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Mesto získalo ocenenie v ka- 
tegórií samospráv za efektív-
ne prístupy v riešení výziev 
rómskych komunít.   7. strana

Fiľakovo laureátom 
ceny Roma Spirit

Počas decembrového zasadnu-
tia zastupiteľstvo odsúhasilo 
rozpočet s viacerými investič-
nými akciami.     2. strana  

Poslanci schválili 
nový rozpočet

Vo Fiľakove sa ku svojej 
národnosti prihlásilo výrazne 
viac obyvateľov, ako pred 
desiatimi rokmi.   4. strana 

Zverejnili prvé vý-
sledky sčítania
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V  prvom čísle roka už tradične prinášame 
rozhovor s  primátorom mesta Attilom Agó-
csom, v  ktorom bilancujeme uplynulý rok 
a dozvieme sa viac o plánoch na ten aktuálny. 
Prečítajte si, ako ovplyvnil covid rok z pohľa-
du samosprávy, aké projekty sa podarilo zrea-
lizovať a čo nás čaká v najbližšom období.

Rok 2021 prebiehal stále na pozadí pandémie. 
Ako covid ovplyvnil rozvoj mesta?
Predchádzajúce obdobie bolo charakteristické 
tým, že bolo veľmi chudobné na všeobecné vý-
zvy mimo covidovej témy, ktoré by sme vedeli 
využiť na svoj ďalší rozvoj. Preto sme dokon-
čovali svoje predchádzajúce projekty a  záro-
veň sme sa pustili do prípravy balíka projektov 
na nadchádzajúce obdobie.
Napriek tomu sme aj na našich stránkach viac-
krát priniesli informácie o  úspešných projek-
toch. Ktoré považujete za najdôležitejšie?
Podarilo sa nám napríklad dokončiť rekon-
štrukciu budovy bývalej ZUŠ na účely denné-
ho stacionára. V  súčasnosti uprebieha regis-
trácia novej sociálnej služby, v tomto roku ho 
už budeme vedieť otvoriť. Ťažko vybojovaný 
projekt prebiehal aj na hrade, kde sa nám 
podarilo po niekoľkých rokoch dokončiť ob-
novu stredného hradu a pre turistov sprístup-
niť nové atrakcie v  podobe strielní. Tradične 
prebiehali aj rekonštrukcie ciest a chodníkov, 
azda najbadateľnejší rozdiel je dnes viditeľný 
na mestskom cintoríne, kde sme zrekonštru-
ovali všetky staré chodníky, prístupovú cestu 
k domu smútku i schody vo vstupe pre peších. 

Rozhovor s primátorom: Čo prinesie Fiľakovu rok 2022?Rozhovor s primátorom: Čo prinesie Fiľakovu rok 2022?
Ako bonus sa nám podarilo ku koncu roka 
náklady na asfaltovanie ciest prefinancovať 
zo štátnej dotácie, peniaze použijeme na toh-
toročné asfaltovanie. Začiatkom leta sa nám 
vďaka podpore Nadácie Veolia a pomoci VPS 
podarilo odovzdať tretie nové ihrisko v meste, 
tentokrát na Farskej lúke, ktoré môžu vyu-
žívať škôlkari i  široká verejnosť. Podarilo sa 
nám tiež rozšíriť mestský vodovod v časti pod 
Červenou skalou, čím sme zhodnotili mest-
ský majetok a  zatraktívnili priľahlé mestské 
stavebné pozemky. Dôležité bolo aj úspešné 
pokračovanie projektu Miestnej občianskej 
poriadkovej služby, ktorú sa nám podarilo 
vďaka iniciatíve Catching up regions zachovať 
za ešte výhodnejších podmienok.
Väčšie rekonštrukčné práce sme sledovali aj 
v areáli FTC. 
Riešili sme problematickú stavbu telocvične, 
kde sme ju komplexne rôznymi metódami 
odizolovali a  vymenili sme znehodnotenú 
podlahu. Takto by to už malo byť v poriadku 
a  snáď nám bude dobre slúžiť ešte dlhé roky. 
Okrem telocvične sme v areáli vybudovali mo-
derný zavlažovací systém a tiež sme zrevitali-
zovali celý trávnik. Celkovo sme sem zainves-
tovali asi 130-tisíc eur. 
V  júni sme priniesli správu, že sa na mestskom 
úrade otvorila nová projektová kancelária. Ako jej 
prínos hodnotíte po prvom polroku fungovania?
Projekt Efektívna verejná správa sme rozbehli 
v  spolupráci s  Tomášovcami. Kancelárie fun-
gujú zároveň na našom i tomášovskom úrade. 
Je to dôležitý projekt na podporu tvorby stra-

tegických dokumentov pre nás i okolité obce, 
spoločne sa zapájame do rôznych výziev. Už 
teraz vidno prvé výsledky projektu, keďže 
sa so starostami čoraz častejšie stretávame 
a spoločne uvažujeme a plánujeme, spoločne 
tvoríme projekty a spájame sily v rôznych ob-
lastiach. Považujem to za veľký pokrok, že si 
pomaly zvykáme na princíp spoločného roz-
voja a  nekopeme každý „na vlastnom piesoč-
ku“.
Koniec roka 2021 sa v celej Európe niesol v zna-
mení energetickej krízy. Ako sa s ňou mesto vy-
sporiadalo?
Ťažko. Samosprávy s  ďalšími organizáciami 
súťažia ceny energií cyklicky, väčšinou na 
dva roky. My sme mali smolu, že pri zemnom 
plyne sme boli medzi tými, ktorým dva roky 
uplynuli akurát po vypuknutí krízy. Šťastie 
bolo aspoň, že elektriku budeme mať stále za 
dobrú cenu vysúťaženú ešte v roku 2020.

pokračovanie na str. 2

Rýchla reakcia samosprávy na výzvu Mi-
nisterstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR na poskytnutie štátnej do-
tácie v  oblasti podpory regionálneho rozvoja 

- zlepšenia dopravnej a technickej vybavenosti 
regiónu, inžinierskych stavieb - sa vyplatila. 
Ministerstvo zo štátneho rozpočtu refunduje 
výdavky samosprávy na asfaltovanie zrealizo-
vané v roku 2021.

Ako informoval primátor mesta Attila Agó-
cs, ministerstvo vyhlásilo začiatkom októbra 
výzvu, do ktorej sa žiadatelia mohli prihlásiť 
len do začiatku novembra. „Mali sme na to len 
mesiac a  museli sme rýchlo reagovať. Oplatilo sa, 

ministerstvo nám schválilo našu žiadosť o  dotáciu 
vo výške 161-tisíc eur,“ povedal primátor s tým, 
že oprávnenými žiadateľmi boli samosprávy 
z  dvanástich najmenej rozvinutých okresov, 
v  ktorých uplynula účinnosť akčných plánov. 
Ministerstvo tak preplatí mestu komplexnú 
obnovu ulíc Kukučínova a 1. mája, obnovu 
časti Mocsáryho ulice, križovatky pred obcho-
dom Lidl a chodníka na Daxnerovej ulici spá-
jajúceho materskú školu so sídliskom Farská 
lúka, v celkovej ploche viac ako 3360 metrov 
štvorcových.

Dotáciu mesto využije pri rozsiahlejšom 
balíku rekonštrukcií miestnych komunikácií 

a spevnených plôch v budúcom roku. „Tešíme 
sa, že sa nám vďaka dotácii trochu odľahčí mest-
ský rozpočet. V  súčasnej neistej situácii, kedy je 
inflácia, rapídne nám zdražujú ceny energií i  sta-
vebných materiálov, zvyšujú sa nám náklady na 
prácu a  nikto poriadne nevie, čo nás budúci rok 
čaká, sú všetky externé zdroje pre mesto obrovským 
prínosom,“ uzavrel primátor.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a  informatizácie SR podporilo samosprávu Fiľa-
kova v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie v oblasti podpory regionálneho roz-
voja 12861/2021/OSMRR sumou 161 012,21 eur.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Blesková reakcia na bleskovú výzvu. Mestu preplatia tohtoročné asfaltovanieBlesková reakcia na bleskovú výzvu. Mestu preplatia tohtoročné asfaltovanie

Primátor Attila Agócs. Foto: archív AA
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 pokračovanie z titulnej strany
Napriek tomu nás verejné osvetlenie bude stáť 
dvojnásobok oproti vlaňajšku, keďže systém 
patrí pod správcu, spoločnosť Finmos. Plyn 
sme súťažili spolu s  inými samosprávami, po-
darilo sa nám ju vysúťažiť za asi trojnásobok 
doterajšej. Filbyt v tomto roku súťažil tiež, no 
skôr ako samospráva. Podarilo sa im ho vysú-
ťažiť za dvojnásobok, takže domácnosti a  in-
štitúcie patriace pod Filbyt budú mať lacnejšie 
kúrenie ako inštitúcie spadajúce priamo pod 
samosprávu. Musím povedať, že mám pocit, že 
štát mal v tejto kríze zasiahnuť viac, sám som 
písal aj štátnemu tajomníkovi ministerstva 
hospodárstva, ale nedostali sme ani odpoveď.
Ako táto situácia ovplyvnila mestský rozpočet?
Samosprávy, ktoré nechceli začať rok v  roz-
počtovom provizóriu, schvaľovali rozpočty 
ešte len s  odhadmi zvýšených nákladov na 
energie. To je aj náš prípad. Teraz preratúva-
me, aká bude realita. Budeme sa prispôsobovať 
situácii. Na jednej strane vidíme infláciu, na 
druhej strane sa ekonomika rozbieha a  ráta-
me s  o  trochu vyššími podielovými daňami. 
Zároveň počítame s  tým, že štát nám pri zá-
kladných školách navýšenie cien prefinancuje 
v  rámci prenesených kompetencií. Ostatné 
budeme musieť dofinancovať my, tam to bude 
bolestivejšie.
Počas roka sme informovali aj o  ďalších pro-
jektoch, na ktorých samospráva pracovala, ale 
zatiaľ sa realizovať nezačali. Výsledky ktorých 
z nich budeme môcť vidieť v roku 2022? 
Intenzívne sme počas roka pokračovali v  prá-
cach na projekte INTERREG, v rámci ktorého 
má u  nás vzniknúť nová výrobná hala. Štyri 
projekty sa už rozbehli – koordinačný projekt 
aj projekty našich partnerov. Podarilo sa nám 
navýšiť aj pôvodne odsúhlasenú dotáciu o vyše 
200-tisíc eur, čo je pri vysokých cenách staveb-
ných materiálov pre mesto veľká pomoc.  V sú-
časnosti prebieha proces stavebných povolení, 
halu by sme chceli začať stavať v tomto roku.

Po prepracovaní projektov, kvôli zvýšeniu 
cien na trhu, sa nám podarilo dotiahnuť aj ba-
lík projektov z miestnej akčnej skupiny, vďaka 
ktorým tento rok vybudujeme dve nové tech-
nické učebne na ZŠ Koháriho a  Farskej lúke 
a na Školskú zakúpime novú IT techniku. Zre-
konštruujeme tiež dve autobusové zastávky a 
fasádu koncertnej sály na Koháryho námestí. 

