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2021 vo VPS či MsKS?

Na štadióne FTC opäť počuť 
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Rekonštruujú ubyto-
vanie pre športovcov

Po uvoľnení opatrení sa po-
maly vracia kultúrny život do 
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Samospráva Fiľakova podala žiadosť o dotá-
ciu na komplexnú obnovu všetkých existu-

júcich chodníkov medzi bytovými domami na 
Farskej lúke a v časti Daxnerovej ulice. V rám-
ci iniciatívy Catching-Up Regions 2, v ktorej 
mesto spolupracuje so župou a Svetovou ban-
kou, sa uchádza z Operačného programu Ľud-
ské zdroje od ministerstva vnútra o bezmála 
465-tisíc eur. Projekt by chceli zrealizovať ešte 
v tomto roku.

Ako informoval primátor mesta Attila Agó-
cs, zámer zrekonštruovať chodníky na sídlis-
ku Farská lúka malo mesto už niekoľko rokov. 

„V tejto časti mesta mala samospráva dlhé desaťročia 
veľký investičný dlh. Neinvestovalo sa do škôl, ih-
rísk ani infraštruktúry. Vedenie mesta začalo ešte 
v roku 2016 postupnou, roky trvajúcou komplexnou 
rekonštrukciou škôlky na Daxnerovej ulici. V roku 
2018 sme za vyše 80-tisíc eur vyasfaltovali všetky 
sídliskové cesty a vlani sme odovzdali do užívania 
nové detské ihrisko. Vedeli sme, že aj obnova chod-
níkov je pre tamojších vyše 1800 obyvateľov veľmi 
dôležitá, preto sme hľadali možnosti, ako takúto ná-
kladnú investíciu zrealizovať,“ objasnil primátor 
s tým, že mesto dalo na tento účel vypracovať 
projektovú dokumentáciu a bude sa uchádzať 
o  prostriedky z  európskych fondov vo výške 
takmer 465-tisíc eur. Samospráva bude pro-
jekt spolufinancovať sumou bezmála 25-tisíc 
eur. 

Z nich chce mesto na sídlisku zrekonštruo-

vať všetky existujúce chodníky – hlavné i pre-
pojovacie, spolu so všetkými prístupmi do by-
toviek – celkovo v dĺžke takmer 2000 metrov. 
Chodníky sú v  súčasnosti v nevyhovujúcom 
stave, ich konštrukcia je v niektorých úsekoch 
porušená až do podkladovej vrstvy. V rámci 
prác preto budú zrealizované výkopy a zhut-
nené násypy zo stabilizovanej zeminy, všet-
ky chodníky dostanú nový asfaltový povrch. 
Prístup k  nim bude bezbariérový, rovnako 
ako prístupy z priechodov pre chodcov, ktoré 
budú tiež osvetlené a vybavené navigačnými 
dlažbami pre nevidiacich.

Projekt je výsledkom spolupráce mesta 
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s Úradom BBSK a Svetovou bankou v rámci 
iniciatívy Catching-Up Regions. Vďaka nej 
sa v minulom roku podarilo zachovať hliadky 
MOPS za výhodnejších podmienok. Obnova 
chodníkov na Farskej lúke je prvým zo  šty-
roch plánovaných projektov v rámci iniciatívy, 
ktoré majú za cieľ zlepšiť infraštruktúru v  lo-
kalitách obývaných väčšou skupinou margina-
lizovaných komunít. 

Termín na predloženie žiadosti je do kon-
ca februára. V  prípade jej schválenia plánuje 
samospráva projekt zrealizovať ešte v  tomto 
roku.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Sídlisko Farská lúka. Foto - kmk

Mesto plánuje obnoviť chodníky ohraničené červenou farbou. Foto - Gábor Illés
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Rubrika: Zo zasadnutí MsZ
MsZ z 24. februára
Po oficiálnym otvorení zasadnutia, schválení 
a doplnení bodov programu rokovania, voľbe 
návrhovej komisie, zapisovateľa a  overovate-
ľov zápisnice, boli prvým bodom zasadnutia 
interpelácie poslancov. Pred nimi však primá-
tor mal krátky príhovor, v ktorom vyjadril soli-
daritu Ukrajine po nočnej vojenskej invázii zo 
strany Ruskej federácie.

Poslanec Kerekes poukázal na dezolátny stav 
chodníkov na uliciach Tulipánova, Ružová 
a okolitých ulíc. Vyzval na opravu aspoň najne-
vyhnutnejších častí. Upozornil tiež na nefunkč-
ný ostrovček na separovaný odpad pri Dome 
Matice slovenskej. Tretia interpelácia sa týkala 
budov a  pozemkov na Križovatke Jilemnické-
ho a Hlavnej a Gubányiho dom, v akom sú sta-
ve. Primátor reagoval na chodníky, že v týchto 
častiach sa neinvestovalo roky a v tomto roku 
sa dokončí asfaltovanie ciest celej štvrte. Bol 
by rád, keby sa dostali na rad aj chodníky, ale 
nie je to možné, kým nie sú dokončené cesty 
kľúčových ulíc ako Radničná či Kalajová, skôr 
ako v  rokoch 24-25 to asi nebude. Ostrovček 
bol podľa primátora vypálený, dodacia leho-
ta kontajnerov je v marci, objednané boli ešte 
v  decembri. Zároveň primátor skritizoval, že 
tento ostrovček sa nachádza v lepšej časti mes-
ta a predsa je tam neustály neporiadok. Ohľad-
ne budov, Gubányiho dom bol predaný Filbytu, 
ktorý dal zbúrať poschodie. Odstránenie celej 
budovy by bolo finančne príliš náročné. Pô-
vodný plán na prestavbu na bytové jednotky sa 
ukázal ako nereálny. Aj tak však hodnotí odkú-
penie ako dobrý strategický krok a pokúsia sa 
ho predať. Odkúpenie budovy pri Hlavnej ulici 
bola rýchla reakcia na výzvu, cez ktorú v nej 
chcelo mesto vybudovať komunitné centrum, 
čo však nevyšlo. Zatiaľ sú to mŕtve investície, 
ktoré však nijako nezaťažili mestský rozpočet. 
Každý dobrý a  zrealizovateľný nápad uvíta. 
Ďalší sa ozval poslanec Rubint - na križovatke 
ulíc Parková a Sládkovičova je trafika, pri kto-
rej vraj často stoja autá a situácia je neprehľad-
ná. Druhá interpelácia sa týkala neschodného 
úzkeho chodníka vedľa bývalých verejných 
toaletách, kde ľudia musia chodiť na ceste, čo 
je nebezpečné. Tretia je cesta na Pivničnom 
rade vedúca ku Kállai vinárni, ktorá sa poško-
dila vodou. Upozornil aj na ostrovček na Ma-
locintorínskej, kde je stále neporiadok. Ulica je 
podľa neho pri veternom počasí plná odpad-
kov, bolo by dobré častejšie ju vyprázdňovať. 
Náčelník MsP reagoval, že zvýšia hliadkovú 
činnosť v  križovatke. Ohľadne chodníka pri-
mátor reagoval, že o situácii vedia, ale doplnil, 
že nie je vhodné prinášať tieto návrhy obnovy 
chodníkov uprostred rozpočtového roka. Tie-
to nápady majú poslanci predkladať pri tvorbe 
rozpočtu, kedy sa vyjednáva o harmonograme. 
Bola zhoda, že sa budú sústrediť najprv na cesty. 
Žiada preto o  trpezlivosť, nápady evidujú, ale 
treba ich navrhnúť pri ďalšom rokovaní o har-
monograme asfaltovania. Ohľadne poškodenej 

