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Mestské zastupiteľstvo/poslanci mestského zastupiteľstva 

1/ Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Rožňava, zložený z poslancov 
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Rožňava na štyri roky. 

2/ Mestské zastupiteľstvo v Rožňave má 13 poslancov. 

3/ Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov 
novozvoleného mestského zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave okrem iného si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek 
základnej otázke života mesta. Poslanci sú volení v priamych voľbách a spôsob voľby je 
určený osobitným zákonom. Zvolení poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli 
hodní dôvery svojich voličov. Sú povinní na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti 
a činnosti mestského zastupiteľstva. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:  

� primátora mesta 
�  zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený 
� štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej 

mestom, v ktorom bol zvolený 
� podľa osobitného zákona 

 

 

 

Štatút mesta 

1/ Štatút mesta upravuje v súlade so všeobecným záväznými právnymi predpismi najmä 
postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady 
hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť 
mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú 
štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, 
symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien. 

2/ Štatút mesta Rožňava je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom 
mesta.  
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Komisie mestského zastupiteľstva 

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské 
zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov, ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom 
z radov odborníkov.  Komisie sú najviac z deviatich členov. Zo schváleného počtu členov 
komisií je minimálny počet poslancov v každej komisii 2. Každá komisia sa skladá 
z predsedu, podpredsedu, členov komisie (volí ich MZ) a tajomníka komisie – poverený 
pracovník MsÚ. Schádzajú sa podľa potreby, komisiu zvoláva a vedie jej predseda. Komisie 
nemajú rozhodovaciu právomoc, ich uznesenia majú odporúčací charakter vo vzťahu k 
prerokovávanej problematike a vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. Mesto Rožňava má 
vytvorené tieto komisie: 

� Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku 
predseda:  Ing. Juraj Balázs 
podpredseda: Zoltán Beke 
členovia: Bc. Ivan Kuhn, MA 
  Mgr. Eva Gallová 
  Árpád Görgei 
  JUDr. Judita Jakobejová 
  Ing. Ondrej Kračún 
  Rozália Tóthová 
  Ing. Robert Urbančík 
tajomník: Ing. Erika Leskovjanská 
 

� Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií 

predseda: Ľudovít Kossuth 
podpredseda: Ing. Ján Lach 
členovia: Ing. arch. Peter Bischof 
  Ing. Peter Marko 
  Erika Szabadosová 
  Ing. arch. Peter Tešlár 
  Ing. Nataša Vjesztová 
tajomník: Ing. Miroslav Tomášik 
 

� Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
predseda: Mgr. Dionýz Kemény 
podpredseda: Mgr. Eduard Mihók 
členovia: PaedDr. Mikuláš Gregor 
  Ing. Jozef Kováč 
  Bc. Henrieta Rusňáková 
  Mgr. Monika Šeďová 
  Mgr. Csaba Simon 
tajomník: Mgr.Ľudmila Černická 
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� Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 
predseda: Mgr. Árpád Laco 
podpredseda: Mgr. Eduard Mihók 
členovia: Mgr. Matúš Bischof 
  Mgr. Miriam Banďošová 

    Ing. Oskar Lörinc 
    Mgr. Helena Novotná 
    Mgr. Dušan Pollák 
    Hildegarda Támárová 
    Mgr. Lucia Tóth 
  tajomník: Erika Švedová 
 

� Komisia ochrany verejného poriadku 
predseda: Peter Džačár 
podpredseda: Roman Ocelník 
členovia: František Focko 
  Mgr. Juraj Halyák 
  Ing. Robert Hanuštiak 
  Bartolomej Šturmann 
  MVDr. Viktor Végsö 
tajomník: Bc. Iveta Angyalová 
 

� Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky 
predseda: Roman Ocelník 

  podpredseda: Mgr. Milan Capák 
  členovia: Ing. Richard Bachňák 
    Cyril Motyka 
    Ivett Prékop 
  tajomník: Ing. Monika Gecelovská 
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Mestské organizácie 

Regionálne poradenské a informačné centrum 
riaditeľ: JUDr. Karol Gogolák 
sídlo: Podnikateľský inkubátor 
Zakarpatská 19 
048 01 Rožňava 
Chcete začať podnikať a neviete ako na to? Podnikáte a nedarí sa Vám? 
Potrebujete finančnú výpomoc? Nemáte priestory pre Vaše aktivity? 

 

Technické služby mesta Rožňava 
príspevková organizácia 
sídlo: Štítnická č.21, 048 01 Rožňava 
riaditeľ: Ing. Ivan Demény 
 

Mestské lesy Rožňava s.r.o.: 
sídlo: Rožňava – huta 2243, 048 01 Rožňava 
konateľ: Ing. Bohuš Hudaček 
predmet činnosti: 
- ťažba dreva 
- služby v lesníctve 

 

Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava 
Rozsnyói Városi Televízió 
sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
konateľ: Peter Benedikty 
Hlavným predmetom činnosti mestského televízneho štúdia je poskytovanie  informácií 24 
hodín denne v rámci vysielaní televíznych programov v slovenskom a  v maďarskom jazyku. 

 

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽ ŇAVA  
príspevková organizácia 
sídlo: Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 
riaditeľka: Mgr.art.Tatiana Masníková 
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Starobylé mesto Rožňava 

si pre svoju geografickú polohu ani lepšie miesto vybrať nemohlo. Rozkladá sa v nádhernej 
zalesnenej krajine Rožňavskej kotliny v doline rieky Slanej, ktorá je najvýznamnejším 

vodným tokom regiónu Gemera-Malohontu. Rožňavu, ktorá leží 
v nadmorskej výške 313 metrov, obklopuje veniec zelených hôr. Na severe 
k nej zbiehajú mierne svahy masívu Volovec (1 293 m). Z východnej 
a južnej strany spadajú do kotliny strmými vysokými svahmi krasové 
planiny Slovenského krasu Silická a Plešivecká. Blízkosť národných parkov 
Slovenský kras a Slovenský raj Rožňava predurčujú na obľúbené turistické 

mesto.  

 Malebnosť historického a napriek tomu moderného mesta s takmer 20-tisícmi 
obyvateľov podčiarkujú dve línie vodných tokov – rieka Slaná, do ktorej sa vlieva Rožňavský 
potok, alebo inak Drázus. Príjemnú miernu klímu údolného mesta umocňujú husté, zväčša 
listnaté les, ktoré pokrývajú dve tretiny chotára mesta.  

 

Z povesti o vzniku Rožňavy – Rosenau 

Podľa povesti o vzniku Rožňavy bola na mieste, kde dnes leží Rožňava, len jedna veľká lúka, 
na ktorej pásol pastier kravy. Raz stratila jedna jeho jalovička svoj zvonček, a tak sa pastier 

rozhodol, že ho nájde. Hľadajúc, našiel však jednu zlatú trojružu, 
ktorú mu z útrob zeme vyniesla jeho milá – premenená na anjela. 
Pastier si s týmto nájdeným pokladom ľahol a zaspal. Snívalo sa mu, 
že prišla k nemu jedna víla, položila si jeho hlavu do svojho lona 
a zašepkala mu tieto slová: „Budeš bohatý, ale šťastie budeš mať až 
na druhom svete“. Keď sa pastier prebudil a vrátil sa domov, 
porozprával svoj sen blízkym a ukázal im zaujímavosť, ktorú našiel. 

Na tom mieste, kde pastier túto trojružu našiel, začali kopať a našli tam zlato, ktoré na toto 
miesto prilákalo zlatokopov. Prisťahovaní baníci si potom v týchto miestach  založili novú 
osadu, ktorú nazvali Rosenau. V erbe mesta tak môžeme dodnes nájsť tri zlaté ruže (v 
skorších erboch to bola zlatá trojruža), ktoré dali Rožňave meno. 
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Stručná história mesta 

Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza 
z 3. februára 1291. Nachádza sa v darovacej 
listine vystavenej ostrihomskému 
arcibiskupovi Ladomérovi kráľom Ondrejom 
III.. 

Prvou známou architektúrou Rožňavy je 
pôvodný farský kostol (v súčasnosti biskupská 
katedrála), ktorá pochádza z roku 1304. Tento 

kostol prešiel mnohými prestavbami, z ktorých najväčšie zmeny priniesla prestavba na 
prelome XV. a XVI. storočia reprezentovaná tzv. Bakóczovskou kaplnkou, jej renesančným 
vstupným portálom a neskorogotickým pastofóriom na severnej strane presbytéria. V blízkosti 
kostola vznikla osada, ktorá v roku 1382, ako predchodca dnešného mestského jadra, dostala 
mestské práva od kráľa Ľudovíta I. z pôvodnej osady baníkov, ktorí sem prišli vyťažiť 
nerastné bohatstvo okolitých hôr vzniklo mesto. Celá jeho nasledujúca história je úzko spätá 
s výnosnou ťažbou zlata, striebra, medi a neskôr železnej rudy. Mesto bolo pomenované 
podľa názvu mimoriadne výnosnej bane: Rosnoubana (Rozsnyóbánya, Rosenau). Po 
definitívnej porážke husitov začiatok 16 storočia charakterizovala rozsiahla stavebná činnosť:  
gotické pastofórum majstra Petrusa de Coloa, tabuľová maľba metercie od majstra L. A a 

renesančný portál  majstra Vincenta z Dubrovníka sú 
najcennejšími dielami tohto obdobia. Neďaleko kostola 
sa zrodilo priestranné štvorcové námestie s honosnými 
meštianskymi domami, v prostriedku ktorého 
stála budova stredovekej radnice. Obdobie všestranného 
rozvoja mesta bolo ukončené náhlym úpadkom baníctva 
a náboženskými nepokojmi. V strede námestia, v tieni 
tureckej hrozby postavili v rokoch 1643 a 1654 
charakteristickú mestskú vežu a na ruinách radnice 
z príkazu arcibiskupa Juraja Lippayiho vznikol kostol 
jezuitov.  Na prelome rokov 1706 a 1707 sa Rožňava 
stala dejiskom európskeho významu. Krajinská rada 
zvolaná Františkom  II. Rákóczim do Rožňavy tu 
rozhodla o detronizácii Habsburgovcov, čo sa viaže 

k renesančnej budove banskej komory. Mariánsky stĺp stojaci pred palácom biskupov vznikol  
na pamiatku obetiam ničivej cholerovej epidémie v roku 1711. Budova s troma barokovými 
súsošiami v blízkosti katedrály bola prvou rožňavskou nemocnicou postavenou v roku 1719 
Jurajom Andrássym. Trojpodlažnú budovu radnice postavili v roku 1720. V roku 1776 sa 
Rožňava stala biskupským mestom s o dva roky neskôr podľa projektov Jána Mayera vznikol 
palác rožňavských biskupov.  Na mieste drevenej zvonice farského kostola, povýšeného na 
biskupskú katedrálu, Ján Mayer postavil impozantnú barokovo klasicistickú zvonicu.  V roku 
1733 započala aj takmer sto rokov trvajúca výstavba kostola a kláštora františkánov.  Mesto 
v tých časoch strácalo charakter banského mesta a menilo sa na mesto obchodno – 
remeselnícke. V roku 1786 miestny staviteľ Ján Mayer dokončil svoju najvydarenejšiu 
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stavbu, budovu evanjelického kostola, ktorého oltár a kazateľnicu – ako v prípade katedrály – 
vyhotovil známy majster Jozef Gode. Rožňava bola aj významným školským mestom s čím 
sa spájal aj čulý kultúrny život. História miestnej tlače a žurnalistiky je nevyčerpateľnou 
studnicou dôkazov o poznatkov o kvalite rožňavského kultúrneho života v 18. a 19. storočí. 

 

Demografický vývoj           

 V roku 2015 na území mesta žilo 18 306 obyvateľov, z toho 8 698 mužov a 9 608 
žien. Mesto k tomuto dátumu zaznamenalo úbytok (odsťahovaní) o 486 obyvateľov (muži 
240, ženy 246), pričom prírastok (prisťahovaní) predstavoval len 437 obyvateľov (muži 208, 
ženy 229), narodených bolo 168 novorodencov, z toho 88 chlapcov a 80 dievčat, zomrelo 184 
obyvateľov, z toho 96 mužov a 88 žien.  

 

 
 

 
 

 
        
 



 

 

14 

 

Manželstvá k 31.12.2015 v Rožňave uzavrelo 106 párov, z toho sú 74 civilné a 32 
cirkevné sobáše (s cudzincom bolo uzavretých  5 sobášov).  
 