Na IROP máme podané tri veľké projekty 
– revitalizáciu vnútrobloku Železničná-Parko-
vá-Sládkovičova, druhú etapu výstavby cyk-
lotrasy spájajúcej železničnú stanicu s  prie-
myselnou zónou, a  tiež projekt na rozšírenie 
klimatizačného systému v  budove mestského 
kultúrneho strediska. V súčasnosti čakáme na 
výsledky.

Dôležitý je aj projekt Catching up regions, 
na ktorom sme intenzívne pracovali, a  ktorý, 
v prípade úspešnosti, výrazne zmení tvár náš-
ho mesta. Do  štyroch lokalít, kde žije väčšia 
skupina marginalizovaných komunít, chceme 
získať prostriedky na zlepšenie mestskej in-

fraštruktúry. Chceli by sme zrekonštruovať 
všetky chodníky na Farskej lúke, vystavať 
cesty, vodovod a  odvodnenie v  podhradí, vy-
stavať cesty, chodníky a parkovacie miesta na 
Bottovej a chceli by sme tiež postaviť chodníky 
a parkovacie miesta pri bytovke pri železnič-
nej stanici, kde nás budú ale čakať náročné 
vyjednávania so železnicami. V  šuflíku bude-
me mať na tieto zámery pripravené projekty 
a  budeme čakať na výzvy. Predpokladáme, 
že v  tomto roku budeme podávať projekt na 
Farskú lúku. Ostatné by, v prípade úspešnosti, 
mali byť dokončené do leta 2023.
Plánuje samospráva zrealizovať aj nejaké pro-
jekty z vlastného rozpočtu?
Chystáme sa na azda najrozsiahlejšie asfalto-
vanie ciest a obnovu chodníkov doposiaľ, kto-
ré budú zahŕňať aj revitalizáciu spevnených 
plôch a  vybudovanie parkoviska za „stoby-
tovkou“ na Biskupickej ulici, celkovo za vyše 
430-tisíc eur. Veľmi dôležitým projektom na 
tento rok bude aj oplotenie mestského parku 
za 233-tisíc eur. Medzi kaštieľom a priľahlou 
budovou bude osadená nová historizujúca 
brána, zrekonštruovaný bude aj priľahlý pod-
chod do kaštieľa,  zvyšok oplotenia bude zre-
alizovaný z plotových dielcov. Považujeme to 
za jednu z  priorít za tento rok, nakoľko nej-
de len o estetické hľadisko lokality, ale najmä 
o  ochranu verejného majetku a zvýšenie  bez-
pečnosti v parku.
Aké má mesto dlhodobejšie investičné plány 
alebo ciele? Viete, kam by sme sa mali uberať 
v najbližších rokoch?
Veľmi intenzívne pracujeme na príprave pro-
jektových dokumentácií a  výkresov, ktoré 
chceme mať pripravené pre prípad vyhlásenia 
nových výziev. Medzi takéto dokumenty patrí 
projekt celkovej obnovy budovy mestského 
úradu, ktorého exteriér je v až havarijnom sta-
ve. Omietka je na niekoľkých miestach opada-
ná až po tehly, škridle nám nebezpečne padajú 
na ulicu aj do dvora, čo ohrozuje našich kole-
gov, okoloidúcich aj parkujúce autá. O  ener-
getickej náročnosti ani nemusíme hovoriť, 
budova je z  roku 1912. Potrebujeme preto 
zrekonštruovať fasádu, strechu, vymeniť okná 
a dvere a celkovo zrekonštruovať vykurovací 
systém. Očakávame, že sa budeme môcť s na-
šim projektom zapojiť do výzvy v  rámci Plá-
nu obnovy, ktorá bude zameraná na obnovu 
historických verejných budov. Pracujeme tiež 
na projektoch zateplenia hlavných budov ZŠ 
Koháriho, komplexu budov na Farskej lúke, 
v  ktorých sídlia slovenská aj maďarská zák-
ladná škola, a tiež na projekte zateplenia fasá-
dy kultúrneho strediska, ktoré sme už zvnútra 
zrekonštruovali. Do projektových dokumen-
tácií tak zainvestujeme v roku 2022 ďalších 
106-tisíc eur. Môžeme však vďaka nim v  bu-
dúcnosti získať miliónové dotácie a  výrazne 
zhodnotiť mestský majetok, ktorý nám tak 
bude môcť slúžiť ďalšie desiatky rokov, ekolo-
gickejšie a za nižšie režijné náklady.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na 
svojom decembrovom zasadnutí schvá-

lilo rozpočet mesta na rok 2022 ako vyrovna-
ný. Hospodáriť bude s takmer 12,3 miliónmi 
eur v  príjmovej aj výdavkovej časti. Z  nich 
najväčšiu sumu ukroja už tradične výdavky na 
školstvo, ktoré v nasledujúcom roku dosiahnu 
sumu takmer 5,4 milióna eur. Poslanci v rám-
ci rozpočtu schválili aj viaceré investičné plány.
V  roku 2022 sa v  rámci investícií počíta so 
spustením výstavby priemyselnej haly, do kto-
rej by sa malo preinvestovať prvých 740-tisíc 
eur. Spolu s  kompletným oplotením mestské-
ho parku v sume 233-tisíc eur ide podľa primá-
tora Attilu Agócsa o najdôležitejšie investície 
budúceho roka. „Príprava areálu a infraštruktúry, 
na ktorých vyrastie nová výrobná hala, bude prvým 

„zvonka“ viditeľným krokom v rámci projektu TAPE. 
Stavebné práce sa spustia po päťročných prípravách, 
byrokratických útrapách i  extrémnom zdražovaní 
na trhu. Spustenie projektu výrobnej haly, v ktorej 
by mohlo nájsť prácu približne 50 ľudí, považujeme 
za jednu z najdôležitejších investícií nielen budúce-
ho roka, ale aj predchádzajúcich období,“ vyjadril 
sa primátor. 

Okrem prác v  priemyselnej zóne či parku 
poslanci schválili aj investície do miestnych 
komunikácií v  hodnote 315-tisíc eur, revita-
lizáciu spevnených plôch za „stobytovkou“ na 
Biskupickej ulici za 100-tisíc eur či prvú fázu 
rekonštrukcie koncertnej sály na Koháryho 
námestí v sume takmer 30-tisíc eur, z ktorých 
obnovia fasádu a  vymenia okná. Začiatkom 
roka sa tiež s  pomocou dotačnej schémy MAS 
Partnerstvo Južného Novohradu vybudujú 
dve nové technické učebne na ZŠ Štefana Ko-
háriho II. a ZŠ Farská lúka, zmodernizujú za-
riadenie učebne informatiky na ZŠ Školská a 
obnovia dve ďalšie autobusové zastávky.

Samospráva má podané aj viaceré projek-
ty, o  ktorých schválení a  prípadnej realizácii 
sa rozhodne v aktuálnom roku. Medzi takéto 
projekty patrí vybudovanie druhej etapy cyk-
lotrasy medzi železničnou stanicou a priemy-
selnou zónou, revitalizácia vnútrobloku Že-
lezničná-Parková-Sládkovičova či doplnenie 
technického zariadenia mestského kultúrne-
ho strediska. Poslanci schválili aj rozpočet na 
spolufinancovanie viacerých zámerov mesta 
v  rámci iniciatívy Catching up regions, cez 
ktorú by samospráva chcela rozvinúť infraš-
truktúru podhradia, zrekonštruovať niektoré 
chodníky či spevniť cesty. 

„Nakoľko sme už zrealizovali prevažnú časť pro-
jektov, ktoré sme si na začiatku volebného obdobia 
predsavzali uskutočniť, vyhradili sme aj na naše 
pomery značnú čiastku - takmer 106-tisíc eur - na 
vypracovanie nových projektových dokumentácií. 
Na základe nich sa budeme môcť v budúcom období 
uchádzať o ďalšie dotácie z Európskej únie, štátneho 
rozpočtu a ďalších externých zdrojov,“ uzavrel.

kmk

Nový rozpočet: Poslanci schvá-
lili viaceré investičné akcie



D E C E M B E R  2 0 2 1 / J A N U Á R  2 0 2 2 3S A M O S P R Á V A

Rubrika: Zo zasadnutí MsZ
MsZ zo 16. decembra
Po oficiálnym otvorení zasadnutia, schválení 
a doplnení bodov programu rokovania, voľbe 
návrhovej komisie, zapisovateľa a  overovate-
ľov zápisnice, boli prvým bodom zasadnutia 
interpelácie poslancov. Ako jediný predniesol 
interpeláciu poslanec Rubint. Na základe pod-
netov od obyvateľov žiada osvetu vo fungo-
vaní separovaného hospodárstva, nakoľko sa 
občanom zdá, že aj keď odpad triedia, všetok 
odpad sa zváža naraz jedným autom. Riaditeľ 
VPS reagoval, že majú zvlášť auto na zber se-
parovaného odpadu a  osobitné na komunál-
ny. Separovaný odpad sa zároveň dotrieďuje 
a spracúva na zbernom dvore. V ďalšom bode 
viceprimátor Visnyai informoval o výsledkoch 
zasadnutí komisií pri MsZ (všetky sú dostup-
né na webovom sídle mesta, pozn. aut.) Primátor 
v  závere bodu informoval, že došlo k  zmene 
zákona, na základe ktorého bude od marca zá-
kaz parkovania na chodníkoch a samospráva 
bude môcť určiť, na ktorých chodníkoch budú 
môcť autá parkovať na základe výnimky aj 
naďalej. Vyzval komisiu dopravy, aby sa do 
marca stretli a  spoločne vybrali tieto miesta. 
Poslanec Flachbart dodal, že najproblematic-
kejšie je aj dnes parkovanie pri bytovkách, kde 
mnohé autá blokujú vchody a  záchranky sa 
nevedia dostať do vchodu. Primátor doplnil, 
že ide o občiansku uvedomelosť, lebo vo vcho-
doch sa parkovať nemôže ani dnes a treba to 
nahlasovať. Každopádne to spolu preberú na 
zasadnutí komisie.    