cesty na Pivničnom rade vedia, VPS to vyrieši 
v  marci. Ostrovček na Malocintorínskej tiež 
evidujú, odvoz je tiež otázka financií. Teraz sa 
bude meniť situácia po zavedení zálohovania 
PET fliaš a plechoviek, kvôli čomu budú musieť 
na odvoz prispievať ešte viac. Treba hľadať ďal-
šie riešenia, možno premiestnenie ostrovčeka. 
Poslanec Flachbart dostal email o Ulici Janka 
Kráľa a stave cesty. Primátor reagoval, že je to 
zaradené v harmonograme na tento rok. Pýtal 
sa ďalej na zberný ostrovček pri VPS, ktorý by 
bolo dobré posunúť. Primátor reagoval, že mô-
žeme, ale treba si dať pozor, aby sme nevyvolali 
celomestskú rošádu ostrovčekov. Treba pre-
diskutovať v  komisiách, ktoré je nevyhnutné 
presunúť. Ďalej poslanec apeloval na občanov, 
že ich chápe, že chcú zvýšiť frekvenciu zberu 
odpadu, ale žiada o  ústretovosť a  vyzval, aby 
uvažovali aj oni podľa harmonogramu. Keď ve-
dia, že v pondelok ráno sa odpad odváža, aby 
ho nevynášali v pondelok večer, aby ho týždeň 
rozfúkavalo a  zapáchal. Primátor poďakoval 
za reakciu a  súhlasí, že je dôležitá aj občian-
ska zodpovednosť. Poslanec Eibner mal dve 
interpelácie. Prvá sa týkala priechodu medzi 
námestím a „sedemdesiatdvojkami“. Druhá 
Humana kontajnerov, ktoré vyberajú väčšinou 
dve rodiny. Chcel by, aby sa vyzval prevádzko-
vateľ kontajnerov, aby si ich zabezpečil lepšie 
proti vyberaniu, lebo šatstvo je podľa neho po 
celom meste. Na priechod reagoval vedúci od-
delenia majetku mesta Varga, že už sa to rie-
šilo na zasadnutiach, že je tam komplikovaná 
situácia, lebo pozemok je síce mestský, ale steny 
sú súkromných majiteľov. Preto nemôže mesto 
priechody len tak zamurovať. Stále smerujeme 
k  tomu, že by sme aspoň jeden z  nich chceli 
zamurovať, ale kroky sú náročné. Poslanec 
Anderko dodal, že by sme si mali vyžiadať sta-
novisko majiteľov a prípadne s nimi za symbo-
lickú cenu doriešiť vlastnícke vzťahy. Ohľadne 
Humany už minule vysvetľovali, ako podrobne 
sa tomu mesto venuje. Reagoval aj viceprimá-
tor, že vyprázdňujú kontajnery na šatstvo kaž-
dý týždeň, viac urobiť nevedia. Ďalší v  poradí 
bol poslanec Fehér. Čítal v mestských novinách, 
že sa chystajú investície v budove MsKS, ktoré 
podalo projekt. Pripomenul, že kvôli financiám 
v  minulosti vyhodili z  plánov výťah, čo zni-
žuje konkurencieschopnosť spoločenskej sály. 
Pripomenul, aby sa na to pamätalo. Primátor 
reagoval, že to projekt bola reakcia na konkrét-
nu výzvu z IROPu, kde sú podmienky striktne 
stanovené. V súčasnosti sa rieši projektová do-
kumentácia na zateplenie budovy. Vanko rea-
goval, že priestory, kde mal byť pôvodne výťah, 
používa TV LocAll. Ten zámer je teda neak-
tuálny, bolo by ho teda potrebné prepracovať. 
Primátor dodal, že to budú mať na mysli.

Po rozsiahlom bode s interpeláciami nasledo-
val viceprimátor Visnyai, ktorý prečítal výstupy 
zo zasadnutí komisií pri MsZ. Nasledoval bod, 
v ktorom náčelník mestskej polície predniesol 
svoju správu o činnosti MsP za posledný štvrť-
rok 2021. Okrem iného riešili aj krádež hydiny 
či neoprávnené využívanie verejného priestran-

stva, kedy pred Sviatkom všetkých Svätých si 
obchodníci vykladali tovar aj na chodníky. Rie-
šili aj divácke násilie, kedy traja muži zapálili 
počas majstrovského zápasu dymovnice, pácha-
teľov stotožnili a  prípad postúpili príslušným 
orgánom. Riešili tiež priestupky na dopravnom 
úseku či porušovanie protiepidemických naria-
dení zo strany niektorých prevádzok. V rámci 
reakcií poslanec Eibner upozornil na potrebu 
väčšej prítomnosti hliadok okolo MsKS, kde sa 
stretávajú mladí, poslanec Flachbart sa opýtal, 
či riešili situáciu ohľadne predaja energetických 
nápojov v okolí škôl. Náčelník reagoval, že toto 
ovplyvniť nijako nevedia. Primátor dodal, že by 
bolo vhodné na školách spustiť kampaň o zdra-
vom životnom štýle.

Po prestávke predniesol vedúci oddelenia 
ekonomiky a  majetku mesta Zoltán Varga 
výsledky inventarizácie majetku mesta ku 
konci roka 2021. Zhodnotil, že mesto aj jeho 
organizácie hospodária s  majetkom rozumne, 
nakoľko jeho hodnota celkovo oproti pred-
chádzajúcemu roku narástla. Varga pokračo-
val majetkovoprávnymi záležitosťami mesta. 
V  rámci nich poslanci schválili vysporiadanie 
pozemkov potrebných k výstavbe tretej a štvr-
tej etapy cyklochodníka spájajúceho železničnú 
stanicu s  priemyselnou zónou. Mesto na do-
tknuté pozemky uzatvorilo nájomnú zmluvu 
na 15 rokov za jednorazový poplatok vyše 730 
eur s  firmou Thorma a  s  firmou Firez za jed-
norazových 285 eur. Nasledoval bod so sprá-
vami hlavnej kontrolórky o  svojej kontrolnej 
činnosti za minulý rok. V ďalšom bode zvolili 
poslanci prísediacich na Okresný súd v Lučen-
ci na volebné obdobie 2022-2026 v zastúpení: 
Ladislav Estefán, Pavel Kaško, Róbert Rubint, 
Attila Visnyai. 

Rokovanie pokračovalo bodom aktuálnych 
záležitostí mesta. V  nich prednostka informo-
vala o začatí spracovania nového Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta Fiľakovo, ktorý 
je dôležitým dokumentom samosprávy a  slú-
ži aj ako podklad na zapájanie sa do rôznych 
výziev v  sociálnej oblasti. Ďalej odznela infor-
mácia o rozbehnutí prípravy nového územného 
plánu mesta. Mesto ráta s ukončením procesu 
v roku 2025, pričom sa bude uchádzať aj o do-
táciu na jeho financovanie, ktoré odhadujú na 
bezmála 90-tisíc eur. Ďalším „podbodom“ bola 
úprava Registra investícií na rok 2022, v  kto-
rej sa vypustil plán na rekonštrukciu úseku 
Moyzesovej ulice medzi ulicami Kalinčiakovou 
a Timravy. V tomto úseku už prebehli menšie 
obnovy. Financie presunuli na rekonštrukciu 
ulice Obrancov mieru, kde z  nich vymenia 
všetky obrubníky, ktoré sú v  dezolátnom sta-
ve. Poslanec Fehér požiadal primátora, aby 
vysvetlil, na základe akých kritérií sa vyberajú 
cesty, ktoré sa budú asfaltovať, lebo poslancov 
na ceste ľudia zastavujú a sťažujú sa. Primátor 
vysvetlil, že sa vyberajú ulice, ktoré sú v  naj-
horšom stave. Musia sa zmestiť do schváleného 
finančného balíka, nakoľko je stratégia obno-
vovať naraz celé ulice. Okrem stavu vozovky sa 

pokračovanie na str. 3
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Samospráva v  tomto roku začne s  avizova-
ným projektom oplotenia mestského parku, 

ktorého súčasťou bude aj vybudovanie novej 
historizujúcej brány medzi budovou kaštie-
ľa (dnešné gymnázium) a  susednou budovou. 
Brána z  kovaných dielcov bude približnou 
kópiou niekdajšej historickej brány, ktorá sa 
vedľa kaštieľa v minulosti nachádzala.