Najčastejšie mená dávali rodičia:  
dievčatám: Sofia, Natália, Viktória, Nina, Laura, Kristína,  Lenka, Daniela, Rebeka, Jasmin 
chlapcom: Ján, Oliver, Samuel, Dominik, Peter, Filip, Tomáš, Dávid, Adam, Jakub 
 
V roku 2015 sa narodili 4 dvojčatá: 2x chlapec/dievča, 1x chlapci, 1x dievčatká 
 

Neobvyklé mená z roku 2015 
ženské: 
Szelina, Szulita, Amélia, Ameli, Mercedes, Luna, Elisa, Zselyke, Lolita,  
Laila, Bela, Virgínia, Nadežda, Zara, Lorene, Evelyn, Jázmín, Yasemin,  
Jazmína 
 
mužské: 
Max, Teo, Leo, Leon, Noel, Jason, Joshua, Quido, Carlos, , Luciano,  
Přemysl, Franko, Marko, Robin 
 
Na prelome rokov 2014/2015 mesto Rožňava pripravilo pre svojich občanov slávnostný 
ohňostroj na Námestí baníkov, ktorým Rožňavčania privítali Nový rok. Na strážnej veži bol 
premietaný film v ktorom boli odprezentované najzaujímavejšie udalosti uplynulého roka. 
 
Prvý novorodenec roku 2015 prišiel na svet v rožňavskej pôrodnici 1. januára o 10.40 hod. 
Vážil 2,770 kg a meral 48 cm a najväčšiu radosť svojim príchodom na svet urobil rodičom 
Edite Rézmüvesovej a  Karolovi Szőllősovi, pretože je to ich prvorodený syn. Synovi dali 
meno Karol. Kvôli zdravotnému stavu chlapčeka návšteva v nemocnici nebola realizovateľná, 
a tak sa po rekonvalescencii dieťaťa prvýkrát v histórii mesta sa na pozvanie primátora mesta 
uskutočnila návšteva  novorodenca v reprezentačných priestoroch na mestskej radnici, kde 
pán primátor Pavol Burdiga  rodine zaželal hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku a pohodu 
v kruhu najbližších. 
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Ekonomika a hospodárstvo 
 

Ekonomické údaje: 
 
 V okrese a meste Rožňava je klesajúca tendencia počtu nezamestnaných. Počet 
evidovaných nezamestnaných  k 31.12.2014 bol 8 612 osôb, čo predstavovalo 28,27 % 
a k 31.12.2015 bol počet evidovaných nezamestnaných 7 937 osôb, čo predstavovalo 25,9%.  
 
 Najvýznamnejší zamestnávatelia v meste: GEMTEX a.s., VELTEX s.r.o., 
AGROTRADE GROUP spol. s.r.o. Rožňava, Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Mesto 
Rožňava.  
 
V meste sa nachádza: 
ukazovateľ hodnota 
pošta áno 
Káblová televízia áno  
Verejný vodovod áno 
Verejná kanalizácia áno 
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno 
Rozvodná sieť plynu áno 
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy – názov v Brzotíne 
Kúpalisko umelé alebo prírodné áno 
Telocvičňa áno 
Ihrisko pre futbal (nie školských) áno 
Knižnica áno 
Videopožičovňa a DVD požičovňa áno 
Kino stále nie 
Lekárne a výdajne liekov áno 
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých áno 
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti áno 
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa áno 
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa áno 
Skládka komunálneho odpadu nie 
Komunálny odpad áno 
Využívaný komunálny odpad áno 
Predajňa potravinárskeho obchodu áno 
Pohostinské odbytové stredisko áno 
Predajňa nepotravinárskeho obchodu áno  
Predajňa pohonných látok áno 
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel áno 
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá áno 
Hotel (motel, botel) áno 
Penzión ***až* áno 
Turistická ubytovňa**,* áno 
Chatová osada*** až* nie 
Kemping****až* nie 
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia áno 
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Komerčná poisťovňa áno 
Komerčná banka áno 
Bankomat áno 
 

 

Hospodársky vývoj mesta: 

V roku 2015 nastal nárast bežných príjmov oproti roku 2011, nárast vyplýva predovšetkým 
rastu podielových daní. Z bežných príjmov najväčšiu položku tvoria daňové príjmy – 
z podielových daní štátu a z domácich daní a poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad. Podiel rastu bežných príjmov je spôsobený predovšetkým postupným rastom 
hospodárstva – ekonomiky štátu a z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Kapitálové príjmy mesta boli ovplyvnené predajom prebytočného majetku mesta a v roku 
2014 došlo k vysporiadaniu majetku mesta v súvislosti s likvidáciou 1. Rožňavskej, a.s.. 
V rámci grantov a transferov mesto obdržalo dotácie na výstavbu bytov, na rekonštrukciou 
budov škôl, Námestia baníkov, kamerového systému, rekonštrukciu detských ihrísk.  

Vývoj finančných príjmov bol ovplyvnený hlavne čerpaním úverov na dofinancovanie 
kapitálových výdavkov – rekonštrukcie  majetku mesta.  

Tovary a služby predstavujú na výdavkoch mesta najväčší podiel – 25%. Síce výdavky v roku 
2015 poklesli oproti roku 2014 o 12% - vplyvom nižších kapitálových výdavkov, avšak 
vzrástli bežné výdavky. Dôvodom  bol rast mzdových nákladov a odvodov, rastom výdavkov 
v položke služby, keď mesto vyrovnalo svoj záväzok voči firme Brantner s.r.o. Kapitálové 
výdavky tvorili výdavky hlavne rekonštrukciu majetku – Námestia baníkov, budov škôl 
a školských zariadení, kúpu zariadení, strojov a prístrojov do jedální MŠ a ZŠ, kúpu 
dopravných prostriedkov, rekonštrukciu kamerového systému a rozširovania kamerového 
systému.  

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2015 došlo k celkovému zníženiu záväzkov, 
hlavne úverov.  

Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených 
zmlúv. Mesto má uzatvorené dve zmluvy na finančný leasing: kolesový traktor a asfaltový 
recyklátor.  
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Projekty a granty  

V I. polroku 2015  sa  mesto Rožňava uchádzalo o granty a dotácie z nasledovných 
zdrojov  s týmto výsledkom: 

Podaných bolo spolu 9 projektov, z toho 3 boli podporené a 6 nepodporené . 

 

Grant/ 

dotácia 

Názov 
Výška 

požadovanej 
dotácie v € 

Výška 
schválenej 
dotácie v € 

Spolufinan-
covanie v € 

Informácie o 
priebehu 

implementácie 

KSK Terra 
Incognita 

Z rožňavskej 
strážnej veže do 
krajiny 
nepoznanej 

4 000,00   400,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 

dotácie nebola 
podporená 

Ministerstvo 
kultúry SR 

Obnova 
mestskej veže 
na Námestí 
baníkov 38 v 
Rožňave, č. 
ÚZPF: 462/1 

80 789,00   5 000,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 

dotácie nebola 
podporená 

Úrad vlády 
SR pre 
národnostné 
menšiny 

Vôňa leta- 
tvorivé dielne 

10 381,00   600,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 

dotácie nebola 
podporená 

KSK 

Rok na Gemeri- 
21. ročník 
slávností zvykov 
a obyčají 
Gemera - 
Malohontu 

4 700,00   500,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 
dotácie bola 
podporená 

Cieľ projektu:  Zachovať tradície verejnej prezentácie  scénicky spracovaných ľudových 
zvykov, obyčají a zvykosloví rozličných sviatkov v rámci rodinného, kalendárneho a 
pracovného folklóru z územia niekdajšej Gemerskej župy prostredníctvom podujatia Rok na 
Gemeri so zapojením aktérov z regiónu Gemer, ale aj celého Slovenska a zahraničia.  
21. ročník podujatia Rok na Gemeri chceme usporiadať v duchu tradícií a dlhodobých cieľov, 
rozšíriť ho na prihraničné územie Maďarska, obohatiť ho o inovatívne sprievodné zážitkové 
aktivity so zapojením maďarskej národnostnej menšiny, rómskeho etnika, ako aj 
hendikepovaných skupín. Spájať tieto skupiny má ľudová hudba, spev a spoločný tanec, 
presne v duchu tradícií, ako kedysi. Pre deti, školskú mládež a rodiny s deťmi pripravíme 
tvorivé dielne z oblasti tradičných ľudových remesiel, hudobného a tanečného folklóru v 
spolupráci so Združením gemerských remeselníkov a to na neobvyklých miestach, ako 
napríklad cukrárne, múzeum, galéria, hvezdáreň, knižnica, nákupné strediská. Na týchto 
miestach vznikne priestor nielen na kombinované podujatie, a na akýsi „zážitkový bonus“ v 
podobe konkrétneho miesta charakteristických činností a aktivít, ale aj rozšírenie publicity 
podujatia. 
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Motivovať a mobilizovať aktérov podujatia -  folklórne kolektívy  -  k objavovaniu, výskumu 
a scénickému spracovaniu tradičných ľudových zvykov s dôrazom na ich autenticitu. 

 

Grant/ 

dotácia 

Názov 
Výška 

požadovanej 
dotácie v € 

Výška 
schválenej 
dotácie v € 

Spolufinan-
covanie v € 

Informácie o 
priebehu 

implementácie 

SPP 
Zlepšime 
spoločne 
Slovensko 

Oáza oddychu 
DRUŽBA 
  

6 000,00   0,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 

dotácie nebola 
podporená 

Grantový 
program 
BAUMIT pre 
aktívnych 
ľudí 

Malý krok pre 
Veľký park 

800,00   0,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 

dotácie nebola 
podporená 

Nadácia 
TESCO 

Zelená aleja 3000,00   0,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 

dotácie nebola 
podporená  

Ministerstvo 
vnútra SR 

Rozšírenie a 
modernizácia 
mestského MKS 
v meste 
Rožňava II. 

26 424,00 10 000 ,00 2400,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 
dotácie bola 
podporená 

Cieľ projektu:  Zámerom projektu je ďalšie rozširovanie a modernizácia mestského 
monitorovacieho kamerového systému/MKS/ v Rožňave. V tomto prípade ide o výmenu 
kamier pri pobočke Slovenskej sporiteľne a obchodnom dome Billa v širšom centre mesta. 
Mestská polícia v Rožňave využíva na svoju činnosť aj spomínaný MKS, ktorého použitie sa 
vynikajúco osvedčilo pri odhaľovaní priestupkov najmä na úseku verejného poriadku, 
bezpečnosti a zdravia občanov. Vo viacerých prípadoch záznamy z kamerového systému 
využili aj príslušníci PZSR za účelom overenia si ich zistení a podozrení zo spáchania 
trestných činov, prečinov a priestupkov. Bezpečnosť miest je jedným z faktorov, ktoré 
výrazne ovplyvňujú život občianskej spoločnosti v nich. Limituje rozvoj sociálnych vzťahov, 
aktívnu účasť na verejnom živote, slobodu pohybu, rozvoj podnikania a ďalšie faktory, ktoré 
majú dopad na rozvoj miestnych komunít. Modernizáciou kamerového systému na 
spomínaných miestach v Rožňave sa zvýši miera bezpečnosti obyvateľstva Rožňavy. 
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Grant/ 

dotácia 

Názov 
Výška 

požadovanej 
dotácie v € 

Výška 
schválenej 
dotácie v € 

Spolufinan-
covanie v € 

Informácie o 
priebehu 

implementácie 

Ministerstvo 
financií SR 

Zariadenie pre 
osobnú hygienu 
detí v MŠ 
Štítnická 
Rožňava 

13 500,00 13 500,00 1 500,00 

Žiadosť o 
poskytnutie 
dotácie bola 
podporená 

Cieľ projektu:  Rekonštrukciou Materskej školy na Ulici štítnická sa  zlepší technický stav 
budovy. Úpravou zariadení na osobnú hygienu detí so zdravotnou inštaláciou sa výrazne 
zlepší momentálny stav predškolského zariadenia. Zámerom a cieľom tohto riešenia 
rekonštrukcie a opravy sociálnych zariadení na osobnú hygienu  v MŠ je nevyhovujúci stav 
sociálnych zariadení, ktoré sú už v nevyhovujúcom technickom stave a v neposlednej miere aj 
predĺženie ich životnosti. Pre splnenie tohto zámeru sú potrebné tieto práce: 
 demontovať všetky zariaďovacie predmety, vysekať keramické obklady a  dlažby, demontáž 
kanalizačných a vodovodných rozvodov, prípadné ich prečistenie, výmena vykurovacích 
telies, výmena okien, realizácia hydroizolácie podláh. Po demontážnych prácach sa nanovo 
zrealizujú nové rozvody vody a kanalizácie, opraví sa podlaha poterom na ktorý sa položí 
keramická dlažba a steny sa obložia keramických obkladom. Nové zariaďovacie predmety sa 
osadia na pôvodné miesta, namontujú sa nové svietidlá. Tiež je potrebné dodať skrinky 
s vešiačikmi. 