Nasledovali správy o  výchovno-vzdeláva-
cej činnosti miestnych školských zariadení. 
Správy v  krátkosti predstavila prednostka 
Mágyelová, pochválila školy, ktoré do správy 
zahrnuli aj konkrétne úspechy žiakov, úspeš-
né projekty. Informovala, že v školskom roku 
2020/2021 naše základné školy navštevovalo 
1423 žiakov, základnú umeleckú školu 331 žia-
kov a materské školy 309 detí. Ako alarmujúce 
ale označila množstvo detí, ktoré sa nachádza-
jú v  zahraničí – 109 žiakov základných škôl 
sa tak nezúčastňuje výchovno-vzdelávacieho 
procesu. V ďalšom bode náčelník mestskej po-
lície predstavil správu o činnosti zboru za tretí 
štvrťrok roka 2021. Na najpodstatnejšiu časť 
správy označil aktuálnu bezpečnostnú situáciu 
v meste. Podľa jeho slov sa v danom období si-
tuácia stabilizovala a je pokojná až do týchto 
dní. Ďalej informoval o  prijatí dvoch nových 
členov polície, ktorých výberová komisia vy-
brala z  deviatich uchádzačov. Jeden z  nich 
(bývalý policajt) nastúpi už od januára 2022, 
druhý po skončení školenia od marca 2022. 
Verí, že takto dôjde k  stabilizovaniu zboru 
a  bezproblémovej činnosti v  budúcnosti. Ná-
čelník v  závere poďakoval vedeniu mesta za 
pochopenie a pozitívny prístup v riešení vnú-
torných záležitostí zboru, rovnako poslancom 
za podporu aj konštruktívnu kritiku. Obyva-
teľom mesta za vecné upozornenia a podnety, 
tiež za zodpovedné plnenie si občianskych 

povinností a poďakoval sa i kolegom z obvod-
ného oddelenia PZSR, členom MOPS a svojim 
podriadeným za aktívny prístup k práci a dob-
rej spolupráci. Primátor reagoval, že verí, že 
zvýšený počet policajtov bude viesť aj k  ich 
častejšej prítomnosti v  meste a  zároveň sa 
poďakoval náčelníkovi a zboru za ich výkony 
v náročnom roku.

V nasledujúcom presunutom bode (pôvodne 
19a) náčelník informoval o  potrebe uzavretia 
zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Filleck, 
ktorá doposiaľ bezplatne poskytovala svoju 
optickú sieť na prevádzkovanie časti kame-
rového systému (30 kamier) v meste spolu so 
servisom v prípade poruchy. Náčelník povedal, 
že sú so spoločnosťou spokojní a je na čase pl-
niť si záväzky a podpísať zmluvu do budúcna. 
Primátor doplnil, že cena za nenasvietené op-
tické káble s touto spoločnosťou v novej zmlu-
ve je na celoslovenskom minime. Do budúcna 
je otázka, či ostaneme na tomto systéme alebo 
začne mesto budovať svoju vlastnú sieť. Nasle-
dujúci bod bol o schválení VZN mesta Fiľako-
vo č. 5/2021, ktorým sa mení VZN mesta Fiľa-
kovo č. 8/2020 o podmienkach parkovania a 
státia vozidiel na území mesta. Do nariadenia 
pribudli nové spoplatnené miesta na parko-
vania, a to nové parkovacie miesta vytvorené 
pred obchodom LIDL. Parkovisko mesto vy-
budovalo kvôli zrušeniu miest pre taxislužby 
pri bytovke Sputnik. 

Nasledoval ďalší bod o  nariadeniach. 
Poslanci schvaľovali VZN mesta Fiľakovo č. 
6/2021, ktorým sa mení VZN mesta č. 1/2021 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho 
neskorších zmien a  doplnkov. Zmena VZN 
bola potrebná kvôli plánu mesta v roku 2022 
spustiť novú sociálnu službu – denný stacio-
nár. Súčasťou nariadenia je aj cenník za služ-
by stacionára. Primátor doplnil, že stavba je 
pripravená a  v  súčasnosti sa končí kolaudá-
cia, následne sa začne proces registrácie novej 
služby. Cena služby sa má pohybovať medzi 
sumou za opatrovateľskú službu v domácnos-
ti a ubytovaciu službu v zariadení DSS. Klienti 
budú minimálne 4 hodiny denne, podľa počtu 
hodín dostanú jeden alebo dva hlavné chody. 
Časy trávenia v  zariadení budú individuál-
ne na základe požiadaviek klientov. Ďalším 
schváleným bolo VZN č. 8/2021, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mes-
ta Fiľakovo. Zmena bola vyvolaná investorom, 
ktorý plánuje na Družstevnej ulici postaviť 
rodinný dom, ktorý zasahuje aj do ornej pôdy. 
Proces trval dva roky, náklady hradil investor. 
Poslanci boli informovaní, že v najbližších ro-
koch mesto plánuje vypracovať nový územný 
plán. Proces v hodnote približne 100-tisíc eur 
bude podľa odhadov trvať 4 až 5 rokov. Mesto 
sa jeho financovanie bude uchádzať o štátnu 
dotáciu.

Poslanci schválil aj VZN č. 4/2021, ktorým 
sa určuje spádové územie materských škôl, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Fiľakovo. Dô-
vodom bolo zavedenie povinného predškol-

ského vzdelávania pre deti, ktoré dovŕšili 5 ro-
kov, okolité obce do spádového územia mesto 
nepribralo. Kapacity zatiaľ potrebuje mesto, 
v prípade zvýšenia kapacít bude umožňované 
ich navštevovanie aj pre deti z obcí. Posledným 
schváleným VZN mesta Fiľakovo č. 7/2021 o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta. Upravila sa ním 
výška poplatkov za materské školy a školské 
kluby detí, predovšetkým kvôli zvýšeniu cien 
energií a navýšeniu miezd pre zamestnancov 
nariadených štátom. Poplatky sú stále urče-
né 10-15 percent pod priemerom poplatkov v 
okolitých mestách regiónu.

Po 15-minútovej prestávke zasadnutie po-
kračovalo bodom o návrhu na úpravu rozpoč-
tu mesta za rok 2021, v ktorom došlo predo-
všetkým k presunu položiek v rozpočte mesta 
i  jednotlivých školských zariadení a  jedální 
a úpravu položiek na základe získaných dotá-
cií. Nasledoval bol o požadovaných dotáciách 
občianskymi združeniami z  rozpočtu mesta 
(zoznam schválených dotácií nájdete na strane 5, 
pozn. red). V tomto bode poslankyňa Szvorák 
navrhla, aby sa v budúcom roku do príslušné-
ho VZN zapracovalo, aby sa vyúčtovanie do-
tácií mohlo odovzdať združeniami do januára 
nasledujúceho roka a nie do konca aktuálneho 
roka, čo je pre združenia náročne splniteľné. 
Rokovanie pokračovalo bodom o žiadostiach 
kultúrnych súborov na zaradenie do zozna-
mu súborov pôsobiacich s  podporou mesta 
(zoznam schválených súborov s výškami dotácií od 
MsKS nájdete na strane 5, pozn. red.). Poslanci ďa-
lej schvaľovali programový rozpočet mesta na 
roky 2022-2024. Hlavná kontrolórka odporu-
čila poslancom rozpočet na rok 2022 schváliť 
a na ďalšie dva roky vziať na vedomie (podrob-
nejší článok o mestskom rozpočte nájdete na strane 
2, pozn. red.). 

Poslednými bodmi boli majetkovoprávne 
záležitosti mesta, nasledovali správy pred-
kladané hlavnou kontrolórkou a plány práce 
orgánov mesta na prvý polrok 2022. V rámci 
diskusie nemali poslanci žiadne 

V závere rokovania sa primátor poďakoval 
poslancom za účasť a tiež prácu zastupiteľstva 
za celý rok, zaželal príjemné sviatky, pevné 
zdravie a viac optimistických správ a ukončil 
zasadnutie.
Všetky zápisnice, uznesenia, materiály k rokova-
niu, ako aj neskrátený videozáznam, nájdete na 
stránke www.filakovo.sk.

kmk

Archvíny záber. Foto: kmk
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Mestské kultúrne stredisko 
vo Fiľakove (MsKS) po-

dalo projekt, v  rámci ktorého 
by chcelo zlepšiť svoje technické 
i hygienické vybavenie. Reflektuje 
ním predovšetkým na zhoršené 
podmienky realizácie kultúrnych 
podujatí v súvislosti s pandémiou 
covidu-19. Rozpočet projektu je 
viac ako 182-tisíc eur.

Vo fiľakovskom kultúrnom 
stánku podali na konci novembra 
žiadosť o  dotáciu v rámci výzvy 
IROP, ktorej zámerom je podpo-
ra nápravy dôsledkov pandémie a 
príprava zelenej, digitálnej a odol-
nej obnovy hospodárstva. Ako in-
formovala riaditeľka MsKS An-
drea Illés Kósik, cieľom projektu 
je zvýšenie kvality nimi poskyto-
vaných služieb. Pomocou dotácie 
chcú zdokonaliť technickú vyba-
venosť budovy. 

Ciele projektu podľa jej slov 
rozdelili do dvoch hlavných akti-
vít. „Prvou je zlepšenie kvality nami 
poskytovaných služieb, konkrétne 
zakúpením klimatizácie do divadel-
nej sály, rozšírením osvetľovacej tech-
niky javiska v divadelnej a bábkovej 

sále novým scénickým osvetlením 
a  vybavením bábkovej sály scénic-
kou oponou. Hoci v divadelnej sále už 
bola obnovená osvetľovacia technika 
v  rámci nedávnej komplexnej rekon-
štrukcie interiéru budovy, potrebuje-
me ešte doplniť niekoľko reflektorov 
a zmotorizovať k nim statickú rampu. 
V bábkovej sále nie je doposiaľ pódium 
osvetlené vôbec a  javisko sa nedalo 
využívať na podujatia, nakoľko nám 
tam ešte chýbajú opony,“ vysvetlila 
riaditeľka.

Druhou hlavnou aktivitou je 
zlepšenie úrovne hygienických 
štandardov kultúrnej inštitúcie. 
Podľa riaditeľky ňou reflektujú 
najmä na pandemickú situáciu, 
ktorá výrazne ochromila kultúr-
ny život. „Chceli by sme zakúpiť kva-
litné a  výkonné dezinfekčné zariade-
nie, ktoré bude dezinfikovať vzduch 
aj všetky povrchy v  1700 metrov 
kubických objemnej divadelnej sále. 
V  projekte rátame aj so zakúpením 
menšieho mobilného dezinfekčného 
zariadenia, ktoré by sme vedeli po-
užiť podľa potreby v  menších miest-
nostiach, napríklad v bábkovej sále,“ 
doplnila. Vďaka tomu by mohli 

Kultúrne stredisko podáva projekt. Chce skvalitniť svoje vybavenieKultúrne stredisko podáva projekt. Chce skvalitniť svoje vybavenie

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022

Počas decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva schva-
ľovali poslanci pre občianske združenia dotácie z  rozpočtu mes-

ta nad 700 eur. Dotácie s  hodnotou  nižšou ako 700 eur už predtým, 
v rámci svojich kompetencií, schválili mestská rada a primátor. 

Dotácie v kompetencii primátora (do 350 eur):
• Pro Futuro – 350€

Dotácie z rozpočtu mesta v kompetencii mestskej rady (od 351 do 
700 eur): 

Štatistický úrad SR zverejnil 
niektoré z výsledkov Sčítania 

obyvateľov, domov a bytov, ktoré 
prebiehalo počas roka 2021. Ob-
sahujú údaje o počte obyvateľov, 
ich národnosti i náboženskej prí-
slušnosti v jednotlivých obciach.

