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Dôvodová správa: 
 
V dňoch 7. – 15. septembra 2012 sa konali oslavy Dní mesta Rožňava 2012. 
Súčasťou programu Dní mesta bol po prvýkrát aj Rožňavský jarmok.  
 
Rozpočet Dní mesta 2012 bol prekročený o 587,62 Eur, nakoľko do tohto rozpočtu 
nebol zahrnutý nákup kytice v súvislosti s konaním slávnosti Odovzdávania 
najvyšších mestských ocenení, taktiež v rozpočte neboli zahrnuté poplatky za 
verejnú hudobnú produkciu pre Slovenský ochranný zväz autorský. Rozpočet bol tiež 
prekročený, pretože Rožňavský jarmok otvoril mládežnícky dychový orchester Fanfár 
z partnerského mesta Szerencs. Pre členov tohto orchestra ( 30 ľudí) sa poskytlo 
občerstvenie.  
 
 
V Rožňave, 25. januára 2013     
Vypracoval: Mgr. Peter Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záverečná informatívna správa o priebehu osláv Dní mesta R ožňava 2012 
 
 Dni mesta Rožňava 2012 (DMR) sa konali v termíne od 7. – 15. septembra 
2012.  
 
 Organizačne sa na príprave tohto podujatia podieľal koordinačný tím v zložení: 
 
 Darina Repaská – prednostka MsÚ 
 Mgr. Andrea Klenovská – Kancelária primátora mesta 
 Erika Švedová – Odbor školsta, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ 
 Bc. Petra Annová – Klub mladých Zóna M 
 Mgr. Peter Gallo -  Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ 
 
Do prípravy i samotnej realizácie osláv boli zapojení zamestnanci zo všetkých 
odborov MsÚ, dobrovoľníci zo stredných škôl na území mesta združených v Klube 
mladých Zóna M, pracovníci Technických služieb mesta Rožňava, Mestskej polície 
Rožňava a pracovníci Menších obecných služieb mesta.  
 
 Načasovanie podujatia 
 
V roku 2012 sa takmer všetky podujatia v rámci osláv DMR konali na voľnom 
priestranstve, resp. v priestoroch, ktoré sú schopné prijať veľký počet návštevníkov. 
Základná myšlienka organizovať podujatia pre čo najväčší počet návštevníkov bola 
dodržaná.  
Organizovanie v období, keď je vonku ešte teplo, bola ďalšia z nosných myšlienok, 
prečo zorganizovať DMR v exteriéri.  
 
 Spolupráca jednotlivých zložiek organizujúcich pod ujatie 
 
Na čele osláv stál koordinačný tím, ktorý zabezpečoval celý program, bol 
informovaný o všetkých aktivitách a operatívne riešil vzniknuté problémy. Do 
organizácie boli zapojení pracovníci jednotlivých odborov MsÚ, Technických služieb 
mesta, dobrovoľníci Klubu mladých Zóny M, Mestskej polície Rožňava a pracovníci 
Menších obecných služieb mesta.  
 
Aktivity, do ktorých boli zapojení jednotliví zames tnanci MsÚ: 
 

• Propagácia DMR a Rožňavského jarmoku 
• Výlep plagátov po obciach v okolí mesta 
• Príprava pozvánok na jednotlivé podujatia 
• Zabezpečenie celého priebehu podujatia ( krst knihy, Deň otvorených dverí, 

...) 
• Práca v stane pre návštevníkov 
• Sprevádzanie delegácií a hostí v rámci kultúrneho programu 
• Šoféri služobných vozidiel  
• Príprava akcie Odovzdávanie cien najlepším športovcom roka a Najvyšších 

mestských ocenení 
• Príprava a realizácia akcie Rožňavský jarmok 

 
 



 
Silné stránky:  
 

• nebolo potrebné zapojiť externých pracovníkov za honorár – šetrenie 
prostriedkami mesta 

• pretože sa zamestnanci medzi sebou poznajú boli na jednotlivé úlohy 
nasadení ľudia, ktorý sa do veci rozumejú 

 
Slabé stránky: 

• je potrebné silnejšie personálne obsadenie stanu pre návštevníkov za 
tribúnou 

• potrebné lepšie stráženie stanu Mestskou políciou 
• chýbala „technická čata“ na prenášanie zariadenia medzi jednotlivým 

miestami a pod. 
 

