
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 26. 04.2018 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  
Monitorovacia správa o plnení Ak čného plánu rozvoja mesta Rož ňava a plnení 
cieľov Programu rozvoja mesta Rož ňava za obdobie 2015 – 2017 
 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1. s ú h l a s í 
 
S vypracovaným monitoringom o plnení Akčného plánu 
rozvoja mesta Rožňava a plnení  
     
 
2. s c h v a ľ u j e  
 
Monitorovaciu správu o plnení Akčného plánu rozvoja 
mesta Rožňava a plnení Programu rozvoja mesta Rožňava 
za obdobie 2015 – 2017, vrátane plnenia Komunitného 
plánu sociálnych služieb ako súčasti Programu rozvoja 
mesta Rožňava. 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 
09.04.2018 
v Komisii ochrany verejného poriadku dňa 
10.04.2018 
v Komisii cestovného ruchu a regionálnej 
politky dňa 10.04.2018 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu dňa 11.04.2018 
v Komisii výstavby, ÚO, ŽP a miestnych 
komunikácii dňa 11.04.2018 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.04.2018 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Jarmila Jánošíková 
Ing. Katarína Valková 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu „Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja 
mesta Rožňava a plnení cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava za 

obdobie 2015 – 2017“ 
 
Legislatívne 
východiská: 

 
Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. 
Novela zákona č.309/2014 Z.z. 
Národná stratégia regionálneho rozvoja slovenskej republiky 
Program rozvoja VÚC KSK 
Stratégia rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022) 
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

------------------ 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Akčný plán rozvoja mesta Rožňava sa realizuje v súlade 
s rozpočtom mesta. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 526/2010 
Z. z., 357/2016 Z. z. 

 
 

Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2017 (ďalej len AP) je krátkodobým rozvojovým 
dokumentom spracovaným v súlade s 3 ročným programovým rozpočtovaním samosprávy 
mesta. Je tak nástrojom na riadenie a usmerňovanie plnenia cieľov a opatrení platného 
Programu rozvoja mesta Rožňava (PRM) na roky 2015 – 2020 (2022). 
 
Akčný plán podlieha procesom monitoringu a aktualizácie podľa navrhovaného 
implementačného mechanizmu stratégie a celého rozvojového dokumentu. 
 
Z tohto dôvodu predkladáme monitorovaciu správu o plnení Akčného plánu rozvoja mesta 
Rožňava a plnení cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017 vrátane 
plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb. 
 
Monitorovacia správa tvorí prílohu k Dôvodovej správe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 09.04.2018 Komisia odporúča schváliť Monitorovaciu správu o 
plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a 
plnení Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 
2015 – 2017, vrátane plnenia Komunitného plánu 
sociálnych služieb ako súčasti Programu rozvoja 
mesta Rožňava. 

Ochrany verejného poriadku: 10.04.2018 Komisia odporúča MZ schváliť Monitorovaciu 
správu o plnení Akčného plánu rozvoja mesta 
Rožňava a plnení cieľov Programu rozvoja mesta 
Rožňava za obdobie 2015-2017, vrátane plnenia 
Komunitného plánu sociálnych služieb ako súčasti 
Programu rozvoja mesta Rožňava. 

Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

10.04.2018 Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky 
súhlasí s  vypracovaným monitoringom o plnení 
Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení a 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
Monitorovaciu správu o plnení Akčného plánu 
rozvoja mesta Rožňava a plnení Programu rozvoja 
mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017, vrátane 
plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb ako 
súčasti Programu rozvoja mesta Rožňava. 

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

11.04.2018 Komisia školstva odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Rožňave: 
1. Súhlasiť s vypracovaným monitoringom o 
plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a 
plnení 
2. Schváliť Monitorovaciu správu o plnení 
Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a o plnení 
Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 
– 2017, vrátane plnenia Komunitného plánu 
sociálnych služieb ako súčasti Programu rozvoja 
mesta Rožňava s tým,  že v opatreniach sa nevypustí 
úloha 7.3.2 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

11.04.2018 Komisia odporúča vypracovaný monitoring o 
plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a 
plnení a zároveň odporúča monitorovaciu správu o 
plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a 
plnení Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 
2015 – 2017, vrátane plnenia Komunitného plánu 
sociálnych služieb ako súčasti Programu rozvoja 
mesta Rožňava. 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

12.04.2018 Finančná komisia po prerokovaní predloženého 
materiálu odporúča MZ súhlasiť s vypracovaným 
monitoringom o plnení Akčného plánu rozvoja 
mesta Rožňava a plnení a odporúča MZ schváliť 
monitorovaciu správu o plnení Akčného plánu 
rozvoja mesta Rožňava a plnení Programu rozvoja 
mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017, vrátane 
plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb ako 
súčasti Programu rozvoja mesta Rožňava. 

 
 
 
 



 

Program rozvoja mesta Rožňava  

2015 – 2020 (2022) 

 
 

 

Akčný plán rozvoja mesta Rožňava – 

Monitoring plnenia Akčného plánu rozvoja mesta 

Rožňava za obdobie 

2015 – 2017 

 
 
 



 

 

Program 1: Podpora zamestnanosti z úrovne samosprávy mesta  
 

CIEĽ 1: Zvýšiť  zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre 

Rožňavčanov.   
 

Opatrenie 1.1: Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení 

zamestnanosti v meste. 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 

Partneri: RPIC, RRA, podniky na území mesta, ÚPSVaR 
 

Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017:       

 

1.1.1 Dobudovať kapacity Mesta (odborné kapacity, ľudské zdroje) pre spoluprácu 
s potenciálnymi investormi, podnikateľmi na podporu rozvoja podnikania. 

Úlohy (2015/2016): 

• Prehodnotiť interné odborné kapacity a spoluprácu v tejto oblasti s RPIC, RRA a dohodnúť 
podmienky spolupráce s externými odborníkmi. Model posilnenia kapacít (interne/externe) 
zakomponovať do rozpočtu na rok 2016 a ďalšie. 

Z.: primátor mesta 
SZ.: prednosta MsÚ, RPIC, RRA 
F: bez nároku na financovanie   
Na základe uznesenia vlády v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava vzniklo 
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o., kde boli vytvorené pracovné pozície 
pre odborné kapacity. Časť úloh sa preniesla časť na tieto externé subjekty. Z RRA mesto 
Rožňava vystúpilo. 

1.1.2 Pripraviť ponuku - nástroje Mesta na uľahčenie začatia investovania   a podnikania 
v meste. 

Úlohy (2015/2016): 

• Vytypovať nové pozemky pre možný rozvoj investícií v meste, zakomponovať ich do 
územného plánu (Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.14; 3.28 – 3.38; 3.39). 

• Prehodnotiť možnosti daňových úľav resp. iných výhod pre podnikateľov/nových 
zamestnávateľov  v meste.  

Z.: primátor mesta 
SZ.: prednosta MsÚ, RPIC, RRA 
F: bez nároku na financovanie 

Zmeny boli zakomponované do aktualizácie územného plánu, plochy v priemyselnej zóne sú 
prenajímané za zvýhodnené sadzby.  

 

1.1.3 Zmapovať možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste, vypracovať 
a realizovať marketingovú stratégiu na pritiahnutie nových investícií do mesta, vrátane 
možností rozvoja odvetvia CR.  

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.13; 1.14; 1.15; 3.38; 3.39).  
(2017) 
Táto úloha bola v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava prenesená na  Koordinačné 
centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o. 
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Opatrenie 1.2: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnateľnosti  v meste. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
Partneri: RPIC, RRA, podniky na území mesta, ÚPSVaR 
 
 
 
 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

       

1.2.1 Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú kapacitu  Priemyselnej zóny (Zásady 

a regulatívy ÚP, 2008 – 1.14).   

Úloha (2015/2016): 

• Výstavba vjazdu do priemyselnej zóny ako predpokladu rozvoja priemyselnej zóny  

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.6).   
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F:  cca 500 tis. EUR, nezaradené v programovom rozpočte 2015 – 2017 (ďalej len PR 2015-2017) 

Viď plnenie v bode 3.2.3 

 

1.2.2 Vytvoriť podmienky pre rozvoj výrobných a skladových plôch východne  pozdĺž cesty I/50 
vo forme rozvojových plôch na zelenej lúke tzv. „greenfield“. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.9).   
(2017 - 2020) 
Úloha zostáva v platnosti. 

 

1.2.3 Iniciovať, pripraviť a realizovať vzdelávacie projekty na podporu rekvalifikácií 
v spolupráci s ÚPSVaR, s RPIC, s RRA v súlade s potrebami trhu práce. 

