inkasovali 
sme štyrikrát a zrazu sme prehrá-
vali pred koncom zápasu 4:5. Dve 
minúty pred koncom tretej treti-
ny však vyrovnala naša kapitánka, 
onedlho 17-ročná Daniella Mihá-
lyiová. V predĺžení gól nepadol a v 
následných samostatných nájaz-
doch sme ťahali za kratší koniec. 
Po prehre 5:6 po samostatných 
nájazdoch, sme si tak do tabuľky 
zapísali jeden bod. 

To znamená, že pred preruše-
ním súťaže sme so ziskom 7 bo-
dov a “prestávku” si prečkáme 
na výbornej 2. priečke tabuľky 1. 
ligy žien.  Mládežnícke súťaže sa, 
žiaľ, kvôli opatreniam v súvislosti 
s  pandémiou covid-19 ešte neza-
čali. Dúfame, že sa situácia zlepší 
a sezóna sa rozbehne naplno.

Gabriel Nagy

Do finále postupujú najlepší jed-
notlivci z korešpondenčných kôl. 
Tohoročného finále sa zúčastnilo 
52 súťažiacich z 16 škôl (Sloven-
sko, Maďarsko, Rumunsko, Srb-
sko). Súťaž dala možnosť zmerať 
si sily v dvoch vekových kategó-
riách, kategória B pre 1.-2. ročník, 
a kategória A pre 3.-4. ročník.  V 
programátorskej kategórií štu-
denti riešia úlohy v  programova-
cích jazykoch Python, C++, C#, 
Pascal a Java.  Používateľská ka-
tegória rieší úlohy v aplikačných 

softvéroch Excel, Access, Word.  
Študenti gymnázia vo Fiľako-

ve obsadili v celoslovenskej sú-
ťaži v   dvoch kategóriách druhé 
miesto. András Gáspár v progra-
mátorskej B kategórii a Anna 
Both v používateľskej A kategórii. 
V medzinárodnej súťaži Infoprog 
Open (4 krajiny, 16 študentov) 
András Gáspár sa umiestnil na 3. 
mieste. Gratulujeme!

Róbert Tomolya , stredoškolský 
profesor, organizátor súťaže
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Rok 2020 je turbulentným obdobím aj v ži-
vote našej školy. Keď sa v decembri 2019 

ukončila prvá fáza rekonštrukcie elektroroz-
vodov budovy a tešili sme sa, že už nemusíme 
učiť v  prachu a  hluku, tak nás zasiahla pan-
démia koronavírusu. Vyučovanie sa preruši-
lo a prešli sme na online vyučovanie formou 
videokonferencií. S blížiacim sa koncom škol-
ského roka sme sa naučili nový pojem – ad-
ministratívna maturita. Žiaci maturitného 
ročníka získali maturitu na základe svojich 
doterajších výsledov (známky z  vysvedče-
ní). To prinieslo radosť na strane žiakov, ale 
množstvo otáznikov zo strany odbornej ve-
rejnosti, pretože takéto sa ešte v dejinách náš-
ho školstva nestalo. Samozrejme, zdravie je 
prednejšie ako zaužívané návyky. Jedno však 
potešilo všetkých, že napokon pandemická si-
tuácia umožnila konať aspoň minimalizovanú, 
ale o to srdečnejšiu rozlúčku so štvrtákmi. No-
tebooky a potrebné nástroje na online výuku 
sme napokon odložili až s príchodom letných 
prázdnin. Konštatovali sme, že táto forma vý-
uky je ďaleko náročnejšia ako klasická výučba 
a nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov.

Jediné čo nás v tomto období tešilo, bol mi-
moriadne veľký záujem o  štúdium na našej 
škole. Takmer o 100% prekračoval počet záu-
jemcov o štúdium ako sme mali dovolené pri-
jať do prvého ročníka štvorročného gymnázia. 
V  počte prihlásených do triedy s  výchovným 
jazykom maďarským a v počte prijatých sme 
boli najúspešnejšou školou v  sledovanej ob-
lasti od Rožňavy po Šahy. Nie je to len odraz 

našej kvalitnej práce, ale aj spolupráce s  oko-
litými základnými školami. Aj touto cestou 
ďakujeme riaditeľom základných škôl za ich 
ústretovosť.

Leto prinieslo  oddych pre učiteľov, ale 
škola opäť rekonštruovala. V  poslednej fáze 
rekonštrukcie nasledovalo modernizovanie 
školskej kuchyne. Okoloidúci mohli v budove 
zaznamenať počas celých prázdnin čulý ruch. 
Modernizácia sa dotkla elektrorozvodov, 
vodoinštalácií, osvetlenia, vzduchotechniky, 
podlahy a aj stien. Firmy sa striedali a výsled-
kom je momentálne jedna z najmodernejších 
kuchýň na okolí. Takto je kuchyňa pripravená 
na prípravu chutných jedál nielen pre našich 
študentov, ale aj pre záujemcov z  mesta. Ka-
pacita je dostatočná a  radi uvítame ešte ďal-
ších záujemcov o chutnú a nie drahú domácku 
stravu. Na konci septembra sa tak definitív-
ne ukončili rekonštrukčné práce, do ktorých 
BBSK investoval cez 180-tisíc eur.