Ako informoval vedúci oddelenia výstavby 
mestského úradu Ivan Vanko, súčasťou revita-
lizácie vstupnej časti do mestského parku bude 
okrem osadenia samotnej brány aj úprava 
areálu na boku kaštieľa, ktorý dnes slúži ako 
vstup do posilňovne pod gymnáziom. „Práce 
sa začnú v  najbližších týždňoch úpravou terénu. 

Prvým krokom bude odstránenie náletových dre-
vín a niekoľkých stromov, na výrub ktorých samo-
správa získala povolenie počas februára,“ ozrejmil 
Vanko s tým, že k výrubu dôjde počas marca. 
„Prosíme obyvateľov o  zhovievavosť, nakoľko tieto 

V parku vznikne nový vstup s historizujúcou bránou. Dôjde k výrubu niekoľkých drevínV parku vznikne nový vstup s historizujúcou bránou. Dôjde k výrubu niekoľkých drevín

úpravy sú nevyhnutnou súčasťou projektu. Jeho 
výsledkom bude krajší vstup do mestského parku, 
ako i zvýšenie bezpečnosti vďaka jeho kompletnému 
oploteniu,“ doplnil.

kmk

Slovensko sa zaviazalo do roku 2025 zvý-
šiť aktuálne množstvo vyzbieraných ná-

pojových obalov zo 60 na 90 percent. Podľa 
Ministerstva životného prostredia SR, je na 
základe skúseností krajín, kde zálohovanie už 
roky funguje, toto zvýšenie možné dosiahnuť 
len cez zálohový systém. Od 1. januára 2022 
sa preto na Slovensku zaviedol systém záloho-
vania PET fliaš a plechoviek. 

Do 30. júna  v predajniach nájdeme nápoje 
v zálohovaných aj nezálohovaných obaloch. 
Zálohované fľaše a  plechovky je možné roz-
poznať podľa symbolu Z v recyklačných šíp-
kach, ktorý sa nachádza vedľa čiarového kódu. 
Nezálohované obaly, ktoré nemajú symbol Z, 

patria naďalej do žltej nádoby na triedený zber.
Od januára sa zálohujú všetky označené jed-
norazové plastové fľaše a plechovky od nápo-
jov s objemom 0,1 l až 3 l. Sú nimi obaly od mi-
nerálnych vôd, sladených nápojov, ovocných 
štiav, ľadových čajov, energetických nápojov, 
piva, vína či miešaných alkoholických nápojov. 
Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsa-
hom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov 
s obsahom alkoholu nad 15 percent. Rovnako 
sa nezálohujú obaly od potravín, ktoré nie sú 
nápojmi, ako je olej či ocot.

Zálohované obaly nestláčame, spolu s vrch-
nákom ich vrátime na odberné miesto. Ním 
je buď odberný automat – „zálohomat“, alebo 

ho preberie pracovník v menších prevádzkach 
s ručným odberom. Za každú odovzdanú zá-
lohovanú fľašu či plechovku dostanete kupón 
v  hodnote 15 eurocentov, ktorý si môžete 
uplatniť na pokladni v danej predajni. Vyzbie-
rané zálohované obaly sa následne recyklujú 
a použijú na výrobu nových obalov na nápoje.

Odberné miesta vo Fiľakove:
● Billa – odberné miesto na parkovisku
● Lidl – zálohomat na boku budovy
● Tesco – zálohomat vnútri pri vstupe

kmk, zdroj: Správca zálohového 
systému

Od januára zálohujeme plastové fľaše i plechovkyOd januára zálohujeme plastové fľaše i plechovky

Na štadióne FTC v týchto dňoch opäť pre-
biehajú stavebné práce. Po vlaňajšej obno-

ve chodieb a schodiska administratívnej budo-
vy pracujú zamestnanci Verejnoprospešných 
služieb mesta (VPS) tentokrát na rekonštrukcii 
ubytovacej časti určenej pre športovcov. 

Ako priblížil prezident OZ FTC a  vicepri-
mátor mesta Attila Visnyai, ubytovacia časť 
ihriska už nespĺňala ani základné hygienic-
ké štandardy. „Bol problém s  toaletami, kúpeľne 
i kuchyne boli veľmi zastaralé a už neslúžili svojmu 
účelu. Ubytovanie bolo celkovo nedôstojné. Nakoľko 
už dlhé roky u  nás pôsobia aj zahraniční futbalis-
ti, rozhodli sme sa pustiť počas zimnej prestávky do 
prestavby tejto časti štadióna,“ ozrejmil s tým, že 
práce by mali byť ukončené do začiatku jarnej 
časti sezóny.

V časti určenej na ubytovanie športov-
cov vznikne vďaka rekonštrukcii samostat-
ný apartmán pre trénera s  vlastnou spálňou, 

kuchyňou i kúpeľňou, a časť určená pre ostat-
ných športovcov, v  ktorej sa budú nachádzať 
samostatná kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa a dve 
spálne. „Rekonštrukciu financujeme z  vlastných 
zdrojov združenia a  z  materiálnych i  finančných 
príspevkov našich sponzorov. Veľa ušetríme aj vďaka 
tomu, že práce vykonáva stavebná čata VPS, ktorá 
počas zimných mesiacov už tradične obnovuje jed-
notlivé časti štadióna,“ doplnil s  tým, že vďaka 
rozdeleniu poschodia na časť pre hráčov a sa-
mostatný apartmán sa vedeniu FTC otvoria 
širšie možnosti na hľadanie nového trénera. 
„Už nebude problém uzavrieť zmluvu s trénerom po-
chádzajúcim aj mimo regiónu, budeme ho mať kde 
v  slušných podmienkach ubytovať. Zároveň vlast-
nými ubytovacími kapacitami šetríme ročne nemalú 
čiastku, keď nemusíme cezpoľných športovcov ubyto-
vávať v súkromných hoteloch či penziónoch.“

V uplynulom roku prebehli na štadióne FTC 
viaceré investičné akcie. Samospráva dala zre-

Na fiľakovskom štadióne rekonštruujú ubytovanie pre športovcovNa fiľakovskom štadióne rekonštruujú ubytovanie pre športovcov

konštruovať palubovku v  telocvični, budovu 
ktorej dala aj komplexne odizolovať, čím za-
bránila jej ďalšej erózii spôsobenej vlhkosťou. 
Na jar pribudol nový digitálny zavlažovací 
systém na futbalovom trávniku, ktorý dalo 
v  jesenných mesiacoch OZ aj zrevitalizovať. 
Združenie má tiež podaný projekt na SFZ, 
v ktorom žiada o dotáciu na osvetlenie ihriska, 
rekonštrukciu šatní a vybudovanie nových so-
ciálnych zariadení a lekárskej miestnosti. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

pokračovanie zo str. 2
prihliada na rovnomerné rozloženie v rôznych 
častiach mesta a tiež ich frekventovanosť.
Posledným bodom bolo schválenie predloženia 
žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu chodníkov 
na sídlisku Farská lúka v rámci iniciatívy Cat-
ching-up regions (viac sa o  zámere mesta dočíta-

te na titulnej strane aktuálneho čísla našich novín, 
pozn. red.). V  rámci diskusie primátor načrtol, 
že mesto sa pustilo aj do vypracovania nového 
programu rozvoja na nasledujúce roky a infor-
moval tiež o  aktuálnom vývoji prebiehajúcich 
projektov a  o  projektoch, ktoré sa rozbehnú 
v najbližších týždňoch.