(2016 – 2020) 
Úloha presunutá na Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o.   
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Program 2: Cestovný ruch a kultúra 
 

CIEĽ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste 

Rožňava. 
 

Opatrenie 2.1: Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov 

rozvoja  kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných služieb. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: subjekty pôsobiace v kultúre a cestovnom ruchu v kraji (KOCR KK,) meste Rožňava a v regióne 
Gemer (TIK, RRA, cestovné agentúry, ubytovacie zariadenia, reštauračné zariadenia, múzeá, Správy NP, 
...), vzdelávacie inštitúcie. 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

2.1.1 Vytvoriť organizáciu destinačného manažmentu pre posilnenie odborných kapacít 
a koordináciu činností v oblasti rozvoja kultúry a CR v regióne s aktívnou účasťou Mesta 
Rožňava. 

(2015/2016) 
Z.:  primátor mesta  
SZ.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ, Krajská organizácia CR Košického kraja (KOCR KK) 
F: 1000 EUR ročne, nezahrnuté v programovom   rozpočte mesta 2015 – 2017 
V súčasnosti prebiehajú úkony spojené so vstupom mesta Rožňava do OOCR Gemer. Úloha 
zostáva v platnosti. 

   

2.1.2 Personálne  a odborne dobudovať organizačnú štruktúru MsÚ Rožňava v oblasti CR  a 
kultúry. 

Úlohy (2016/2017): 

• Zriadiť samostatnú organizačnú jednotku MsÚ s agendou rozvoja CR a kultúry s obsadením 
min. jedného pracovníka na plný úväzok.          

Z.: primátor mesta  
SZ.: prednosta MsÚ            
F: 1000 EUR/mesačne, nezahrnuté v PR 2015-2017    
Úloha zatiaľ nesplnená, zostáva naďalej v platnosti.   

 

2.1.3 Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na rozvoj CR v regióne aj v cezhraničnej 
spolupráci s Maďarskom. 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK            
F: podľa finančných možností výziev na podávanie   projektov 
Úloha aktuálna, v rámci programu Interreg čakáme na  výzvu pre Prioritnú os 1: Príroda a 
kultúra . 
 

2.1.4 Realizovať spoločné vzdelávacie projekty mesto – vzdelávacie inštitúcie -zainteresované 
subjekty CR (spolupráca, vzdelávacie programy, praktického vyučovanie, tréningy 
zručností a pod.). 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK            
F: podľa finančných možností výziev na podávanie   projektov 
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Úloha aktuálna, časť projektov bude realizovaná prostredníctvom Koordinačného centra pre 
rozvoj okresu Rožňava, n.o.. 
 

2.1.5 Realizovať objektívny prieskum návštevnosti mesta Rožňava. 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK 
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Vyhodnocovanie návštevnosti TIK je realizované priebežne počas celého roka. 

 

2.1.6 Zrealizovať prieskum kvality ubytovacích a stravovacích služieb, minimálne prieskum 
spokojnosti návštevníkov týchto zariadení. 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK            
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017  
TIK nedisponuje s ubytovacími zariadeniami a nemá kompetencie realizovať prieskum kvality 
ubytovacích a stravovacích zariadení. Spätná väzba je na základe reakcií návštevníkov. Úloha 
zostáva v platnosti.   

 

2.1.7 Spracovať  a realizovať stratégiu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v odvetviach vizuálne 
umenie, kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné remeslá. 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK            
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Úloha zostáva v platnosti. 
 

Opatrenie 2.2: Obnova historických a kultúrnych pamiatok  a dobudovanie infraštruktúry CR 

a kultúry   

 

Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov), vlastníci 
pamiatkových a historických objektov 
Partneri: subjekty pôsobiace v kultúre a v cestovnom ruchu v meste Rožňava a v regióne Gemer 
(kultúrne inštitúcie, KSK, TIK, RRA, cestovné agentúry, ubytovacie zariadenia, reštauračné zariadenia, 
Správy NP, príslušné ministerstvá) 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

2.2.1 Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej architektúry, kvetena - 
Rozárium, mobiliár, osadiť stojany na bicykle v centre mesta sochy a pod.). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.6).   
(2017 – 2020) 
Úloha je splnená čiastočne (kvetinová a kríková výsadba, mobiliár pre deti), jej plnenie zostáva 
naďalej v platnosti.  

 

2.2.2 Vybudovať amfiteáter a vybaviť nádvorie Mestskej radnice ako priestor pre 
organizovanie podujatí, udalostí (kultúra, spoločenské aktivity).   

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.6).   
(2017 – 2020) 
Na nádvorí Mestskej radnice je vybudované malé pódium – úloha čiastočne splnená. 
 

2.2.3 Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny stánok (premietacia technika, zvukové 
zariadenia...). 
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(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.16; 3.17).   
(2017 – 2020) 
Úloha zostáva v platnosti. 
 

2.2.4 Vybudovať (riešiť hľadisko) na Zimnom štadióne pre kultúrne podujatia (koncerty) v lete 
(v prípade rekonštrukcie ZŠ). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.11). 
(2017 – 2020) 
Úloha zostáva v platnosti. 
 

2.2.5 Vybudovať kemping v priestore športového areálu na letnom kúpalisku. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.11).   
(2017 – 2020) 
Úloha nie je splnená, zostáva v platnosti. 
 

2.2.6 Posilniť verejnú dopravu medzi mestom a inými atraktivitami v regióne najmä cez letnú 
sezónu a cez víkendy (viac spojov). 

(2017 – 2020) 
Navrhujeme úlohu vypustiť, nakoľko jej plnenie je v kompetencii VUC. 

 

Opatrenie 2.3: Tvorba novej ponuky  a služieb v  CR a ich propagácia 

 

Realizátori opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov); Organizácia 
destinačného manažmentu, iné odborné inštitúcie (napr. RRA, neziskové organizácie); Krajská 
organizácia CR Košický kraj 
Partneri: subjekty pôsobiace v  cestovnom ruchu v meste Rožňava a v regióne Gemer 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

2.3.1 Vybudovať rekreačnú zónu „Lúč Patak“ v Rožňavskej doline. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.43).   
(2017 – 2020) 
Úloha splnená, bol vybudovaný nový altánok, je vypracovaná štúdia na ďalšiu obnovu, úloha 
zostáva v platnosti. 

 

2.3.2 Revitalizovať parky v meste  ako oddychové miesta: Mestský park, park pri Rožňavských 
kúpeľoch so zriadením lesného cykloturistického chodníka, Veľký park pri OA ako Alej 
Dr. Antona Kissa (viď. Opatrenie 6.1). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8).   
(2017 – 2020) 
Prebehla čiastočná revitalizácia Veľkého parku, časť zámerov bude realizovaná 
prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Úloha naďalej zostáva v platnosti. 
 

2.3.3 Vybudovať  turistický náučný chodník okolo Rožňavy. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.42; 4.8; 4.9 + doplniť ako nový podnet do ÚP).   
(2017 – 2020) 
Úloha čiastočne splnená (Banícky spolok Bratstvo vybudoval chodník na Rákoši), úloha zostáva 
v platnosti. 
 

2.3.4 Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.9).   
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(2017 – 2020) 
Časť úlohy bola splnená za pomoci občianskeho združenia Á.Görgei a L.Takáča, zostáva naďalej 
v platnosti. 
 

2.3.5 Vybudovať sieť cykloturistických trás a cyklochodníkov s prepojením mesta s inými 
atraktivitami (Betliar, Gombasecká jaskyňa, Krásna Hôrka...). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.42; 4.8; 4.9 + doplniť ako nový podnet do ÚP).   
(2017 – 2020) 
Na úrovni VÚC bola spracovaná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK, 
pričom Rožňava je súčasťou vetvy C – Gemerskej cyklomagistrály Ďalšie kroky budú v závislosti 
od získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov.  
  

2.3.6 Obnoviť strelnicu. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.41).   
(2017 – 2020) 
Úloha nesplnená, aj vzhľadom na vlastníctvo pozemkov. 
 

2.3.7 Sprístupniť pamiatky pre návštevníka mesta pre organizované skupiny. 

(2016) 
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK, organizácia destinančného manažmentu            
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Realizované podľa požiadaviek organizovaných skupín. 
 

2.3.8 Vytvoriť kultúrnu, športovú, spoločenskú ponuku pre  návštevníkov mesta po 16 hod. 
najmä v centre mesta s cieľom jeho oživenia. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.8; 1.11;1.12)   
(2016) 
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK, organizácia  destinančného manažmentu, odbor školstva, odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK        
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Každú nedeľu popoludní sa organizuje akcia Kultúrne leto na Námestí baníkov. Ostatné 
podujatia podľa požiadaviek organizácií. 
 