 

 

V II. polroku 2015  sa  mesto Rožňava uchádzalo o granty a dotácie z nasledovných 
zdrojov  s týmto výsledkom: 

     Podaných bolo spolu 5 projektov, z toho 1 bol podporený a 4 sú v procese schvaľovania  

 
Grant/ 
dotácia 

Názov 
Výška 

požadovanej 
dotácie v € 

Výška 
schválenej 
dotácie v 

€ 

Spolufinan-
covanie v € 

Informácie 
o priebehu 

implementácie 

Environmentálny 
fond 

Rekonštrukcia 
ZŠ Zlatá – 
Rožňava 

199.442   88.834 
V procese 

schvaľovania 

Realizáciou stavebných úprav – zateplenie obvodového plášťa telocvične, obnova 
a zateplenie strešných plášťov pavilónov – sa dosiahne zníženie energetického zaťaženia 
na vykurovanie školy 

Environmentálny 
fond 

Obnova 
a rekonštrukcia 
MŠ na 
Štítnickej ul. 
v Rožňave 

189.088   9.952,44 
V procese 

schvaľovania 
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Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho 
procesu prostredníctvom stavebných úprav: výmena okien a strechy. Tým sa dosiahne 
značná úspora energií. 

Environmentálny 
fond 

Rekonštrukcia 
MŠ 
Vajanského 
v Rožňave 

200.000, 00   49.414,52 
V procese 

schvaľovania 

Navrhovanými aktivitami v projekte sa dosiahne: 
- Zníženie energetickej náročnosti objektov a vylepšenie pohody vnútorného 

prostredia zateplením 
- Vylepšenie vzhľadu objektu v exteriéri 
- Zvýšenie životnosti stavebných konštrukcií 
- Odstránenie tepelných mostov 
- Zastrešenie porušenej plochy strechy novou sedlovou drevenou   

Úrad vlády SR 
Oprava 
zimného 
štadióna 

40 000,00 40 000,00 9 461,14 

Žiadosť 
o poskytnutie 
dotácie  bola 
podporená 

Oprava zimného štadióna bude spočívať hlavne vo výmene svietidiel nad ľadovou 
plochou a súvisiacimi úpravami. V priestoroch šatne sa odstráni pôvodná povlaková 
podlahovina a nahradí sa samonivelizujúcim poterom s novou povlakovou podlahovinou 
na silno namáhané športoviská. 

Ministerstvo 
kultúry SR - 
Obnovme si svoj 
dom 

Obnova 
mestskej veže 
na Námestí 
baníkov 
v Rožňave 

53 095,00   2.986,00 
V procese 

schvaľovania 

Neskoro renesančná strážna veža je neodmysliteľnou dominantou historického jadra 
Rožňavy. Bola postavená na mieste staršej gotickej stavby počas tureckej hrozby 
v rokoch 1643-1654. Predkladaná žiadosť je zameraná na jej obnovu v rámci 1. a 2. etapy 
– obnova strecha a súvisiacich konštrukcií. 
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Partnerské vzťahy 

PARTNERSKÉ MESTÁ ROŽŇAVY :   
 

 
1. SZERENCS 
zmluva bola podpísaná 27. 11. 1991 
oficiálne stránky mesta  
 
 
 
 
 
 
2. BUDAPEST V. BELVÁROS - LIPÓTVÁROS  
zmluva bola podpísaná 27. 3. 1997 
oficiálne stránky mesta 
 
 
3. ČESKÝ TĚŠÍN 
zmluva bola podpísaná 2. 2. 2001 
oficiálne stránky mesta  
 
 
 
 
4. CIESZYN 
zmluva bola podpísaná 7. 6. 2001 
oficiálne stránky mesta  
 
 
 
 
 
5. BAČKA TOPOLA  
zmluva bola podpísaná 3.2.2006 
oficiálne stránky mesta 

 

 

 

 

MESTO ROŽŇAVA podpísalo MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S MESTAMI: 

  

  Trøgstad  

  memorandum bolo podpísané 1. 2. 2009 

 

 

  

  Skiptvet  

  memorandum bolo podpísané 1. 2. 2009 
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Životná úroveň    

V Londýne aj tento rok odborníci zostavili index sociálneho rozvoja (Soacial Progress Index), 
v rámci ktorého porovnávali ekonomickú situáciu, školstvo, zdravotníctvo, právny systém 
a prístup k životne dôležitým zdrojom medzi 133 krajinami sveta. Z porovnávania vyplynul 
rebríček desiatich najprogresívnejších krajín, na špici ktorým kraľuje Nórsko. Po ňom 
nasleduje Švédsko, Švajčiarsko, Island, Nový Zéland, Kanada, Fínsko, Dánsko, Holandsko 
a Austrália, ktorá ten top krajín uzatvára.  Naša krajina sa umiestnila na 25. mieste. 
Z tohtoročných výsledkov vyplýva, že oproti minulému roku sme si hodnotenie nevylepšili, 
naopak, umiestnili sme sa o jednu priečku nižšie. Podľa rebríčka patríme medzi krajiny 
s vysokým sociálnym rozvojom.  

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v máji 2015 zverejnila graf 
porovnávajúci zdanené hodinové minimálne mzdy v 27 krajinách sveta. Slovensko sa medzi 
najštedrejšími neocitlo, umiestnilo sa na 21. mieste s číslom 2,99 dolára. Takmer vo všetkých 
krajinách európskej únie zarábajú obyvatelia viac. V rebríčku s veľkým náskokom kraľujú 
Austrália (9,54 dolára), Luxembursko (9,24 dolára), prvú trojicu uzatvára Belgicko (8,57 
dolára). Najhoršie je na tom Mexiko, v ktorom je minimálna hodinová mzda po zdanení 1,01 
dolára.  

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Rožňava ku dňu:  
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

21,58 % 24,27 % 24,83 % 
 

Disponibilní počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v okrese Rožňava ku dňu: 
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

6 596 7 393 7 609 

 
Štruktúra UoZ k 31.12.2015 v okrese Rožňava: 
 
celkový počet UoZ:  7 937 UoZ 
ženy:    3 819 
občania so ZP:  135 
absolventi:   324 (VŠ - 68, ŠS- 256) 
 
Počet UoZ zaradených na § 52 zák. o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z.- príspevok 
na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších 
služieb pre samosprávny kraj: 
 
Okres Rožňava: 

2015 2014 2013 
2 406 1 949 2 729 
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Mesto Rožňava: 
2015 2014 2013 
281 189 140 

 
Úspešnosť umiestnenia sa UoZ zaradených na § 52 na trhu práce v okrese Rožňava 
v roku 2015:   1 616 
 
Dohodnutá suma nákladov na aktívne opatrenia na trhu práce (nástroje AOTP slúžia na 
vytváranie pracovných miest, na udržanie pracovných návykov UoZ, vzdelávanie UoZ 
a pod.) 
Okres Rožňava: 

2015 2014 2013 
5 118 279,92 € 2 023 275,38 € 3 718 767,99 € 

 
Prehľad realizovaného vzdelávania a prípravy pre trh práce- § 46 zák. č. 5/2004 Z.z. v r. 
2015- okres Rožňava: 
 
Názov kurzu Počet zaradených UoZ 

Podvojné účtovníctvo 20 

Obsluha CNC strojov  20 

 

Stav a vývoj voľných pracovných miest 

V roku 2015 bolo nahlásených celkovo 1 357 voľných pracovných miest. Na základe 
štruktúry nahlásených VPM v okrese Rožňava podľa požadovaného minimálneho vzdelania je 
zrejmé, že najväčší počet vytváraných pracovných miest bol s požiadavkou minimálne na 
stredoškolské vzdelanie s výučným listom. Takéto profesie sa vyskytli v približne 42 % 
prípadov z celkového počtu VPM. Zo strany zamestnávateľov je dopyt po robotníckych 
profesiách najmä v oblasti strojárenského priemyslu ale aj na pozície v oblasti administratívy, 
personalistiky, gastronómie a obsluhy zákazníkov. 
 

 

V roku 2015 bolo v okrese 90 zamestnávateľov so zamestnancami nad 20  zamestnancov 
a z toho je 15 zamestnávateľov so zamestnancami nad 100 zamestnancov. 

Štruktúra  nahlásených VPM v okrese Rožňava (od 1.1.2015 - 31.12.2015) 
podľa požadovaného minimálneho vzdelania 

požadované min. vzdelanie počet VPM 

základné vzdelanie 285 
stredoškolské vzdelanie (výučný list) 568 
úplné stredoškolské vzdelanie/gymnázium       303 
vysokoškolské vzdelanie 111 
nižšie stredné vzdelanie 71 
vyššie stredné vzdelanie (nadstavbové) 19 
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Turistický ruch 

Turisticko informačnú kanceláriu so sídlom na Námestí baníkov č. 32 prevádzkuje spoločnosť 
Envilaw s.r.o.  Svoju prevádzku spustila  v júni 2014 a je členom Asociácie informačných 
centier Slovenska.  

Návštevníkom mesta bezplatne poskytovala  informácie o múzeách a galériách, kultúrnych 
a historických pamiatkach, podujatiach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, o 
prírodných atraktivitách a cestovnom poriadku. 

Zabezpečovala prehliadky Strážnej veže, kopírovaciu a sprievodcovskú službu na prehliadku 
mesta, špecializovala  sa na predaj publikácií a propagačných materiálov o meste Rožňava, 
máp, pohľadníc a darčekových predmetov. TIK Rožňava  pre záujemcov z Rožňavy a okolia 
zabezpečovala možnosť zakúpenia si dovoleniek do Európy a ostatných častí sveta. 

V roku 2015 sa TIK zúčastnila výstav ako 21. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIATOUR, UTAZÁSI KIÁLLÍTÁS 2015 MISKOLC ,,MENJÜNK VILÁGGÁ....! 
a prezentácia Slovenský deň v Miskolci. 

Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia tour patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhy 
s komplexnou prehliadkou cestovateľských možností a turistických atrakcií. Mesto Rožňava 
a Gemer vystupovali spoločne s inými regiónmi Košického kraja. Prezentačný stánok ponúkol 
návštevníkom veľtrhu množstvo cenných informácií. Rožňava bola okrem iného prezentovaná 
aj históriou baníctva, známymi jaskyňami, zaujímavými objektmi, prírodou.  

V roku 2015 mesto Rožňava navštívilo  3 232 turistov, najmä z Maďarska a Českej republiky, 
tiež z Holandska, Francúzska, Poľska ale aj z Kolumbie a  Izraela. 

 

Sociálna starostlivosť 

Domáca opatrovateľská služba poskytovaná mestom Rožňava 

Domáca opatrovateľská služba („ ďalej len opatrovateľská služba“) je terénna forma 
sociálnej služby, ktorou sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť 
a základné sociálne aktivity s dohľadom na určitý čas do doby trvania podmienok pre 
poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona o sociálnych službách v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri 
poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava. 
Opatrovateľská služba  sa poskytuje priamo v domácnosti fyzickej osoby s trvalým pobytom 
v meste Rožňava a je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je na to v zmysle sociálnej 
posudkovej činnosti odkázaná. Odkázanosť fyzickej osoby sa zisťuje lekárskou a  sociálnou 
posudkovou činnosťou. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 
službu fyzická osoba podáva mestu písomnú žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej 
služby (uzavretie zmluvy o poskytovaní) respektíve zabezpečovaní sociálnej služby. 
Opatrovateľská služba môže byť poskytovaná prostredníctvom opatrovateľskej služby mesta, 
prostredníctvom iných verejných a neverejných poskytovateľov, a to na základe výberu 
odkázanej fyzickej osoby. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe sociálnej 
posudkovej činnosti určuje mesto. 
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Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby poskytovanej prostredníctvom mesta 
Rožňava v roku 2015 bol v počte 44 z toho: 
-   s povinnosťou platenia celej úhrady v počte - 42 
-   s povinnosťou platenia časti úhrady v počte -  1 
-   bez povinnosti platenia úhrady v počte – 1 
Z celkového počtu opatrovaných osôb bolo 36 žien a 8 mužov. 
Počas celého roka 2015v opatrovateľskej službe  pribudlo 11 prijímateľov  a  ubudlo 5 
prijímateľov z dôvodu umiestnenia do zariadenia pre seniorov a úmrtia opatrovaných osôb. 
Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2015 bol 35 a priemerný počet 
opatrovateľov bol 26.  
 