V  závere rokovania sa primátor poďakoval 
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Všetky zápisnice, uznesenia, materiály k rokova-
niu, ako aj neskrátený videozáznam, nájdete na 
stránke www.filakovo.sk.

kmk

Foto - kmk
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Bilancia roka a plány VPS: Investovali do nového vybavenia, Bilancia roka a plány VPS: Investovali do nového vybavenia, 
zúčastnia sa i viacerých stavebných projektovzúčastnia sa i viacerých stavebných projektov
Aj Verejnoprospešné služby mesta (VPS) 

v  uplynulom roku pociťovali vplyv pan-
démie. Pasovali sa s nedostatkom zamestnan-
cov a pribudli im viaceré povinnosti. Riaditeľ 
VPS Tibor Tóth napriek tomu hodnotí rok ako 
úspešný a  prezradil aj plány organizácie na 
aktuálny rok.

„Rok 2021 by som z  pohľadu našej organizácie 
hodnotil ako náročný. Predovšetkým prvý polrok, 
ktorý bol výraznejšie poznačený pandémiou. Na-
priek náročnému začiatku s množstvom výpadkov 
zamestnancov sa nám podarilo zabezpečovať všet-
ky naše aktivity, predovšetkým v  oblastiach odpa-
dového hospodárstva, údržby verejných priestorov 
a zelene, miestnych komunikácií, údržby verejného 
osvetlenia a  rozhlasu či na poli správy verejných 
budov a  areálov,“ zhodnotil riaditeľ s  tým, že 
v súčasnosti je už epidemická situácia v orga-
nizácii zastabilizovaná. „Výpadky našťastie nebo-
li hromadné, podarilo sa nám ich vykrývať inými 
zamestnancami. K dnešnému dňu už máme vyše 98 
percent zamestnancov zaočkovaných, preto už žiad-
ne výpadky nemávame,“ doplnil.

Okrem vymenovaných aktivít mala vlani 

plné ruky práce aj stavebná čata VPS, ktorá 
počas roka podieľala na viacerých projek-
toch. „Vyzdvihol by som výstavbu detského ihris-
ka na Farskej lúke, spolu s  výstavbou neďalekého 
chodníka. Najviac práce ale mala čata s mestským 
cintorínom, kde sme sa okrem bežnej údržby spolu-
podieľali aj na rozsiahlej rekonštrukcii zastaralých 
chodníkov a  cesty, pričom sme kompletne  zrekon-
štruovali aj prístupovú časť pre peších,“ vymeno-
val. Už tradične stavebná čata počas zimných 
mesiacov pokračovala aj s  rekonštrukciou in-
teriéru budovy v areáli FTC, kde v uplynulom 
roku kompletne zrekonštruovala schodisko 
a chodby. 

Koniec roka sa vo VPS niesol v  znamení 
rozdávania kompostérov do rodinných do-
mov. „Budeme v tom pokračovať aj v tomto roku na 
jar a riešiť budeme spolu s mestom aj systém zberu 
kuchynského odpadu z bytových domov.“ 

VPS čerpali aj zo svojich kapitálových vý-
davkov, z ktorých pokračovali v modernizácii 
svojho technického vybavenia. „Investovali sme 
do nákupu novej mostovej váhy na zberný dvor 
a v spolupráci s mestom a s OZ FTC sme zmoder-

nizovali aj zavlažovací systém na štadióne. V tomto 
roku sme už stihli zainvestovať do nákupu vyso-
kozdvižnej plošiny,“ informoval riaditeľ.

Ako ďalej pokračoval, v tomto roku plánujú 
VPS so svojou stavebnou čatou viaceré projek-
ty, predovšetkým rekonštrukcie chodníkov na 
uliciach Hlavná, Biskupická, Továrenská, Rad-
ničná a Jilemnického. „Podieľať sa tiež budeme na 
výstavbe parkoviska vedľa bytového domu na Moc-
sáryho ulici či na budovaní oplotenia v  hradnom 
areáli. Čoskoro tiež osadíme do Mini ZOO nové 
hracie prvky,“ uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

V strede marca sa môžeme tešiť 
na slávnostný štart turistic-

kej sezóny na fiľakovskom hrade, 
kedy sa na piatom poschodí Be-
bekovej veže 14. 3. o  16:30 hod. 
otvorí nová výstava s  názvom 

„Vývoj kníhtlačiarstva od stredoveku 
po súčasnosť“. Expozícia zostavená 
miestnou historickou skupinou 
Defensores záujemcom pomo-
cou originálnych, prevažne kniž-
ných artefaktov, predstaví vývoj 
kníhtlače od 17. až do 19. storočia. 
Počas trvania výstavy sa môžu vo-
pred prihlásené skupiny zúčastniť 
aj prednášky a ukážky tohto dobo-
vého remesla. Hrad od 15. 3. čaká 
svojich návštevníkov každý deň (aj 
sviatky), od 10:00 do 18:00 hod. 

Výber diel amatérskej maliarky 
Heleny Lengyelovej v  mestskom 
vlastivednom múzeu  vystrieda 
výstava Svetového združenia ma-
ďarských fotografov. Združenie 
poskytuje odborné zázemie a 
možnosť prezentácie pre maďar-
ských fotografov. Ide prevažne o 
amatérskych tvorcov, ktorí zhoto-
vujú snímky zo záľuby a pre radosť, 
ale o úrovni a kvalite ich práce 
svedčí profesionalita samotných 
záberov. Združenie každoročne 
organizuje súťaž, ktorej najúspeš-
nejšie práce sú na základe hodno-

tenia odbornej poroty zaradené 
do putovnej výstavy a zverejnené 
v katalógu tohto spolku. Vernisáž 
sa uskutoční 25. 3. od 17:00 hod. 
v galérii mestského múzea.

S  marcom, mesiacom knihy, 
prichádza do mestskej knižni-
ce aj celoštátne podujatie „Noc 
s  Andersenom“. Hlavná myšlienka 
iniciatívy pochádza z  Čiech, kde 
ju organizujú už od roku 2000. 
V dnešnej dobe digitalizácie, kedy 
klasické knižky a  čítanie podlie-
hajú veľkej konkurencii, sa pra-
covníci knižníc pokúšajú zaujať aj 
tých najmenších. Cieľom akcie je, 
aby deti zavítali do knižnice a zís-
kali tam zážitky, vďaka ktorým sa 
sem rady aj v  budúcnosti vrátia. 
Špecifikom fiľakovskej verzie je, 
že prebehne nadvakrát, osobitne 
pre deti so slovenským a  maďar-
ským materinským jazykom. Pre 
podrobné informácie sledujte Fa-
cebook Mestskej knižnice vo Fiľa-
kove. 

Veríme, že je pandemická situá-
cia už na dobrej ceste a my sa bu-
deme môcť na kultúrnych podu-
jatiach stretávať tak, ako sme boli 
zvyknutí. Všetkých záujemcov 
srdečne očakávame!