2.3.9 Založiť v meste tradíciu ojedinelého a atraktívneho festivalu (festival ruží, festival 
gemerských gastronomických špecialít .....). 

(2016) 
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ 
SZ.: organizácia  destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK  
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Úloha zostáva v platnosti, každoročne sa organizuje folklórny festival Rok na Gemeri. 
 

2.3.10 Založiť tradíciu tradičného Gemerského jarmoku. 

(2016) 
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ 
SZ.: organizácia  destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK  
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Každoročne v septembri organizujeme Rožňavský jarmok s prezentáciou aj tradičných 
remesiel. 
  

2.3.11 Vytvoriť zimný produkt v spolupráci s lyžiarskymi strediskami v okolí. 

(2016) 
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Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ 
SZ.: organizácia  destinačného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK, TIK  
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Úloha zostáva v platnosti. 
 

2.3.12 Pripraviť a vydať sériu marketingových a propagačných nástrojov a materiálov mesta. 

Úlohy (2016/2017): 

• Príprava a tlač nových a atraktívnych propagačných materiálov o meste Rožňava a okolí. 

• Tvorba kalendára podujatí, aktivít, kultúrnych, spoločenských a športových udalostí. 

• Rekonštrukcia webstránky mesta, posilnenie viacjazyčnosti. 

• Vytvorenie makety Slovenského krasu na vybranom vhodnom mieste v Rožňave  s názvom 
„Rožňava-vstupná brána  do Slovenského krasu“ (maketa znázorňujúca pamiatky, turistické 
chodníky, cyklotrasy, označenie prírodných zaujímavostí a pod.) 

Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ  
SZ.: organizácia  destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK, TIK  
F:  nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Úloha zostáva naďalej v platnosti. Návrh propagačných materiálov je predkladaný mesačne zo 
strany TIK. Zároveň pri príležitosti účasti na veľtrhoch a výstavách sú pripravované a tlačené 
nové materiály.   
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Program 3: Doprava a dopravná infraštruktúra 
 

CIEĽ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v 

meste. 
 

Opatrenie 3.1: Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

3.1.1 Vybudovať parkovacie miesta na sídlisku JUH podľa pripravenej štúdie. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.7)   
Úlohy (2015 - 2017): 

• Vytypovanie lokalít na základe spracovanej štúdie  

• Verejné obstarávanie na dodávateľa  

• Výstavba parkovísk 

Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: 100 tis. EUR 

Štúdia je pripravená, na parkovacie plochy na Aleji Jána Pavla II. je vydané stavebné povolenie.  

 

3.1.2 Vybudovať parkoviská na ďalších sídliskách v meste podľa vykonaného pasportu 
potreby/možností a spracovaných štúdií (sídl. P. J. Šafárika, sídl. Vargovo pole, ul. 
Komenského a ul. Čučmianska). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.7)   
Úlohy (2015 - 2017): 

• Vypracovanie štúdie a PD  

• Verejné obstarávanie na dodávateľa  

• Výstavba parkovísk 

Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: 60 tis. EUR 
Úloha zostáva v platnosti. 

 

Opatrenie 3.2: Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych 

komunikácií, dopravného vybavenia 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

3.2.1 Vypracovať pasport stavu a dopravnej vybavenosti miestnych  komunikácií, vypracovať 
plán rekonštrukcií a zakomponovať ho (konkrétne projekty) do akčných plánov rozvoja 
mesta ako súčasti PRM. 

Úlohy (2015 - 2017): 

• Verejné obstarávanie na dodávateľa  

• Spracovanie pasportu a jeho zakomponovanie do PRM mesta a AP na roky 2016 - 2020 

Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ, 
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SZ: Technické služby mesta 
F: 15 tis. EUR (2015) 
Pasport stavu miestnych komunikácií je vypracovaný, úloha zostáva v platnosti. 
   

3.2.2 Vybudovať okružnú križovatku medzi cestou I/67 a uličným ťahom Šafárikova a 
Gemerská ul. 

Úloha bola splnená. 
 

3.2.3 Vybudovať príjazdovú cestu k Priemyselnej zóne. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.6)   
Úlohy (2016 - 2017): 

• Príprava investície (2016) 

• Výstavba príjazdovej cesty (2016 - 2017) 

Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: cca 500 tis. EUR, nezahrnuté v PR 2015 – 2017 
Na základe schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava bol schválený regionálny 
príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie príjazdovej cesty vo 
výške 600.000,- EUR.  Časť na vypracovanie projektovej dokumentácie sa čerpá, ďalšia časť 
regionálneho príspevku na vybudovanie príjazdovej cesty bude čerpaná v 2019. 
 

3.2.4 Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II  s miestnou komunikáciou na ul. 
Košická ako podmienky pre rozvoj bývania. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.5)   
Úlohy (2016- 2018): 

• Príprava investície (2016) 

• Výstavba komunikácie (2016 - 2018) 

Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: cca 500 tis. EUR, nezahrnuté v PR 2015 – 2017 
Úloha zostáva v platnosti. 
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Program 4: Životné prostredie a estetizácia mesta 
 

CIEĽ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava 
 

Opatrenie 4.1: Zlepšenie stavu  a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: Majitelia pozemkov a areálov na území mesta, Správa NP Slovenský kras 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 

 

4.1.1 Spracovať generel/plán tvorby zelene pre mesto Rožňava ako nadstavby zavádzaného 
programu GIS a zaviesť ho v praxi. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti).   
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ, 
F: 15 tis. EUR (2015); celková cena aktivity je 30 tis. EUR 
Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa vypracovania pasportu verejnej a vyhradenej 
zelene v správe mesta Rožňava. Pasport zelene na základe zmluvy by mal byť vypracovaný do 
konca 8/2018. 
 

4.1.2 Revitalizovať parky v Rožňave (viď. aj Aktivita 2.3.2) na základe zhodnotenia stavu 
verejnej zelene aj ako oddychové miesta pre obyvateľov a návštevníkov s ihriskami a 
voľnočasovými aktivitami (Veľký park premenovať na názov „Alej Dr. Antona Kissa“, 
zakladateľa...). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti).   
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: 8 tis. EUR (2015- 2017) 
Z grantových finančných prostriedkov Nadácie SLSP sa zrealizovala časť revitalizácie Veľkého 
parku, ostatné úpravy prebiehajú priebežne aj v nadväznosti na participatívny rozpočet mesta. 
 

4.1.3 Navrhnúť a zrealizovať atraktívne prvky zelene, kveteny a prvkov drobnej architektúry 
najmä v centre mesta vo väzbe na posilnenie  rozvoja CR (napr. príprava a realizácia 
programu: Rožňava mesto ruží/Rožňava mesto kvetov).   

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti; 6.3).   

Z.:  Technické služby mesta 
SZ: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ, 
F: 5 tis. EUR ročne (2015- 2017 spolu 15 tis. EUR) 
Úloha sa plní priebežne, zostáva v platnosti. 
 

4.1.4 Novelizovať VZN o ochrane, starostlivosti a tvorbe zelene na území mesta. 

(2017) 
Úloha splnená. 
 

4.1.5 Zlikvidovať invázne druhy rastlín v meste a zaviesť systém pravidelných likvidácii 
ruderálnych, najmä inváznych druhov rastlín. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14- príslušné časti).   
Z.:  Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ,  
SZ: Technické služby mesta 
F: 2 tis. EUR ročne (2015- 2017 spolu 6 tis. EUR) 
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V roku 2017 z finančnou podporou Envirofondu bol zrealizovaný projekt: Ochrana 
prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava. Zároveň sa priebežne 
realizuje kosenie a likvidácia inváznych rastlín.  

 
Opatrenie 4.2: Dobudovanie  „environmentálnej“ infraštruktúry  v meste. 

 
Realizátor opatrenia: Vodohospodársky podnik, nástupné banské podniky 
Partneri: Mesto Rožňava, MŽP SR 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

4.2.1 Vybudovať vodojem na sídl. P.J. Šafárika, lokalita „Podrákoš“. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.32).   
(2017 - 2020) 

             Úloha zostáva v platnosti. 
 

4.2.2 Odviesť banské vody (lokalita Nadabula). 

Úlohy (2016- 2018): 

• Príprava investície (2016) 

• Realizácia investície  (2017 - 2019) 

Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: v súlade s PD, externé zdroje 
Úloha zostáva v platnosti. 

