
 
Správa o stave kroniky mesta Rožňava 

 
Kronikou mesta sa všeobecne rozumie pamätná kniha obsahujúca písomné zápisy 
a dokumentačné materiály členené do jednotlivých tematických celkov za obdobie jedného 
roka, od počiatku zápisov po súčasnosť. Prílohou kroniky môže byť doplňujúca sprievodná 
dokumentácia a fotodokumentácia. 
Poslaním kroniky je ochrana spoločensko-kultúrno-historického dedičstva mesta a zachovanie 
informácií celomestského významu pre potreby súčasnej i budúcej generácie. Kronika 
prispieva k rozvoju historického a spoločenského povedomia obyvateľov mesta 
a k prezentácii života mesta v rámci širšieho spoločenského kontextu. Úlohou kroniky je 
vecne /písomne i obrazom/ zaznamenávať správy a údaje, ktoré podávajú komplexný obraz 
o živote mesta vo všetkých úsekoch jeho činnosti, najmä spoločenského, ekonomického, 
kultúrneho  a športového života. Významné udalosti celomestského charakteru sa 
zaznamenávajú na základe neskreslene spracovaných pravdivých a objektívnych podkladov 
o dianí v meste. 
 
Na základe uznesenia MZ č. 66/2011  zo dňa 7. 3. 2011 bola vykonaná kontrola stavu kroniky 
mesta Rožňava. 
Kronikárka mesta Rožňava, pani Oľga Benediktyová bola do funkcie menovaná uznesením 
MZ č. 173/2007 zo dňa 9. 8. 2007. Dňa 10. 8. 2007 bola uzavretá dohoda o vykonaní práce na 
spracovanie písomných záznamov za roky 2006 a 2007, rozsah práce 300 hodín, termín 
vykonania práce od 13. 8. 2007 do 31. 12. 2007 a do 15.4.2008. Za vykonanie práce 
v dohodnutej kvalite a lehote bola dohodnutá odmena vo výške 5 000 Sk mesačne. 
S menovanou bola dňa 12. 10. 2007 uzavretá dohoda o pracovnej činnosti, podľa ktorej bol 
dohodnutý druh pracovnej činnosti – spracovanie písomných záznamov do Kroniky mesta 
Rožňava a doplňujúcej dokumentácie rok 2006 a rok 2007. Platnosť dohody bola určená do 
31.12.2007 a do 15.4.2008. Dohodnutá odmena bola vo výške 5000 Sk mesačne. Dohodou 
o zmene pracovnej činnosti zo dňa 31.12.2008 sa zmenila suma 5 000 Sk na 165,97 €. Dňa 
24. 6. 2009 bola uzavretá dohoda o zmene pracovnej činnosti, v ktorej bolo dohodnuté, že 
zápis za rok 2009 sa vykoná do 30. 6. 2010. Dodatkom zo dňa 30. 6. 2010 sa rozsah pracovnej 
činnosti upravil nasledovne: zápis za rok 2010 sa vykoná do 30. 6. 2011.   
Do doby existencie mestskej rady sa zápisy do kroniky schvaľovali v mestskej rade. Od 
zrušenia mestskej rady sa zápisy do kroniky mesta schvaľujú v komisii  vzdelávania, kultúry, 
mládeže a športu. 
Aktuálne  k zviazaniu sú odovzdané zápisy za roky 2008 a 2007. Za rok 2009 sa zápis mal 
vykonať do 30. 6. 2010. Na internetovej stránke mesta Rožňava je zverejnený zápis do 
kroniky mesta za roky 2006, 2007, 2008 a 2009. 
Kronika mesta od  zvolenia novej kronikárky  /od roku 2007/  sa nepíše ručne, ako sa písala 
v predchádzajúcich rokoch, ale počítačom a text sa vytláča na tlačiarni. Kvalita tlače nie je 
kvalitná, papier je obyčajný, kancelársky. Každý rok zápisu má inú formu. Okrem textu ju 
netvoria žiadne prílohy, resp. fotografie. 
Kronika sa skladá z nasledovných častí: 

1. Demografický vývoj 
2. Kaleidoskop udalostí v meste 
3. Ekonomika a hospodárstvo 
4. Samospráva mesta 
5. Kultúrne a spoločenské akcie 
6. Zdravotníctvo a sociálna oblasť 
7. Šport 



8. Vybrané údaje 
9. Počasie, požiare, mimoriadne udalosti 
10. Zoznam osobností, ktoré majú vzťah k mestu Rožňava ( narodenie, úmrtie, 

pochovanie, štúdium, pôsobenie )  
 
Časti 1-9 sú za rok 2006 obsiahnuté na 23 stranách, 10. časť tvorí 10 strán. 
Časti 1-9 sú za rok 2007 obsiahnuté na 21 stranách, 10. časť tvorí 16 strán. 
Časti 1-9 sú za rok 2008 obsiahnuté na 27 stranách, 10. časť tvorí 9 strán. 
Časti 1-9 sú za rok 2009 obsiahnuté na 22 stranách, 10. časť tvorí 10 strán. 
 
Bol vykonaný prieskum kroník porovnateľných miest, ktoré  sú k nahliadnutiu na internete . 
Napríklad mestá  Dolný Kubín - kronika mesta za 1 rok zápis  v rozsahu 134 strán, Handlová 
194 strán, Malacky 109 strán... 
Kronika mesta Trenčín je doplnená o fotografie z jednotlivých udalostí, čo  pre  zachovanie 
historického dedičstva pre budúce generácie by bolo  podľa nášho názoru prínosom aj pre 
kroniku nášho mesta. 
 
Doporučenia: 

1. Schváliť VZN  o kronike mesta 
2. Prehodnotiť   dohodu o pracovnej činnosti a výšku mesačnej  odmeny pre kronikárku 

mesta  v súvislosti  s rozsahom  zápisov  do kroniky za jednotlivé roky. 
3. Prehodnotiť  možnosť uzatvorenia dohody o vykonaní práce s výplatou  odmeny po 

odsúhlasení predloženého zápisu do kroniky. 
4. Stanoviť podmienky zápisu do kroniky  v dohode o vykonaní práce, ako je rozsah  

zápisu, fotodokumentácia ako súčasť kroniky alebo jej povinnej prílohy, písmo, tlač 
a pod. s cieľom maximálnej  estetizácie výslednej formy kroniky . 

 
Správa   bola prerokovaná v komisii  vzdelávania, kultúry, mládeže a športu , ktorá 
doporučila: 

1. vypracovať VZN o kronike mesta 
2. vypovedať dohodu o pracovnej činnosti s kronikárkou mesta k 30.6.2011 
3. vypísať výberové  konanie na kronikárku mesta  od 1.7.2011 

 