Podľa výsledkov sčítania žije vo 
Fiľakove 9949 obyvateľov, z  kto-
rých 5190 je žien (52,17%) a 4759 
mužov (47,83%). Detí do 14 rokov 
je v  meste 1566, ľudí v  produk-
tívnom veku od 15 do 64 rokov 
je 6739 a  seniorov nad 65 rokov 
máme 1644. Až 97,9% sú obyva-
telia so slovenskou štátnou prís-
lušnosťou, 198 ľudí je cudzincov, 
u  11 obyvateľov sa príslušnosť 
zistiť nepodarila. Najviac oby-
vateľov má základné vzdelanie 
(28,88%), nasledujú obyvatelia so 
stredoškolským vzdelaním s  ma-
turitou (22,4%), stredné učňovské 
má 17,91% a vysokoškolské vzde-
lanie 9,11% obyvateľov. Väčšina 
obyvateľov mesta vyznáva rím-
skokatolícku vieru, hlási sa k nej 
až 59,81% obyvateľov. Druhou 
najpočetnejšou skupinou sú ľu-

dia bez náboženského vyznania 
(24,91%), ostatné náboženstvá 
majú pod 2% a vierovyznanie sa 
nepodarilo zistiť u  9,07% obyva-
teľov.

Najviac Fiľakovčanov sa hlási 
k maďarskej národnosti (62,88%), 
ku  slovenskej národnosti sa pri-
hlásilo 29,76% obyvateľov, k róm-
skej 137 občanov. Novinkou 
v sčítaní bola aj možnosť zvoliť si 
ďalšiu národnosť, využilo ju 1728 
obyvateľov. Z  nich sa k  rómskej 
národnosti prihlásilo 985, k  ma-
ďarskej 322 a  k  slovenskej 261 
Fiľakovčanov. Celkovo sa výraz-
ne zvýšil podiel obyvateľov, ktorí 
sa prihlásili ku svojej národnosti. 
Kým v  roku 2011 sa národnosť 
nepodarilo zistiť u 14,26% (1543) 
obyvateľov, v  roku 2021 to bolo 
už len 5,14% (511). Za svoj mate-
rinský jazyk uviedlo maďarčinu 
68,97% obyvateľov, slovenčinu 
24,82%, češtinu 0,28% a  rómčinu 
iba 0,09%.

Podrobnejšie výsledky nájdete 
na stránke www.scitanie.sk.

kmk

• Szlovákiai Magyar Cserkész- 
szövetség - Zväz skautov 
maďarskej národnosti, 47. zbor 
Koháry István 700 € 

• Slobodný cval-Szabad Vágta PT 
500€

• KULTIKON 500 €

• Športový klub NOVOHRAD 
500€

• Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok 
700 € 

• Kultfeszt 550 € 
• IN-NOVA 600 €

Dotácie z rozpočtu mesta v kompetencii mestského zastupiteľstva 
(od 701 do 120 000 eur): 

• Hudba bez hraníc 700€
• Csemadok Fiľakovo 2100 € 
• OZ e-Talentum 1000 € 
• OZ Iuvenis Neogradiensis 2000 € 

• OZ MINORITA ZA VŠETKÝCH 
350 € 

• MO Jednoty dôchodcov vo Fiľa-
kove 1200 € 

• OZ FTC Fiľakovo 101 000 € 

Kultúrne súbory pôsobiace s podporou mesta (z rozpočtu MsKS):
• ŽSZ Melódia 2 715€
• MSZ Pro Kultúra 2 715€
• DS Zsákszínház 1 300€
• FS a DFS Jánošík 1 950€

• FS Rakonca a DFS Malá Rakon-
ca 3 770€

• ĽH File Banda 650€ 

kmk

Výsledky sčítania: Ku svojej národnosti 
sa prihlásilo výrazne viac obyvateľov

v  budúcnosti počas rôznych epi-
demických alebo pandemických 
situácií lepšie zabezpečiť ochranu 
zdravia divákov i vystupujúcich.  

Celkový rozpočet projektu 
je predbežne vyčíslený na vyše 

182-tisíc eur, pričom spolufinan-
covanie z  vlastného rozpočtu v 
hodnote päť percent predstavuje 
viac ako 9000 eur.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel interiér budovy v roku 2019. Foto: Zoltán Schnelczer
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Mesto Fiľakovo sa v spoluprá-
ci so svojím cezhraničným 

partnerom Agentúrou rozvoja 
Novohradu – Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség (HU) uchádzalo ešte 
v r. 2018 o nenávratný finančný 
príspevok na realizáciu aktivít 
viacerých partnerských organizá-
cií v jednom balíku pod názvom 

„Akčný plán zamestnanosti po osi R2 a 
M3 - Smerom k novej cezhraničnej se-
verojužnej osi hospodárskeho rozvoja”. 
Akčný plán obsahuje balík piatich 
projektov z rôznych oblastí, v kto-
rých participuje desať partner-
ských organizácií zo Slovenska 
aj Maďarska, ktorý bol v súčas-
nosti podporený celkovou sumou 
3  387  536,28 EUR z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja, 
Programom cezhraničnej spolu-
práce INTERREG VA Slovenská 
republika - Maďarsko. 
Publicitu Akčného plánu/
TAPE zabezpečí projekt „CCP“

Realizáciu tohto uceleného 
balíka projektov zastreší na slo-
venskej strane mesto Fiľakovo 
prostredníctvom Koordinač-
ného a komunikačného projektu 
SKHU/1802/3.1/028 – „CCP”. Ako 
informovala projektová manažé-
rka Tímea Kovács, hlavným cie-
ľom projektu CCP je zabezpečiť 
jednotnú a zosúladenú komuniká-
ciu (publicitu) všetkých projektov 
akčného plánu, jasne vysvetliť a 
komunikovať ciele, aktivity, vý-
sledky a prínosy projektov pre re-
gión.  „Projekt CCP poskytuje pre celý 
balík projektov služby podpory ma-
nažmentu, eliminácie rizík, finančné-
ho a právneho poradenstva či komu-
nikácie. Partnerom poskytne odborný 
manažment a  podá pomocnú ruku 
v  záujme úspešnej realizácie ich ak-
tivít. V súčasnej pandemickej situácii, 
keď sú obmedzené možnosti osobných 
stretnutí či organizovania podujatí, je 
ešte ťažšie zabezpečiť hladkú cezhra-
ničnú spoluprácu a komunikáciu. Tím 
CCP sa snaží tento deficit nahradiť as-
poň prostredníctvom stretnutí v online 
priestore, v  rámci ktorých včas rieši 
úlohy a sleduje ich plnenie.“ 

Po skončení realizácie projektu 
si partneri rozdelia úlohy vyplý-
vajúce zo záväzkov udržateľnosti,  
garantujúc tak tie odborné kapaci-
ty, ktoré sú nevyhnutné k podpore 
záväzkov udržateľnosti projektov 
TAPE. Projekt CCP sa realizuje od 

1.5.2021 do 30.6.2023 a je spoluf-
inancovaný z prostriedkov EÚ z 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja vo výške 138 125 EUR, z 
toho Nógrádi Fejlesztési Ügynök-
ség 91 502,50 EUR a mesto Fiľa-
kovo 46 622,50 EUR.
Päť projektov, desať partnerov
Akčný plán/TAPE je severo-juž-
nou iniciatívou hospodárskeho 
rozvoja územia. Cieľom je zosú-
ladená realizácia hospodárskych 
programov a opatrení podporu-
júcich zamestnanosť po osi Ha-
tvan - Lučenec v záujme rozvoja 
regiónu Novohrad/Nógrád. Nos-
nou myšlienkou Akčného plánu/
TAPE Po osi R2-M3 je podporiť 
zamestnanosť, budovanie a  roz-
voj podnikateľského prostredia 
a infraštruktúry, zvýšenie kvality 
vzdelávania rôznych cieľových 
skupín ohrozených sociálnym 
vylúčením na trhu práce. O akti-
vitách všetkých projektov bude 
široká verejnosť informovaná 
prostredníctvom osobitných tla-
čových správ.

Podnikateľský sektor podpo-
ria v balíku akčného plánu dva 
projekty. Prvým je projekt DIGI 

- Spoločné kroky ku digitalizácii, 
v ktorej FORT-BAU Zrt, s vý-
robným závodom v Salgótarjáne, 
spolu s partnermi zo SR - TOOTH 
TOOLS s.r.o. a FILLECK s.r.o., 
získajú technológie potrebné na 
udržanie svojho rastu a  konku-
rencieschopnosti, čím skvalitnia 
nielen svoje výrobky a služby na 
trhu, ale vytvoria a udržia  aj pra-
covné miesta v prihraničnom re-
gióne Novohrad/Nógrád.

Druhým je projekt DevINves-
tEnviro – Rozvoj investičného 
prostredia sa realizuje v partner-
stve mesta Fiľakovo (SR) a Nadá-
cie podnikateľského rozvoja župy 
Nógrád/NMRVA (HU) oživením 
priemyselnej zóny vo Fiľakove a 
skvalitnením podmienok fungo-
vania malých a  stredných podni-
kov. Cieľom je revitalizácia bývalej 
fiľakovskej smaltovne vybudova-
ním novej skladovej a výrobnej 
oceľovej haly pre podniky. Infraš-
truktúru vybudovanú počas rea-
lizácie projektu mesto sprístupní 
záujemcom/podnikom v súlade s 
pravidlami verejnej súťaže. Vďaka 
podmienkam na vytvorenie 40-50 
nových pracovných miest sa zlep-

Zosúladenú a jednotnú komunikáciu akčného plánu zamestnanosti Zosúladenú a jednotnú komunikáciu akčného plánu zamestnanosti 
zastreší mesto Fiľakovo prostredníctvom projektu „CCP“zastreší mesto Fiľakovo prostredníctvom projektu „CCP“

ší miera zamestnanosti prihranič-
ného územia a mobilita pracovnej 
sily. NMRVA vďaka svojim dlho-
ročným skúsenostiam, spolu s od-
bornými skúsenosťami jeho part-
nerskej siete, podporí inkubáciu 
investičnej výstavby vo Fiľakove.

Vzdelávanie a prípravu študen-
tov pre trh práce zastupuje projekt 
TRAIN – Rozvoj výrobných kapa-
cít s cieľom stať sa dodávateľom, 
partnerstvom medzi Strednou 
odbornou školou – Szakközépis-
kola Fiľakovo (SR) a Obchodnou 
a  priemyselnou komorou župy 
Nógrád - Nógrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara (HU). Ma-
ďarský partner podporí a spropa-
guje stolársku profesiu v  regióne, 
zrealizuje stolárske  súťaže, študij-
né cesty, zmapuje potreby odbor-
nej prípravy, rozvinie vzdelávací 
program a implementuje tréningy. 
Na druhej strane, stolárska  diel-
ňa Strednej odbornej školy vo Fi-
ľakove dostane moderné stroje.