  

4.2.3 Rekonštruovať ČOV. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.16; 4.17; 6.11).   
(2017 - 2020) 

             Úloha zostáva v platnosti. VVS pripravuje projekt s týmto zameraním. 
 

4.2.4 Rekonštruovať kanalizačný systém z jednotnej stokovej sústavy na kombinovanú.   

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.16; 4.17; 4.24 - 4.28).   
(2017 - 2020) 

             Úloha zostáva v platnosti. Realizácia bude v závislosti od finančných možností. 

  

4.2.5 Postupne rekonštruovať rozvody pitnej vody. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.15; 4.18; 4.19; 4.21 – 4.23; 4.32 – 4.37).   
(2017 - 2020) 
Úloha zostáva v platnosti. S plnením sa začalo prostredníctvom VVS. 

   

4.2.6 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred prívalovými  dažďovými 
vodami. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.29; 4.30; 4.41; 4.42; 6.8; 6.9).   
Úlohy (2016- 2018): 

• Príprava investície (2016) 

• Realizácia investície  (2017 - 2019) 

Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: v súlade s PD; externé zdroje 
 Úloha zostáva v platnosti.  
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Opatrenie 4.3: Zvýšenie čistoty územia mesta  a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému 

odpadového hospodárstva v meste. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
Partneri: Brantner Gemer s. r. o, dodávatelia služby, RÚVZ, neziskový sektor, školy. 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

4.3.1 Vyriešiť skládkovanie komunálnych odpadov po roku 2020 a prehodnotiť 
výhodnosť/nevýhodnosť dlhodobej zmluvy s firmou Brantner Gemer s.r.o na 
zneškodňovanie odpadov. 

(2020) 
Úloha zostáva v platnosti. Pred ukončením platnosti zmluvy s firmou Brantner Gemer s.r.o. 
bude prebiehať proces verejného  obstarávania na ďalšie obdobie. 

   

4.3.2 Zastrešiť stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 6.19) 
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: pre roky 2016 – 2017 vo výške spolu 10 tis.    EUR, nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
Podľa predbežnej analýzy by došlo k zníženiu parkovacích miest, úloha nesplnená. 
 

4.3.3 Vyriešiť zneškodňovanie BRKO. 

Poznámka: povinnosť firmy Brantner Gemer s.r.o; Mesto Rožňava – partner 
Úloha zostáva v platnosti v závislosti od spolupráce s firmou Brantner Gemer s.r.o. 

  

4.3.4 Likvidovať psie exkrementy z verejných priestranstiev ( využiť vysávač psích 
exkrementov, osadiť na verejných priestranstvách viac košov pre psie exkrementy, 
sprísniť kontrolu, viac informovať, propagovať...). 

Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: pre roky 2016 – 2017 vo výške spolu 20 tis.    EUR, nie je zahrnuté v PR 2015 - 2017  
Splnené, zároveň úloha zostáva priebežne naďalej v platnosti. 
 

4.3.5 Deratizovať pravidelne / podľa potreby obydlia s výskytom hlodavcov. 

Úlohy: 

• Celoplošná deratizácia územia mesta (2015) 

• Realizácia projektu zameraného na čistotu územia mesta (15 % spolufinancovanie Mestom 
Rožňava, 2015) 

Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F:  11 tis. EUR 

viď bod 5.2.3 
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Program 5: Bývanie 
 

CIEĽ 5: Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v  meste Rožňava v súlade s 

územným plánom mesta a s dôrazom na výstavbu finančne dostupných 

sociálnych a nízko štandardných bytov. 
                  

Opatrenie 5.1: Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu 

pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny s potrebným občianskym 

vybavením 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov), iní investori 
Partneri: obyvatelia, vlastníci bytov a domov, developeri 
 
Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017  s prípravou 
dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít. 
 

5.1.1 Spracovať potrebnú územno-plánovaciu dokumentáciu pre rozvoj bývania v meste. 

V súčasnosti prebieha investícia v lokalite Pod Gombášom. 
 

5.1.2 Pripraviť projektovú dokumentáciu s vybavením príslušných stavebných povolení a 
získať externé zdroje pre realizáciu projektov rozvoja bývania. 

Projektová dokumentácia pre  výstavbu bytov s nižším štandardom je v štádiu riešenia 
a hľadajú sa externé zdroje na realizáciu projektov na rozvoj bývania. 

 

5.1.3 Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavbu bytových domov 
v súlade s ÚP mesta. 

T.č. sa realizuje v lokalite Pod Gombášom. 

 

5.1.4 Iniciovať spoluprácu mesta s developermi pre výstavbu domov/bytov v súlade s ÚP 
mesta. 

Túto aktivitu navrhujeme vypustiť, t.j. existujúci bytový fond s nájomnými bytmi (Družba I – 
VII) pokrýva žiadosti o prenájom bytov. 

 

5.1.5 Dokončiť úpravu okolia, prvky zelene a ihrisko okolo bytoviek Družba I – VII. 

Mesto Rožňava podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Návrh 
úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave“ v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu. V súčasnosti čakáme na výsledok schvaľovacieho 
procesu. 

 
5.1.6     Riešiť vytvorenie bývania pre obyvateľov v krízových situáciách v jednom vchode    

    malometrážnych bytov – doplnenie opatrenia 
 

Opatrenie 5.2: Zlepšenie podmienok života  a bývania  v rómskych lokalitách 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava  
Partneri: obyvatelia, vlastníci bytov a domov 
 
Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017  s prípravou 
dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít. 
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5.2.1 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby a zamedziť možnosti ich ďalšieho budovania. 

Úloha sa sleduje priebežne. 
 

5.2.2 Pripraviť a realizovať možnosti kontajnerového bývania v rómskych lokalitách. 

Vypustiť slovo „kontajnerové“, keďže kontajnerové bývanie nie je podporované z dotačných 
zdrojov   

5.2.3 Realizovať čistenia a deratizáciu obydlí v spolupráci so samotnými obyvateľmi (viď. tiež 
aktivita 4.3.5). 

Je možné realizovať len cez projekty zamestnanosti, keďže „zadarmo“ títo občania nie sú 
ochotní pracovať.  
Mesto dvakrát do roka vykonáva celoplošnú deratizáciu na území mesta.  
Mesto vykonáva deratizáciu bytov len vo vlastníctve mesta. 

 

5.2.4 Zabezpečiť zdroj pitnej vody v rómskej lokalite. 
Mesto vypracovalo a podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt pod názvom: 
„Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave“. Pomocou tohto projektu plánujeme 
vybudovať výdajné miesto na pitnú vodu v severnej časti mesta, kde je najviac koncentrovaná 
MRK. 
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Program 6: Sociálne služby  a zdravotná starostlivosť 
 

CIEĽ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním  dostupných a 

vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných  služieb podľa dopytu obyvateľov 

mesta. 
 

Opatrenie 6.1: Koordinovanie systému budovania a poskytovania  sociálnych služieb pre 

všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta. 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: zariadenia sociálnych služieb, organizácie a inštitúcie pôsobiace v sociálnej oblasti v meste 
Rožňava, školy, ÚPSVaR, KSK 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

6.1.1 Aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb  v Rožňave v súlade s PRM na roky 2015 
– 2020. 

Z.:  Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: bez nároku na financie 
Aktualizácia schválená MZ dňa 1.12.2016 uznesením č. 233/2016.  
Dňa 01.01.2018 bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V súvislosti s 
touto novelou bude aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb v meste Rožňava v súlade 
s PRM na roky 2015-2020 v mesiaci jún 2018. Mesto finančne podporuje neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta v zmysle zákona o sociálnych službách. 

    

6.1.2 Vybudovať partnerskú platformu subjektov zainteresovaných na realizácii aktivít v 
oblasti sociálnych služieb na úrovni mesta za účelom cielenej spolupráce a sieťovania, 
ako pokračovanie procesu komunitného plánovania a realizácie  služieb. 

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: bez nároku na financie 
Mesto aktívne spolupracuje s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta za účelom 
zabezpečenia poskytovania dostupných a kvalitných sociálnych služieb pre občanov mesta. 
 

6.1.3 Vytvoriť a realizovať cielený spoločný program informovanosti obyvateľov mesta, 
regiónu i Slovenska o možnostiach využívania sociálnych služieb v Rožňave dostupnými 
prostriedkami (internet mesta a zariadení pôsobiacich v Rožňave, tlačené médiá, 
realizácia informačných stretnutí). 