Lucia Deák Szőke

Marcové podujatia v Hradnom múzeuMarcové podujatia v Hradnom múzeu
FUTBAL 
Halový turnaj dorastencov 19.2. 
Fiľakovo
Poradie:
1. FK Jesenské
2. FC 98 Hajnáčka
3. FTC Fiľakovo
4. Mályi 

KOLKY
Extraliga muži
FTC KO A – Železiarne Podbre-
zová A 7:1
Trenčín A - FTC KO A 1:7

1. KL východ
FTC KO B – Železiarne Podbre-
zová B 2:6

Trstená – FTC KO B 1:7

Dorast DL Východ 
Podbrezová A – FTC KO 2:0
FTC KO – Podbrezová B 2:0

ŠACH 
2. liga C 2021/2022 
Banská Bystrica - FTC 3:5 

FLORBAL  
I. liga ženy 
5.2. Slovenská Ľupča – FTC 11:9
12.2. Exel Bratislava -  FTC 12:2
13.2. Tempish capitol - FTC 13:1
o 5. až 7. miesto
19.2. FTC – JSC Čadca 12:7

zi

Rubrika: Športové výsledky

Vedeli ste, že...

vo februári roku 1873 bola vo Fiľakove epidémia cholery? 
Druhého dňa tohto mesiaca sa jeden prípad skončil smrťou. V 
tom istom čase bol počet prípadov cholery v Šalgotarjáne ku 1. 
februáru celkovo 107, z toho zomrelo 38 osôb, 31 sa vyliečilo 
a  ostatní zostali v zdravotnej starostlivosti. V obci Somos-új-
falu sa 1. a 2. februára vyskytli dva prípady úmrtia na choleru. 
Všade boli vykonané potrebné opatrenia.

(Na základe novín „Nógrádi lapok” č. z 9. 2.1873 
spracoval Vladimír Cirbus)

Foto - VPS
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Rubrika: Umelecký kútik Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v marci 2022

do 
20. 03. 

„V kúzle farieb” – tvorba amatérskej maliarky 
Heleny Lengyelovej  
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

04. 03.  

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

08. 03.  

Slávnostné podujatie pri príležitosti MDŽ  
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátori: Mesto Fiľakovo, Mestské kultúrne 
stredisko, MO JDS, Klub dôchodcov

15:00

14. 03.  

Otvorenie turistickej sezóny a výstavy s názvom 
Vývoj kníhtlačiarstva od stredoveku po súčasnosť  
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: OZ Defensores

16:30

15. 03.  
Oslavy výročia revolúcie 1848  
Miesto: Dvor Maďarského spoločenského domu
Organizátor: ZO Csemadok vo Fiľakove

15:00

18.-19. 
03.   

Rakonca 25 – Jubilejný galaprogram folklórne-
ho súboru Rakonca  
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátori: Spoločnosť Rakonca, MsKS
Podujatie podporili: Fond na podporu kultúry národ-
nostných menšín, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

– Csoóri Sándor Program, Banskobystrický samosprávny 
kraj

18:00

25. 03.  

Mestský deň učiteľov 
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mesto Fiľakovo, Mestské kultúrne 
stredisko

15:00

25. 03.  

Otvorenie putovnej výstavy Svetového združe-
nia maďarských fotografov  
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Svetové združenie maďarských 
fotografov

17:00

30. 03.    

VIII. LiteraTúra – Dialógy
Literárno-historická beseda o slovenskom 
preklade maďarského dokumentárneho románu o 
skutočnom hone na Židov koncom Druhej svetovej 
vojny: GÁBOR ZOLTÁN: ORGIA 
Hostia: spisovateľ a autor románu Gábor Zoltán, 
prekladateľka románu Tímea Krekovič Beck, 
historik Múzea holokaustu v Seredi Mgr. Matej 
Beránek, PhD. 
Moderátor: žurnalista a spisovateľ József Gazdag.
Podujatie prebieha v slovenskom a maďarskom 
jazyku so simultánnym tlmočením.
Miesto: MsKS – Bábková sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín.

17:00

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

JOZEF JACSMENYÍK
elektrotechnik 
maliar, grafik, reštaurátor

Štúdium: 
• 1972–1976 SPŠ strojnícka s vyučovacím 
jazykom maďarským v Košiciach, odbor 
elektroenergetika

• od 1972 absolvoval súkromné výtvarné štú-
die (maliarstvo, sochárstvo, grafika, reštau-
rovanie), jeho majstrami boli akademický maliar a grafik Ľudovít Feld, 
akademický maliar Július Jakoby a akademický sochár Vojtech Löffler

Kolektívne výstavy:  
• 2008 – Farby Novohradu, Úrad Banskobystrického samosprávneho 
kraja, Banská Bystrica 

• 2011 – Súčinnosť, Hradné múzeum, Fiľakovo 
• zúčastnil sa aj na ďalších kolektívnych výstavách, napr. v Lučenci, 
v Moldave nad Bodvou a v početných galériách po celom Maďarsku 

Samostatné výstavy: 
Doteraz mal 24 samostatných výstav, okrem iného v Lučenci, Komár-
ne, Gabčíkove a Martovciach, ako aj: 

• 2008 - Galéria Lászlóa Ballonyiho, Kultúrne stredisko Györgya Dóz-
su, Budapešť, Maďarsko 

• 2010 - Galéria Károlya Bónu Kovácsa, Župná knižnica a osvetové 
centrum Bálinta Balassiho, Šalgotarján, Maďarsko 

• 2017 - Krajiny v plameňoch, Galéria Ganevia, Rimavská Sobota 
• 2017 - Galéria Júliusa Bartu, Štúrovo 
• 2018 - Potulky štetcom, Mestské vlastivedné múzeum, Fiľakovo

Ďalšia činnosť: 
• Svoje vedomosti pravidelne odovzdáva študentom v rámci letného 
výtvarného akvarelového tábora, ktorý sa koná každoročne v Kultúr-
nom parku Árpáda Fesztyho v Martovciach. 

• Reštauroval obrazy aj pre súkromné zbierky, napr. diela Ádáma Má-
nyokiho, Árpáda Fesztyho, Júliusa Szabóa alebo Ľudovíta Fullu.

Dielo: Staromestská noc – Košice (olej na plátne), zdroj: archív autora

Foto - Attila Vörös
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Rok 2021 bol druhým rokom 
v tieni pandémie, takže v 

porovnaní s obdobím pred pan-
démiou nemôžeme hovoriť o 
prosperite. MsKS má zároveň za 
sebou úspešnejší rok ako v roku 
2020. Hoci sa kultúrne poduja-
tia konali len niekoľko mesiacov, 
od júna do októbra, snažili sme 
sa ponúknuť bohatý program so 
známymi umelcami.

V minulom roku sa vo Fiľako-
ve predstavili Divadlo Actores, 
Kumšt, Radošinské naivné di-
vadlo, takže na javisku alebo na 
iných podujatiach mohli diváci vi-
dieť okrem iných Juraja Loja, Bra-
ňa Deáka, Martina Mňahončáka, 
Xéniu Molnár, Attilu Mokos, Sta-
nislava Štepku, Evu Bandor a Viki 
Rákovú. Počas letných podujatí a 
v rámci Letného divadielkovania 
sme ponúkli detské programy a 6 
rozprávkových divadiel pre deti a 
ich rodičov. 

Navštívili nás aj známi predsta-
vitelia literárneho sveta, medzi 
nimi Daniela Kapitáňová, autor-
ka románu Kniha o cintoríne, a 
literárna prekladateľka Gabrie-
la Magová, ktorá má väzbu k 
Fiľakovu. Dvojjazyčné diskusie 
na festivale UDVart uľahčoval 
simultánny tlmočník.

Milovníci folklóru sa dočkali 
predstavenia budapeštianskeho 
Fonó Zenekar  a jeho hostí, no-
siteľov ľudových tradícií, ako aj 
jubilejného vystúpenia 25-roč-
ného folklórneho súboru Jánošík. 
Konali sa aj koncerty ľudových 
hudieb Ďatelinka a Dobroda, kto-
ré boli spestrené s  vystúpeniami 
folklórnych súborov Rakonca a 
Jánošík.