Vzdelávanie najohrozenejšej 
cieľovej skupiny, dlhodobo ne-

zamestnaných, zastreší projekt 
REWO – Pripravený na prácu. 
Integrácia znevýhodnených soci-
álnych skupín na trh práce – part-
neri Nadácia Szív a Szívért Alapí-
tvány (HU) a  PRACOV n.o. (SR). 
Na základe dlhoročných osved-
čených skúseností maďarského 
partnera je navrhnutý postup 
realizácie vzdelávacích aktivít ta-
kým vedomým spôsobom, ktorý 
privedie dlhodobo nezamestna-
ných ľudí späť na trh práce tak, 
že im poskytne personalizované 
školenie, ktoré posilní ich seba-
úctu, komunikačné a konfliktné 
zručnosti, riešenie ich problé-
mov a zvládanie stresu, ako aj ich 
schopnosť efektívneho časového 
manažmentu.

Tímea Kovács, kmk

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove vo februári 2022

03. 02.

MeseFigurák s Foncsikom
Rozprávky a piesne od Bábkového divadla MeseFigu-
rák a Speváckej skupiny Foncsik.
Predstavenie prebieha v maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

08:30 
10:30

10. 02.  

„V kúzle farieb” – tvorba amatérskej maliarky Hele-
ny Lengyelovej  
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Výstava bude sprístupnená do 20.03.2022.

16:30

11. 02. 

Predstavenie divadla Örkény Színház
Daniela Kapitáňová: Pionírszív (Pionierske srdce) 
Na základe románu autora pod názvom Kniha o 
cintoríne.
Predstavenie prebieha v maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín v rámci projektu LiteraTúra 

– Dialógy.

18:00

25. 02. 

VIII. Medzinárodný divadelný festival
Predstavenie divadla Nézőművészeti Kft
Tasnádi István: Nézőművészeti Főiskola  
Predstavenie prebieha v maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kul-
túry národnostných menšín.

18:00

04. 03.   

IX. Medzinárodný divadelný festival
Predstavenie divadla City Reboot
Kiss Csaba: De mi lett a nővel?
Predstavenie prebieha v maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

18:00

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu
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Jedným z  projektov akčného 
plánu zamestnanosti (TAPE) 

cezhraničného projektu „Po osi 
R2 a  M3“ na podporu zamestna-
nosti v regióne je i projekt REWO 

– „Pripravený na prácu, Integrácia 
znevýhodnených sociálnych skupín 
na trh práce“. Netradičným prí-
stupom a osvedčenými postupmi 
v rámci neho naučia nezamestna-
ných novým zručnostiam, podpo-
ria ich sebavedomie a dajú im tak 
lepšiu šancu uplatniť sa na trhu 
práce.

Dôležitou súčasťou  ekonomic-
kého rozvoja  regiónu je i  pod-
pora pripravenosti pracovnej sily, 
ktorá v súčasnosti nezodpovedá 
očakávaniam zamestnávateľov. 
Do  regiónu je problém prilákať 
zamestnávateľov, ktorých hlav-
nou investičnou podmienkou je 
dostatok pripravenej a  kvalitnej 
pracovnej sily. Vďaka projektu 
REWO bude možné podniknúť 
kroky k  zmene aktuálneho stavu, 
rozvíjať šance a  možnosti uchád-
začov o zamestnanie.  

Partnerská dohoda cezhranič-
nej spolupráce medzi neziskovou 
organizáciou PRACOV n.o. (SK) 
a  Nadáciou Szív a  Szívért Ala-
pítvány (HU) vznikla s  cieľom 
integrácie znevýhodnených soci-
álnych skupín na trh práce. Na-
dácia Szív a  Szívért Alapítvány 
disponuje   dlhoročnými osved-
čenými skúsenosťami a  indivi-
duálne navrhnutým postupom 
realizácie vzdelávacích aktivít. Ich 
cieľom je priviesť dlhodobo ne-
zamestnaných ľudí na trh práce 
prostredníctvom poskytovania 
personalizovaných školení, ktoré 
posilňujú ich sebaúctu, jednodu-
ché pracovné zručnosti, návyky, 
zlepšujú komunikačné zručnosti 
a  kompetencie, ako aj  zvládanie 
stresu v každodenných situáciách. 

Na základe identifikovaných 
problémov  cieľových skupín vy-
brali partneri projektu spoločne 
dve skupiny ohrozené pretrvá-
vajúcou marginalizáciou: neza-
mestnaní s nízkymi pracovnými 
príležitosťami a skupina neza-

mestnaných, ktorí sú ohrození 
aj s  rizikom, že stratia  bývanie. 
Nadácia Szív a  szívért Alapítvá-
ny, ktorá je zároveň aj hlavným 
prijímateľom projektu, odovzdá 
svoje doteraz získané bohaté 
skúsenosti v  danej problematike 
a  prostredníctvom vzdelávacích 
aktivít vyškolí na Slovensku päť 
odborníkov. Tí v  rámci projektu 
zrealizujú ďalšie vzdelávacie ak-
tivity skladajúce pre štyri skupiny 
po 10 účastníkov, po dve na slo-
venskej i maďarskej strane hrani-
ce, konkrétne vo Fiľakove a v Sal-
gótarjáne. 

Výsledkom projektu budú vy-
školení účastníci, ktorí budú mať 
vyššiu šancu získať zamestnanie 
a uplatniť sa na trhu práce, čím sa 
zlepší nielen ich životná úroveň, 
ale celkovo sa posilní ich ľudská 
dôstojnosť a sebaúcta. Vzdeláva-
nie má efektívny prínos tak pre 
jednotlivca, ako aj pre spoločnosť. 
V  dnešnom rýchlo sa rozvíjajú-
com svete je potrebné vytvárať 
možnosti pre neustále vzdeláva-

nie zamestnancov aj nezamest-
naných. Rozvoj kvality ľudských 
zdrojov je jeden z najdôležitejších 
faktorov ako byť úspešným na 
trhu práce. 

Spolupráca partnerov je súčas-
ťou akčného plánu zamestnanosti 
(TAPE) cezhraničného projektu 

„Po osi R2 a  M3.“ Akčný plán za-
mestnanosti je iniciatívou hospo-
dárskeho rozvoja severo – juž-
ného územia s  cieľom zosúladiť 
realizáciu hospodárskych progra-
mov a  opatrení, podporujúc za-
mestnanosť po osi Hatvan – Lu-
čenec v  záujme rozvoja regiónu. 
Plán bol predložený a  schválený 
v prvom kole výzvy Programu In-
terreg SKHU/1703. Projekt pre-
bieha od 1.10.2021 do 31.03.2023 
a je spolufinancovaný z Progra-
mu spolupráce INTERREG V-A 
Slovenská republika – Maďarsko 
z prostriedkov EÚ z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja vo 
výške 159 792,79 eur z toho Szív 
a Szívért Alapítvány 114  919,04 
eur a PRACOV, n.o. 44 873,75 eur.

Tímea Kovács, kmk

Na základe Partnerskej do-
hody cezhraničnej spolu-

práce uzatvorenej medzi mestom 
Fiľakovo (SR) a  Agentúrou roz-
voja podnikania župy Nógrád 
NMRVA (HU) vznikol projekt 
SKHU/1802/3.1/011 – „DevIn-
vestEnviro” v záujme oživenia ne-
využívanej a chátrajúcej priemy-
selnej zóny vo Fiľakove, ktorý bol 
v súčasnosti schválený a podpore-
ný v rámci Programu Interreg VA 
Slovenská republika – Maďarsko.  

Projekt „DevInvestEnviro” je jed-
ným z piatich projektov v rámci 
Akčného plánu zamestnanosti 
Po osi R2 – M3, ktorých cieľom 
je zlepšiť situáciu v oblasti za-
mestnanosti v regióne Novohrad. 
Hlavným cieľom je popri revitali-
zácii priemyselnej zóny vo Fiľako-
ve aj skvalitnenie cezhraničných 
podnikateľských vzťahov a výme-
na dobrých skúseností, s dôrazom 
na tvorbu nových pracovných 
miest v regióne. Nosnou myšlien-
kou Akčného plánu/TAPE Po osi 
R2-M3 je podporiť zamestnanosť, 

budovanie a rozvoj podnikateľ-
ského prostredia a  infraštruktú-
ry i zvýšenie kvality vzdelávania 
rôznych cieľových skupín ohro-
zených sociálnym vylúčením na 
trhu práce. 

DevINvestEnviro – Rozvoj inves-
tičného prostredia zabezpečí ožive-
nie priemyselnej zóny a skvalitne-
nie podmienok pre podnikateľksý 
sektor prostredníctvom revita-
lizácie bývalej fiľakovskej smal-
tovne - vybudovaním skladovej 
a výrobnej oceľovej haly, a ich 
následnú inkubáciu pre podniky. 
Infraštruktúru vybudovanú revi-
talizáciou hnedých priemyselných 
polí - brownfieldov v priemysel-
nej zóne vo Fiľakove mesto sprí-
stupní záujemcom (podnikom) v 
súlade s pravidlami verejnej súťa-
že. Vďaka podmienkam na vytvo-
renie 40-50 nových pracovných 
miest zlepší mieru zamestnanosti 
prihraničného územia a mobilitu 
pracovnej sily. 

NMRVA vďaka svojim vlast-
ným dlhoročným skúsenostiam 

a odborným skúsenostiam jeho 
partnerskej siete, stimuluje a 
podporí inkubáciu investičnej 
výstavby vo Fiľakove. Spracuje 
podnikateľský plán k využitiu 
priemyselnej zóny, ktorý stano-
ví profily okruhu a cien služieb v 
novej priemyselnej infraštruktúre 
presahujúc výrobnú halu. Pre-
skúma hlavné obchodné cieľové 
skupiny, uskutoční podrobný 
prieskum konkurencie vo vzťahu 
k  existujúcim, resp. obchodným 
infraštruktúram nachádzajúcim 
sa vo vývoji, na území TAPE. Na 
základe toho vytýči hlavné smery 
a nástroje marketingovej straté-
gie a predstaví dobré skúsenosti 

inkubácie z Maďarska. 
Ako výsledok projektu DevIn-

vestEnriro mesto získa novú kva-
litnú, modernú infraštruktúru pre 
zamestnávateľa regiónu – ktorá 
vytvorí vhodné podmienky pre 
tvorbu nových pracovných miest 
a taktiež z prenájmu infraštruktú-
ry bude mesto pokračovať v revi-
talizácii ďaľších plôch. 

Projekt sa realizuje od 1.9.2021 
do 30.6.2023 a je spolufinancova-
ný z prostriedkov EÚ z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
vo výške 1 896 699,88 eur z toho 
mesto Fiľakovo  1 872 855,12 eur 
a NMRVA 23 844,76 eur. 

Tímea Kovács, kmk

Vďaka netradičnému projektu naučia nezamestnaných novým Vďaka netradičnému projektu naučia nezamestnaných novým 
zručnostiam, posilnia aj ich sebaúctu a ľudskú dôstojnosťzručnostiam, posilnia aj ich sebaúctu a ľudskú dôstojnosť

Mesto v rámci akčného plánu zamestnanosti oživí priemyselnú zónuMesto v rámci akčného plánu zamestnanosti oživí priemyselnú zónu

Vizualizácia budúcej haly: KApAR s.r.o.
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Medzinárodná porota vy-
brala Fiľakovo spomedzi 

troch nominovaných miest a 
obcí. Mesto má po 8. decembri 
na konte cenu Roma Spirit 2021 
v  kategórii samospráv. Výsledky 
boli vyhlásené počas galavečera 
v televízii Dvojka (RTVS).