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: 1000 EUR/ročne pre roky 2016 a 2017 
Mesto má na svojom webovom sídle zverejnený aktuálny Komunitný plán sociálnych služieb 
na roky 2015-2020, podrobne spracovaný postup pri vybavovaní žiadosti o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľskú službu, odľahčovaciu službu, požičiavanie 
pomôcok) ako aj postup pri poskytovaní resp. zabezpečovaní sociálnej služby pre prijímateľa. 
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6.1.4 Vytvoriť a realizovať systém odborného poradenstva pre obyvateľov v právnej, 
ekonomickej a sociálnej oblasti v rámci vytvorenej partnerskej platformy (viď aktivita 
6.1.2). 

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: Odbor právny, Centrum právnej pomoci a  poskytovatelia sociálnych, komunitných a 
verejnoprospešných služieb  

F: na základe spracovaného zámeru (2016, 2017) 
Odborné poradenstvo vo forme základného sociálneho poradenstva je poskytované 
zamestnancami mestského úradu, odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi  mesta a pracovníkmi v komunitnom centre. Špecializované sociálne 
poradenstvo je poskytované odbornou garantkou komunitného centra. Všetci zamestnanci sa 
zúčastňujú školení, seminárov zameraných na poskytovanie odborného poradenstva v 
sociálnej oblasti.  Odborné poradenstvo je poskytované aj v Dennom centre na Štítnickej ul.  
organizáciami so sídlom v dennom centre  (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  Zväz 
civilizačných chorôb, Jednota dôchodcov). 

 

6.1.5 Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste. 

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a  poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: na základe spracovaného zámeru (2016,2017) 
V roku 2017 mesto zorganizovalo stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta 
s Dobrovoľníckym centrom KSK z dôvodu nadviazania spolupráce, zavedenia systému 
dobrovoľníctva v meste ako aj za účelom výmeny doterajších skúseností a dobrej praxe v tejto 
oblasti. 
 

Opatrenie 6.2: Zlepšenie života zdravotne  postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.    

 

Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: záujmové skupiny, subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

6.2.1 Realizovať Program „Bezbariérové mesto Rožňava“ (spracovanie pasportu a plánu 
odstránenia bariér na území mesta a vo verejne dostupných budovách v meste v 
spolupráci so zainteresovanými organizáciami a subjektmi ako združenie zdravotne 
postihnutých, Únia nevidiacich a pod.). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.8) 
(2017 - 2020) 
Úloha zostáva v platnosti. 

 

6.2.2 Realizovať navrhnuté bezbariérové riešenia vyplývajúce z aktivity 6.2.1. Návrhy z plánu 
odstránenia bariér zakomponovať do akčných plánov, iniciovať zabezpečenie 
bezbariérovosti aj v súkromných verejne dostupných objektoch, či v objektoch iných 
zriaďovateľov, ako Mesto Rožňava. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.8) 
(2017 - 2020) 
Úloha zostáva v platnosti. 
 

6.2.3 Podporiť možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov (zriadenie 
chránených dielni)  v rámci Mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií  a v 
spolupráci s podnikateľským a neziskovým sektorom. 

(2016-2020) 
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Mesto má vytvorené chránené pracoviská na mestskom úrade a na mestskej polícií.   

 

Opatrenie 6.3: Posilnenie a skvalitnenie poskytovania  terénnych sociálnych  služieb 

(terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba). 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov), Verejní a neverejní 
poskytovatelia, Neziskový sektor, Podnikateľský sektor 
Partneri: záujmové skupiny, subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, neziskové organizácie, školy, polícia 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

6.3.1 Zriadiť a vybaviť komunitné centrum v lokalitách so zvýšeným počtom neprispôsobivých 
obyvateľov s programom komunitných aktivít najmä pre rómske etnikum. 

Z.:  Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a  poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: 2015 – 25 tis. EUR; 2015 – 2017 spolu 150 tis. EUR 
Mesto  realizuje národný projekt Komunitné centrum v budove mesta na Krátkej ul. č. 30. V KC 
sú zamestnaní 3 pracovníci (odborný garant, odborný pracovník a pracovník KC), 2 študenti na 
dohodu o brigádnickej práci študenta a dobrovoľne sa zapájajú do činnosti centra rodičia detí 
navštevujúce KC. Národný projekt sa realizuje od 6/2016 do 8/2019 za finančnej pomoci EU. 

   

6.3.2 Vytvoriť podmienky pre flexibilnejšie poskytovanie opatrovateľských služieb. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.2; 3.3; 3.7) 
(2016 – 2020) 
Mesto poskytuje opatrovateľskú službu pre svojich občanov v súlade so zákonom o sociálnych 
službách a platného všeobecne záväzného nariadenia mesta. Organizujú pravidelné stretnutia 
opatrovateliek mesta. 
Na území mesta poskytujú opatrovateľskú službu aj iní neverejní poskytovatelia (Slovenský 
Červený kríž a Diecézna charita), ktorým mesto poskytuje finančný príspevok. 
 

6.3.3 Trvale realizovať program a činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste pre 
rôzne cieľové skupiny (bezdomovci, závislí, osoby v nepriaznivej sociálnej situácii). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.4) 
Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a  poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: 2015 – 20 tis. EUR; 2015 – 2017 spolu 142 tis. EUR 
Mesto realizuje národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. od 04/2016 do 8/2019. 
Terénna sociálna práca sa v meste realizuje už od roku 2005 prostredníctvom projektov za 
finančnej podpory EU a spoluúčasti mesta. Cieľovou skupinou TSP sú sociálne slabší a odkázaní 
občania mesta hlavne marginalizovaná rómska komunita ale ja ľudia odkázaní na pomoc z 
radov majoritného obyvateľstva. 

 

6.3.4 Zaviesť činnosť streetworkerov. 

(2016-2020) 
Činnosť streetworkerov zo strany mesta zatiaľ nie je zavedená a neposkytuje ju ani iný 
neverejný poskytovateľ na území. 
Túto aktivitu navrhujeme vypustiť. 

 

6.3.5 Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5) 
(2016 – 2020) 
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V meste Rožňava prevádzkuje nocľaháreň Diecézna charita s kapacitou 20 miest (muži,ženy), 
ktorá t.č. pokrýva potreby mesta. Mesto má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s Diecéznou 
charitou pri zabezpečovaní nocľahu pre ľudí bez prístrešia.  Okrem nocľahárne prevádzkuje 
Diecézna charita aj Nízkoprahové denné centrum na ktorého prevádzku mesto finančne 
prispieva. 
Mesto neprevádzkuje vlastnú nocľaháreň, nakoľko kapacitne pokryje potreby charita. 

 

6.3.6 Rozšíriť priestory útulku Diecéznou charitou. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5) 
(2016 – 2020) 
Diecézna charita prevádzkuje útulok pre mužov s kapacitou 8 , registrovaná  kapacita na VÚC 
12, t.č. prebieha rekonštrukcia priestorov z dôvodu naplnenia registrovanej kapacity 12 miest. 
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Program 7: Školstvo  
 

CIEĽ 7.: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Rožňava. 
 

Opatrenie 7.1.: Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk 

a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5 pre všetky uvedené aktivity) 

 

7.1.1 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom. 

Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ.: Vybrané školy  
F: 2015 – MŠ Vajanského; 485 tis EUR (komerčný úver)  
Schválený nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného 
programu vo výške 403.689,92 EUR, realizácia v r.2018. 
2015 – 2016 – MŠ Kyjevská; 24 tis. EUR 
Splnené v r.2017 
2016 – 2017 – MŠ Štítnická; podľa úspešnosti   externých zdrojov 
Rekonštrukcia bola zrealizovaná v 2 etapách – r.2016 a r.2017 – z dotácií Envirofondu. 

 

7.1.2 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom. 

Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ.: Vybrané školy  
F: 2015 – ZŠ Vajanského; 500 tis EUR (EBRD) 
Oprava – ZŠ Zlatá – presun plnenia do r. 2020  
2015 – ZŠ Ulica Pionierov;  120 tis. EUR 
Splnené – rozvody ústredného kúrenia. 
2015 – Spojená škola;  400 tis. EUR (koncesná zmluva) 
Úloha stále v platnosti v súlade s koncesnou zmluvou. 
 

7.1.3 Doplniť vybavenie MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ moderným vybavením a zariadením rozvíjajúcim 
tvorivosť, kľúčové kompetencie žiakov (prírodovedné, jazykové predmety a učebne, IKT 
technológie pre inováciu vzdelávania). 

Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ.: Vybrané školy  
F: Externé zdroje, výška podľa úspešnosti projektov 
V štádiu odborného hodnotenia sa nachádzajú 4 projekty, podané v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu. Čakáme na výsledok hodnotenia.   

