
Mesto Rožňava  

 
 

Poďte s nami rozhodnúť o budúcnosti mesta! 
 

Vážení občania, 
 

Mesto Rožňava, v ktorom žijeme, má svoju bohatú históriu, tradície, svoje zaujímavosti, hodnoty, ale 
i problémy, či potreby a nedostatky.  

Mesto v súčasnosti spracováva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR)  na 
obdobie rokov 2015 – 2020 (2022), ktorý bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo. 

Je to dokument nie len verejne prístupný, ale je potrebné, aby bol v dôležitých etapách jeho tvorby aj 
verejnosťou, Vami milí Rožňavčania, pripomienkovaný.  

PHSR mesta spracováva realizačný tím zložený z expertov v oblasti plánovania, odborníkov z rôznych 
rozvojových oblastí, zástupcov organizácií a inštitúcií pôsobiacich v meste, volených predstaviteľov a 
pracovníkov Mesta Rožňava a MsÚ Rožňava, zástupcov podnikateľského i mimovládneho sektora. 

Dovoľujeme si Vás požiadať o Váš názor a vyjadrenie, čo považujete za potrebné a dôležité v 
našom meste riešiť.  

Dotazník doručte prosím najneskoršie do 26.januára 2015. 

Vaša spolupráca pri spracovaní rozvojového a záväzného dokumentu mesta dôležitá najmä z hľadiska 
určenia rozvojových priorít mesta na plánované obdobie 2015 – 2020 (2022). 

Výsledky vyhodnotenia dotazníka budú prezentované na web stránke mesta.  

 

Ďakujeme. 

 
       Pavol Burdiga 
primátor mesta Rožňava 

 
 
 



 
 
Časť A 
Dotazník- zber pripomienok a návrhov verejnosti k spracovaniu rozvojového programu PHSR mesta 
Rožňava 2015 – 2020 (2022) 
 
Vyberte z nasledujúceho zoznamu navrhovaných aktivít rozvoja mesta a zakrúžkujte 
v každej z rozvojových oblastí max. 3 - 5, ktoré považujete pre Vaše mesto Rožňava za 
najdôležitejšie! 
 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti zamestnanosti a podnikania (vyberte a označte max. 3): 
 

1. Vytvoriť nové pracovné miesta etablovaním nových prevádzok v Priemyselnej zóne.    
2. Zaviesť marketing mesta o možnostiach investovania a tak podporiť zvyšovanie 

zamestnanosti na území mesta. 
3. Zefektívniť komunikáciu mesta s podnikateľskými subjektmi na jeho území. 
4. Iniciovať, pripraviť a realizovať vzdelávacie projekty na podporu rekvalifikácií v spolupráci 

s ÚPSVaR, s RPIC, s RRA. 
 

Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k uvedeným: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti Cestovného ruchu -CR (vyberte a označte max. 5): 

1. Zaviesť  cielený marketing, vybudovať značku mesta Rožňava ako centra CR na Gemeri 
(Hornom Gemeri). 

2. Zriadiť organizáciu cestovného ruchu ako subjektu koordinujúceho rozvoj cestovného ruchu 
v meste a okolí. 

3. Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej architektúry, kvetena, 
mobiliár, sochy a pod.) 

4. Vybudovať kemping v priestore športového areálu na letnom kúpalisku. 
5. Posilniť verejnú dopravu medzi mestom a inými atraktivitami v regióne najmä cez víkend. 
6. Rozšíriť a inovovať ponuku produktov, služieb a udalostí pre návštevníka mesta a turistu so 

zameraním najmä na rozvoj kultúrneho a športového  turizmu v lete i v zime (podčiarknite, 
čo najmä): 

- Vybudovať rekreačnú zónu Lúč Patak v Rožňavskej doline 
- Revitalizovať parky v meste  ako oddychové miesta (Mestský park, park pri 

Rožňavských kúpeľoch so zriadením lesné   cykloturistického chodníka, Veľký park pri 
OA ako Park  - alej Antona Kissa  

- Vybudovať  turistický náučný chodník okolo Rožňavy 
- Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto 



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

- Obnoviť strelnicu 
- Založiť Rosárium v meste (podľa povesti mesta Rožňava) – príbeh mesta: Rožňava 

mesto Ruží, Rožnava - mesto bielych ruží. 
 
Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k uvedeným: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti Kultúry (vyberte a označte max. 3): 

1. Vybudovať a vybaviť vnútroblok Mestskej radnice ako priestor pre organizovanie podujatí, 
udalostí (kultúra, spoločenské aktivity). 

2. Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny stánok (premietacia technika, zvukové 
zariadenie....). 

3. Vybudovať (riešiť hľadisko) na Zimnom štadióne pre kultúrne podujatia (koncerty) v lete. 
4. Viac informovanosti o kultúrnom dianí v meste pre obyvateľov mesta, domácich 

a zahraničných návštevníkov.   
 
Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k vyššie uvedeným:  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti Školstva (vyberte a označte max. 3): 

1. Rekonštrukcie škôl, školských areálov a športovísk pri základných školách 
2. Rekonštrukcie škôl, školských areálov a športovísk pri materských školách 
3. Modernizácia vybavenia materských škôl. 
4. Modernizácia školských budov a modernizácia vybavenia škôl, najmä odborných a jazykových 

učební v základných školách. 
5. Zriadenie špeciálne triedy v MŠ pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(deti zdravotne postihnuté, deti so zmenou správania, deti  zo sociálne slabšieho prostredia).  
6. Zriadiť špeciálne triedy v ZŠ pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(nadané deti, deti zdravotne postihnuté, deti so zmenou správania, deti  zo sociálne 
slabšieho prostredia). 

7. Zriadiť MŠ v lokalite Rožňava Baňa. 
8. Účinnejšia prevencia sociálno – patologického správania žiakov v školách. 
9. Účinnejšie riešenie záškoláctva. 

 
Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k vyššie uvedeným: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 



 
Rozvojové aktivity  v oblasti Športu a športovej infraštruktúry (vyberte a označte max. 5):  

1. Rozšíriť  základňu mládežníckeho športu.  
2. Viac informovanosti a propagácie športových udalostí  v meste.  
3. Opláštenie zimného štadióna a vytvorenie technických podmienok pre jeho celoročné 

využitie aj pre organizovanie kultúrnych aktivít. 
4. Výstavba nového futbalového ihriska s umelým trávnikom v spolupráci so SFZ na Sídlisku Juh 

a vybudovanie mládežníckeho centra. 
5. Výstavba krytej plavárne. 
6. Modernizácia kúpaliska a osadenie atraktivít (vodný svet, tobogán...). 
7. Dobudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK. 
8. Výstavba, značenie a údržba turistických trás a cykloturistických trás. 
9. Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských). 

 
Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k uvedeným: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti Životného prostredia (vyberte a označte max. 5): 

1. Revitalizovať parky v Rožňave (viď. aj oblasť cestovného ruchu)  - Veľký park premenovať ako 
„alej Antona  Kissa“, jeho zakladateľa.....). 

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

3. Vybudovať vodojem (lokalita Podrákoš).  
4. Rekonštruovať ČOV. 
5. Rekonštruovať rozvody pitnej vody. 
6. Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred prívalovými  dažďovými 

vodami. 
7. Vyriešiť skládkovanie komunálnych odpadov po roku 2020.  
8. Zastrešiť na sídliskách stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad. 
9. Likvidovať psie exkrementy z verejných priestranstiev (využiť vysávač psích exkrementov, 

osadiť na verejných priestranstvách viac košov pre psie exkrementy, sprísniť kontrolu, viac 
informovať, propagovať...).  

10. Zrealizovať kampaň na zvýšenie environmentálneho uvedomenia obyvateľov mesta 
(prevencia znečisťovania mesta, vzniku nelegálnych skládok). 

 
Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k uvedeným: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti Sociálnych a zdravotných služieb (vyberte a označte max. 5): 

1. Vytvorenie podmienok pre flexibilitu poskytovania opatrovateľských služieb (cez víkendy, 
počas noci, nepretržite, a pod.). 



