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Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Fiľakovo 
na roky 2022 - 2030 

 
v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 v aktuálnom znení 

VÚC/skupina obcí/mesto/obec Fiľakovo 

Zadávateľ tvorby stratégie Mesto Fiľakovo 

Identifikácia územnej/-ných 
samospráv/-y, pre ktorý/-é sa 
dokument spracováva 

k.ú. Fiľakovo, k.ú. Fiľakovské Kováče 

Plánovacie obdobie 2022 - 2030 

Navrhovaný/menovaný gestor 
spracovania PHRSR a jeho 
kontaktné údaje 

Mgr. Attila Agócs, PhD., Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 
986 01  Fiľakovo, primator@filakovo.sk  

Navrhovaný/menovaný koordinátor 
prípravných prác spracovania 
PHRSR a jeho kontaktné údaje 

Ing.arch. Erika Anderková, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 
25, 986 01  Fiľakovo, erika.anderkova@filakovo.sk   

Členovia prípravného 
tímu/spracovatelia vstupnej správy 

Mgr. Attila Agócs, PhD. – primator@filakovo.sk 
Mgr. Attila Visnyai – zástupca primátora, 
attila.visnyai@filakovo.sk 
PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ, 
andrea.magyelova@filakovo.sk 
Ing. Judita Mihályová – hlavná kontrolórka mesta, 
Judita.mihalyova@filakovo.sk 
PhDr. Zoran Ardamica, PhD. – vedúci odd. školstva, kultúry 
a športu, zoran.ardamica@filakovo.sk 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci odd. vnútornej správy, 
norbert.gecso@filakovo.sk 
Ing. Ivan Vanko – vedúci odd. výstavby, ŽP a stratégie rozvoja; 
ivan.vanko@filakovo.sk  
Mgr. Gabriel Benčík – náčelník MsP Fiľakovo, 
gabriel.bencik@filakovo.sk 
Ing. Zoltán Varga – vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta, 
zoltan.varga@filakovo.sk 
Ing.arch. Erika Anderková – vedúca ref. stratégie a rozvoja, 
erika.anderkova@filakovo.sk 
 

 
A. Základné údaje o PHRSR 

 

1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať 

1.1. Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

1. Podmienka zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
2. Naplnenie platného Programu rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023 na 97% (neuskutočnené 
projekty na tému: ÚPN CMZ, kreatívny priemysel a cyklotrasa geoparku) 
3. Identifikované nové priority a strategické ciele, zmena vízie v zmysle národných priorít Agendy 30 a 
návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, na nové programové obdobie regionálnej politiky 
EÚ a nové rozvojové priority EÚ  

1.2. Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje 
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Nový strategický dokument mesta bude riešiť zadefinované problémy a výzvy: nepostačujúci 
hospodársky rozvoj, chýbajúca resp. nevyhovujúca dopravná a technická infraštruktúra v regióne 
a priamo v meste (cesty, železničná trať, cyklo doprava, zastaralý verejný vodovod, nekompletná 
kanalizácia, tepelné zariadenia pre výrobu a rozvod tepla na sídliskách, optické káble); nevyhovujúci 
stavebno-technický stav objektov z hľadiska energetickej hospodárnosti verejných budov 
(vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, budovy MsÚ); odliv vzdelaných obyvateľov, kvalifikovaných 
pracovných síl; povodňové riziko; chýbajúca infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas; 
dobudovanie služieb a infraštruktúry podporujúcich kultúrne dedičstvo, komunitný rozvoj a udržateľný 
cestovný ruch; chýbajúca digitalizácia verejnej správy; nedokončená revitalizácia verejných 
priestranstiev    

1.3. Hlavné  ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie 

Ciele: strednodobý rozvojový dokument mesta Fiľakovo bude hľadať riešenia na zadefinované 
problémy podľa možnostiach nového programového obdobia a nových rozvojových priorít Európskej 
únie.  
Predbežná vízia: Fiľakovo je lídrom užšieho regiónu z pohľadu kvality života jeho obyvateľov, 
s pracovnými príležitosťami, konkurenčným prostredím v meste ktorom spokojne spolunažívajú 
obyvatelia, ktorým sa vytvoria podmienky na dôstojné bývanie, kultúrne a športové aktivity 
v kvalitnom a bezpečnom prostredí pre život. 