 

Opatrenie 7.2: Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava  
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 
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Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

7.2.1 Začleniť MŠ E. Rótha s vyučovacím jazykom maďarským do Spojenej školy ako jej tretej 
zložky - súčasť Spojenej školy (2015); presťahovanie od 01.09.2016. 

Splnené. 
 

7.2.2 Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete MŠ (2015). 

V nadväznosti na schválený projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu 
Rekonštrukcia materskej školy na Vajanského ul. v Rožňave bude v r. 2019 rozšírená kapacita 
na 6 tried.   
 

7.2.3 Premiestniť ZUŠ z alokovaného pracoviska Štítnická ul. do priestorov ZUŠ so sídlom na 
ul. Akademika Hronca 9 (2016). 

Úlohu navrhujeme vypustiť. 

 

7.2.4 Priestory terajšej MŠ E. Rótha s vyučovacím jazykom maďarským využiť od 01.09.2019 
na rozšírenie kapacity MŠ pre jednu triedu pre vyučovací jazyk slovenský. 

Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: Vybrané školy 
Úloha splnená. 
 

Opatrenie 7.3: Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, rodičia 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

7.3.1 Zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami od školského roku 2016. 

Úloha je priebežne plnená. 

 

7.3.2 Zriadiť špeciálne triedy v ZŠ a MŠ podľa potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.   

(2017-2018) 
             Úlohu navrhujeme vypustiť. 
  

7.3.3 Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve (špeciálny pedagóg, 
školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti) 

(2016-2018) 
Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: Vybrané školy 
Presunuté do r. 2020 z finančných dôvodov a pripravovanej legislatívy. 

 
Opatrenie 7.4: Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou 

„škola - rodina“. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
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Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a rodičia 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

7.4.1 Zapojiť rodinu a rodičov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi preventívnych činnosti školy 
so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov v škole (spoločné projekty, 
aktivity, podujatia, stretnutia, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, 
spolupráca a spoločné aktivity škôl a komunitného centra). 

Úloha priebežne plnená. 

 

7.4.2 Zlepšiť odbornú pripravenosť a zručnosti pedagógov, aby bolo v trojuholníku žiak-rodič-
učiteľ napĺňané základné poslanie školy a vytvorená cesta pre uľahčenie socializácie 
dieťaťa. 

Úloha priebežne plnená. 

 

7.4.3 Realizovať Program prevencie sociálno-patologických javov v školách (kontrola v 
uliciach, vzdelávanie, osveta, medializácia prípadov) v spolupráci s políciou, 
zdravotníkmi, psychológmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, koordinátormi 
primárnej prevencie a Peer aktivistami (rovesnícky program). 

Z: Školy  
SZ: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu, rodičovské združenia 
Úloha sa plní priebežne aj v spolupráci s mestskou políciou. 
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Program 8: Šport  a športová infraštruktúra 
 

CIEĽ 8: Zlepšiť podmienky pre športové  a pohybové aktivity pre 

organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť. 
 

Opatrenie 8.1: Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava  
Partneri: organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti športu, športové kluby, sponzorské organizácie, 
školy 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

8.1.1 Vytvoriť koordinačný subjekt na úrovni mesta - Koordinačný orgán športu - za účelom 
spolupráce, sieťovania a zlepšenia informovanosti o športovom dianí v meste. 

Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: športové kluby 
F: bez nároku na financie 
Úloha zostáva v platnosti s predpokladom plnenia v r.2019 – 2020. 

 

8.1.2 Spracovať a schváliť nové VZN o poskytovaní dotácií pre športové kluby a športové 
podujatia  v súlade s pripravovaným zákonom o športe a na základe kritérií schválených 
Koordinačným orgánom športu.  

(2016) 
Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: športové kluby 
F: bez nároku na financie 
Splnené, platnosť od 1.1.2018. 

 

8.1.3 Rozšíriť  základňu mládežníckeho športu (realizovať testovanie detí a nábor mladých 
športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ, motivovať k športovaniu, realizácia 
olympiád, športové vzory pre mládež...). 

Z: Športové kluby  
SZ: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
F: bez nároku na financie 
Úloha je plnená priebežne. 
 

8.1.4 Zaviesť lepšiu/účinnejšiu informovanosť a propagáciu športových udalostí  v meste. 

Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: športové kluby 
F: bez nároku na financie          
Úloha je plnená priebežne. 

 

Opatrenie 8.2: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej 

infraštruktúry v meste. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov)  
Partneri: organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti športu, športové kluby, sponzorské organizácie, 
školy 
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Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017  s prípravou 
dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít. 
(Zásady a regulatívy ÚP,2008 – 1.11; 3.41 – 3.45) 

8.2.1 Opláštiť zimný štadión a vytvoriť technické podmienky pre jeho celoročné využitie aj pre 
organizovanie kultúrnych aktivít. 

Opláštenie zimného štadióna nebolo zrealizované, z dotácie úradu vlády a vlastných 
prostriedkov sa zrealizovala čiastočná rekonštrukcia (šatne, osvetlenie). 

  

8.2.2 Postaviť nové futbalové ihrisko s umelým trávnikom v spolupráci so SFZ na Sídlisku Juh 
a vybudovať mládežnícke centrum. 

Úloha zostáva v platnosti. 

 

8.2.3 Postaviť krytú plaváreň. 

Úloha zostáva v platnosti. 

 

8.2.4 Modernizovať kúpalisko a v areáli osadiť atraktivít (vodný svet, tobogán...). 

V súčasnosti je spracovaná štúdia a projekt bude financovaný z regionálneho príspevku v rámci 
Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava. 

 

8.2.5 Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK. 

Prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatní a tribún. Ďalšie úpravy budú realizované zo 
schválenej dotácie zo Slovenského futbalového zväzu. 

 

8.2.6 Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských). 

Údržba mestských športovísk je v kompetencii Technických služieb mesta Rožňava, za školské 
športoviská zodpovedajú školy. Areál futbalového štadióna je v kompetencii mestského 
futbalového zväzu. 

   

8.2.7 Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás, cykloturistických trás 
a trás bežeckého lyžovania. 

Úloha zostáva v platnosti. 
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Program 9: Bezpečné mesto  
 

CIEĽ 9: Zvýšiť  bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta 
 

Opatrenie 9.1: Prevencia kriminality a dopravnej nehodovosti. 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava, MsP 
Partneri: PZ SR, terénni sociálni pracovníci, školy 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

9.1.1 Rekonštruovať  a dobudovať kamerového systému v meste. 

Z: Odb. všeobecnej vnútornej správy 
SZ: Mestská polícia 
F: 2015 – 2017: 32 500 EUR, celkom na aktivitu  50 tis. EUR 
Úloha splnená, v rekonštrukcii a rozšírení budeme pokračovať priebežne v súlade s rozpočtom 
mesta a získaných externých zdrojov z dotácií. 
 

9.1.2 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny. 

Z: Mestská polícia  
F: 2015 – 2017: 12 500 EUR 

  Úloha je priebežne plnená. 

 

9.1.3 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier. 

Poznámka:  Aktivitu bude možné realizovať v prípade splnenia aktivity 9.1.7. 
Úloha je priebežne plnená. 
 

9.1.4 Zabezpečiť priechodnosť  miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarne 
vozidlá/techniku. 

Z: Technické služby mesta 
SZ: Mestská polícia, odb. výstavby, ÚP, ŽP, PK 
F: nezahrnuté v PR 2015 – 2017 
Úloha je priebežne plnená. 

 

9.1.5 Realizovať viac osvetových činností, prednášok pre potenciálne obete kriminality, pre 
prevenciu dopravnej nehodovosti (vzdelávacie projekty podporené z externých 
zdrojov). 

Z: Mestská polícia  
SZ: odb. výstavby, ÚP, ŽP, PK 
F: 2015 - 2017  spolu 5 tis 
Úloha splnená (projekt Bezpečný domov, a pod.) 
 

9.1.6 Zabezpečiť bezpečný bezbariérový pohybu po území mesta (viď. riešenia v oblasti 
sociálnej a v oblasti dopravy). 

 

9.1.7 Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 (do roku 2020) a dovybaviť MsP materiálne a 
potrebnou technikou. 

Z: Primátor mesta  
SZ: Mestská polícia  
F: 2015 - 2017  spolu 35 tis. EUR (potreba celkom 60 tis. EUR) 
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Úloha je priebežne plnená. 

 

9.1.8 Udržať a zvýšiť účinnosť programu MsP „Poznaj svojho policajta“. 

Z: Mestská polícia  
F: 2015 - 2017  spolu 3 tis. EUR 
Úloha je splnená. 

 

Opatrenie 9.2: Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí.   