Porota samospráve pridelila 
cenu za jej „efektívne prístupy v 
riešení výziev rómskych komunít, 
dlhodobú prácu s najväčšou integ-
rovanou rómskou komunitou na 
Slovensku a aktívne zapájanie sa do 
aktivít zameraných na znižovanie 
nezamestnanosti v regióne. Osobit-
ne za inovatívne riešenia bytovej po-
litiky, bezpečnosti a spolunažívania 
všetkých obyvateľov.“

Pre epidemiologickú situáciu 
sa v  tomto roku tradičný galave-
čer s  odovzdávaním ocenení na 
Dvojke nekonal. Organizátori 
odovzdávali ceny laureátom ešte 
na konci novembra. Vo Fiľakove 
vedenie mesta „prepadli“ skon-
čení zasadnutia zastupiteľstva 23. 
novembra. „Veľmi nás prekvapil už 
len fakt, že sme nominovaní. Svedčí to 
o  tom, že ľudia, ktorí sa tejto proble-
matike aktívne venujú a rozumejú jej, 
sledujú naše kroky a hodnotia ich po-
zitívne. Poviem však úprimne, že som 
nečakal, že z  troch nominovaných 
samospráv získame cenu práve my. 
Príchod početného štábu a  organizá-
torov nás skutočne šokoval,“ vyjadril 
sa primátor Attila Agócs. Ocene-
nie považuje za zadosťučinenie za 
roky systematickej práce vo vy-
rovnávaní spoločenských rozdie-
lov v meste. „A možno aj potvrdenie 
pre tých z  majority, ktorí niektoré 
naše kroky nepovažovali za správne. 
Potvrdilo sa, že toto je cesta, ktorá 
má zmysel. U  nás, kde žije najväč-
šia integrovaná rómska komunita, je 

táto problematika viacvrstvová. Žijú 
medzi nami sociálne vylúčení Rómo-
via, ale aj integrovaní podnikatelia 
či učitelia. U  nás neplatí, že rómska 
problematika je len o odkázaných ľu-
ďoch. Téma je komplexnejšia, a preto 
aj naše riešenia musia byť individuál-
ne zamerané na všetky vrstvy. Treba 
si ale povedať, že to, čo máme dnes 
vo Fiľakove, nie je stav, ale výsledok. 
Spolužitie na tejto úrovni nie je samo-
zrejmosťou, ale plodom roky trvajúcej 
tímovej práce v  sociálnej oblasti,“ vy-
svetlil. 

Ako ďalej pokračoval, aj do 
budúcna vidí riešenie integrácie 
v  postupnom vyrovnávaní spolo-
čenských rozdielov, čoho zákla-
dom musí byť možnosť zamestnať 
sa. „Jedným z krokov v tejto oblasti je 
aj náš projekt výstavby výrobnej haly 
pre budúceho investora v  priemy-
selnej zóne. Je to v  našich pomeroch 
nevídaný prístup samosprávy. Nie 
je zvyčajné, že mesto stavia továreň 
na podporu zamestnanosti. Urobíme 
všetko, čo je v  našich silách, aby sa 
nám to podarilo, čaká nás však ešte 
veľa nášľapných mín,“ doplnil.

Projekt Roma Spirit na Slo-
vensku prebieha od roku 2009 a 
je zameraný na prezentáciu po-
zitívnych prínosov v prospech 
rómskeho etnika a ocenenie ak-
tívnej snahy zlepšovať životné 
podmienky a plnohodnotne a 
dôstojne integrovať rómsku men-
šinu.  Vyhlasovateľmi 13. ročníka 
Roma Spirit boli Rozhlas a tele-
vízia Slovenska (RTVS) a  Asoci-
ácia pre kultúru, vzdelávanie a 
komunikáciu (ACEC). Záštitu nad 
podujatím prevzala prezident-
ka Slovenskej republiky Zuzana 
Čaputová a  verejná ochrankyňa 
práv Mária Patakyová.

Nominácia
Fiľakovo je mesto v  okrese Lu-
čenec, s  viac ako desaťtisíc oby-
vateľmi, v  približne rovnakom 
pomere zastúpené maďarským, 
slovenským a  maďarsky hovo-
riacim rómskym obyvateľstvom. 
Presvedčením vedenia mesta je, 
že pri súčasnej skladbe obyvateľov 
je nevyhnutné udržať dobré spo-
lunažívanie založené na vyrovná-
vaní sociálnych rozdielov medzi 
jednotlivými skupinami.

Vo Fiľakove žije najväčšia integ-
rovaná komunita Rómov na Slo-
vensku, zložená z  rôznych sociál-
nych vrstiev. K tomu smerujú aj 
aktivity samosprávy, reflektujúce 
na odlišné potreby svojich obyva-
teľov. Samospráva sa zaoberala 
integráciou rómskej komunity už 
začiatkom tisícročia, kedy táto 
téma v spoločnosti až tak nerezo-
novala. Postupné kroky a  včasné 
intervencie, poznanie komunity 
a  jej problémov cez dvadsať ro-
kov, sú výsledkom priateľského 
spolunažívanie troch národností, 
aj vďaka prístupu primátora mes-
ta Attilu Agócsa.

Projekty v meste sú širokospek-
trálne zamerané. V  oblasti bý-
vania v  roku 2014 vznikla nová 
bytovka nájomného bývania, ob-
novili sa cesty v  lokalitách, kde 
žijú marginalizované rómske 
komunity. V  oblasti zamest-
nanosti má mesto vo svojich 
organizáciách zamestnané de-
siatky Rómov, predovšetkým pe-
dagógov na základných školách, 
vo verejnoprospešných službách 
a  v  pozícii stáleho terénneho so-
ciálneho pracovníka. Dlhodobo 
nezamestnaným mesto každo-
ročne umožňuje spolupracovať 
na obnove miestneho hradu. 
Mesto sa snaží využívať všetky 
dostupné možnosti podpory cez 
národné projekty z  Operačného 
programu Ľudské zdroje, ako 
napríklad Miestne občianske 
poriadkové služby, Komunitné 
centrum, Terénna sociálna práca 
a iné. V  roku 2016, v  rámci pro-
jektu Európa pre občanov, mali 
možnosť oboznámiť sa so sociál-
nym podnikaním v iných štátoch 
Európy. Počas projektu zozbierali 
a  spracovali príklady dobrej pra-
xe v  oblasti sociálneho podnika-
nia a práce s marginalizovanými 
rómskymi komunitami.

Mesto spustilo inkluzívne 
vzdelávanie v nových odborných 

učebniach. V  rámci povinnej 
predškolskej výchovy rozšírili ka-
pacity materskej školy o  tridsať-
štyri miest. Podporujú  výchovu 
športových talentov v  rámci klu-
bu FTC Fiľakovo, v komunitnom 
centre sa úspešne venujú deťom 
a mládeži, kde vznikla aj tanečná 
skupina UNIVERSAL DANCE 
GROUP, ktorá bola úspešná v sú-
ťaži Česko Slovensko má talent.

Zapájajú dlhodobo nezamest-
naných na trhu práce a  prispie-
vajú k odbúravaniu sociopatolo-
gických javov v spoločnosti. Ako 
prvá zo samospráv upozornila 
na celoslovenský jav, problema-
tiku užívania toulénu v  sociálne 
znevýhodnených skupinách oby-
vateľov, na základe čoho sa prijali 
celonárodné opatrenia. V  rámci 
akčného plánu rozvoja okresu 
zriadili kanceláriu právneho po-
radenstva, kde sa venovali najmä 
tematike bývania a poskytovali 
pomoc pri vysporiadaní vlastníc-
kych vzťahov. Vďaka iniciatíve sa 
podarilo predísť dražbám a za-
bránilo sa deložovaniu približne 
dvadsať ľudí. Na podnet samo-
správy vzniklo v  meste aj vysu-
nuté pracovisko Centra právnej 
pomoci, kde riešia predovšetkým 
otázku osobného bankrotu, ale aj 
civilné právne spory.

Keďže samospráva považuje 
za dôležité k  mierovému spo-
lunažívaniu rómskej a nerómskej 
komunity porozumenie a  prija-
tie rómskej kultúry a  jej špecifík, 
Dni mesta od roku 2014 začínajú 
dňom venovaným rómskej kul-
túre. Súčasťou tohto dňa je aj vý-
tvarná súťaž s tematikou rómskej 
kultúry, do ktorej sa každoročne 
zapájajú aj deti z majority. 

Každoročnými dotáciami 
mesto podporuje občianske 
združenia, ktoré sú zamerané na 
prácu s rómskou komunitou a jej 
rozvoj, napríklad OZ Čarovné 
husle, Kovosmaltskí zvárači, či 
Minorita za všetkých. Okrem 
prispievania na bežnú činnosť 
organizácií, mesto prispieva aj 
na pietne podujatia pri príleži-
tosti pripomienky Rómskeho 
holokaustu. Realizované aktivity 
a projekty majú prínos pre všet-
kých obyvateľov. Mesto Fiľakovo 
je jedným z  inšpiratívnych príbe-
hov ako pekne spolu žiť.

Klaudia Mikuš Kovácsová, 
ACEC

Fiľakovo je laureátom ceny Roma Spirit 2021Fiľakovo je laureátom ceny Roma Spirit 2021

Odovzdávanie ocenenia. Foto: kmk
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Začiatkom roka Vám už tradič-
ne prinášame súhrn činností 

našich oddelení za vlaňajší rok. 
V  Mestskej knižnici vo Fiľakove 
sa nám napriek pandémii po-
darilo uskutočniť dve podujatia. 
V  júni sa uskutočnilo stretnutie 
so spisovateľom Jánosom Zol-
cerom a  predstavenie jeho knihy 
s  názvom „Gorbačovove tajom-
stvá“. V októbri sme mali možnosť 
v  rámci besedy privítať domácu 
prvoautorku, Frideriku Bóna, s jej 
románom „Amoda“, o  ktorú bol 
veľký záujem verejnosti. V  rámci 
každoročnej akvizície knižničné-
ho fondu sme sa zapojili do výzvy 
Fondu na podporu umenia, vďaka 
čomu sme získali dotáciu v  hod-
note 1 000 eur na nákup náučnej 
literatúry. 

V  mestskom vlastivednom mú-
zeu sa na jar otvorila výstava 
makiet vojenskej techniky a  bo-
jových vozidiel druhej svetovej 
vojny, ktorú vystriedala jubilejná 
výstava Jany Bialovej s  názvom 

„Bytosti“, otvorená v  rámci Dní 
mesta a  Palóckych dní. Jeseň 
a zima sa niesli taktiež v znamení 
jubileí. V  októbri bola predstave-
ná expozícia „História (viac ako) 
100-ročného mužského spevácke-
ho zboru“, pôvodne naplánovaná 
ešte na rok 2020. Následne sme 
pri príležitosti 70. výročia múzej-
níctva vo Fiľakove pripravili expo-
zíciu predstavujúcu históriu mú-
zejníctva prostredníctvom výberu 
artefaktov zo zbierkového fondu 
inštitúcie. Z dôvodu pandemickej 
situácie sa vernisáž uskutočnila 
v  úzkom kruhu pozvaných hostí, 
ktorú si spolu s výstavou mali zá-
ujemcovia možnosť pozrieť na te-
levíznej stanici Tv LocAll, a v no-
vom roku, po uvoľnení opatrení, aj 
osobne v múzeu. 