Požičiavanie pomôcok 

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na 
zabezpečenie pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného 
príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, 
z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytovanie pomôcky. V roku 2015 
bola zapožičaná jedna pomôcka – skladacie chodítko, a to prijímateľovi opatrovateľskej 
služby.  
 

V roku 2015 bolo spolu: 

• 71 vybavených žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
• 58 spracovaných sociálnych posudkov 
• 58 spracovaných zdravotných posudkov 

• 59 vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu 
• 69 vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. 

 
Zdravotné posudky spracoval posudzujúci zdravotnícky pracovník, s ktorým má mesto 
uzavretú zmluvu o výkone zdravotnej posudkovej činnosti v súlade so zákonom o sociálnych 
službách. 
 

 

Slovenský Červený kríž – územný spolok Rožňava  
 
Domov sociálnych služieb Dom humanity Geralda Bergera 
Je zariadenie pre ťažko telesne a mentálne znevýhodnených klientov s rôznymi diagnózami 
najmä Detská mozgová obrna (DMO), downov syndróm, autizmus, hyperkinetický syndróm 
a pod. Domov sociálnych služieb poskytuje tieto služby: ošetrovateľskú starostlivosť, 
stravovanie, kultúrno- záujmovú činnosť, muzikoterapiu, ergoterapiu, z rehabilitácie liečebnú 
telesnú výchovu a masáž. 
Kapacita zariadenia je 20 klientov. Pobyt prijímateľov sociálnych služieb prebieha 
ambulantnou t.j. dennou formou. V roku 2015  zariadenie evidovalo 22 prijímateľov sociálnej 
služby, ktorí navštevovali zariadenie denne  na  4  hodiny alebo 8 hodín denne. 
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Zariadenie opatrovateľskej služby 
Zariadenie je určené pre seniorov a plnoleté osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
s diagnózami ako napr.  ischemická choroba srdca, Alzheimer, Parkinsonová choroba, 
ochorenia pohybového aparátu, diabetes a iné. Jeho kapacita je 9 klientov, ktorí navštevujú 
zariadenie ambulantnou formou. V zariadení sú poskytované služby ako ošetrovateľská 
starostlivosť, stravovanie, dovoz-odvoz klientov do a zo zariadenia, záujmová činnosť, 
činnostná terapia (ergoterapia, tvorivé dielne, terapia umením – antistresové omaľovánky pre 
dospelých, biblioterapia, muzikoterapia, reminiscenčná terapia, tréningy pamäte a pod.). 
Návštevy rôznych kultúrnych podujatí v meste Rožňava a  aktivít ostatných sociálnych 
zariadení v Rožňave. 
 
Agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti 
Prostredníctvom Agentúry domácej opatrovateľskej starostlivosti  sa pomáhlo klientom pri 
riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Terénna opatrovateľská 
služba je poskytovaná občanovi  priamo v jeho domácnosti. Je určená klientom Mesta 
Rožňavy a blízkeho okolia.  
V roku 2015 sme opatrovali 5 klientov financovaných mestom Rožňava a vstúpili sme aj do 
projektu cez implementačnú agentúru MPSVAR SR Národný projekt podpora opatrovateľskej 
služby, cez ktorý sme poskytovali opatrovanie 9 klientom a zamestnali sme 8 opatrovateľov. 
 
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo 
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou orientácie. 
V roku 2015 poskytoval prepravnú službu prostredníctvom 2 áut, ktoré vykonali 11 809 jázd. 

Asistenčná služba je bezplatná sociálna služba zameraná na pomoc pacientom 
a návštevníkom orientovať sa v zdravotníckom zariadení; na pomoc osamelým, telesne 
a zdravotne postihnutým občanom pri návšteve zdravotníckeho zariadenia; na zabezpečenie 
sprevádzania pacienta do ambulancie; na pomoc pri prevoze vozidlom či sprevádzania na 
vyšetrenie. V roku 2015 v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory bolo našou asistenčnou 
službou na rôznych  oddeleniach a ambulanciách poskytnutých 252 asistencií.  

Kompenzačné pomôcky sú zapožičiavané pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom 
vedúcim k odkázanosti na pomôcku na určitú prechodnú dobu. Uvedeným typom sociálnej 
služby sa dopĺňa systém poskytovania pomôcok fyzickým osobám z verejného zdravotného 
poistenia a zo systému kompenzácie. V roku 2015 sme zapožičiavali nasledovné 
kompenzačné pomôcky: toaletné kreslo s nádobou, jedálny podnos na posteľ, pevné skladacie 
chodítko, tlakomer, invalidný vozík, invalidný vozík elektrický, Schodolez – elektrický, 
sedačka do sprchového kútu, masážna vanička, kúpacia vaňa na posteľ, lupa na čítanie, 
chodítko na kolieskach. 

Vývarovňa - Senior je určená pre seniorov a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Svoju 
činnosť zahájila dňa 01.10.2012, od kedy zabezpečuje každodenné obedy pre klientov mimo 
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soboty, nedele a štátnych sviatkov. Ponuka obedu je s možnosťou stravy priamo vo vývarovni 
v prípade záujmu s donáškou až priamo do domu. V roku 2015 bolo vo vývarovni vydaných 
23 714 obedov. Najväčší počet obedov bol vydaných v mesiacoch júl, september a október. 
 
V roku 2015  úspešne prebehla registrácia 2 nových sociálnych služieb: Krízová pomoc 
poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, Terénna sociálna služba 
krízovej intervencie. V roku 2016 plánujeme rozvoj týchto služieb a tým aj skvalitnenie 
činnosti SČK. 
 
Bezpríspevkové darcovstvo krvi 2015 

Počet odberov celkove:  1 817, počet prvodarcov: 151 
 
Ocenení darcovia krvi v roku 2015 z okresu Rožňava 
Bronzová plaketa Prof. Jana Janského  43 
Strieborná plaketa Prof. Jana Janského     31 
Zlatá plaketa Prof. Jana Janského         12 
Diamantová plaketa Prof. Jana Janského      3 
Medaila Prof. Jana Kňazovického       2 
 
Zdravotné hliadky prvej pomoci 
62 dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža územného spolku v Rožňave v roku 2015 
vykonal 24 zdravotných dozorov  na podujatiach rôzneho druhu: Novoročný výstup na 
Volovec, Vlachovská jazda zručnosti, Deň Behu s Adrianom, Ja a môj Bicykel a množstvo 
ďalších.  
Súťaže prvej pomoci   11.06.2015 
Družstvá mladých zdravotníkov I. stupňa 
Počet družstiev        5 
Počet súťažiacich     25 
Družstvá mladých zdravotníkov II. stupňa 
Počet družstiev        4 
Počet súťažiacich     20 
Družstvá prvej pomoci Mládeže 
Počet družstiev        3 
Počet súťažiacich     
Kampane, ktoré organizoval SČK počas roka 2015  
 
Hodina o Červenom kríži, Valentínska kvapka krvi, Pomáhame deťom, Bezpečnosť na 
cestách, Odber krvi s Kauflandom, Svetový deň Slovenského Červeného kríža, Zbierka 
Slovenského Červeného kríža, Svetový deň darcov krvi, Memoriál MUDr. Vladimíra 
Harineka, Prázdninová kvapka krvi, Svetový deň prvej pomoci, Odber krvi v spolupráci 
s Kauflandom, Svetový deň záchrany života, Z lásky k deťom, Pomáhame potravinami, 
Študentská kvapka krvi, Svetový deň boja  proti HIV/AIDS – Sviečkový pochod, Zbierka 
Hodina deťom, Darovanie obnoseného šatstva. 
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Kurz Opatrovania 226 hodín 
Slovenský Červený kríž organizoval počas roka 2015 4 kurzy opatrovania, ktoré absolvovalo 
33 ľudí. 
 
Kurzy prvej pomoci 
Slovenský Červený kríž organizoval počas roka 2015 32 kurzov prvej pomoci. Kurz 
absolvovalo 270 ľudí.  
 
Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava aktívne spolupracuje s materskými školami, 
základnými školami, strednými školami v okrese Rožňava. Zabezpečuje prípravu žiakov 
z poskytovania prvej pomoci, ukážky prvej pomoci na školách, zdravotnícke stanovištia na 
účelových cvičeniach. Každoročne organizuje školenie učiteľov zdravotníkov pre MŠ,ZŠ, SŠ. 

 

Diecézna Charita Rožňava 
 

Diecézna Charita Rožňava (ďalej DCH Rožňava) je samostatnou právnickou osobou 
s vlastnou právnickou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je diecézny biskup Rožňavskej 
diecézy.  
Poslaním DCH Rožňava je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu 
a pomoc ľuďom v hmotnej, sociálnej, duševnej a duchovnej núdzi, bez ohľadu na rasu, 
národnosť, vierovyznanie, politické zmýšľanie či iné postavenie. 

V roku 1996 bola odčlenená od Slovenskej katolíckej charity a vtedajším sídelným biskupom 
Eduardom Kojnokom bola zriadená v Rožňave s pôsobnosťou pre celú rožňavskú diecézu. 
Sídlo Diecéznej Charity Rožňava bolo na Námestí baníkov 27 do februára 2015. Potom sa 
sídlo presťahovalo na Kósu Schoppera 141/22 Rožňava, kde pôsobí Centrum riadenia a 
Charitatívno-sociálne centrum so svojimi službami. 

Svoje aktivity DCH RV vykonáva v oblasti sociálnej starostlivosti občanom prostredníctvom 
charitatívno-sociálnych centier a ubytovacích zariadení – tzv. Domov charity. V rámci DCH 
Rožňava je zamestnaných 35 zamestnancov, z toho 10 v Rožňave. Prevádzky sídlia  
v Rožňave, Gelnici, Brezne, Lučenci, Kokave nad Rimavicou, Divíne a v mnohých ďalších 
obciach prostredníctvom dobrovoľnej činnosti farských charít. Poskytujú sa v nich sociálne 
služby – opatrovateľská služba v domácnosti, dom sociálnych služieb, denné stacionáre, 
nízkoprahové denné centrá ( šatník, osobná hygiena, podávanie a príprava stravy ), 
nocľahárne a útulky pre občanov bez domova. 

 
V Charitatívno-sociálne centrum  Rožňava poskytuje:  
• služby opatrovania v domácnosti (v roku 2015 sme mali 12 klientov), 
• prevádzkujú nízkoprahové centrum so šatníkom, priestormi pre osobnú 

hygienu a vydávaním stravy, 

• útulok pre občanov bez domova s kapacitou 6 občanov bez domova 
• nocľaháreň pre 20 občanov bez domova 

• špeciálne sociálne poradenstvo 
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 Snažia sa spolupracovať s  Úradom práce a sociálnych vecí v dočasnom zamestnávaní 
dlhodobo nezamestnaných. Zapájame sa do potravinových a finančných zbierok v prospech 
núdznych občanov (napr. Tesco zbierka). Pre zamestnancov a klientov organizujeme púte.  

 
Diecézna Charita  Rožňava je zriadená podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej 
viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a podľa Kódexu kánonického práva CIC 
( 1983 ). 

