
Správa  o vykonávaní  aktivačných  prác na území mesta Rožňava. 
 
Dňa 4.8.2011 aj  5.9.2011  na mestskom zastupiteľstve v podnetoch pre hlavnú kontrolórku   
bolo uložené   preveriť aktivačné práce  na území mesta   Rožňava. 
 
Dňa 8. 9.2011  bola vykonaná    kontrola  aktivačných prác na území mesta  Rožňava za 
účasti útvaru hlavnej kontrolórky mesta a p. Martina Mikolaja – zodpovedného  pracovníka 
odboru všeobecnej a vnútornej správy, ktorý má na starosti aktivačnú činnosť.  
Priamo v teréne sme navštívili stredisko  koordinátorov   aj  kanceláriu sociálnych 
pracovníkov, ktoré sa nachádzajú na Ulici  akademika Hronca. 
Ďalej sme navštívili kanceláriu sociálnych   pracovníkov na Krátkej ulici, kde sme boli 
oboznámení s pripravovanými aktivitami   na zapojenie mládeže do rôznych aktivít ako napr. 
práca s drevom,  dobudovanie počítačovej miestnosti a pod.  
S koordinátorkou p. Máriou Bernáthovou sme  prešli 4. rajón, ktorý má na starosti. Na ulici 
Marikovského   aktivační pracovníci čistili  od buriny chodníky,  v sobášnej sieni  umývali 
okná, pri  rómskom klube kosili trávu a na Čučmianskej ulici zbierali smeti  a čistili chodníky. 
Každý koordinátor  ráno  rozdelí prácu, zadelí skupiny  pracovníkov a  potom v priebehu dňa  
kontroluje  plnenie pridelených úloh. Na konci  zmeny  dozerá na odloženie  a uskladnenie 
prevzatého náradia. Koordinátori  spolupracujú  s pracovníkmi technických služieb, najmä pri 
odvážaní vyzbieraného odpadu a likvidácii nelegálnych skládok odpadu. Pri obhliadke rajónu 
bolo riešené vyčistenie priestorov za garážami na Ulici kozmonautov, kde bezdomovci 
pravidelne vytvárajú skládku veľkého množstva odpadu. Na Ulici čučmianskej boli 
kontrolované pracovníčky, ktoré už mali prácu vykonanú pred uplynutím pracovného času, 
preto boli poslané na výkon inej práce.  
Nakoľko  každý z koordinátorov   má pomerne rozsiahly rajón , pridelení pracovníci  
vykonávajú viac druhov prác  na  rôznych miestach. Preto  nie je možné každú skupinu  
pracovníkov  pri práci strážiť. Pri nami vykonanej  náhodnej kontrole  neboli zistené 
nedostatky. 
 
Aktivačné  práce v meste  Rožňava sa vykonávajú  na základe uzatvorenej dohody č. 
63/§52/2011 NP V-2 zo dňa 13.7.2011 predmetom ktorej  je úprava práv  a povinností 
účastníkov  dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou menších 
obecných služieb. Úrad práce sa zaviazal  poskytnúť mestu Rožňava príspevok na 
zabezpečenie  výkonu aktivačnej činnosti pre 100 uchádzačov o zamestnanie s týždenným 
pracovným časom  20 hodín a pre  jedného uchádzača o zamestnanie  na koordinovanie  
aktivačnej činnosti s pracovným časom 37,5 hodín týždenne, jedného  uchádzača 
o zamestnanie na koordinovanie  aktivačnej činnosti s pracovným časom 6 hodín týždenne. 
Príspevok  bol mestu poskytnutý aj na úhradu časti nákladov na osobné ochranné  pracovné 
pomôcky, úrazové poistenie uchádzačov vykonávajúcich aktivačnú činnosť a na úhradu  časti 
celkovej ceny  práce zamestnanca, ktorý aktivačnú činnosť organizuje. 
Dohoda vymedzuje  obdobie trvania aktivačnej  činnosti od 13.7.2011 do 31.12.2011 
s pracovnou dobou  v letných  mesiacoch  od 6.00 do 10.00 a od septembra od 7.00 do 11.00 
hod. 

 
Súčasne s projektom z úradu práce je realizovaný aj projekt  pre 150 uchádzačov  
o zamestnanie , ktorí majú  pracovno-právny vzťah k mestu Rožňava prostredníctvom dohody 
o podmienkach  vykonávania  aktivačnej činnosti  formou menších obecných služieb podľa 
zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Nezamestnaní, 
ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť  cez úrad práce, nemajú s mestom  Rožňava žiadny 
pracovno-právny vzťah.  