2. Dobudovanie bezbariérovosti na území mesta – bezbariérové mesto Rožňava. 
3. Vybudovanie Komunitného centra a zavedenie komunitných činností s ľuďmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 
4. Zriadenie chránených dielni ako príležitosti pre podporu zamestnanosti zdravotne 

postihnutých občanov. 
5. Viac informovanosti o poskytovaní sociálnych služieb v meste Rožňava a v okolí. 
6. Vytvoriť a realizovať systém odborného poradenstva pre obyvateľov v právnej, ekonomickej 

a sociálnej oblasti. 
7. Zabezpečovať činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste pre rôzne cieľové 

skupiny (bezdomovci, závislí, osoby v nepriaznivej situácii). 
8. Zaviesť činnosť streetworkerov (ľudí pracujúcich s ľuďmi sociálne vylúčenými, s tými ktorí  

potrebujú sociálnu pomoc). 
9. Skvalitnenie služieb v  Nemocnici sv. Barbory: 

Uveďte, ktoré najmä: 
..................................................................................................................................................... 
 

Vami navrhované ďalšie  aktivity, potrebné nové sociálne služby : 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti Bývania (vyberte a označte max. 3): 

1. Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu  (pre mladé 
rodiny, sociálne odkázané rodiny) 

2. Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu  (výstavbu rodinných domov). 
3. Likvidácia alebo legalizácia čiernych stavieb. 

4. Realizovať čistenia a deratizáciu obydlí (vybrané lokality v meste, osady). 

 
Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k uvedeným: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti Dopravy a dopravnej infraštruktúry (vyberte a označte max. 
3): 

1. Vybudovať parkoviská na sídliskách. 
2. Vybudovať okružnú križovatku na štátnej ceste II/526 a I/67. 
3. Vybudovať príjazdovú cestu k Priemyselnej zóne. 
4. Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II  s miestnou komunikáciou na ul. 

Košická (aj podmienka pre rozvoj bývania). 
5. Iniciovať dopravnú napojenosť mesta Rožňava na diaľnicu/rýchlostnú komunikáciu. 

6.  Rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácií a chodníkov (uveďte, ktorých najmä). 



Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k uvedeným: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
Rozvojové aktivity  v oblasti Bezpečnosti mesta (vyberte a označte max. 3): 

1. Obnoviť a rozšíriť kamerový systém na území mesta a na území častí mesta. 
2. Zvýšiť prevenciu kriminality a narušovania verejného poriadku v súčinnosti všetkých zložiek 

bezpečnosti (spoločné akcie, aktivity - mestská polícia, štátna polícia- viac hliadok v okolí 
obchodných centier, viac osvetovej činnosti) 

3. Zvýšiť počet mestských policajtov.   
4. Zabezpečiť priechodnosť  miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarne 

vozidlá/techniku. 
5. Zabezpečiť preventívne opatrenia pred povodňami, požiarmi a inými mimoriadnymi  

udalosťami: 
a) vypracovať analýzu zraniteľnosti územia mesta na dopady zmeny klímy, 
b) vybudovať varovný systém a mestský rozhlas. 

 
Vami navrhované ďalšie  aktivity, resp. komentár k uvedeným: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
Vážení občania,  
samospráva mesta Rožňava a jeho výkonné zložky ako mestský úrad a organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta sú zodpovedné za rozvoj mesta a za vytváranie podmienok pre skvalitňovanie 
života v meste. Prosíme Vás o návrhy a pripomienky aj ku skvalitneniu výkonu činnosti 
a samosprávnych funkcií mesta. 
 
Vaše návrhy ku skvalitneniu činnosti samosprávy mesta:  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 

Časť B (Pozn: údaje budú použité výhradne na účely spracovania dotazníka). 
  

Pohlavie:   □ muž        
□ žena  
   

Vek: □ do 30 □ 30-40 □ 41-50   □ 51-60  □ 61 a viac 
 
Vzdelanie: □ základné    

   □ stredné bez maturity      
   □ stredné s maturitou 
   □ vysokoškolské 
 

Ulica (miestna časť): ......................... 
 



Sme radi, že môžeme Vaše názory o budúcnosti nášho mesta získať prostredníctvom priloženého 
dotazníka a ďakujeme Vám, že ste mu venovali svoju pozornosť a obetovali Váš vzácny čas. V prípade 
nejasností kontaktujte MsÚ Rožňava. 
 

Vyplnený, vytlačený dotazník prosím doručte do 26. januára 2015 na Mestský úrad v Rožňave do 
Kancelárie prvého kontaktu – Podateľňa,  počas úradných hodín. 

 

Realizačný tím 

 

 

 
 

 
 
 

 


	Vážení občania,