 

 

Výstavba, zmeny charakteru a úprava mesta, doprava, spoje 
 

V prvom polroku 2015 mesto vykonalo úpravy/opravy: 

� Oprava spevnenej plochy pred sobášnou sieňou (nová dlažba) 
� Úprava zelene na Námestí baníkov – ostrovčeky na východnej strane 
� Skrášlenie námestia kvetinovou výzdobou na stĺpoch verejného osvetlenia – fotka 
� Opravy miestnej komunikácie 

V druhom polroku 2015 mesto zrealizovalo nasledovné úpravy/opravy: 

Základná umelecká škola -  hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia  
 
Centrum voľného času     -  oprava elektroinštalácie  
 
Materská škola E. Rótha   -  oprava zariadení na osobnú hygienu detí 

- oprava spevnenej plochy a areáli 
- výmena časti okien v objekte 

 
Materská škola Kyjevská – oprava prístupovej komunikácie a doriešenie odvodnenia striech 
                                                       -  výmena časti okien v objekte 
 
Materská škola Štítnická – rekonštrukcia a oprava kuchynských priestorov a časti 

spojovacej chodby do kuchyne 
- oprava dvoch zariadení na osobnú hygienu detí  

 
Materská škola Krátka     - oprava dvoch  zariadení na osobnú hygienu detí 

- výmena plynových kotlov 
 

Základná škola Zlatá         - výmena okien, presklených stien a stavebné úpravy 
 
Spojená škola J.A. Komenského – odsávacie zariadenie do kuchyne ŠJ SŠ  
 
Sobášna sieň -  oprava strechy – výmena krytiny a klampiarskych prvkov 
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Mesto požiadalo z ENVIROFONDU finančné prostriedky na: 

-    Rekonštrukciu Materskej školy Vajanského 
- Zateplenie a zastrešenie objektov ZŠ Zlatá 
- Obnovu a rekonštrukciu MŠ Štítnickej 

 
Koncom decembra sa začalo s realizáciou akcie: „Zníženie energetickej náročnosti 
objektov školy J .A. Komenského“. Jedná sa o výmenu všetkých okien na 
škole, ekvitermickú reguláciu vykurovacích okruhov, zamurovanie vybraných okenných 
konštrukcií a zmurovanie sklobetónových konštrukcií v telocvični. 
 
V projekčnej príprave sú akcie :  
 

- Vytvorenie nových parkovacích miest na ploche 4 
pruhovej miestnej komunikácie – Alej Jána Pavla II. 

- Vytvorenie materskej školy v jestvujúcej časti ZŠ Z. 
Fábryho 

- Oprava priestorov tribúny futbalového štadióna 
- Opláštenie zimného štadióna  

 
V priebehu roka 2015 boli opravené a zrekonštruované aj chodníky na Ulici Jovickej, 
Krásnohorskej, Edelényskej a na Aleji Jána Pavla II. Boli opravené aj chodníky na východnej 
strane Námestia Baníkov.   
 

 
Novo zrekonštruované obchodné centrum Rožňava 

Obchodné centrum Kocka v Rožňave je rekonštruovaný objekt na Šafárikovej ulici. Ide 
o dvojpodlažnú budovu so suterénom, kde sa nachádzajú obchodné priestory na prenájom. 
Rekonštrukcia existujúceho objektu zabezpečilo užívanie stavby vo vyššom štandarde. Objekt 
sa nachádza na Šafárikovej ulici vo veľmi dobrej lokalite vzhľadom na centrum mesta. Je 
situovaný v blízkosti námestia, čo mu vytvára potenciál dobre využívaného objektu. Pôvodné 
hmotové členenie objektu sa rekonštrukciou vo výraznej miere nemenil. Fasáda objektu je ale 
nová a to v rovnakom dizajne ako ostatné už realizované obchodné centrá Kocka v ďalších 
slovenských mestách. Druhé podlažie je zvýraznené obkladovými doskami. Prvých 
návštevníkov obchodné centrum privítalo 30. novembra. Má 9 prevádzok, úžitková plocha je 
2 786 m2  a investičné náklady boli vo výške  1 300 000 €. Z centrálnej haly je výťahom 
s presklenou šachtou a trojramenným schodiskom prístupne druhé nadzemné podlažie.  
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Okružná križovatka (kruhový objazd) 

Okresný úrad Rožňava vydal stavebníkovi: Slovenská správa – Investičná výstavba a správa 
ciest Košice stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „I/67 a II/526 Rožňava križovatka – 
mesto.  

 Priesečná križovatka ciest I/67 a II/526 v Rožňave sa navrhla rekonštruovať na 
okružnú križovatku, na ktorej je cestná premávka vedená jednosmerným objazdom okolo 
stredového ostrovčeka. Priesečná križovatka ciest bola kritická a nehodová, lokalita s častými 
dopravnými nehodami. Cieľom stavby je zvýšiť bezpečnosť a kapacitu križovatky 
a zabezpečiť plynulosť dopravy. Cieľom je prirodzene znížiť rýchlosť vozidiel na 30 km/h 
a zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy v priestore križovatky včítane chodcov. 
Celková dĺžka rekonštruovaných komunikácií je 305 m. Stavba je situovaná do polohy 
stávajúcej križovatky. Zriadi sa pruh pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od I/50 do 
centra Rožňavy, samostatný pruh pre odbočenie v pravo na ceste I/67 v smere od Dobšinej do 
Brzotína a samostatná vetva pre pravé odbočenie v smere Brzotín – smer na cestu I/50.  

Koncom roka 2015 bola dokončená a sprejazdnená okružná križovatka ( kruhový objazd ). 
 

 

Mestská hromadná doprava 

Mesto Rožňava schválilo návrhy cestovných poriadkov autobusových liniek v mestskej 
doprave Rožňava. V meste premávajú (na základe zmluvy so spoločnosťou Eurobus, a.s. 
Košice) dve autobusové linky mestskej verejnej dopravy: 

Rožňava, sídlisko P. J. Šafárika – Autobusová stanica – Nadabula  
-  na linke premáva 13spojov 

Rožňava, sídlisko Juh – Autobusová stanica – Rožňavská Baňa 
- na linke premáva 24 spojov 

 
Separovaný zber odpadov 

 

V meste Rožňava sa realizuje separovaný zber odpadov nasledovných komodít:  

- papier  
- plasty 
- sklo 
- kovy 
- biologicky rozložiteľné komunálne odpady (mysliac tým biologicky rozložiteľný 

odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a biologicky rozložiteľný kuchynský 
a reštauračný odpad                          
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� Zavedením separácie uvedených zložiek, by sa mali znižovať množstvá zmesového 
komunálneho odpadu z územia mesta Rožňava. 

� Od septembra 2013 bol zavedený separovaný zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu ( šupky zo zemiakov, zo zeleniny, z ovocia atď.) 
z kuchýň materských škôl a základných škôl spravovaných mestom Rožňava 
s týždenným zberom. 

� Od septembra 2014 bol obdobne zavedený zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu ( odpad zo zvyškov jedál ) z kuchýň materských 
škôl a základných škôl spravovaných mestom Rožňava s každodenným zberom. 
 
 
 
 

Malé obecné služby  
 

1. polrok 2015 
 

Správa o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti oproti stavu pred jej 
začatím. 
     
Počet uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť k 31.5.2015:  177 
Obdobie vykonávania aktivačnej činnosti, od – do: 1.12.2014 – 31.5.2015 
 
Vykonané práce pri realizácii aktivačnej činnosti:    
 
Vykonané konkrétne pracovné úlohy (doplniť prípadnú 
fotodokumentáciu pred a po vykonaní úlohy, pri prácach, 
pri ktorých je to možné) 

Počet UoZ 
vykonávajúcich 
pracovné úlohy 

Obdobie 
realizácie (od-
do) 

Čistenie parkov, sídlisk, priestorov cintorína, denné čistenie 
verejných  
priestranstiev – zametanie, zber odpadkov 

117 1.12.2014 -
31.5.2015 

mestské organizácie, kultúrne a spoločenské organizácie 8 1.12. 2014 -
31.5.2015 

Upratovacie a údržbárske práce v materských a základných 
školách 

18 1.12.2014 -
31.5.2015 

Nakladanie odpadu, smetí, konárov na dopravné prostriedky 12 1.12. 2014 -
31.5.2015 

úprava verejných priestranstiev, kosenie , výsadba zelene 12 1.12. 2014 – 
31.5.2015 

opatrovanie , doručovanie, pomocné admin. práce 10 1.12. 2014 – 
31.5.2015 

spolu 177  
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Zhodnotenie prínosu aktivačnej činnosti: 
 
Stanovené práce za hodnotené obdobie boli vykonávané s prihliadnutím na ročné obdobie, 
poveternostné podmienky a aktuálne potreby mesta Rožňava 
 
Mimoriadne neplánované akcie:  
 

-   čistenie chodníkov, prechodov a komunikácií od snehu a ľadu 
-   upratovanie centra mesta počas vianočného a veľkonočného trhu 
- čistenie kanalizačných vpusti, 
- likvidácia čiernych skládok na území mesta, 
- čistenie okolia areálu kúpaliska a dopravného ihriska pri prípravách na letnú sezónu, 
- pomoc pri maľovaní a upratovaní materských škôl na území mesta Rožňava,  
- čistenie priestorov okolo rómskych bytoviek na Zlatej, Čučmianskej ulici a Rožňavskej 

Bani, 
- čistenie a úprava a rigolov na Košickej, Edelényskej  a Dúhovej  ulici, 
- pomoc pri kosení a sadení okrasných kvetín, 
- pomocné maliarske a sťahovacie práce v objekte MsÚ a radnice,  
- úpravy a čistenie cintorínov aj futbalového štadióna  
- pomoc pri úpravách a orezávaní stromov aj kríkov. 
- úpravy nádvoria radnice, Veľkého parku a Poschovej záhrady. 

 
Zhodnotenie prínosu pre uchádzačov o zamestnanie: 
 
Aktivačnú činnosť vykonávajú uchádzači o zamestnanie, ktorí sú počas výkonu aktivačných 
prác naďalej evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave v počte 70 osôb, 
cez projekt a cez mesto Rožňava 140 osôb v rámci zákona 369/1990 o obecnom zriadení. 
Rozsah pomocných prác sa  v súlade s § 52 zákona o službách zamestnanosti vykonával 16 
hodín týždenne, / 64 hodín mesačne/ za aktivačný príspevok. V prvom rade ide o sociálnu 
pomoc štátu a samosprávy občanom v hmotnej núdzi. 
 

    2. polrok 2015 

 

Počet uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť  k 30.10.2015:  181 

Obdobie vykonávania aktivačnej činnosti, od – do: 1.6.2015 – 30.11.2015 

II. Vykonané práce pri realizácii aktivačnej činnosti:    

     

Vykonané konkrétne pracovné úlohy (doplniť prípadnú 
fotodokumentáciu pred a po vykonaní úlohy, pri prácach, 
pri ktorých je to možné) 

Počet UoZ 
vykonávajúcich 
pracovné úlohy 

Obdobie 
realizácie (od-
do) 

Čistenie parkov, sídlisk, priestorov cintorína, denné čistenie 
verejných priestranstiev – zametanie, zber odpadkov 

117 1.6.2015 -
30.11.2015 
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Mestské organizácie, kultúrne a spoločenské organizácie 12 1.6. 2015 -
30.11.2015 

Upratovacie a údržbárske práce v materských a základných 
školách 

18 1.6.2015 -
30.11.2015 

Nakladanie odpadu, smetí, konárov na dopravné prostriedky 12 1.6. 2015 -
30.11.2015 

Úprava verejných  priestranstiev, kosenie, výsadba zelene 12 1.6. 2015 – 
30.11.2015 

Opatrovanie, doručovanie, pomocné admin. práce 10 1.6. 2015 – 
30.11.2015 

Spolu 181  

 
Stanovené práce za hodnotené obdobie boli vykonávané s prihliadnutím na ročné obdobie, 
poveternostné podmienky a aktuálne potreby mesta Rožňava 

 
   Pracovná  činnosť je zameraná hlavne na čistenie verejných priestranstiev, upratovacie 
práce, pomocné stavebné práce, údržbárske práce, administratívne práce a pomocné sociálne 
práce, Aktivační pracovníci vykonávajúci MOS, operatívne migrujú podľa potreby, počas 
aktuálnych akcií /, odpratávanie  snehu a ľadu, terénne úpravy, kosenie, výsadba verejnej 
zelene, orezávanie stromov, čistenie verejných  priestranstiev, rekonštrukcie a opravy, 
jarmoky prípadne kalamitných situácii/ v súčinnosti s jednotlivými organizáciami pôsobiacimi 
na území mesta Rožňava.  
 

 
Výkon aktivačnej činnosti je v čase úsporných opatrení 
a zefektívňovania práce v samospráve výhodným 
nástrojom na zabezpečenie ekonomicky udržateľného 
chodu mesta Rožňava. 
 
 

Zhodnotenie prínosu pre uchádzačov o zamestnanie: 

Aktivačnú činnosť vykonávajú uchádzači o zamestnanie, ktorí sú počas výkonu aktivačných 
prác naďalej evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave v počte 70 osôb, 
cez projekt a cez mesto Rožňava 140 osôb v rámci zákona 369/1990 o obecnom zriadení. 
Rozsah pomocných prác sa  v súlade s § 52 zákona o službách zamestnanosti vykonával 20 
hodín týždenne, / 80 hodín mesačne/ za aktivačný príspevok. V prvom rade ide o sociálnu 
pomoc štátu a samosprávy občanom v hmotnej núdzi. 