V ponuke bola aj široká škála 
hudby. Milovníci džezu si mohli 
vypočuť koncert Budapest Jazz 
Orchestra, priaznivci klasickej 
hudby živé vystúpenie Pressburg 
Saxophone Quartet, zatiaľ čo on-
line sa konal vianočný koncert Ad 
Libitum, ktorý spoločne zorgani-

zovali MsKS a Ženský spevácky 
súbor Melódia. Na nádvorí hradu 
sa ako záverečné predstavenie Pa-
lóckych dní odohrala veľkolepá 
opereta Cigánska láska od Fran-
za Lehára.

Na koncertoch populárnej 
hudby sa predstavili aj skutočné 
hviezdy a zaujímavé zahraničné 
skupiny. Na pódiu festivalu UD-
Vart okrem kapely Ivan & The 
Parazol a ďalších domácich i ma-
ďarských kapiel vystúpili  aj Nat 
Osborn Band z USA a Orquesta 
La Mecánica z  Kuby. V rámci 
Palóckych dní a Dni mesta sa na 
večerných koncertoch predstavili 
Kandráčovci a Neoton Família.

Súčasťou veľkých podujatí boli 
vzrušujúce predstavenia – perfor-
mance, bubnová šou, akrobatický 
tanec a svetelná šou. Novým prv-
kom Palóckych dní bola v sobotu 
a v nedeľu interaktívna prechádz-
ka mestom, ktorú sprevádzali her-
ci,  dychový orchester z Miskolca 
a historická skupina Defensores.

Milovníci piesní a spevu si 
mohli vychutnať päť vystúpe-
ní speváckych zborov, keďže 
počas Palóckych dní vystúpil 
Ženský spevácky zbor Melódia 
a  fiľakovský Mužský spevácky 
zbor Pro Kultúra a spolu s MsKS 
organizovali aj 3 vlastné programy 
pre publikum. Melódia už po tri-
násty krát zorganizovala tradičné 
stretnutie speváckych zborov Na 
krídlach medzinárodných meló-
dií a Pro Kultúra zorganizovala 
svoj tretí program Spievaj, kým 
žiješ. Najprestížnejším podujatím 
zboru bolo 100. výročie založenia 
mužského zboru, ktoré bolo kvôli 
epidémii presunuté z predchádza-
júceho roka na rok 2021. Spome-
dzi skupín, ktoré mesto podporilo, 
mohli vlani pred publikom vystú-
piť Melódia, Pro Kultúra, Rakonca, 
Malá Rakonca, detské a dospelé 
súbory Jánošík a File Banda. Oba 
zbory sa zúčastnili na Kodályov-
ských dňoch v Galante a Rakonca 

a Malá Rakonca na celoštátnej 
postupovej kvalifikačnej súťaži v 
Želiezovciach, kde sa obe tanečné 
skupiny kvalifikovali. Ďalšie dve 
skupiny MsKS, bábkové divadlo 
MeseFigurák a spevácka skupi-
na Foncsik, pokračovali vo svojej 
práci a druhý menovaný získal 
hlavnú cenu na Medzinárodnej 
súťaži ľudových hudieb v Buda-
pešti.

Pokračovali sme v zabezpečo-
vaní financovania našich pod-
ujatí a skupín prostredníctvom 
grantov. V porovnaní s rokom 
2020 sme podali viac žiadostí, čím 
sa zvýšil počet úspešných žiadostí 
a výška pridelených finančných 
prostriedkov.

V roku 2021 sa nám tiež poda-
rilo rozšíriť vybavenia kultúrneho 
strediska. Vďaka projektu Retour, 
realizovaného v rámci Progra-
mu spolupráce Interreg V-A Slo-
venská republika – Maďarsko 
sme mohli rozšíriť vybavenie 
pre letné festivaly a projekt Re-
tour nám umožnil aj rozšírenie 
audiovizuálneho vybavenia: 
kúpili sme videoprojektor a 
notebook. Z vlastných zdrojov 
sme tiež rozšírili mobilnú šatňu v 

Rok 2021 v MsKS: Kultúrny život bol zhustený do piatich mesiacovRok 2021 v MsKS: Kultúrny život bol zhustený do piatich mesiacov

budove MsKS a okrem iného sme 
zakúpili rečnícky pult, televízny 
stojan, zvukovú techniku a čítač-
ku kódov.

Celkovo boli roky 2020 a 2021 
pre kultúru chudobnejšie ako rok 
2019.  V roku 2020 sa nám poda-
rilo zorganizovať takmer polovi-
cu našich podujatí v porovnaní s 
rokom 2019 a v roku 2021 sa z 
dôvodu uzatvorenia kultúry re-
alizovala len niečo viac ako treti-
na našich podujatí: 3 veľké a 12 
menších podujatí. Napriek tomu 
sa nám podarilo zvýšiť návštev-
nosť: v roku 2020 sme dosiahli 
len 26 % návštevnosti z roku 2019, 
ale v roku 2021 sme dosiahli 35 
%. V roku 2020 počet predaných 
vstupeniek klesal na 9 % z  roku 
2019, ale vlani už vstúpol na 55%.
Na to, aby sa kultúrny život vrá-
til do normálnych koľají, budeme 
naďalej potrebovať záujem verej-
nosti. Zamestnanci MsKS urobia 
všetko pre to, aby sme aj v roku 
2022 mohli všetkých pozvať na 
zmysluplný program.
Ďakujeme Vám za dôveru a 
prajeme všetkým zdravý a kultúr-
ne bohatý rok 2022!

Andrea Illés Kósik, MsKS

Fantastická atmosféra na koncerte kapely Kandráčovci.

Interaktívna prechádzka mestom s dychovou hudbou. Fotky - MsKS O latinskú náladu na UDVarte sa starala kubánska kapela Orquesta La Mecánica.

Predstavenie divadla Actores v rámci Palóckych dní.
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V  období 2018-2021 sa naša 
MŠ zapojila a zúčastnila ce-

zhraničnej spolupráce s  partner-
skými organizáciami z Maďarska 
a  Rumunska. Hlavným zamera-
ním  projektu Erasmus+ bolo vy-
užitie rozprávky vo VVČ s VJM v 
prospech formovanie osobnosti 
dieťaťa predškolského veku s  dô-
razom na interaktívne spracova-
nie zážitkov z rozprávok pomo-
cou hrových a umeleckých aktivít, 
formou zážitkového učenia sa. 

Každá inštitúcia si zostavila 
zbierku rozprávok s  návrhom 
zaujímavých aktivít, postupov 
a pomôcok v  nadväznosti na 
jednotlivé rozprávky, ktorými 
sme sa navzájom inšpirovali. Po 
realizácii návrhov sme zbierku 
doplnili a obohatili o vlastné prv-

ky. V  zbierke ROZPRÁVKOVÉ 
ZDRAVIE sú moderné rozprávky 
od súčasných autorov prepoje-
né s témou výchovy k zdraviu. V 
druhej zbierke pod názvom NA 
TANEČNEJ PARIPE ROZPRÁ-
VOK uvádzame k  jednotlivým 
rozprávkam námety a  možnosti 
uplatnenie prvkov moderného 
tanca s  využitím rôznych didak-
tických pomôcok, ako sú tanečné 
dráhy a  predlohy. Veľký dôraz 
sme kládli na manipuláciu s  jed-
noduchými predmetmi dennej 
potreby, ako sú metly, stuhy, šat-
ky, obrusy a podobne. Zbierka 
ROZPRÁVKA V  KUFRI je zame-
raná na interaktívne spracovanie 
ľudovej rozprávky s uplatnením 
rôznych foriem ľudového  ume-
nia a remeselníckej tvorivosti detí. 