2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu 

2.1. Charakter dokumentu 

PHRSR mesta Fiľakovo na roky 2022 – 2030 bude nový strategický dokument. 

2.2. Body obsahu PHRSR 

Predbežný obsah PHRSR mesta Fiľakovo: 
Úvod – základné východiská procesu tvorby PHRSR, personálne zabezpečenie, informácia 
o prípravných prácach, návrh harmonogramu tvorby a predbežná identifikácia kľúčových partnerov; 
Analytická časť – presná identifikácia riešeného územia, partnerov, zber a triedenie údajov: sociálno-
ekonomická analýza, územno-technická analýza, prírodno-environmentálna analýza, SWOT analýza, 
spracovanie inventarizačnej, analytickej a prognostickej časti; 
Strategicko–programová časť – definitívne určenie vízie rozvoja a hlavného cieľa, určenie rozvojovej 
stratégie vrátane cieľov a priorít rozvoja, definovanie cieľov, priority rozvoja, zoznamu opatrení 
a aktivít podľa prioritných oblastí;  
Realizačno-finančná časť – inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, stanovenie 
zoznamu úloh a harmonogramu implementácie, komunikačnej stratégie, nastavenie systému 
financovania a monitorovania, zostavenie plánu využitia zdrojov vrátane finančného plánu 
implementácie stratégie, zadefinovanie Akčného plánu na reálne obdobie;  
Záver 
Prílohy 

2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie 
regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí) 

Riešené územie: celé katastrálne územie mesta Fiľakovo a časť katastrálneho územia obce Fiľakovské 
Kováče. 

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele 
a geografický rozmer PHRSR 

Neuvažuje sa s variantným riešením návrhu stratégie vzhľadom na definované impulzy, výzvy, 
problémy, ciele a geografický rozmer. 
 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za 
jednotlivé kroky  

Fáza/ 
Krok 

Obsah Začiatok 
fázy 

Koniec 
fázy 

Zodpovedná 
osoba/partner 
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1 Identifikácia potreby a impulzov 
vypracovania PHRSR a rozhodnutie o začatí 
prípravných prác 

01/2022 02/2022 Gestor PHRSR 

2 Prípravné práce, spracovanie a schválenie 
vstupnej správy 

03/2022 04/2022 Gestor PHRSR 

3 Inventarizačná, analytická a prognostická 
fáza tvorby PHRSR 

05/2022 08/2022 Gestor PHRSR 

4 Stanovenie vízie, strategického smerovania, 
priorít a strategických cieľov PHRSR 

09/2022 10/2022 Gestor PHRSR 

5-6 Návrh vlastnej stratégie a nastavenie 
implementácie, financovania, monitorovania 
a vyhodnocovania PHRSR, ukončenie 
procesu SEA 

11/2022 01/2023 Gestor PHRSR 

7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR 02/2023 02/2023 Gestor PHRSR 

5. Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom  

Názov dokumentu  Subjekt, ktorý 
dokument 
obstaral/schvaľoval 

Časové 
zameranie 

Relevantnosť 
k spracovávanému 
PHRSR 

Národné priority implementácie 
Agendy 30 

Úrad vlády SR Do roku 2030 Vysoká miera 

Vízia a stratégia rozvoja SR 2030 
(návrh) 

Úrad vlády SR  Do roku 2030 Vysoká miera 

Partnerská dohoda 2021 – 2027 
(návrh) 