Turistická sezóna na hrade sa 
kvôli protipandemickým opat-
reniam začala nie v strede marca, 
ale 1. mája, čo pridalo na fakte 
nižšej návštevnosti hradu oproti 
obdobiu pred pandémiou. Do jej 
konca (t.j. do 15. 11. 2021) navští-
vilo hrad  celkovo 17 310 turistov. 
V porovnaní s rokom 2020 sa 
počet návštevníkov o  3  535 osôb 
zvýšil (počet turistov 13 775 osôb), 
avšak oproti roku 2019 znížil až 
o 14 157 osôb. Podobná je štatisti-
ka aj v prípade platiacich návštev-
níkov – kým v roku 2019 bol tento 

počet za celú sezónu 23 645 osôb, 
v  roku 2021 to bolo len 12  371 
platiacich turistov. Pociťujeme aj 
značný pokles počtu záujemcov 
zo zahraničia, hlavne z Maďarska. 
Kým v  roku 2019 bol podiel za-
hraničných turistov na celkovom 
počte návštevníkov 53 %, v  roku 
2021 sa pohyboval okolo 22 %. 
Tržby za vstupenky v  roku 2021 
boli oproti roku 2019 nižšie o 28 
000 eur. V septembri sa nám však 
podarilo zorganizovať aspoň jed-
no z našich tradičných podujatí, a 
to Fiľakovské hradné hry, ktorých 
témou bol tentokrát prierez deji-
nami Fiľakova a  okolia, prezen-
tujúci obdobie od eneolitu až po 
vrcholný stredovek. Napriek vte-
dajším protipandemickým opat-
reniam sa akcie podporenej BBSK 
a  Fondom na podporu kultúry 
národnostných menšín zúčastnilo 
vyše 600 záujemcov. Koncom me-
siaca sa v  Bebekovej veži múzea 
otvorila výstava s  názvom „Foto-
natura 2021“, kde mali záujemco-
via možnosť vidieť výber snímok 
zapojených do rovnomennej fo-
tosúťaže. Otvorenie sprevádzalo 
aj odovzdávanie cien autorom 
ocenených fotografií. Podujatiam 
predchádzal „upratovací deň“, 
kedy zamestnanci a  sympatizan-
ti HMF v  rámci celodennej akcie 
upravili zeleň v areáli hradu.

Vďaka financiám získaným z 
úspešného projektu mesta Fiľako-
vo, podaného do dotačného systé-
mu MK SR, do programu „Obnov-
me si svoj dom“, sa na strednom 
hrade dokončili stavebné práce na 
ďalšej kazemate, osadili sa oceľo-
vé schodiská k dvom obnoveným 
kazematám a  dokončili sa terén-
ne úpravy v západnej časti nádvo-
ria. Ako každá obnova národnej 
kultúrnej pamiatky, aj tieto práce 
boli sprevádzané archeologickým 
výskumom zabezpečeným našou 
inštitúciou. Okrem toho sme vy-
konali záchranný archeologický 
výskum na hrade Šomoška, ako 
aj archeologické práce pri stavbe 
rodinného domu v Mikušovciach. 
Posledný archeologický výskum 
prebiehal v  interiéri a  exteriéri 
klasicistického kaštieľa v  Abov-
ciach, v okrese Rimavská Sobota. 

V  rámci spolupráce 
s  organizáciami CR boli na hra-
de pripravené komentované pre-
hliadky s  možnosťou zakúpiť si 

ich cez Krajskú organizáciu CR. 
Ďalšou novinkou sezóny boli ná-
učno-tvorivé programy pre žiacke 
skupiny, ktorých organizáciu mali 
na starosti pracovníčky z  infor-
mačného centra. Člen historickej 
skupiny Defensores v  rámci in-
teraktívnej prednášky predvie-
dol študentom historické zbrane 
a  mohli si vyskúšať aj dobové 
kostýmy. Podobné programy pre 
školy plánujeme aj na rok 2022. 
V  uplynulom roku sa podarilo 
vydať aktualizovanú turistickú 
mapu mesta a spracovať elek-
tronický materiál zaoberajúci sa 
autoturistikou v  okruhu 100 km 
od Fiľakova, ktorý je pod novou 
záložkou dostupný na webovej 
stránke HMF. Pracovníci NTIC 
sa okrem návštevníkov kance-
lárie a  predaja suvenírov venujú 
prekladu a  tvorbe článkov do 
Fiľakovských zvestí, príprave 
a propagácii všetkých podujatí 
organizovaných našou inštitúciou, 
tvorbe propagačných materiálov, 
aktualizácii webovej stránky a da-
tabáz služieb CR, spolupráci so 
subjektmi CR atď. 

Vydaných bolo aj niekoľko prí-
spevkov zameraných na históriu 
hradu a výsledky archeologických 
výskumov inštitúcie. V mesačníku 
Historická revue sme publikova-
li článok „Turci na Fiľakovskom 
hrade“, ktorý sa venuje obdobiu 
osmanskej nadvlády vo Fiľakove. 
Do  Zborníka zo siedmeho roční-
ka stretnutia priateľov regionál-
nej histórie sme prispeli štúdiou s 
názvom „Archeologický výskum 
Fiľakovského podhradia 2018 – 
2020“, ktorá sa venuje výsledkom 
dlhodobého výskumu v  podhradí 
a  na dolnom hrade. Článok s  po-
dobným zameraním bol vydaný 

aj v zahraničnom časopise „Várak, 
kastélyok, templomok“. Koncom 
roka vyšiel aj zborník s  názvom 

„HUNCASTLE 2020“, kde sú 
uverejnené  príspevky medziná-
rodnej konferencie usporiadanej 
ešte v  roku 2020, na ktorej náš 
zamestnanec predstavil minulosť, 
súčasnosť a  možnosti rozvoja fi-
ľakovského hradu, ako turistickej 
destinácie.

V rámci akvizičnej činnosti pri-
budli do zbierok múzea zaujímavé 
predmety. Podarilo sa nám kúpiť 
olejomaľbu fiľakovského hradu 
namaľovanú Gyulom Lukácsom, 
okrem toho sme darom nadobudli 
niekoľko diel Bélu Bacskaiho zo 
začiatočnej fázy jeho tvorby, ako 
aj olejomaľby a kresby insitného 
maliara Tibora Ágostona. Ak-
vizičná komisia odsúhlasila ná-
kup katalógu fiľakovskej fabriky 
z roku 1934, ako aj samotných 
výrobkov, napríklad ručne maľo-
vaný smaltovaný lavór z 20. ro-
kov 20. storočia alebo plechovú 
lekárničku a drevenú detskú skla-
daciu stoličku, ktoré sa vyrábali 
v období druhej svetovej vojny. V 
roku 2022 plánujeme na nákup 
týchto predmetov podať projekt 
do múzejného programu Fondu 
na podporu umenia.  Archeolo-
gické nálezy z fiľakovského hradu 
a  z  územia mesta sa pravidelne 
predkladajú pred komisiu na tvor-
bu zbierok, vďaka čomu je arche-
ologická, hneď po historickej, dru-
há najrazantnejšie sa rozrastajúca 
zbierka.  

Dovoľte mi v mene celej inštitú-
cie zaželať Vám šťastný nový rok 
vo viere, že nám bude rok 2022 
priať a stretneme sa na mnohých 
našich podujatiach.

Valéria Budaiová, HMF

Rok 2021 v Hradnom múzeuRok 2021 v Hradnom múzeu

Septembrové Hradné hry. Foto: archív HMF
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Každá škola je živý mechaniz-
mus, ktorý musí za každých 

okolností fungovať a napredovať. 
Nie je tomu inak ani v  prípade 
Gymnázia vo Fiľakove. Napo-
sledy sme informovali o  prípra-
vách na ďalšiu pandemickú krízu 
a  o  prípravách medzinárodnej 
súťaže v  zápolení robotov. Pan-
démia, ale nevhodne zasiahla 
do tohto procesu a  na poslednú 
chvíľu sme museli odvolať už pri-
pravenú súťaž. Mrzí nás to o  to 
viac, že bola nahlásená rekordná 
účasť družstiev a  očakávali sme 
aj návštevu ministra školstva. 
Napokon sme už len počítali dni, 
kedy nás pandémia znova pošle 
do dištančného vzdelávania. Naj-
prv sa triedy striedali v karanténe 
a napokon od 29. novembra sme 
sa študentom opäť prihovárali 
cez videohovory a učili ich takto 
v  bezpečí ich domovov. Ale roz-
hodli sme sa byť aktívny aj v čase 
ohrozenia a aj v čase dištančného 
vyučovania. V  živote našej školy 
má dôležitú úlohu stužková sláv-
nosť. Nie je len o pripnutí zelenej 
stužky a spoločenskej udalosti, ale 
aj o predvedení kreativity končia-
cich študentov a  o  prezentovaní 
nadobudnutých, aj mimoškol-
ských, zručností. Milo nás pre-
kvapili terajší končiaci štvrtáci, 
ktorí požiadali o  konanie malej 
stužkovej slávnosti (samozrejme 
s dodržaním prísnych protiepide-

miologických opatrení). Vyhoveli 
sme im a čiastočne sme sa presu-
nuli pri tejto slávnosti do online 
priestoru. Slávnostné odovzda-
nie stužiek prebehlo v  priamom 
prenose z auly školy cez sociálne 
médiá. Táto milá udalosť len po-
tvrdila, že gymnázium disponuje 
skvelými technickými vymože-
nosťami a  úspech dokazuje aj 
to, že priamy prenos sledovalo 
okolo 200 záujemcov a  následne 
záznam vzhliadlo ďalších 1500 
respondentov. Takto stredoveká 
tradícia stužkovej oslovila veľmi 
široký okruh ľudí.