 

Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

9.2.1 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred prívalovými  dažďovými 
vodami. 

(viď aktivita 4.2.6) 
 

9.2.2 Vypracovať analýzu zraniteľnosti územia mesta na dopady zmeny klímy a na jej základe 
definovať a následne realizovať adaptačné opatrenia. 

(2017 - 2018) 
Úloha zostáva v platnosti. 
 

9.2.3 Vybudovať varovný systém na celom území mesta, minimálne riešiť varovný systém 
mestským rozhlasom. 

(2017 - 2019) 
Úloha zostáva v platnosti. 
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Program 10: IKT v samospráve mesta   
 

CIEĽ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií  využívaním informačno-

komunikačných technológií.   
 

Opatrenie 10.1: Rozšírenie a skvalitnenie elektronických informačných služieb. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

10.1.1 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich. 

Poznámka: Realizácia licenčných zmlúv na roky 2015 – 2017  (pasport komunikácií, pasport  
zelene, regulatívy územného plánu); Suma na rok 2015: 15 000 EUR. 
Úloha zostáva v platnosti. 

   

10.1.2 Vytvoriť podmienky pre užívanie IKT verejnosťou (osveta, poradenstvo, web kiosky 
a pod.).    

(2017- 2018) 
Úloha zostáva v platnosti. V súčasnosti sa mesto Rožňava zapojilo do programu „WIFI4EU“ 
prostredníctvom finančných prostriedkov z Európskej únie. 

 

10.1.3 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách. 

Poznámka: Realizácia servisnej a  licenčných zmlúv CORA, aktivita pre roky 2016/2017. 
Školenia prebiehajú priebežne, predovšetkým pre novoprijatých zamestnancoch a preškolenia 
zamestnancov pri zmenách. 

 

10.1.4 Spracovať potrebnú legislatívu a interné postupy využívania IKT. 

(2017- 2020) 
Úloha splnená. 

 
Opatrenie 10.2: Zefektívnenie procesov rozhodovania samosprávy využívaním IKT. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 

 

10.2.1 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť  dáta potrebné pre rozhodovanie. 

Z: Určené odbory MsÚ  
F: bez nároku na financie 
Úloha priebežne sa plní, zostáva naďalej v platnosti. 
 

10.2.2 Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových zavedených IKT 
službách. 

Z: Odb. všeobecnej vnútornej správy  
F: financie na základe zmluvy s dodávateľom vzdelávania 
Postupne sa realizujú školenia na elektronizáciu a prácu s elektronickou poštou. 
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Monitoring plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb: 

 

OPATRENIE 1:  

Zavedenie nových a zvýšenie kapacity a kvality existujúcich sociálnych služieb (na princípe 

humanizácie a deinštitucionalizácie), najmä terénnych sociálnych služieb. 

SÚBOR AKTIVÍT PRE ROKY 2016 – 2020 (2022): 

1.1 Vytvoriť nové kapacity/miesta zriadením nových pobytových   zariadení. 

Táto aktivita nebola zrealizovaná, nakoľko mesto nemá vlastné pobytové zariadenie sociálnych služieb.  

1.2 Iniciovať poskytovanie právnych a ekonomických služieb prostredníctvom spolupráce a firemného 

doborovoľníctva ako bezplatného právneho poradenstva, najmä v problematike exekúcií. 

V roku 2017 mesto zorganizovalo stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta 
s Dobrovoľníckym centrom KSK z dôvodu nadviazania spolupráce, zavedenia systému dobrovoľníctva 
v meste ako aj za účelom výmeny doterajších skúseností a dobrej praxe v tejto oblasti.  
Oslovili sme Centrum právnej pomoci v Košiciach za účelom otvorenia pobočky centra PP v Rožňave, 
nakoľko je to žiadaná služba zo strany klientov terénnych sociálnych pracovníkov, ale dostali sme 
negatívnu odpoveď. 

1.3 Zaviesť činnosť street-workerov.  

Táto služba nebola mestom ani iným neverejným poskytovateľom zriadená.  Terénnu sociálnu prácu 
vykonávanú terénni sociálni pracovníci mesta. 

Navrhujme vypustiť túto činnosť. 
1.4 Zriadiť nové sociálne a komunitné služby pre týrané matky s deťmi   v spolupráci s podradenským 

centrom Fenestra (ubytovanie v kríze,   poradenstvo). 

Uskutočnilo sa stretnutie s poradenským centrom Fenestra za účelom zriadenia služby pre týrané matky 
s deťmi. Zo strany mesta bola ponúknutá možnosť využívať bezplatne priestory mesta pre individuálne 
konzultácie s klientmi a tak isto bolo ponúknutá možnosť zriadenia krízového zariadenia pre týrané 
matky s deťmi v priestoroch malometrážnych bytov.  
1.5 Rozšíriť a modernizovať prepravnú službu pre chorých a zdravotne postihnutých ľudí (autá 

s plošinou pre imobilných pacientov). 

Prepravnú službu prevádzkuje Slovenský Červený kríž s novozakúpeným a na tento účel vyhovujúcim 
dopravným prostriedkom. Mesto finančne prispieva na prevádzku tejto sociálnej služby. 
 
1.6 Trvale realizovať programy a činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných sociálnych 

pracovníkov v meste pre rôzne cieľové skupiny (bezdomovci, závislí, osoby v nepriaznivej sociálnej 

situácii). 

Mesto sa zapojilo do realizácie národných projektov Terénna sociálna práca v obciach I. a NP podpora 
krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitné centrum) v roku 2016. Projekty sa budú realizovať 
za pomoci finančnej podpory z fondov EU je do 6/2019.  
1.7 Realizovať programy/činnosti na prevenciu rizikových javov (najmä   záškoláctva). 
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Terénni sociálni pracovníci v spolupráci s pracovníkmi komunitného centra realizujú činnosti smerujúce 
k prevencii a predchádzaniu negatívneho javu záškoláctva a to organizovaním pravidelných stretnutí detí 
a rodičov (zvlášť) tkzv. skupinové stretnutia na ktoré pozývajú rôznych odborníkov (pedagógovia, rómski 
špecialisti a pod.) 

1.8  Rozšíriť priestory útulku Diecéznou charitou. 

Diecézna charita prevádzkuje útulok pre mužov s kapacitou 8 , registrovaná  kapacita na VÚC 12, t.č. 
prebieha rekonštrukcia priestorov z dôvodu naplnenia registrovanej kapacity 12 miest. Priestory, 
v ktorých sa prevádzkuje útulok, nie sú vo vlastníctve mesta. 

 

1.9  Zaviesť systém činností dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste (vrátane seniorov ako 

dobrovoľníkov, ako podpora ich účasti na spoločenskom živote). 

Návštevníci denného centra na Štítnickej ul. sa aktívne zapájajú do spoločenského života v meste, 
účasťou na akciách mesta (Dni mesta, prvomájové oslavy, rožňavský jarmok a iné), organizujú výstavy 
na rôzne témy. Navštevujú seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a v zdravotníckych zariadeniach. 

1.10 Zvýšiť informovanosť opatrovateľov o možnosti odľahčovacej služby, najmä prostredníctvom 

ÚPSVaR. 

Opatrovatelia mesta sa pravidelne zúčastňujú stretnutí s koordinátorkou OS a s vedúcou odboru soc. 
vecí a byt. politiky. Na týchto stretnutiach sa oboznamujú aj s možnosťami zabezpečovania 
odľahčovacej služby ako aj iných sociálnych služieb, ktoré môžu využiť opatrované osoby a ich rodinní 
príslušníci. 

1.11 Podporovať subjekty, ktoré poskytujú sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo (napr. 

formou poskytnutia priestorov, propagácie, či inej spoluprácie). 

Na základe požiadaviek subjektov (poskytovateľov) mesto poskytuje možnosť bezplatného zverejnenia 
rôznych oznamov, akcií a aktivít na svojom webovom sídle. 
Mesto bezplatne poskytuje svoje priestory na školenia a  regionálne porady terénnych sociálnych 
pracovníkov. V komunitnom centre sa pravidelne stretávajú a majú porady zdravotní asistenti z celého 
okresu v rámci projektu „Zdravé komunity“. Neziskové organizácie majú možnosť bezplatne využiť 
priestory v dennom centre na svoju činnosť, na prednášky a poradenstvo. 

1.12. Rekonštruovať a obnoviť zariadenia sociálnych služieb vrátane obnovy ich vybavenia 

(komunitné centrum, denné centrum, stredisko osobnej hygieny a práčovňa). 