 
Aktivity, do ktorých boli zapojení pracovníci Techn ických služieb mesta 
Rožňava: 
 

• Príprava a realizácia akcie Rožňavský jarmok a DMR 
 
Silné stránky:  

• Skúsenosti s podujatím – operatívne riešenie problémov 
 
Slabé stránky:  

• Absencia služby zo strany Technických služieb mimo pracovnej doby ( po 
13.30 hod.) – v prípade potreby previesť väčší nábytok a pod. 

• Neschopnosť operatívne reagovať mimo pracovnej doby – po 13.30 hod.  
• Zatvorenie kúpaliska, bolo potrebné meniť program a miesto akcie 

Ukončenie leta – je potrebné zlepšiť komunikáciu 
 

Aktivity, do ktorých boli zapojení pracovníci Mests kej polície: 
 

• Služba počas Rožňavského jarmoku a DMR 
• Sprevádzanie pochodu ulicami mesta pri otváraní Rožňavského 

jarmoku 
 
Silné stránky:  

• Štandardne dobrý výkon pri plnení svojich úloh 
• Operatívne reagovanie v prípade potreby  

 
Aktivity, do ktorých boli zapojení dobrovo ľníci z klubu mladých Zóny M: 
 

• Príprava pódia Rožňavského jarmoku a DMR 
• Príprava a práca v stane pre hostí  za javiskom 
• Operatívne riešenia problémov – v prípade potreby rýchleho nákupu, 

zabezpečenia podkladov a pod. 
• Fotodokumentácia podujatia 

 



 
Silné stránky: 
 

• Dobrovoľnícka práca, ktorú študenti vykonávali na vysokej úrovni 
• Zapálenosť pre vec, v budúcnosti je potrebné s týmto typom práce 

uvažovať koncepčne 
 
Aktivity, do ktorých boli zapojení pracovníci Menší ch obecných služieb: 
 

• Realizácia prípravných prác na Rožňavskom jarmoku a DMR  
• Upratovanie po skončení podujatí 
• Operatívna pomoc pri neočakávaných problémoch 

 
 

Miestne zvládnutie jednotlivých akcií DMR 
 

Počas DMR prebiehalo v jednotlivé dni aj niekoľko akcií súčasne. Komunikácia 
medzi jednotlivými pracovníkmi zabezpečujúcimi podujatie bola dobrá, nedochádzalo 
k nedorozumeniam.  
 
Najväčšou komplikáciou bolo zvládnuť fotodokumentáciu pri akciách prebiehajúcich 
v jednom čase, zapojením zamestnancov úradu bol aj tento problém kladne 
vyriešený.  
 
Silné stránky:  
 

• Komunikácia medzi ľuďmi na jednotlivých podujatiach 
• Operatívne reagovanie – problém s vyhotovovaním fotodokumentácie 
 

Slabé stránky: 
 

• Je potrebné do služby s vozidlami mesta zapojiť väčší počet 
pracovníkov – šoférov, trojdňová služba je veľa pre jedného 
zamestnanca 

• Zlepšiť komunikáciu medzi organizátormi Rožňavského jarmoku 
a DMR, resp. vylúčiť, aby jeden zamestnanec dostal úlohy na oboch 
podujatiach 

• Je potrebné zabezpečiť tím, ktorý bude informovať o jednotlivých 
akciách, vyhotovovať z nich správy a publikovať ich na webovej stránke 
mesta, resp. ich poskytovať médiám na publikovanie 

 
Propagácia podujatia 

 
DMR a Rožňavský jarmok bolo propagované niekoľkými spôsobmi: 
 
Informatívne plagáty a webová stránka mesta 
 
Podujatia boli propagované vo dvoch vlnách: 1. všeobecný informatívny plagát 
o dátume DMR a Rožňavského jarmoku, 2. programový plagát DMR a Dní mesta. 
 



Jednotná forma plagátov bola dodržaná, líšil sa od nej plagát Rožňavského jarmoku, 
nakoľko pracovníci reklamnej agentúry, ktorí vyhotovovali plagát neodporučili tento 
plagát vyrobiť v rámci jednotnej formy DMR kvôli tomu, že by si ho ľudia nevšimli. 
 
Na stránke mesta boli zverejnené programy jednotlivých dní, boli priebežne 
aktualizované.  
 