Potreba  zamestnať tento počet uchádzačov  vzišla z rokovania na úrovni vedenia mesta  a 
organizácií, ktoré spadajú pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta, ich požiadaviek  
a viacročných skúseností s vykonávaním aktivačnej činnosti  uchádzačmi o zamestnanie. 
Snahou mesta bolo zapojiť do aktivačných prác  čo najviac  uchádzačov o zamestnanie zo 
znevýhodnených  skupín obyvateľov. Aj keď počet nezamestnaných zapojených do projektu 
je spolu 250, tento počet sa v priebehu projektu mení najmä z dôvodu práceneschopnosti, ale 
aj nájdenia si iného zamestnania. 

 
 

Mesto  je rozdelené na 4  rajóny, pričom každý má svojho koordinátora.  Dvaja koordinátori 
pracujú na dohodu o vykonaní práce. 
Aktivačná činnosť je  zameraná na  čistenie verejného priestranstva, upratovacie práce 
v rómskom klube, klube dôchodcov, materských a základných školách, údržbárske práce, 
pomocné práce, kosenie verejného priestranstva, cintorína a údržba kvetinových záhonov.  

 
Rozdelenie rajónov: 
Rajón 1, koordinátor  V. Boldi, Ulice :Kyjevská, Zakarpatská, Edelényská, Alej J.Pavla 
II. Okružná 
Košická pravá strana, Rumunská,Jovická, Štefánika, Ignátha, Cházára, Východná, Zoltána 
Fábryho 
Budovateľská, Pionierov, Medzimylnská, Dobšinského, E.Rótha, Páterova 
Južná, Chalupkova, Garbiarska, Bočná, 9. mája, Kasárenská, 29. augusta, Tehelná, 
Gemerská, Šafárikova 
 
Rajón 2, koordinátorkaV. Kerekešová, ulice : Mierova, Hviezdoslavova, Zlatá, Letná, 
Jarná, Vajanského, Praha -stred, Štítnická, Šafárikova 

Rajón 3, koordinátorka  E. Čižmárová, ulice: J.Kráľa, K.Schoppera, Lipová, Nám. 1. 
mája, Alej A. Kissa, Veľký park Cyrila - Metoda, Akad. Hronca, Tlačiarenská, Betliarska, 
Pod Kalváriou, Tichá Kvetná, Špitálska Štítnická, Póschová záhrada, MsÚ, Poľovnícka 
OKC 

Rajón 4, koordinátorka M. Bernáthová, ulice: Záhradnícka, Kozmonautov, Slnečná, 
Útulná, M.Kukučína, Marikovszkého, J. Brocku, Ružová, Krásnohorská,  Košická,  
Kúpeľná, Hrnčiarska, Kúpele , Čučmianska, Komenského, Zelený strom, Čučmianska 
dlhá, Normova, Jasná, Rómsky klub, Podrákošská, Strmá, Cintorínska, Hornocintorínska, 
Krátka, Klobučnícka, Cintorín, Sama Czabana 

Celkové zaradenie  aktivačných  pracovníkov od 13. 7. do 31. 12. 2011 
1. 1. Rožňavská a.s.           2 osoby 
2. Cintorín                           9 osôb 
3. Poštový doručovateľ       4 osoby 
4. Csemadok                        1 osoba 
5. Kosenie mesto                 4 osoby 
6. Hrabanie mesto                           9 osôb 
7. Námestie                          7 osôb 
8. MŠ                                    9 osôb 
9. TIC                                    1 osoba 
10. MsÚ                         6 osôb 
11. Partnerstvo soc. Inklúzie           1 osoba 



12. Opatrovatelia           6 osôb 
13. TS                             48 osôb 
14. Lesy                           3 osoby 
15. Inkubátor                      4 osoby 
16. ZŠ                                  7 osôb 
17. OKC                               2 osoby 
18. Klub  dôchodcov            2 osoby 
19.Rómsky klub                       1 osoba 
20. čistenie mesta                         91 osôb 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu   2 projekty                          217 osôb 

Z dôvodu dlhodobo nepriaznivého vývoja stavu nezamestnanosti na území mesta Rožňava do 
budúcnosti sa naďalej uvažuje s využívaním projektov na aktiváciu nezamestnaných občanov. 
Počet cca 200 nezamestnaných sa rokmi osvedčil ako pre mesto potrebný. Nakoľko sa od 
januára 2012 očakávajú legislatívne zmeny v oblasti podpory zamestnanosti, budúci rok bude 
závisieť od výhodnosti týchto zmien.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