 

Vyhodnotenie prínosov pre mesto Rožňava:      

        Pre mesto Rožňava je výhodné zamestnávať dlhodobo nezamestnaných uchádzačov 
o zamestnanie formou Dohody o vykonaní aktivačnej práce najmä z hľadiska finančných 
nákladov a aj napriek nižšej efektivite  práce. Výkon aktivačných prác je denne kontrolovaný 
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povereným zamestnancom, prípadné porušenie pracovnej disciplíny sa oznamuje na Úrad 
práce a aktivačný pracovník je z projektu vyradený -  prichádza o aktivačný príspevok. 
Náklady mesta Rožňava pri súčasnej forme výkonu aktivačných prác sú do 600 Eur mesačne. 
Ak by mesto Rožňava nevyužívalo aktivačných pracovníkov a zamestnalo by napr. 100 
pracovníkov na výkon pomocných prác v trvalom pracovnom pomere na plný pracovný 
úväzok náklady by boli cca 5 500 Eur mesačne. Je to desať násobne viac finančných 
prostriedkov, odhliadnuc od zvýšenia počtu dlhodobo nezamestnaných, ktorí by stratili nárok 
na aktivačný príspevok, s tým súvisiaci nárast kriminality a straty pracovných návykov pre 
sociálne slabé skupiny obyvateľstva. 

Pracovná  činnosť je zameraná hlavne na čistenie verejných priestranstiev, upratovacie 
práce, pomocné stavebné práce, údržbárske práce, administratívne práce a pomocné sociálne 
práce, Aktivační pracovníci vykonávajúci MOS, operatívne migrujú podľa potreby, počas 
aktuálnych akcií / terénne úpravy, kosenie, výsadba verejnej zelene, orezávanie stromov, 
čistenie verejných  priestranstiev, rekonštrukcie a opravy, jarmoky prípadne kalamitných 
situácii/ v súčinnosti s jednotlivými organizáciami pôsobiacimi na území mesta Rožňava. 
Výkon aktivačnej činnosti je v čase úsporných opatrení a zefektívňovania práce v samospráve 
výhodným nástrojom na zabezpečenie ekonomicky udržateľného chodu mesta Rožňava. 

 
� Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila 4.5.2015 verejnú súťaž na vypracovanie 

dokumentácie na stavebné povolenie, na dokumentáciu pre ponuku a na výkon 
autorského dozoru pre budúcu stavbu R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou. Podľa 
diaľničiarov je výstavba úseku predbežne plánovaná na 5 rokov. Existujúca cesta prvej 
triedy I/50 cez horský priechod Soroška je jednou zo závažných nehodových lokalít. 
Začiatok 14 kilometrov dlhého úseku mimoúrovňovej križovatke Rožňava, následne 
bude pokračovať súbežne so železnicou, ktorú bude križovať. Nad obcou Lipovník 
vojde rýchlostná cesta do 4 280 metrov dlhého tunela Soroška. Z tunela bude 
rýchlostná cesta pokračovať západne od obce Jablonov nad Turňou a skončí 
napojením na existujúcu cestu prvej triedy I/50 smerom na Košice. Súčasťou projektu 
budú estakádami riešené biokoridory a oplotenie celej dĺžky cesty a veľké 
jednostranné odpočívadlo. V podvečer dňa 26.6.2015v obci Plešivec v okrese Rožňava 
sa konal protest s požiadavkou na urýchlené vybudovanie rýchlostnej komunikácie R2 
v plnom profile z Kriváňa do Košíc. Na proteste sa zúčastnilo cca 400 ľudí a primátor 
mesta Pavol Burdiga informoval prítomných o priebehu petície za výstavbu R2. 
Petícia prebiehala 12 týždňov a pozbieralo sa 9 631 podpisov, následne bola zaslaná 
na Úrad vlády. 
 

� Celkovou rekonštrukciou prešiel jeden z pavilónov Materskej školy na Ulici 
Vajanského v Rožňave. Škola sa skladá z dvoch pavilónov a ten druhý plánuje 
samospráva zrekonštruovať v čo najbližšom čase. Poslanci mestského zastupiteľstva 
na zasadnutiach odsúhlasili žiadosť o úver, z ktorého finančné prostriedky sa použijú 
na ďalšiu rekonštrukciu MŠ. Nová je aj výdajňa stravy spolu s výťahmi na stravu. 
Najväčšiu radosť z vynovených priestorov mali samozrejme deti a ako poďakovanie 
zarecitovali prítomným krásnu básničku. 
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Historické a kultúrne pamiatky 

Kultúrno-historické pamiatky tvoria významnú časť ponúkaných produktov CR, 
prispievajú k atraktivite mesta a jeho okolia. 

 Pamiatková zóna v Rožňave     

Pozostáva z priestranného 
štvorcového námestia, 
najväčšieho svojho druhu na 
Slovensku a niekoľkých 
priľahlých ulíc. Štruktúra 
historického jadra podobná  
dnešnej sa vytvorila už 
približne koncom 15. storočia 
a zachovala sa až do dnešných 
čias. Dominantami námestia 
sú renesančná strážna veža, 
radnica, biskupský palác, 
kláštor vincentiek a budova 
bývalej banskej komory. Pred 

strážnou vežou stojí pomník Francišky Andrássyovej, patrónky chudobných, postavený v 
secesnom štýle v roku 1905.  

Zo sakrálnych pamiatok je najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta 
gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Ďalšími sú kostol 
Sv. Anny, kostol Sv. Františka Xaverského, ako aj evanjelický kostol - jedna z najcennejších 
klasicistických stavieb na Slovensku. Významnou budovou je aj rímskokatolícka fara 
so zvyškami barokových nástenných malieb na fasáde a budova bývalého mestského špitálu 
s troma barokovými sochami v priečelí. Historické jadro môžu návštevníci mesta obdivovať 
aj z vyhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže.  

Strážna veža          

Neskororenesančná strážna veža je neodmysliteľnou dominantou 
historického jadra Rožňavy. Renesančnú mestskú strážnu vežu 
postavili na mieste staršej gotickej stavby počas tureckej hrozby v 
rokoch 1643-1654. Viackrát upravovaná 36,5 m vysoká veža plnila 
dôležitú strážnu funkciu, svedectvom čoho je zachovaná strieľňa na 
jej východnej a turecká delová guľa na južnej fasáde. V blízkosti 
delovej gule sa nachádza renesančná kamenná tabuľa z doby 
postavenia veže s dobovou podobou erbu mesta. Veža bola v roku 
1997 obnovená a sprístupnená pre turistov ako vyhliadková.         
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Katedrála Nanebovzatia panny Márie v Rožňave 

 Katedrála Nanebovzatia Panny Márie je najvzácnejšou a najstaršou kultúrnou pamiatkou 
v Rožňave. Na jej mieste už v r. 1304 stál prvý farský kostol, ktorý na prelome 15. a 16. 
storočia prešiel rozsiahlou neskorogotickou prestavbou. Z niekdajšieho bohatého 
stredovekého zariadenia sa tu sa zachovalo neskorogotické pastofórium (1507) a v európskom 
meradle unikátna tabuľová maľba Sv. Anna Samotretia (Metercia, 1513) s dobovým 
realistickým zobrazením ťažby a spracovania rudy v okolí mesta. 

Ďalšie významné pamiatky mesta Rožňava: 

• Kostol jezuitov 
• Kostol a kláštor františkánov 

• Evanjelický kostol 
• Evanjelická fara 

• Kostol reformovanej cirkvi 
• Kalvária nad mestom (v súčasnosti chátra) 
• Biskupský palác 

• Kláštor vincentiek 
• Rad krámikov 

• Stredoveký meštiansky dom (dnes budova katolíckej fary) 
• Radnica 
• Budova hotela Čierny orol (staromeštianský dom z 15. st.) 

• Banícke múzeum 
• Budova manufaktúry na spracovanie kože 

• Budova Obchodnej akadémie (kláštor) 
• Stredoveké meštianske domy na historickom štvorcovom námestí, najväčšom svojho 

druh v SR 
 

Pomníky a sochy:  

 

 

 

Pomník Františky Andrássyovej (1838-1902) 
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Morový stĺp (z r. 1711) Pomník Dr. Antala Kissa (z r. 1885) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamätník Sv. Otca Jána Pavla II (z r. 2005)              Socha Lajosa Kossutha (z r. 1907)  
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Politický a verejný život 

 Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, prezident Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. 
februára 2015 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.  

Otázky predložené na rozhodnutie v referende: 

Otázka č. 1 

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

Otázka č. 2 

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 

Otázka č. 3 

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

 Referendum sa vykonalo v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania 
referenda v znení neskorších predpisov. 

 V Rožňave bolo v tom čase zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 15 035 
oprávnených občanov. Z tohto počtu sa zúčastnilo referenda 8,55 % oprávnených občanov.  

 

Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy 

 Počet Podiel Počet podiel Počet podiel 

1. 1 161 90,27 98 7,62 27 2,09 

2. 1 124 87,40 124 9,64 38 2,95 

3. 1 057 82,19 183 14,23 46 3,57 
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� Vo štvrtok 30.4.2015 sa konalo prvé rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
v novom termíne. Začiatok si poslanci posunuli na deviatu hodinu ráno oproti 
minulosti, keď rokovali spravidla od 15-tej hodiny.  
 

� Schválením zákona v júli 2014 nezamestnaní aj v roku 2015 majú demotiváciu 
pracovať pre mesto. Pre získanie sociálnych dávok musia mesačne zadarmo 
odpracovať určitý počet hodín. Rožňava vyžaduje mať odpracovanú hornú hranicu – 
80 hodín. Reakcie nezamestnaných sú rôzne. Mnohí sú rozhorčení a pracovať zadarmo 
odmietli. Povinnosť pracovať zadarmo napadla ombudsmanka Jana Dubovcová na 
ústavnom súde, pretože to považuje za nútené práce. Podporuje sa práca pre mládež do 
29 rokov, starším nezamestnaným sa často darí získať prácu len na dohodu. 
Zamestnávatelia majú tendenciu tlačiť uchádzačov o zamestnanie do tzv. živností 
v rôznych oblastiach. Uchádzač tak síce získa prácu ale na vlastnú zodpovednosť.  
 

� Pri príležitosti 70. výročia SNP a ukončenia II. svetovej vojny udelilo ministerstvo 
obrany medaily priamym účastníkom bojov. Spolu bolo udelených 1 715 medailí, 
z toho 30 odovzdali predstavitelia odbojárom v Rožňave. Poverený zamestnanec 
v mene ministra obrany SR slávnostne odovzdal medaily na Okresnom úrade 
v Rožňave.  
 

� V dňoch 17. – 19. septembra sa mohlo  mimoriadne veľkému počtu návštevníkov tešiť 
rožňavské námestie, pretože sa konali tradičné Dni mesta a Rožňavský jarmok 2015. 
Program bol nesmierne bohatý a jedinečne originálny. Ikonou mesta bola Strážna 
veža, na ktorej po celý čas viala vlajka mesta ako symbol tejto výnimočnej udalosti. 
Okrem nespočetného množstva stánkov čakali na deti rôzne atrakcie v podobe 
kolotočov a nafukovacích hradov. Otvorenie Dní mesta sa niesol v znamení 
masívneho sprievodu za pochodu rytmických nástrojov, mažoretiek a maskotov – 
obrovskej Pandy Vandy a známeho maskota Zlatka. Tradične počas Dní mesta sa 
odovzdávajú aj najvyššie mestské ocenenia a vyhlasujú najúspešnejší športovci mesta 
za uplynulý rok. V sobášnej sieni boli odovzdané najvyššie mestské ocenenia, a to 
Čestný občan mesta, Cena mesta a Cena primátora mesta. Ceny sa odovzdávajú za 
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zásluhy v zmysle Štatútu mesta. Počas týchto Dní mesta mohli občania zažiť aj 
ukážku záchrannej akcie, aká v meste ešte počas jeho histórie nebola. Dobrovoľní 
jaskyniari ukázali ľuďom, ako vyzerá záchranná akcia v jaskyni. Priamo na námestí 
v dave pripravili jaskyniari traverz s kladkostrojom a protiváhou. Z historickej 37 
metrovej Strážnej veže zlaňovali záchranári. Bol to pre mnohých ľudí jedinečný 
a nezabudnuteľný zážitok, pretože mnoho ľudí nemalo možnosť na vlastné oči vidieť 
takúto akciu. Dokonca toto zlaňovanie si mohli vyskúšať aj návštevníci jarmoku.  
 