 Mesto malo záujem zapojiť do projektu rekonštrukcie komunitného centra, ale z dôvodu vysokého 
podielu spolufinancovania projektu zo strany mesta ako aj členitosti budovy (nájomné byty) MZ 
neschválilo podanie projektu na rekonštrukciu. Naďalej sledujeme výzvy na projekty na rekonštrukciu 
zariadení sociálnych služieb.  
OPATRENIE 2:  

Rozšírenie a posilnenie komunitných činností a aktivít na podporu  plnenia cieľov a opatrení 

definovaných v PRM Rožňava 2015 – 2020 (2022) v oblasti čistoty obydlí, vzdelávania, zdravia 

a bezpečnosti. 

SÚBOR AKTIVÍT PRE ROKY 2016 – 2018 (2020): 

Cielený program komunitných aktivít a realizovanie činností a aktivít ako nástroj k plneniu 

definovaných opatrení a aktivít v PRM 2015 – 2020 (2022): 
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2.1 Zvyšovať čistotu  územia mesta a dlhodobo zabezpečiť  funkčnom        odpadového 

hospodárstva v meste pravidlenou deratizáciou podľa        potreby obydlia s výskytom hlodavcov. 

Mesto pravidelne dvakrát do roka vykonáva celoplošnú deratizáciu na území mesta. V prípade obydlí 
vo vlastníctve mesta sa vykonáva deratizácia podľa potreby. 

2.2 Zlepšovať podmienky života a bývania v rómskych lokalitách (výstavba                kontajnerového 

bývania, likvidácia čiernych stavieb, pitná voda, deratizácia). 

Vypustiť slovo „kontajnerové“, keďže kontajnerové bývanie nie je podporované z dotačných zdrojov   
Mesto vypracovalo a podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt pod názvom: 
„Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave“. Pomocou tohto projektu plánujeme vybudovať 
výdajné miesto na pitnú vodu v severnej časti mesta, kde je najviac koncentrovaná MRK. 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky má zmapované nevyhovujúce obydlia („chatrče“) terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi mesta. Terénni sociálni pracovníci sú nápomocní v prípadoch, kedy je možné 
dodatočne zlegalizovať stavby.  
 

2.3 Zlepšiť podmienky pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu   pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Táto aktivita nebola realizovaná. 

2.4 Zlepšiť život zdravotne postihnutým obyvateľom (Bezbariérové mesto) a podporovať ich 

integráciu do spoločenského a pracovného   života (chránené dielne, chránené pracoviská). 

Mesto má vytvorené chránené pracoviská na mestskom úrade a na mestskej polícií.   

2.5 Znižovať sociálno-patologické javy v školách efektívnejšou spoluprácou „škola-rodina“ 

(spolupráca rodina – škola, vzdelávanie učiteľov pre lepšiu socializáciu dieťaťa, Program prevencie 

sociálno –  patologických javov v školách). 

Terénni sociálni pracovníci mesta ako aj pracovníci komunitného centra úzko spolupracujú 
so základnými školami na území mesta pri riešení školskej dochádzky detí.  
V komunitnom centre  majú deti  možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít (vzdelávacích, záujmových, a 
športových), doučovania a príprava na vyučovanie. 

2.6 Realizovať prevenciu kriminality a dopravnej nehodovosti (osvetová   činnosť). 

Oblasť prevencie kriminality a dopravnej nehodovosti rieš v rámci svojich možností a kompetencii 
mestská polícia. Mestská polícia v spolupráci s mestom vypracovala projekt pod názvom : „Bezpečný 
domov“. Za pomoci tohto projektu bolo namontovaných cca 300 bezpečnostných retiazok na dvere do 
domácností seniorov a ZŤP občanov mesta a bola zakúpená termokamera, na uľahčenie práce hliadok 
MP. 

2.7 Zriadiť občianske hliadky v meste v spolupráci s MsP. 

Mesto vypracovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zriadenie občianskych hliadok. Žiadosť 
nebola schválená. Mesto má naďalej záujem v prípade vyhlásenia novej výzvy sa  do nej zapojiť. 

2.8 Zvyšovať zainteresovanosť sociálne odkázaných na verejnom živote, na realizácii užitočných 

aktivít pre komunitu. 

Mesto prevádzkuje komunitné centrum, ktorého hlavným poslaním je aktivizovať, motivovať, 
vzdelávať a zvyšovať povedomie sociálne odkázaných občanov mesta, hlavne MRK v rôznych 
oblastiach života.  KC organizuje stretnutia  občanov MRK s poslancami, na ktorých majú občania MRK 
možnosť klásť otázky poslancom a dohodnúť sa na vzájomnej spolupráci pri riešení problémov 
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komunity. Pracovníci KC vypracovali  projekt  na vytvorenie komunitnej záhrady v areáli KC v rámci  
participatívneho  rozpočtu mesta  za aktívnej účasti MRK na aktivitách projektu. 
 
OPATRENIE 3:  

Vytvorenie nových možností pre bývanie v meste s dôrazom na výstavbu finančne dostupných 

sociálnych a nízko štandardných bytov. 

SÚBOR AKTIVÍT PRE ROKY 2016 – 2020 (2022): 

3.1  Zrekonštruovať a obnoviť bytové domy s bytmi s nižším štandardom a s bytmi osobitného 

určenia 

V prípade vhodnej výzvy na rekonštrukciu bytových domov s nižším štandardom  sa mesto plánuje 
zapojiť do tejto výzvy. 

3.2  Vybudovať nové cenovo dostupné nájomné byty a byty nižšieho štandardu pre obyvateľov 

Rožňavy, najmä mladé a sociálne      odkázané rodiny s potrebným občianskym vybavením 

(vrátane  úpravy okolia sociálnych bytov, najmä bytových domov Družba   I – VII). 

Mesto má vypracovaný projekt na výstavbu bytov s nižším štandardom. V prípade vhodnej výzvy 
určenej na výstavbu bytov sa mesto plánuje do tejto zapojiť. 
OPATRENIE 4: 

Vybudovanie systému koordinácie poskytovania kvalitných sociálnych  a komunitných služieb pre 

všetky skupiny ich prijímateľov na území mesta. 

SÚBOR AKTIVÍT PRE ROKY 2016 – 2020 (2022): 

4.1 Vybudovať partnerskú platformu subjektov zainteresovaných na  realizácii aktivít v oblasti 

sociálnych služieb na úrovni mesta za  účelom cielenej spolupráce a sieťovania, ako 

pokračovanie  procesu komunitného plánovania a realizácie a monitorovania   služieb – 

Komunitný plán ako nástroj komunikácie a koordinácie  rozvoja sociálnych a komunitných 

služieb v meste. 

Pri tvorbe KPSS mesto prizvalo na pracovné stretnutia všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na 
území mesta.  Analýza ako aj stratégia KPSS bola vypracovaná za aktívnej účasti poskytovateľov. 
V prípade aktualizácie KPSS budú poskytovatelia opäť oslovení a prizvaní na pracovné stretnutie. 

4.2 Zavádzať systémy hodnotenia kvality poskytovania sociálnych    a komunitných služieb. 

Mesto sa pri poskytovaní sociálnych služieb riadi platným zákonom o sociálnych službách.  

4.3 Nadviazať aktívnu komunikáciu aj s cirkvami a náboženskými  spoločnosťami, ktoré nemajú 

vytvorené neziskové organizácie,   ale vykonávajú aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti o 

sociálne odkázaných ľudí. 

Mesto spolupracuje s cirkevnými organizáciami na území mesta pri poskytovaní sociálnych služieb 
(Diecézna charita a Reformovaný cirkevný zbor na Slovensku).  Pracovníci komunitného centra 
spolupracuje s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi  pri organizovaní spoločných stretnutí (duchovno 
edukatívnych) detí z majority a minority v komunitnom centre.  
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4.4 Vytvoriť a realizovať cielený spoločný program informovanosti   obyvateľov mesta , regiónu 

i Slovenska o možnostiach využívania sociálnych služieb v Rožňave dostupnými prostriedkami 

(internet   mesta a zariadení pôsobiacich v Rožňave, tlačené médiá,        realizácia informačných 

stretnutí, informačné kampane, dni  otvorených dverí, výstavy a pod.) 

Mesto má na svojom webovom sídle zverejnený aktuálny Komunitný plán sociálnych služieb na roky 
2015-2020, podrobne spracovaný postup pri vybavovaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu (opatrovateľskú službu, odľahčovaciu službu, požičiavanie pomôcok) ako aj postup pri 
poskytovaní resp. zabezpečovaní sociálnej služby pre prijímateľa. 

 