V  školskom klube detí na ZŠ 
Farská Lúka slovenská sme 

premenili priestory chodby na fa-
rebnú, oddychovú zónu pre našich 
družinárov. Namaľované farebné 
tvary na dlažbe chodby slúžia na 
skákanie, tanec, prechod podľa 
predlohy, zosúladenie hudobné-
ho a  pohybového rytmu, taktiež 
upevnenie koordinačných a  kon-
dičných schopností detí. V  prípa-
de zlého počasia môžeme využí-
vať veselú „hopkajúcu“ chodbu 

a  upev-
ňovať po-
h y b o v é 
a  hudobné 
s c h o p -
nosti  detí. 
S  realizá-
ciou nám 
p o m o h l i 
aj naše milé kolegyne a  vedenie 
našej školy. V  tomto prípade nás 
teší hlavne veľká radosť a  nadše-
nie detí.    

Vychovávateľky ŠKD

Veľmi sa tešíme, že sa v tomto 
školskom roku rozbehli škol-

ské súťaže, aktivity  a olympiády. 
V  1. polroku to boli dve školské 
kolá informatickej súťaže iBobor 
a  matematická Pytagoriáda, na 
ktorých sa naši žiaci zúčastni-
li v  hojnom počte a vo všetkých 
kategóriách. Na našej ZŠ na 
Školskej ulici si preto svoje dip-
lomy k  polročnému vysvedčeniu 
prevzali mnohí úspešní riešitelia, 
ktorým srdečne gratulujeme.

V  2. polroku sa začali pred-
metové olympiády, na ktoré sa 
pripravujú žiaci sekundárneho 
vzdelávania pod vedením  svojich 
pedagógov dlhodobo. Ich dobré 
umiestnenia sú výsledkom pravi-
delnej a systematickej prípravy na 
vyučovanie a  špeciálnej prípravy 
na olympiádu. V  okresnom kole 
Matematickej olympiády si titul 
úspešnej riešiteľky v  tvrdej kon-
kurencii obhájili piatačky Anna 

Červienková a  Tamara Olšiako-
vá. Do okresného kola Chemic-
kej olympiády postupujú šikovní 
deviataci Petra Olšiaková a  Lu-
káš Ostrihoň. V  okresnom kole 
Biologickej olympiády sa stala 
úspešnou riešiteľkou ôsmačka So-
fia Krnáčová a  deviatačka Petra 
Olšiaková, ktorá naviac obsadila 
úžasné 1. miesto a  postupuje do 
krajského kola. Takýto fantastic-
ký úspech dosiahol aj siedmak Te-
odor Gejza Telek, ktorý získal  1. 
miesto v  okresnom kole Dejepis-
nej olympiády a tiež postupuje na 
kraj. Ďalšími jej úspešnými rieši-
teľmi sú Petra Olšiaková - obsa-
dila pekné 3. miesto, Nina Nyá-
riová, Márk Pribišan a Emma 
Bodzášiová. Všetkým úspešným 
riešiteľom a ich učiteľom aj touto 
cestou gratulujeme a ďakujeme za 
peknú reprezentáciu školy. Petre 
a Teovi držíme palce na krajskom 
kole!

Diana Szabová

Na našej ZŠ na Školskej uli-
ci máme viacero oddelení 

školského klubu detí.  Zabezpe-
čujú pre žiakov prvého až piateho 
ročníka prípravu na vyučovanie 
a nenáročnú záujmovú činnosť, 
ktorá je zameraná  na rozvíjanie 
ich záujmov popoludní po vyu-
čovaní. V každom oddelení sú za-
radení žiaci  dvoch tried rôznych 
ročníkov, vďaka čomu vznikli 
medzi nimi nové priateľstvá. Po 
odpočinkovej činnosti si žiaci pod 
vedením vychovávateliek píšu 
domáce úlohy a pripravujú sa na 
vyučovanie. Každý deň v prípade 
priaznivého počasia trávia čas 
vonku na školskom dvore, preto-
že pohyb je podmienkou duševnej 
a  telesnej relaxácie. Vnútri sú ob-
ľúbené spoločenské hry, stavanie 
stavebníc, rolové hry (na kuchára, 
predavača, učiteľku, mamičku...), 
kreslenie a farbenie, čítanie kníh 
a časopisov.  K dispozícii je aj po-
čítač, na ktorom si môžu zahrať 
detské a  logické hry. V  jednotli-
vých oddeleniach si vychováva-
teľky s deťmi v rámci tematických 
činností vytvorili a  vystavili pek-

né jesenné, zimné  a  vianočné vý-
tvarné práce, naposledy spozná-
vali obdobie fašiangov. Aktivity 
v školskom klube sú zamerané aj 
na zdravý životný štýl, environ-
mentálnu  a  protidrogovú výcho-
vu. Deti sa potešili novým hrač-
kám a spoločenským hrám, ale aj 
obľúbeným relaxačným vakom na 
sedenie či tabuliam na písanie.                                                      

Vďaka tomu, že naša škola us-
pela v úspešnom projekte Plánu 
obnovy a  odolnosti MŠVVaŠ 
Slovenskej republiky Kompenzá-
cia poplatku v ŠKD za žiakov zo 
sociálne znevýhodneného pro-
stredia a  v  hmotnej núdzi, majú 
tieto deti od 2.polroka umožnený 
pobyt v ŠKD bez poplatku.  Foto-
albumy z  pestrého života našich 

„družinárov“ nájdete na interne-
tovej stránke  www.zsskolfi.edu-
page.org .

Diana Szabová

Úspešný projekt Erasmus+ na MŠ Daxnerova

„Hopkajúca“ chodba pre deti

Petra a Teodor postúpili na kraj!

V školskom klube je veselo

Štvrtá zbierka rozprávok pod ná-
zvom PALÓCSKE ROZPRÁVKY 
S BÁBKOU - predstavuje ľudové 
rozprávky z  nášho regiónu s  ná-
metmi na rozvíjanie hovoreného 
prejavu detí formou dramatizácie 
a  nadväzovania dialógov pomo-
cou bábok.

Zamerali sme sa hlavne na 
využitie vlastnoručne vyrobe-
ných bábok z tvorivej dielne detí 
a  učiteliek, ktoré sme vytvárali  
z  rôznych materiálov:  papiera, 
textilu, priadze, slamy, šúpolia, 
dreva a  podobne. Na niektorých 
nápadoch sme pracovali aj nie-
koľko mesiacov. Napríklad zo 
semiačok sme dopestovali tekvice. 
Vďaka predstavivosti, zručnosti 
a  tímovej práce pedagógov sa  z 
dozretých a  vysušených plodov 
zrodila naša „TEKVICOVÁ SPO-
LOČNOSŤ“ plná rozprávkových 
bytostí. Ďakujeme za spoluprá-
cu aj rodičom, starým rodičom, 

členom spolku Motolla, že našu 
rozprávkovú klenotnicu obohatili 
vlastnou tvorbou. 

Naplnenie cieľov projektu pri-
nieslo deťom množstvo krásnych 
rozprávkových zážitkov a  po-
znatkov od rôznych tvorivých 
aktivít a  dramatických hier, cez 
bábkové predstavenia v  podaní 
detí a učiteliek, až po návštevu 
bábkového divadla s  rodičmi.  
Účasť na projekte bola plodná 
aj pre našich pedagógov v oblas-
ti  rozvíjania odborných kompe-
tencií, v budovaní profesionál-
nych a priateľských vzťahov, ako 
aj v  spoznávaní prírodných a 
kultúrnych pokladov krajín za-
pojených do projektu. Skúsenosti 
a obsah  partnerskej spolupráce 
sme publikovali v horeuvedených 
zbierkach, ktoré sú dostupné ve-
rejnosti na webovej stránke MŠ.