Nový školský rok však zatienil našu radosť 
z  novej kvality osvetlenia a  kuchyne, lebo 
od začiatku bol poznamenaný postupne sa 
zhoršujúcou pandemickou situáciou. Každo-
denným ranným rituálom sa stalo meranie 
telesnej teploty, dezinfekcia a všadeprítomné 
rúška. Musíme našich žiakov spoznávať už nie 
podľa tvárí, ale podľa očí a oni musia na hodi-
nách striehnuť na každé slovo profesora, ktoré 
skresľuje rúško. Strach z ochorenia sa vkradol 
medzi múry školy a  ničil tradičnú radosť tej-
to duchovnej dielne zo vzdelávania. Napokon 
zhoršená pandemická situácia zapríčinila 

Stredná odborná škola vo Fiľakove oslá-
vi svoje 70. výročie založenia. Počas 

celej existencie  vyučovala žiakov prevažne 
v  technických profesiách. Venujeme sa kovo-
obrábaniu, automatizačnej technike, elektro-
nike, spracovaniu dreva, autoopravárenstvu, 
administratíve a prednedávnom nám pribudlo 
aj poľnohospodárstvo. Široká škála činností je 
nutná z hľadiska úzkej regionálnej pôsobnosti. 
Pracujeme prevažne so žiakmi z blízkeho oko-
lia Fiľakova.  

Tak ako každú školu, aj nás zastihla koro-
nakríza. Od 15. marca sme vyučovali dištanč-
ne. V rekordne krátkom čase sme zriadili ka-
ranténne centrum pod gesciou Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky, ktoré v  júni 
tohto roku ukončilo svoju činnosť.  V  tomto 
školskom roku 2020/2021 sme opakovane 
v  krízovom režime, tak ako ostatné stredné 
školy, znova vyučujeme dištančne. Zároveň 
poskytujeme aj karanténne ubytovanie. Život 
na škole však nezastal, skôr by sme mohli 
povedať, že nabral veľmi rýchly spád. V  sep-
tembri 2019 sme sa pustili do rekonštrukcie 
podláh stolárskej a autoopravárenskej dielne 
a  do modernizácie materiálno-technického 

vybavenia  menovaných odborov. Projekt sme 
ukončili v  septembri tohto roku inštalova-
ním univerzálnej brzdovej stolice s  testerom 
tlmičov. Ostáva nám len vyúčtovať finančné 
prostriedky voči  Úradu podpredsedu vlády 
SR v rámci projektu menej rozvinuté regióny 
v celkovej výške 305-tisíc eur. Chceme to stih-
núť do konca roka 2020. 

Paralelne s  projektom sme sa koncom feb-
ruára pustili do rekonštrukcie podláh stro-
jovej obrobne a  ručnej dielne, kde postupne 
meníme vybavenie, zváračskej školy, praco-
viská ručného spracovania, učebňu hydrauli-
ky a pneumatiky, učebňu elektroniky a auto-
matizačnej techniky, učebňu CNC. Doteraz 
sme preinvestovali cca 700-tisíc eur. Nákup 
vybavenia končíme v  apríli 2021. Ešte nám 
pribudnú ďalšie dve obrábacie centrá, auto-
matizovaný sklad materiálu, centrálny kom-
presor a pásová píla na kov. Celkovo prein-
vestujeme 890-tisíc eur. Projekt plánujeme 
ukončiť v  júli 2021. Finančné prostriedky 
čerpáme z IROP v rámci úspešného projektu 

„Budúcnosť odborného školstva je v  moderni-
zácií a  v  kvalite materiálovo -  technického 
vybavenia“. Cieľom  je stať sa centrom odbor-

Dvojnásobný záujem o štúdium na gymnáziu

opätovný prechod školy na online vyučovanie 
od 12. októbra. Všetci veríme, že prijaté vlád-
ne opatrenia budú účinné a ľudia dostatočne 
disciplinovaní, aby sa náš život čo najskôr vrá-
til do normálu a nemuseli sme sa prihovárať 
kamerám, ale prítomným študentom.

Nuž a  na záver niekoľko úspechov, kto-
ré sme zaznamenali aj v  tomto kratučkom 
septembrovom období. Najprv nás potešilo 
ocenenie činnosti nášho študentského divad-
la Apropó, pod vedením Zsuzsanny Szvorák, 
ktoré dostalo pozvanie na vystúpenie na pó-
diu Národného divadla v Budapešti. Je to veľ-
ké ocenenie, nielen pre školu, ale aj pre naše 
mesto a región. Nemenej nás potešilo aj indi-
viduálne ocenenie nášho pedagóga Róberta 
Tomolyu, ktorý bol najprv nominovaný me-
dzi 30 najlepších učiteľov Slovenska v ankete 
Učiteľ Slovenska 2020 a napokon postúpil aj 
do užšieho finále medzi 10 finalistov. Teraz 
s  napätím očakávame vyhlásenie víťaza a  dr-
žíme palce, aby to pán Tomolya vyhral, pre-
tože si to zaslúži nielen pre svoju pedagogickú 
činnosť, ale aj pre jeho činnosť pre komunitu 
mesta Fiľakovo.

Juraj Péter, riaditeľ

Aktuality zo strednej odbornej školy                       

ného vzdelávania na juhu kraja, zapojiť sa do 
duálneho vzdelávania a  rozšíriť pôsobnosť 
školy. Chceme osloviť žiakov aj mimo priamej 
spádovej oblasti Fiľakova. 
V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť 
jednu novú triedu študijného odboru v  pro-
fesiách programátor obrábacích a  zváracích 
strojov a zariadení a  mechanik-elektrotech-
nik.  V  trojročných učebných odboroch po-
núkame kapacitu 40 žiakov v  profesiách  au-
toopravár - mechanik, stolár, poľnohospodár 

– služby a technickoadministratívny pracovník. 
V  rámci duálneho vzdelávania ponúkame 
pre žiakov 10 miest v profesiách  operátorov 
drevárskej a  nábytkárskej výroby a  10 miest 
v  profesiách mechanik-nastavovač. Celkovo 
ponúkame 77 voľných miest pre školský rok 
2021/2022.    

Attila Varga, riaditeľ 