Úrad vlády SR Do roku 2030 Vysoká miera 

Nízko uhlíková stratégia pre rozvoj 
SR do roku 2030 s výhľadom do roku 
2050 

Úrad vlády SR Do roku 2030 
s výhľadom do 
roku 2050 

Vysoká miera 

Zelenšie Slovensko – Stratégia 
environmentálnej politiky SR do roku 
2030 

Úrad vlády SR Do roku 2030 Vysoká miera 

PHSR BBSK Úrad BBSK Platný dokument Vysoká miera 

Územný plán veľkého územného 
celku Banskobystrického kraja 

Úrad BBSK Platný v znení 
všetkých 
doplnení 

Vysoká miera 

Ostatné strategické dokumenty 
BBSK 

Úrad BBSK Platné Stredná miera 

Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Fiľakovo 

Mesto Fiľakovo Do roku 2022 
pripravuje sa 
nový 

Vysoká miera 

Program rozvoja bývania mesta 
Fiľakovo 

Mesto Fiľakovo Do roku 2023 Vysoká miera 

Územný plán mesta Fiľakovo Mesto Fiľakovo Platný v znení 
všetkých 
doplnení 

Vysoká miera 

Ostatné rozvojové dokumenty mesta 
Fiľakovo 

Mesto Fiľakovo Platné Stredná miera 

6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 
B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR 
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1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje 

Finančné zdroje V rozpočte mesta sa neuvažuje s finančnými prostriedkami na 
prípravu a spracovanie PHRSR, resp. financovanie v rámci 
úspešného projektu mesta „Podpora rozvoja a optimalizácie 
verejných politík v samosprávach okresu Lučenec“ 

Ľudské zdroje Dokument bude vypracovaný aktérmi: gestor, koordinátor, 
vedúci oddelení MsÚ, riaditelia mestských spoločností, 
poslanci MZ, sociálno-ekonomickí partneri pôsobiaci na území 
mesta. 

Materiálne zdroje Materiálno-technické vybavenie poskytne MsÚ Fiľakovo 

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

Očakávané výstupy/efekty: určená hlavná vízia mesta Fiľakovo na ďalšie obdobie, riešenie aktuálnych 
problémov, projektové zámery pre jednotlivé oblasti, časový a implementačný plán, medzisektorová 
spolupráca s partnermi, zadefinované priority mesta Fiľakovo do roku 2030, nové možnosti získania 
externých finančných zdrojov,  

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR 

Personálne riziko: zapojenie nedostatočného počtu zainteresovaných osôb na tvorbe dokumentu, 
nedostatočný záujem jednotlivých aktérov zúčastnených na tvorbe dokumentu, nedostatočné 
zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do procesu tvorby dokumentu. 
Riziko omeškania plnenia harmonogramu: krátke termíny pre plnenie jednotlivých fáz, predĺženie 
procesu posudzovania SEA, šírenie pandémie COVID-19. 
Riziko nepripravenosti záväzných strategických dokumentov z ktorých čerpá PHRSR. 
Riziko nepripravenosti čerpania finančných prostriedkov. 
Riziko vplyvu na životné prostredie, ktoré môže nastať až pri samotnej realizácii konkrétneho 
projektu. 
Riziko zmeny politických priorít. 
Riziko pandémie COVID-19 a jeho vplyv na ekonomický vývoj na území SR. 
 

 
C. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane 
jej združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC 

Samospráva mesta Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, sociálno-ekonomickí partneri 

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 

Obyvatelia mesta Fiľakovo 

1.3. Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia 
partnera 

Hlavná motivácia 
partnera pre 
spoluprácu 

Kapacita pre 
zapojenie do 
tvorby PHRSR 

Návrh 
inštitucionalizácie 
partnerstva resp. 
využitia existujúcej 

Návrh kľúčových 
fáz zapojenia 
partnera 

Zástupcovia MŠ, 
ZŠ, ZUŠ v  
zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
mesta 

Identifikácia 
problémov, návrh 
riešení, spoločný 
záujem o rozvoj 
mesta 

Naštudovanie 
a pripomienkovan
ie spracovaných 
materiálov, 
SWOT analýza, 
návrh stratégie 

Navrhnúť spôsob 
inštitucionalizované
ho zapojenia 
partnera do tvorby 
a implementácie 
PHRSR 

Navrhnúť, 
v ktorých fázach 
tvorby 
a implementácie 
PHRSR bude 
partner hlavne 
zahrnutý 

Hradné múzeum 
vo Fiľakove 
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Mestské 
kultúrne 
stredisko 
Fiľakovo 

Filbyt s.r.o. 

VPS Fiľakovo 

Nezábudka n.o. 