� V rámci svojho programu dňa 25. septembra prezident Slovenskej republiky Andrej 
Kiska  zasadol do priestorov starobylej rožňavskej radnice. Vo svojom úvodnom 
príhovore  zhodnotil jeho doterajšie pôsobenie v úrade, zdôraznil, aké kroky je 
potrebné podniknúť pre zlepšenie politickej kultúry na Slovensku, súdnictva, korupcie 
a pomenoval najpálčivejší problém samospráv. Venoval sa aktuálnym a citlivým 
témam, ktoré trápia našu spoločnosť nevynímajúc naše mesto, ako napr. vysoká 
nezamestnanosť. Verejná diskusia trvala plánovanú hodinu a prítomným prezident 
zodpovedal niekoľko z množstva otázok.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

� Obetavosť, ľudskosť a solidarita, to sú charakteristické vlastnosti ľudí, ktorí nezištne 
svojimi humanitnými činmi prispievajú k záchrane ľudských životov. Darcovstvo krvi 
si zaslúži najvyššie morálne uznanie a preto sa dňa 19.11.2015 v priestoroch radnice 
uskutočnilo oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi.  
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� Predstaviť sociálny balíček prišli najvyšší vládni činitelia do priestorov historickej 
radnice. Stretnutie sa konalo za účasti predstaviteľov miestnej štátnej správy 
a samosprávy. Pomoc by mala prísť najmä okresom s 20 a viac percentnou 
nezamestnanosťou. Pripravený je rozsiahly zoznam opatrení, ktoré budú súčasťou 
pripravovaného zákona. Pomoc štátu pre dotknuté okresy by sa mala týkať podpory 
zamestnania, vytvorenia nových pracovných miest, ale aj podnikania. Štát by mal 
podporiť aj výstavby sociálnych nájomných bytov v okresoch. V zákone by mala byť 
zahrnutá aj odvodová úľava pre nezamestnaných, ako aj pomoc štátu budúcim 
investorom.  

Pietne akty 

• 19. januára  2006 – pred deviatimi rokmi sa stalo v dejinách samostatnej Slovenskej 
republiky najväčšie letecké nešťastie. Lietadlo, ktoré privážalo späť slovenských 
príslušníkov síl KFOR z polročnej služby v Kosove, havarovalo medzi obcami Hejce 
a Telkibánya v Maďarsku, približne 20 km od letiska v Košiciach.  Medzi 42 obeťami 
tohto nešťastia boli dvaja Rožňavčania, práp. Ondrej Keszi a  rtn. Peter  Komora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V urnovom háji rožňavského cintorína sa dňa 23.1.2015 stretli zástupcovia posádky Armády 
Slovenskej republiky v Rožňave, členovia mestskej organizácie SZPB a primátor mesta pán 
Pavol Burdiga, aby si pietnym aktom uctili ich pamiatku. 

 
• V piatok 23.1.2015 sa popoludní na Námestí baníkov v Rožňave za účasti vojakov 

posádky ASR, predstaviteľov mesta, samosprávnych orgánov, miestnej a oblastnej 
organizácie SZPB v Rožňave, študentov, žiakov a obyvateľov mesta konala 
spomienková slávnosť k 70. výročiu oslobodenia nášho mesta a pietny akt, ktorým si 
všetci prítomní uctili pamiatku tých, čo za našu slobodu obetovali svoje životy.  
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• Samospráva si pamiatku padlých uctieva každý rok, vždy pri príležitosti ukončenia 2. 
svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Tento rok to bolo 70. výročie tejto 
významnej udalosti. Predstavitelia protifašistických bojovníkov, vedúci predstavitelia 
samosprávy, vojaci, ale aj študenti prišli k pamätníku venovanému obetiam vojny. Na 
pietnom akte nechýbali slávnostné príhovory, v ktorých vzdávali hold všetkým 
padlým vojakom bojujúcich za našu lepšiu budúcnosť, mier a slobodu. Je veľmi 
dôležité si pripomínať krutosť vojny, brutalitu a vyhasnuté životy a aspoň tichou 
spomienkou poďakovať padlým hrdinom za ich odvahu.  
 

• Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného 
povstania  sa uskutočnilo 28. augusta  pri pamätníku partizána Tótha  na 
Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Okrem oficiálnych hostí sa pietneho aktu zúčastnili 
aj žijúci pamätníci SNP. Primátor mesta Pavol Burdiga ako aj predseda ZO SZPB 
v Rožňave vo svojich príhovoroch opísali nezmyselnosť a krutosť revolučných dní. 
Primátor zdôraznil, že SNP dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí rôznych národov, 
ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode 
a spravodlivosti.  
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• V našej kultúre je hlboko zakorenená úcta k zosnulým, ktorá sa traduje ešte  
z predkresťanských období. Aj v súčasnosti nadväzujeme nielen na predkresťanský 

kult predkov, ale 
i neskoršie kresťanské 
tradície so spomienkou 
na zosnulých spojené 
počas prvých 
novembrových dní: 1. 
a 2. novembra, pričom 
starším dátum je Deň 
Všechsvätých. Druhým 
termínom je Pamiatka 
zosnulých, ľudovo 
nazývané Dušičky. Dňa 
1.11.2015 pietny akt na 

mestskom cintoríne otvoril svojim príhovorom primátor mesta Pavol Burdiga a Mgr. 
Árpád Laco, ktorý predniesol príhovor v maďarskom jazyku. Po slávnostnom 
príhovore prítomní položili za účasti profesionálnych vojakov pôsobiacich v Rožňave 
vence a kytice kvetov k pamätnej tabuli padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne, 
k pomníku holokaustu, obetiam fašizmu a dodnes existujúcim spoločným vojenským 
hrobom. Potom sa primátor mesta s účastníkmi aktu prešiel miestnym cintorínom a za 
výkladu správcu cintorína p. Zoltána Bekeho si uctil položením kvetov a zapálením 
sviečky prácu a pôsobenie bývalých primátorov, predsedov MsNV ako i kronikárov 
mesta. 

 
• 17. november 1989 je zapísaný v slovenskej histórii ako Deň boja za slobodu 

a demokraciu. Tohto roku uplynulo už 26 rokov, ktorý bol začiatkom Nežnej revolúcie 
v Československu i začiatkom pádu komunistického režimu. Udalosti z tých čias  si 

mesto Rožňava 
pripomenulo práve 
v tento deň na Námestí 
baníkov. Spomienkové 
stretnutie s občanmi, 
priamymi účastníkmi, ale 
aj študentmi sa začalo 
podvečer príhovorom 
a zapálením sviečok. 
Zhromaždenie ukončilo 
stretnutie zaspievaním 

najznámejšieho refrénu skladby z novembra roku 1989 „Sľúbili sme si lásku“. 
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POLÍCIA     

Na úseku ochrany verejného poriadku a boja proti uličnej kriminalite bolo v ½ roku 2015 
zaznamenaných celkovo 98 priestupkov proti verejného poriadku, z ktorých bolo 90 riešených 
v blokovom konaní, za čo boli narušiteľom VP uložené blokové pokuty v celkovej výške 2 
110.- €. V 8 prípadoch bola spracovaná správa o výsledku objasňovania priestupku, ktorá bola 
predložená na príslušný okresný úrad. V prvom polroku 2015 napadlo na OO PZ Rožňava 
1 137 priestupkov, čo je o 104 menej ako v prvom polroku 2014, čo predstavuje celkovú 
objasnenosť priestupkov 89,53%, čo je o 4,36% viac ako v prvom polroku 2014. Jedná sa 
o štatistické ukazovatele nápadu priestupkov celkom.  

Priestupkov proti majetku v prvom polroku 2015 napadlo 263, čo je o 39 menej ako v prvom 
polroku 2014, čo predstavuje celkovú objasnenosť priestupkov proti majetku 56,65%, čo je 
o 1,68% menej ako v prvom polroku 2014. 

Čo sa týka blokového konania, v prvom polroku 2015 policajti OO PZ Rožňava vybavili 685 
priestupkov v blokovom konaní, čo je 10 priestupkov v blokovom konaní menej ako v prvom 
polroku 2014. Za zistené priestupky boli policajtmi OO PZ Rožňava uložené blokové pokuty 
v celkovej výške 10 970.- €, čo je menej ako v prvom polroku 2014.  

Na úseku BaPCP bolo OO PZ Rožňava zistených celkom 574 priestupkov, z ktorých bolo 
celkom 557 riešených v blokovom konaní, za čo boli tým, ktorí priestupok vykonali  uložené 
blokové pokuty v celkovej výške 7 880,- €. Na ODI Rožňava bolo v prvom polroku 2015 
zaslaných 17 SVOP. 

 

Evidencia trestných činov za I. polrok 2015 

  
Násilné TČ nápad           objasnené           dodat. objasn.          objasnenosť 
Celkom 14 7 2 50% 
Vraždy 0 0 0  
Lúpeže 1 0 0  
Mravnostné 3 2 0 66,67% 
Znásilnenia 2 2 0 100% 
 

Majetkové TČ nápad objasnené dodat.objasn. objasnenosť 
Celkom 95 59 0 62,11% 
Krádeže 
vlámaním 

23 10 0 43,48% 

Do bytov 1 0 0  
Krádeže motor. 
vozidiel 

0 0 0  

Krádeže do 
motor. vozidiel 

3 1 0 33,33% 
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Ekonomická 
TČ 

nápad objasnené dodat. objasn. objasnenosť 

Celkom 48 19 4 39,58% 
 

Dane a poistné 
- TČ 

nápad objasnené dodat. objasn. objasnenosť 

Celkom 8 5 0 62,50% 
 

V prvom polroku 2015 napadlo v rámci služobného obvodu OO PZ Rožňava celkom 249 
trestných činov, čo je o 46 trestných činov menej ako v prvom polroku 2014. Z uvedeného 
počtu bolo 154 trestných činov objasnených, čo predstavuje objasnenosť OO PZ Rožňava na 
61,85%, čo je o 4,59% menej ako v prvom polroku 2014. 

 

 

Zaujímavosť z policajného denníka: 

 
� Profesionálny vojak podľa susedov slušný obyvateľ obce Štítnik si asi 

uvedomil, že zarába málo a zaujímavým spôsobom si chcel privyrobiť a tak 
pomôcť sebe i rodine. Tibor, otec dvoch detí, pracujúci v Rožňave mal doma 
pomocou kopírky falšovať peniaze. Avšak miesto pomoci poriadne zavaril 
všetkým a obvinený je teraz stíhaný na slobode.  
 

 

Oddelenie služobnej kynológie    

 

Policajti oddelenia služobnej kynológie (OSK) zabezpečujú 
služby ako samostatná hliadka so služobnými psami 
v spolupráci so zásahovou skupinou. Psovodi so služobnými 
psami sa zúčastňujú  na výjazdoch OR PZ ako člen výjazdovej skupiny na MČ, a taktiež 
zabezpečujú úlohy na úseku pátrania po hľadaných a nezvestných osobách. Podľa 
požiadaviek OKP je priebežne zabezpečená účasť psovodov na domových prehliadkach 
a rekonštrukciách prípadov, eskortách páchateľov a ich stráženie. 

Na oddelení služobnej kynológie v Rožňave je 6 referentov psovodov a vedúci oddelenia kpt. 
Peter Lörincz. Toho času majú na oddelení 9 služobných psov, z toho jedno šteňa a jeden 10 
ročný služobný pes pre starobu navrhnutý na vyradenie. Služobné psy sú využívané 
v klasickej kynológii, ako aj pri mimoriadnych opatreniach. Pri výkone pachových prác 
v roku 2015 z 23 prípadov bolo 8 úspešných, čo je úspešnosť na 34,78%, v porovnaní 
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s rokom 2014 je to nárast o 5%. Pri obranných prácach bolo z 104 prípadov 102 úspešných, 
čo je úspešnosť 98,07%. Zadržaných bolo 13 páchateľov, čo je o 14 menej ako v roku 2014. 
V hodnotenom období vykonali policajti OSK v rámci preventívno-výchovnej činnosti 10 
ukážok z výcviku služobných psov. Policajti sa taktiež podieľali v 22 prípadoch na 
zabezpečovaní verejného poriadku počas rôznych spoločensko-kultúrnych a športových 
podujatí. Kvalita vycvičenosti služobných psov je na veľmi dobrej úrovni. Vysokú kvalitu 
vycvičenosti odzrkadľuje celkové prvé miesto por. Ambrúža a tretie miesto kpt. Lörincza na 
krajských vylučovacích pretekoch. Ďalší úspech týchto psovodov sa podaril na XIX. 
Majstrovstvách SR vo výkone služobných psov PZ SR v Malých Levároch v mesiaci 
september.  Z celkového počtu 8 družstiev v rámci Slovenska rožňavskí psovodi obsadili za 
Košický kraj 2. miesto. Psovodi spolu so služobnými psami vykonali v rámci prevencie 
a prezentácie práce PZ 10 ukážok, rôznych výchovných besied a ukážok z ich práce 
a činnosti, tak na základných ako aj materských školách.  