Zuzana Gyetvaiová
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Tiráž

Na základe Partnerskej doho-
dy cezhraničnej spolupráce 

uzatvorenej medzi Strednou od-
bornou školou – Szakközépiskola 
Fiľakovo a Obchodnou a priemy-
selnou komorou župy Nógrád 

- Nógrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara/HU vznikol pro-
jekt Rozvoj výrobných kapacít 
s cieľom stať sa dodávateľom 
SKHU/1802/3.1/033 „TRAIN” 
zameraný na vzdelávanie a moti-
váciu cieľových skupín prostred-
níctvom spoločného úsilia part-
nerov v prihraničnej oblasti – ako 
súčasť akčného plánu zamestna-
nosti „Po osi R2 a M3”.

Akčný plán zamestnanosti 
(TAPE) s názvom  „Po osi R2 and 
M3” bol predložený a schvále-
ný v prvom kole výzvy Progra-
mu Interreg SKHU/1703. Tento 
plán je severo-južnou iniciatívou 
hospodárskeho rozvoja územia, 
cieľom ktorej je zosúladená reali-
zácia hospodárskych programov 
a opatrení podporujúce zamest-
nanosť po osi Hatvan - Lučenec 
v záujme rozvoja regiónu. Koor-
dináciu realizácie Akčného plánu 
zamestnanosti (TAPE)  na slo-
venskej strane zastrešuje Mesto 
Fiľakovo.

Partnerstvo projektu TRAIN 
vzniklo v rámci vyššie spomenu-
tého akčného plánu zamestna-
nosti medzi vedúcim partnerom 
Obchodnou a  priemyselnou ko-
morou župy Nógrád - Nógrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (NKIK),  a partnerom zo 
SR - Strednou odbornou školou 

– Szakközépiskola Fiľakovo ktorý 
pôsobí vo Fiľakove. Príjemcovia 
sa zaväzujú spolupracovať nielen 
medzi sebou, ale aj s Prijímateľ-
mi ostatných projektov v rámci 
TAPE - BETWEEN R2 AND M3 
s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti 
zamestnanosti v regióne. Projekt 
bol navrhnutý tak, aby poskytoval 

SOŠ Fiľakovo skvalitňuje svoju technickú infraštruktúru pre vzdelávanie aj v odbore stolárstvoSOŠ Fiľakovo skvalitňuje svoju technickú infraštruktúru pre vzdelávanie aj v odbore stolárstvo
vhodnú odpoveď na nízku ekono-
mickú produktivitu a podnikanie 
v regióne prostredníctvom dvomi 
úzko prepojenými spôsobmi. Na 
jednej strane budú činnosti, ktoré 
podporujú a propagujú stolársku 
profesiu v  regióne - stolárske sú-
ťaže, študijné cesty, mapovanie 
potrieb odbornej prípravy, roz-
voj vzdelávacieho programu, im-
plementácia tréningov, atď. Na 
druhej strane stolárska dielňa 
Strednej odbornej školy vo Fi-
ľakove dostane moderné stroje. 
Študenti z oboch strán hraníc 
budú mať príležitosť naučiť sa 
najnovšie techniky vďaka týmto 
moderným strojom, následne ich 
konkurencieschopnosť bude vý-
razne zvýšená na trhu práce, ako 
aj hospodársky potenciál regiónu 
bude značne posilnený.

NKIK v rámci projektu zastre-
ší prípravu dvoch metodických 
vzdelávacích filmov v maďarskom 
a slovenskom jazyku na podporu 
výučby profesie. Film bude mať za 
úlohu pomôcť naučiť sa základy 
profesie kovopriemyslu a pomá-
hať obľúbiť si ju zábavnou formou. 
Ďalej zrelaizuje rôzne študentské 
súťaže v  záujme popularizácia 
profesie, rozvoj motivačných 
schém pre absolventov so zapoje-
ním firiem s cieľom zamestnať sa 
u tých na osi M3-R2, organizova-
nie školení v oblasti sebapoznania 
a duševného rozvoja na podporu 
hľadania a získania zamestnania, 
organizovanie tematických wor-
kshopov pre profesionálny rozvoj 
odborného tímu partnerov.

Partner projektu zo SR Stredná 
odborná škola – Szakközépiskola, 
Fiľakovo zastrešuje prípravu žia-
kov od dvojročného odborného 
učilišťa v odbore strojárska vý-
roba pre uchádzačov s neúplným 
základným vzdelaním, cez troj-
ročné učebné odbory v klasických 
strojárskych, elektrotechnických, 

technicko-ekonomických a sto-
lárskych profesiách s nadväzujú-
cim dvojročným nadstavbovým 
štúdiom až po štvorročné študijné 
odbory s maturitou a študijných 
odborov s odborným výcvikom. 
Vzhľadom na charakter vzdelá-
vania na stredných odborných 
učilištiach (trojročných študij-
ných odboroch) v dvojtýždňových 
vyučovacích cykloch, kapacita 
školy pre tento typ vzdelávania 
umožňuje vychovávať až 480-500 
žiakov v areáli školy s maximál-
nym počtom internátne ubyto-
vaných žiakov cca 100. Odlišný 
pomer počtu hodín odborného 
výcviku (odbornej praxe) a po-
žiadavky na technické vybavenie 
učební pre rôzne typy štúdia však 
umožňujú prijímať len nižší po-
čet uchádzačov a neustále hľadať 
nové možnosti racionálnejšieho 
využitia priestorov školy, diel-
ní a internátu. Od odovzdania 
nového komplexu budov došlo k 
veľkému počtu reorganizovaní a 
rekonštrukcií interných a exter-
ných priestorov školy vždy podľa 
technických a finančných požia-
daviek a možností zriaďovateľov, 
resp. požiadaviek skvalitnenia vy-
učovania. Stredná odborná škola 

– Szakközépiskola, Fiľakovo rea-
lizáciou projektu zmodernizuje 
stolársku dielňu, ktorá je zásadná 
pre vytvorenie potrebných pod-
mienok na vybavenie študentov 
odbornými schopnosťami, v  rám-

ci projektu sa zaobstará štvor-
stranná fréza a olepovačka hrán 
s frézou. V priemyselnom odvetví 
sú často používané a trh práce si 
vyžaduje znalosti o  ich fungova-
ní. Pomocou moderných strojov 
budú mať študenti príležitosť na-
učiť sa najnovšie techniky, zlepšiť 
si praktické zručnosti, tým si zvý-
šia svoje odborné znalosti a svoju 
konkurencieschopnosť hlavne s 
využitím výhod pri cezhranič-
ných pracovných príležitostiach 
a zlepšiť svoju životnú úroveň 
tým, že budú lepšie pripravení na 
zamestnanie. Na druhej strane 
dosahovanie cieľov napĺňa dopyt 
zamestnávateľov po technicky 
kvalifikovanej pracovnej sile.

Projekt je v  súlade s  cieľmi 
TAPE – zníženie nezamestna-
nosti v  prihraničnom regióne. 
Realizáciou projektu sa zabezpečí 
popularizácia stolárskej profesie 
v kruhu študentov,  a nezamest-
naných, ktorí sú dlhšie mimo trhu 
práce. Získaním týchto zručností 
sa im otvoria nové možnosti na 
trhu práce.
Tento projekt je spolufinancovaný z 
Programu spolupráce INTERREG 
V-A Slovenská republika -Maďar-
sko z prostriedkov EÚ z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja vo výš-
ke 126 382,12 EUR z toho Nógrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
75 016,71 EUR a Stredná odborná 
škola – Szakközépiskola Fiľakovo 
51 365,41EUR.
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