Mestská polícia 
Fiľakovo 

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby 
stratégie 

Mgr. Attila Agócs 

Koordinátor 
prípravných prác  

Ing.arch. Erika Anderková 

Koordinátor 
tvorby stratégie 

Ing.arch. Erika Anderková 

Členovia 
riadiaceho 
výboru 

Mgr. Attila Agócs, PhD. – primator@filakovo.sk 
Mgr. Attila Visnyai – zástupca primátora, attila.visnyai@filakovo.sk 
PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ, andrea.magyelova@filakovo.sk 
Ing. Judita Mihályová – hlavná kontrolórka mesta, 
Judita.mihalyova@filakovo.sk 
 
 

Tím pre 
koordináciu 
tvorby 
a implementácie 

PhDr. Zoran Ardamica, PhD. – vedúci odd. školstva, kultúry a športu, 
zoran.ardamica@filakovo.sk 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci odd. vnútornej správy, norbert.gecso@filakovo.sk 
Ing. Ivan Vanko – vedúci odd. výstavby, ŽP a stratégie rozvoja; 
ivan.vanko@filakovo.sk  
Mgr. Gabriel Benčík – náčelník MsP Fiľakovo, gabriel.bencik@filakovo.sk 
Ing. Zoltán Varga – vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta, 
zoltan.varga@filakovo.sk 
Ing.arch. Erika Anderková – vedúca ref. stratégie a rozvoja, 
erika.anderkova@filakovo.sk 
 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy 

Pracovné tímy v strategicko-plánovacích 
regiónoch a ich koordinátori 

Tematické pracovné tímy a ich koordinátori 

 
 
Pracovný tím pre územie mesta Fiľakovo, 
gestor Mgr. Attila Agócs, PhD. 

Pracovný tím VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT, CR – 
koordinátor: PhDr. Zoran Ardamica, PhD.; členovia: 
Mgr. Illés Kósik Andrea, Ing. Valéria Budaiová, Mgr. 
Zsuzsanna Szvorák, Mgr. Štefan Újpál, Mgr. Ildikó 
Kotlárová, Bc. František Mojzeš 

Pracovný tím SOCIÁLNA OBLASŤ, ZAMESTNANOSŤ, 
ZDRAVOTNÍCTVO – koordinátor: JUDr. Norbert 
Gecso; členovia Ing. Mária Veliká, Jozef Tankina, 
Alexander Mede, Bc. Pavel Botos, Mgr. Mária 
Zupková, Mgr. Renáta Erdélyiová, Mgr. Svetlana 
Bystrianská 

Pracovný tím STRATEGICKÁ A DOPRAVNÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – 
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koordinátor: Ing. Ivan Vanko; členovia: Ing. Gréta 
Kuzmová, Ing. Štefan Estergomi, Ladislav Flachbart, 
Ing. Tibor Tóth, Ing. Peter Molnár 

Pracovný tím MODERNÁ SAMOSPRÁVA, 
BEZPEČNOSŤ – koordinátor: Mgr. Gabriel Benčík; 
členovia: Ing. Lóránt Varga, Mgr. Dáša 
Paszkiewiczová, Margita Oroszová, PhDr. Róbert 
Rubint, Tibor Baros 

Pracovný tím PODNIKANIE, DIGITALIZÁCIA 
A INOVÁCIA – koordinátor: Ing Zoltán Varga; 
členovia: Ing. Ladislav Fehér, Zoltán Anderko, 
František Bial, Ing. László Kerekes, Ladislav Tóth 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a doplnení niektorých zákonov 

Mesto Fiľakovo, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Okresný úrad Lučenec, dotknuté 
orgány štátnej správy, priľahlé susediace katastrálne územia dotknutých obcí 

3. Dotknuté susedné štáty 

Mesto Fiľakovo so svojim územím patrí do regiónu Novohrad, ktorá susedí s Maďarskom. Strategický 
dokument PHRSR mesta Fiľakovo pre roky 2022 – 2030 nezasahuje do územia tohto štátu. Dokument 
počíta so spoluprácou v oblasti cezhraničných projektov zameraných na budovanie spoločného 
partnerstva, výmenu skúseností, propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, rozvoj infraštruktúry 
v prihraničnej oblasti. 

 

 