Silné stránky: 

• Jednotnosť plagátov 
• Operatívna aktualizácia programu na webovej stránke mesta 
 

Slabé stránky: 
 

• Slabá propagácia – text v programoch nebol napísaný tak, aby si návštevníci 
urobili konkrétnu predstavu o podujatí – napr. podujatie Ukončenie leta 

• Absencia tímu, ktorý bude informovať o jednotlivých akciách, vyhotovovať 
z nich správy a publikovať ich na webovej stránke mesta, resp. ich poskytovať 
médiám na publikovanie 

• Nesúlad informácií na plagátoch a na webovej stránke mesta 
 
Médiá a súkromné webové stránky 
 
Komunikácia s médiami a súkromnými webovými stránkami bola dobrá, pri 
aktualizácii programu reagovalo mesto aj mediálni partneri rýchlo a bez zbytočného 
odkladu.  

 
Vyhodnotenie kladov a záporov jednotlivých podujatí  DMR 
a Rožňavského jarmoku 

 
Piatok, 7. september 2012  – Notárska komora SR a Notárska komora MR 
 

Silné stránky Slabé stránky 
Dôstojné podujatie, ktoré otvorilo DMR Podujatie organizovala Slovenská 

notárska komora – mesto muselo 
operatívne riešiť požiadavky 
organizátora, nesúlad organizačných 
požiadaviek zúčastnených strán 

Výborné zvládnutie podujatia zo strany 
mesta 

 

 
Sobota, 8. septembra 2012 – Stretnutie dychových or chestrov 
 
Podujatie Stretnutie dychových orchestrov sa neuskutočnilo, nakoľko verejnosť 
ignorovala výzvy zapojiť sa do tohto projektu.  
 
Nedeľa, 9. september 2012  – Ukončenie leta 
 

Silné stránky Slabé stránky 
Podujatie, ktoré malo dať bodku za 
akciami na kúpalisku, ktoré počas celého 

Nezáujem o podujatie zo strany občanov 
mesta 



leta zabezpečoval Klub mladých Zóna M 
Myšlienka podujatia, ktoré malo svoj 
vývoj 

Predčasné zatvorenie kúpaliska – vznikol 
rad problémov s riešením podujatia 
v Multifunkčnej telocvični 

Zapojenie dobrovoľníkov zo Zóny M  
Výborne zvládnuté podujatie zo strany 
dobrovoľníkov zo Zóny M 

 

Operatívne riešenie problému 
s predčasným zatvorením kúpaliska 

 

 
Pondelok, 10. september 2012 – De ň otvorených dverí pre základné školy 
a materské školy 
 

Silné stránky Slabé stránky 
Zaujímavé podujatie pre deti Problémy s dodržaním časového plánu 

zo strany škôl 
Vysoká účasť zo strany škôl  
Dobrá komunikácia medzi odborom 
školstva a školskými zariadeniami 

 

Osobná účasť vedenia mesta počas 
celého dňa 

 

Starostlivosť o deti – pitný režim  
 
Utorok, 11. september 2012 – De ň otvorených dverí pre verejnos ť 
 

Silné stránky Slabé stránky 
Personálne dobre zvládnutá akcia Nezáujem o podujatie zo strany občanov 

mesta 
 Do budúcnosti je možné pripraviť viac 

zaujímavých informácií a rozšíriť 
prehliadku o ďalšie priestory 

 
Streda, 12. september 2012 – Krst knihy o Rož ňave 
 

Silné stránky Slabé stránky 
Kvalitne pripravené podujatie Komunikácia zo strany vydavateľstva 

smerom k mestu 
Možnosť zakúpiť si knihu za zvýhodnenú 
cenu 

Zosúladenie pozvánok medzi mestom 
a vydavateľstvom 

 Slabá informovanosť o možnosti zakúpiť 
si knihu na Rožňavskom jarmoku 

 
Štvrtok, 13. september 2012 – piatok 14. september 2012 – Rožňavský jarmok  
 

Silné stránky Slabé stránky 
Otvorenie jarmoku sprievodom 
s dychovým orchestrom 

Sťažnosti na znečistenie detského 
ihriska pri toaletách 

Zapojenie škôl do programu jarmoku Slabé personálne obsadenie stanu pre 
hostí 



Stan pre hostí + stan na prezliekanie Stráženie stanu Mestskou políciou 
Zapojenie dobrovoľníkov zo Zóny M Absencia vyhradených miest pre 

oceňovaných športovcov v hľadisku 
Starostlivosť o delegácie a ostatných 
hostí prostredníctvom sprievodcov 

Program Rožňavského jarmoku nebol 
vyvesený v priestore konania jarmoku 
a programu 

Stanovisko zvukára nebránilo vo výhľade 
na javisko 

Označenie organizátorov DMR 
a Rožňavského jarmoku 

Výzdoba javiska prostredníctvom 
dobrovoľníkov zo Zóny M 

Absencia technickej čaty – prenášanie 
nábytku a pod. 