Povzbudení touto úspešnou ak-
ciou, sme sa začali pripravovať na 
ďalšiu, už tradičnú, súťaž Príro-
dovedný triatlon. Tento rok to už 
bola 13. edícia tejto súťaže, kto-
rú vymyslel a  stále organizuje p. 
László Molnár v  spolupráci s  na-
šimi učiteľmi matematiky, fyziky 
a informatiky. Všetkým patrí veľ-
ká vďaka, pretože musia pripraviť 
netradičné úlohy, ktoré musia byť 
nielen dostatočne náročné, ale 
aj zábavné. Táto súťaž je urče-
ná pre trojčlenné tímy žiakov zo 
stredných škôl s vyučovacím jazy-
kom maďarským. Riešia sa úlohy 
v troch oblastiach – v informatike, 
fyzike a  v matematike. Súťaž sa 
začína korešpondenčným kolom 
začiatkom novembra a  vyvrcho-
lila, netradične, dvojdňovým finá-
le v  online priestore. V  prvý deň 

Pandémia život nezastavila. Na gymnáziu mali aj stužkovú, aj Prírodovedný triatlonPandémia život nezastavila. Na gymnáziu mali aj stužkovú, aj Prírodovedný triatlon

súťažiaci uskutočňovali merania 
v  digitálnom laboratóriu a vytvá-
rali počítačové modely fyzikál-
nych javov. Ďalšia časť súťaže sa 
uskutočnila hravou formou, kde 
sa testovali kreatívne zručnosti 
súťažiacich a  ich orientovanie sa 
v najnovších trendoch, ale aj v his-
tórii prírodných vied.  V  druhý 
deň súťaže sa overovali špecific-
ké predmetové znalosti súťažia-
cich. Táto súťaž je tak komplexná 
a  náročná, že v  priemere sa jej 
zvyklo doteraz zúčastňovať okolo 
desať súťažiacich družstiev. Ten-
to rok ale to bolo rekordných 13 
družstiev (z gymnázií Komárno, 
Dunajská Streda, Galanta, Ko-
šice, Fiľakovo,...). Naše družstvo 
v  zložení Balog Szilárd, Gáspár 
András a Palcso Vivien Dorka 
dosiahlo skvelý úspech, keď ob-
sadilo konečné 4. miesto. Aj touto 
cestou im gratulujeme! Aj tento 
úspech ukazuje, že napriek pan-

démii a  sťaženým podmienkam 
v Gymnáziu vo Fiľakove prebieha 
činorodá a hlavne kvalitná výuka. 
Poklonu škole zložil vo svojom 
príhovore aj predseda BBSK, Ing. 
Ján Lunter.

Naďalej sa naši žiaci, pod vede-
ním p. Zsuzsanny Szvorák zúčast-
ňovali rôznych medzinárodných 
literárnych a  divadelných súťaží 
a priniesli množstvo ocenení. Vy-
zdvihujeme 1.miesto Kristiána 
Sonkolya na súťaži Márai Sándor 
Tükrei v Košiciach a hlavnú cenu 
nášho divadla Apropó na divadel-
nom festivale Egressy Béniho.

Teda aj toto dokazuje, že pan-
démia len skomplikovala život 
na našej škole, ale vďaka obetavej 
práci našich učiteľov ho nezasta-
vila. Aj touto cestou chceme zaže-
lať obyvateľom Fiľakova Bohom 
požehnaný a  úspešný nový rok 
2022!

Juraj Péter, riaditeľ

10. februára 2022 otvára Hrad-
né múzeum vo Fiľakove prvú 

tohtoročnú výstavu v  mestskom 
vlastivednom múzeu. Predmetom 
výstavy s  názvom „V kúzle fa-
rieb” budú diela neprofesionálnej 
výtvarníčky Heleny Lengyelovej, 
rod. Makšiovej, niekdajšej absol-
ventky tunajšieho gymnázia, kto-
rá pochádza z Radzoviec, ale dnes 
už žije v  Kordíkoch pri Banskej 
Bystrici.

Výtvarníctvo nebolo vždy sú-
časťou jej každodenného života. 
Začala sa mu venovať až v  dô-
chodkovom veku, kedy získala 
novú inšpiráciu a absolvovala 
6-ročné štúdium na Univerzite 
tretieho veku UMB v  Banskej 
Bystrici, v odbore kresba a maľba. 
Škola jej poskytla výbornú príle-
žitosť preniknúť hlbšie do postu-
pov a  procesov výtvarného ume-
nia, skúmať a overovať možnosti 

klasických aj moderných výtvar-
ných techník. Získané vedomosti 
vytvorili perspektívny základ pre 
jej vlastnú tvorbu. Spoločne so 
svojím študentským kolektívom 
následne založili v Banskej Bystri-
ci skupinu amatérskych výtvarní-
kov pod názvom Art klub 9+. Pra-
videlne sa stretávajú pod vedením 
lektorky a akademickej maliarky 
Zdenky Peerovej, každoročne or-
ganizujú niekoľko spoločných, ale 
aj autorských výstav, zapájajú sa 
do celoštátnych súťaží. Zároveň 
je členkou občianskeho združenia 
ATELIÉR 3G – výtvarníci troch 
generácií. Pri svojej umeleckej 
práci uprednostňuje realistické 
stvárnenie s  miernym posunom 
k impresionizmu, no nie je jej cu-
dzí ani svet abstrakcionizmu. Po-
užíva rozličné výtvarné techniky, 
ako sú akvarel, akryl či  olej. Žije 
a  tvorí v Kordíkoch, kde prírod-

né prostredie poskytuje nevy-
čerpateľný zdroj inšpirácií. Jej 
diela majú dekoračný charakter.  
Podľa slov Heleny Lengyelovej jej 
vlastná tvorba je dôkazom toho, 
že aj v  zrelom veku si môže člo-
vek otvárať nové dvierka, rozvíjať 
svoje schopnosti a učiť sa nové 

Prvá výstava nového roka hýri „kúzelnými farbami“

veci. Ak si dá dobré ciele a snaží 
sa ich dosiahnuť, aj Boh požehná 
jeho snaženie. Stále platí: „Klopte 
a bude vám otvorené.“

Výstava bude sprístupnená do 
20. marca. Všetci záujemcovia sú 
srdečne vítaní!

HMF – NTIC
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Tiráž

Vedeli ste, že... 
Dňa 1. januára 1852 bola vo Fiľakove zriadená pobočka cisárskej 
kráľovskej pošty? Spočiatku sa zaoberala iba poštovou dopravou 
listových zásielok a s lučeneckou poštou mala spojenie dostavníkom 
štyrikrát týždenne. Objednávacia oblasť pošty zahŕňala tieto miesta: 
Gemerský Jablonec, Tachty, Gortva, Blhovce, Husiná, Hajnáčka, Šurice, 
Čamovce, Šíd, Belina, Šávoľ, Veľké Dravce, Nagykeresztúr, Cered, 
Studená, Stará Bašta, Večelkov, Baglyasalja, Šalgotarján, Somosújfalu, 
Šomoška, Bulhary, Čakanovce, Piliš, Biskupice, Fiľakovské Kľačany, 
Nitra nad Ipľom, Fiľakovské Kováče, Buzitka, Kurtáň, Dolná Bába 
a Horná Bába, Kalaj, Ratka, Galamba, Monosa, Prša, Medvesszállás, 
Šiatorská Bukovinka, Konrádovce, Nová Bašta a Matra.

Archív Vladimíra Cirbusa

Futbalisti FTC začali zimnú prí-
pravu 17. januára tréningom 

na multifunkčnom ihrisku za 
gymnáziom. Tréning viedli Ľu-
bomír Šimkovič a Richard Farkaš. 
Ako informoval prezident FTC 
Attila Visnyai, oficiálneho trénera 
zatiaľ A  mužstvo nemá. „V decem-
bri zasadla správna rada FTC a hod-
notila výsledky futbalového mužstva 
v  jesennej časti. Rada dospela k  zá-
veru, že mužstvo nepodalo očakávané 
výkony, a tak doterajšiemu trénerovi 
Eugenovi Barimu neobnovila zmluvu 
na ďalší rok. Začali sme rokovania 
s  viacerými adeptmi, avšak neúspeš-
ne. Tému nového trénera nechávame 
otvorenú do marca, dovtedy mužstvo 
povedú Šimkovič ako hlavný licenco-
vaný tréner a Farkaš ako jeho asistent 
a  zároveň vedúci mužstva,“ povedal 
Visnyai.

Ako ďalej pokračoval, prvého 
tréningu sa zúčastnilo 18 hrá-

čov. „Z kádra vypadol Köböl, ktorý 
odišiel do Šalgótarjánu a Botoš zatiaľ 
netrénuje kvôli chorobe. Ostatní hráči 
ostali.“ Na konci jesennej časti sa 
vedenie mužstva zhodlo na tom, 
že kádru chýba kvalitný koncový 
hráč. „V súčasnosti prebiehajú roko-
vania s jedným hráčom zo západného 
Slovenska a s ďalším zo Srbska.“

Cieľom prezidenta je dostať 
mužstvo do novej tretej ligy vý-
chod. „V lete sa zmení štruktúra 
súťaží a  ja verím, že sa nám podarí 
podať taký výkon, aby sme sa udržali 
v  novej tretej lige. Okrem výsledkov 
však potrebujeme mať pripravenú aj 
infraštruktúru, ktorú vyžadujú nové 
predpisy ligy. Podali sme preto pro-
jekt v rámci výzvy SFZ, z dotácie by 
sme chceli vybudovať nové osvetlenie 
ihriska, zrekonštruovať šatňu a vybu-
dovať pri nej nové sociálne zariadenia 
a  lekársku miestnosť. Výsledky sa do-
zvieme začiatkom marca,“ ozrejmil.

kmk

Zimná príprava FTC sa začala bez trénera. Zimná príprava FTC sa začala bez trénera. 
Futbalistov povedú Šimkovič s FarkašomFutbalistov povedú Šimkovič s Farkašom

 Prípravné zápasy 
30.01. 14:00 hod. Vác FC - FTC Fiľakovo 
05.02. 11:00 hod. MŠK Novohrad Lučenec - FTC Fiľakovo 
13.02. 11:00 hod. FKM Tornaľa - FTC Fiľakovo
19.02. 11:00 hod. MŠK Rimavská Sobota - FTC Fiľakovo
05.03. 17:00 hod. FTC Fiľakovo - FC 98 Hajnáčka 
13.03. 14:00 hod. FK Slovenské Ďarmoty - FTC Fiľakovo
19.03. 14:00 hod. TJ Tatran VLM Pliešovce - FTC Fiľakovo 

KOLKY
12. a 13. kolo, Extraliga  
KK Zlaté Klasy – FTC KO A 3:5
KO Žarnovica - FTC KO A 2:6
Tabuľka družstiev: 1./ 11
Tabuľka jednotlivcov: 8. Patrik 
Flachbart

12. kolo, 1. KL východ  
KK Rimavská Sobota – FTC KO 
B 2:6
Strážske - FTC KO B 4:4
Tabuľka družstiev: 3/10 
Tabuľka jednotlivcov: 5. Patrik 
Kovács 

12. kolo, Dorast východ 
TJ Slavoj Veľ. Šariš – FTC KO 0:2

TJ Tatran Spišská Nová Ves - FC 
KO 0:2
Tabuľka družstiev: 1/9
Poradie jednotlivcov: 5. Róbert 
Kľuka 

BEH
54. Vianočný beh mesta Lučenec, 
26. 12. 20 km 
9. kat. do 39 r. / abs. 24. Ladislav 
Riecky 1:51:29

FLORBAL
Liga U16 dievčat
FTC - FBK Galanta United 0:6
FK Kys. Nové Mesto - FTC 4:0

zi

Rubrika: Športové výsledky