Zaujímavý program zo strany škôl Zamestnanci majúci úlohy na DMR mali 
úlohy paralelne aj na Rožňavskom 
jarmoku 

Vyhodnotenie najlepších športovcov na 
verejne prístupnom mieste, vysoká účasť 
divákov 

Absencia kultúrneho programu 
v posledný deň Rožňavského jarmoku 

Koordinácia pri stavaní javiska zo strany 
Technických služieb mesta a koordinácia 
stavaní stanov pre hostí 

 

Starostlivosť o delegácie – 
sprievodcovia, autá, program, ... 

 

 
Sobota – 15. september 2012 – Najvyššie mestské oce nenia 
 

Silné stránky Slabé stránky 
Zapojenie škôl do organizácie 
slávnostného obeda 

Termín slávnosti - je potrebné ju 
presunúť na prvý deň DMR 

 Personálne obsadenie 
 Obsluha hostí pri slávnostnom obede 
 Organizovanie slávnostného obeda 
 Nezáujem zo strany poslancov 

o slávnosť 
 
 
Záverečné zhrnutie: 
 
Dni mesta Rožňava a Rožňavský jarmok bolo úspešné podujatie bez väčších pre 
návštevníkov viditeľných problémov či nedostatkov.  
 
Veľkým plusom bola zmena mesiaca v ktorom sa slávnosť DMR organizovala. 
Organizátori v súvislosti so zmenou času konania DMR očakávali vyššiu účasť. Mimo 
dní v ktoré sa konal Rožňavský jarmok, bola ale táto účasť stále minimálna.  
 
Slabý záujem o organizovanie, či samotnú účasť na podujatiach bol taktiež zo strany 
poslancov MZ. Drvivá väčšina poslancov MZ taktiež nepotvrdzovala účasť na 
podujatiach na pozvánky, dôsledkom čoho dochádzalo k plytvaniu finančnými 
prostriedkami mesta pri príprave podujatí – napr. slávnostný obed pre ocenených 
najvyššími mestskými oceneniami.  
 



Do budúcnosti je potrebné uvažovať o skrátení osláv DMR na menej dní, takisto je 
potrebné účasť všetkých hostí písomne potvrdzovať, aby sa zabránilo plytvaniu 
finančných prostriedkov mesta.  
 
Plusom je organizovanie podujatí zo strany Klubu dôchodcov v Rožňave, škôl na 
území mesta či Centra voľného času.  
 
Množstvo finančných prostriedkov sa taktiež ušetrilo využitím dobrovoľníckej práce 
študentov rožňavských stredných škôl prostredníctvom Klubu mladých Zóny M. Do 
budúcnosti je potrebné s týmto typom práce uvažovať koncepčne.  
 
Pri zabezpečovaní slávnostného obeda pre ocenených najvyššími mestskými 
oceneniami je tiež potrebné uvažovať o zapojení ďalších škôl a posilnení 
personálneho obsadenia pri príprave slávnostného obeda.  
 
V súvislosti s organizovaním Rožňavského jarmoku je potrebné pracovať na systéme 
rozmiestňovania altánkov, stolov, lavíc pre predávajúcich, ktoré umiestňujú mimo 
zakúpených predajných miest. Treba tiež počítať s umiestnením týchto altánkov, 
stolov či lavíc do plánov resp. ich rozmiestňovanie spoplatniť.  
 
Umiestňovanie mobilných toaliet je tiež potrebné zabezpečiť na také miesta, ktoré sú 
osvetlené verejných osvetlením.  
 
Stany pre hostí, umiestnené za javiskom, boli veľkým prínosom. Boli pokojným 
miestom pre posedenie hostí či organizátorov podujatí, občerstvenie či prezliekanie 
účinkujúcich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