V obci Jablonov nad Turňou sa konalo krajské kolo v súťaži policajných psov. Súťaž bola 
postupová a ten najlepší sa dostal do celoslovenského kola. Psy so svojimi cvičiteľmi súťažili 
v poslušnosti, v zvládaní vyhľadávania pachových stôp: museli hľadať nábojnice, ale aj 
ľudskú stopu. Pre ľudí najatraktívnejšou ale aj najnebezpečnejšou disciplínou bol útok na 
páchateľa, tzv. obrana. Policajti svojich psov trénujú počas celého roka, čo sa odzrkadlilo na 
pretekoch aj na výsledkoch. Prvé miesto v tejto súťaži získalo družstvo z Rožňavy 
a v jednotlivcoch  Alexander Ambrúž  získal druhé miesto. 
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VOJENSKÉ  ÚTVARY  V  ROŽ ŇAVE   

Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava (RCHOB)  

 

 

 

Velite ľ práporu RCHBO  

podplukovník Ing. Oliver Toderiška 

 

 

 

Poslaním práporu je: 

• byť pripravený nasadiť sily a prostriedky RCHOB na realizáciu špecifických opatrení 
RCHOB na podporu vojenských operácií  

• vyčlenenými silami poskytnúť vojenskú asistenciu orgánom MV SR a civilným 
orgánom pri eliminácii hrozieb chemického, biologického a jadrového terorizmu i pri 
riešení ekologických havárií a prírodných katastrof 

• byť pripravený v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR na plnenie úloh zdravotníckej, 
dozimetrickej a analytickej kontroly odídencov, utečencov a ich hygienické očisty 
v rámci ochrany štátnej hranice 

• pripraviť do stanoveného termínu vyčlenenú jednotku podľa záväzkov voči 
medzinárodným organizáciám a v súlade s nariadením náčelníka Generálneho štábu  
(GŠ) ozbrojených síl SR ju nasadiť v operácii kdekoľvek vo svete 
 

Odborné úlohy práporu: 

• vykonávať radiačný a chemický a biologický prieskum 

•  vytvoriť miesto dekontaminácie techniky, osôb a materiálu 
•  vykonávať poľnú analýzu chemických látok a rádiometrické merania 

• vykonávať zber informácií o radiačnej, chemickej a biologickej situácii na celom 
území Slovenska  

• Dňa  19. januára navštívil posádku Rožňavy pod vedením amerického pridelenca 
obrany podplukovníka M. Atkinsa vojenský diplomatický zbor. Členom vojenského 
diplomatického zboru po privítaní predstavili útvary a bola im predstavená statická 
ukážka zavedenej techniky. 
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• Vo výcvikovom a testovacom centre RCHOB v Zemianskych Kostoľanoch od 16. – 
21. marca vykonávali odborný výcvik vyčlenení príslušníci Gemerskom- 
malohontského práporu RCHOB z Rožňavy. Výcvik prebiehal s reálnymi 
chemickými látkami a bol jedným z vyvrcholení odbornej prípravy na plnenie úloh, 
v rámci deklarovaného príspevku do síl NATO. Výcvik si so záujmom pozrela aj 
dvojica plukovníkov odbornosti rchob z Indickej armády.  
 

• Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí posádka v Rožňave dňa 29. mája otvorila 
svoje brány pre verejnosť. Priestory kasární navštívilo viac ako 900 návštevníkov, 
ktorých čakal bohatý program. Statické ukážky chemickej a delostreleckej techniky 
a výzbroje boli okorenené ukážkou techniky HaZZ Rožňava, OZ PZ Rožňava 
a Mestskej polície Rožňava. Deti z vojenskej techniky najviac zaujal raketomet RM, 
hasičská výsuvná plošina a policajné vozidlá. Pre deti boli pripravené aj rôzne 
sprievodné akcie, ako napr. ukážky zbraní z obdobia 1. a 2. Svetovej vojny, dobovej 
výstroje vojaka a pripravené boli aj rôzne súťaže. 

 

• V priestoroch CV Lešť sa v dňoch 6. – 10. júla konalo súčinnostné špecializované 
cvičenie „OLIVER 2015“, na ktorom boli v praxi preverené aktuálne schopnosti 
a kapacity slovenských kompetentných zložiek pri reakcii na incident s jadrovým, 
alebo rádioaktívnym materiálom. Cvičenie, ktoré riadil prezident Policajného zboru 
SR bolo vyvrcholením takmer ročnej prípravy všetkých zainteresovaných zložiek. 
Cvičenie bolo realizované najmä na podnet Národnej jadrovej bezpečnostnej 
agentúry Spojených štátov amerických a príslušníci tejto agentúry mentorsky 
dohliadali na priebeh cvičenia. Počas cvičenia boli preverené postupy jednotlivých 
zasahujúcich zložiek ako aj  schopnosť ich koordinácie a vzájomnej kooperácie. 
Všetky zúčastnené zložky uznali dôležitosť a potrebu organizácie takýchto cvičení aj 
budúcom období, pretože sa prostredníctvom nich zvyšuje úroveň bezpečnosti štátu.  

 

• Kadeti USA ROTC navštívili v dňoch 20. až 24. júla vojenský útvar 7945 v Rožňave. 
Uvedenej aktivity sa zúčastnilo 24 kadetov ROTC a 4 príslušníci z veliteľstva ROTC 

ako sprievod. Počas týchto dní sa 
v rámci prezentácie práporu 
radiačnej chemickej a biologickej 
ochrany a raketometného oddielu 
oboznámili so štruktúrou, 
spôsobilosťami a plnými úlohami. 
Počas statickej a dynamickej 
ukážky sa kadeti oboznámili 
s bojovou technikou, 
prostriedkami individuálnej 
ochrany používanej v prápore 
RCHOB, s prístrojmi radiačného 

chemického biologického prieskumu a monitorovania. Ako pamiatku na spoločne 
strávené výcvikové dni zasadili príslušníci práporu spolu s kadetmi na pôde kasární 
národné stromy oboch krajín – lipu a dub. 
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• Približne 2 800 pretekárov z celého sveta si prvú septembrovú nedeľu zmeralo sily na 
Majstrovstvách Európy Sparťan Race 2015. Na pretekárov čakala náročná 30 km trať 
s množstvom prírodných prekážok, ktoré preverili fyzickú a psychickú pripravenosť 
súťažiacich. Majstrovstiev sa zúčastnil aj slob. Bc. Michal Rajniak z RCHOB, ktorý sa 
popasoval v najťažšom prekážkovom behu na svete s oceľovou vôľou a maximálnym 
sústredením. Disciplíny ako napr. plazenie sa pod ostnatým drôtom, šplh na lane, hod 
oštepom, prekonávanie traverznej steny mnohých prinútili  siahnuť na dno svojich síl. 
Rýchlejšie ako Rajniakovi sa trať podarilo zvládnuť len úradujúcemu majstrovi sveta 
z Veľkej Británie Jonovi Albonovi. Vicemajster Európy si svoju telesnú zdatnosť 
zvyšuje tréningovými dávkami aj ako inštruktor boja z blízka.  
 

• V Prezidentskom paláci dňa 17.12.2015 prezident Andrej Kiska  udelil 
profesionálnemu vojakovi Ozbrojených síl SR rotnému Andrejovi Adamkovi vojenskú 
medailu  Za statočnosť. Prezident Kiska ocenil záslužný čin profesionálneho vojaka, 
ktorý pri tragickej havárii vrtuľníka dňa 11. októbra ani na chvíľu nezaváhal a prejavil 
osobnú statočnosť pri záchrane životov iných vojakov. Tento čin vyzdvihli aj najvyšší 
velitelia misie NATO v Afganistane. 

 

 
Prápor raketometného oddielu Rožňava (RMO)  
 

 
 
 
 
 
 
Velite ľ Raketometného oddielu  
 pplk. Ing. Ľubomír Bodnár 
 
 
 

 
 
Poslaním práporu je: 

Raketometný oddiel je taktickou zložkou pozemných síl OS SR s prvoradým poslaním 
podieľať sa na bojovej odpore plnenia úloh ochrany životných záujmov štátu a jeho 
deklarovaných spojencov proti všetkým vojenským a nevojenským ohrozeniam. Ako oddiel 
v silách nižšej pripravenosti s prvkami vyššej pripravenosti byť pripravený na rozkaz 
v krátkom čase nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie  úloh národnej obrany 
v súlade s plánom použitia ozbrojených síl SR a byť pripravený nasadiť svoje sily 
a prostriedky vedenie operácií pod vedením a riadením NATO, alebo inej medzinárodnej 
koalície, kdekoľvek vo svete.  

V Rožňavských kasárňach sa 20. júla konal slávnostný ceremoniál pri príležitosti zmeny 
velenia raketometného oddielu, ktorého súčasťou bolo ustanovenie do funkcie veliteľa 
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raketometného oddielu, odovzdanie funkcie zástupcu veliteľa oddielu ako aj náčelníka štábu 
oddielu.  

• Dňa 1. apríla sa v priestoroch posádky Rožňava na raketometnom, oddiely konalo 
nominačné kolo súťaže 1. Mechanizovanej brigády za riadenie veliteľa raketometného 
oddielu  o najlepšieho delostrelca PS OS SR. Cieľom bolo preveriť aktuálny stav 
vycvičenosti a odbornej pripravenosti veliteľského zboru jednotiek  palebnej podpory  
ako aj príslušníkov jednotiek palebnej podpory  v daných vojenských špecializáciách. 
Prvé miesto nominačného kola obsadil príslušník mo, npor. Ing. Peter Kalna, na 
druhom mieste  sa umiestnil nrtm. Ing. Marcel Jánošík, taktiež príslušník rmo a tretie 
miesto obsadil nrtm. Roman Lukačovič z práporu výcviku Martin.  
 

• Na pôde raketometného oddielu sa dňa 28. mája konal slávnostný ceremoniál 
odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa raketometného 
oddielu.  Funkciu veliteľa odovzdal pplk. Zoltán Farkas, 
ktorý túto funkciu zastával do 1. júna 2006 do 31. mája 
2015. Funkciu prevzal zástupca veliteľa raketometného 
oddielu mjr. Ľubomír Bodnár (foto č. 18). Po 
symbolickom akte odovzdania a prevzatia funkcie 
veliteľa plk. gšt, Karol Navrátil venoval 
odchádzajúcemu veliteľovi pamätnú plaketu a vyjadril 
mu slová poďakovania za jeho prácu. Slávnostný 
ceremoniál bol ukončený slávnostným pochodom.  

 
 
 

• Dňa 15. júla sa organizoval Spomienkový beh, ktorý bol venovaný pamiatke 
príslušníkom OS SR, ktorí padli v operáciách medzinárodného krízového manažmentu 
mimo územia SR. 76 bežcov z rmo a rchob odštartoval veliteľ posádky. Podplukovník 
Oliver Toderiška. Symbolickou minútou ticha, ktorou sa beh tradične začína, sa vydali 
bežci na trať dlhú 7 160 m s celkovým prevýšením 94 m,  ktorá viedla v blízkosti 
rieky Slaná v okolí trigonometra Sedlo. S najlepším časom dobehol nadporučík Peter 
Sedliak z raketometného oddielu. Hlavným cieľom bolo nielen podať najlepší 
športový výkon, ale tak vojenským spôsobom vzdať česť bývalým kolegom. 
 

• Rožňavskú posádku poctilo svojou návštevou 27 kadetov z 22 štátov USA na čele 
s plukovníkom Casey Randallom. Už 18 rokov sa venuje vojenskej kariére, ale len rok 
kadetom Texas Christian  University vo Fort Worth. Dni 23. a 24. júl  kadeti čas trávili 
v spoločnosti príslušníkov raketometného oddielu. Počas týchto dní sa zoznámili  so 
štruktúrou, spôsobilosťami a plnením úloh raketometného oddielu. Kadeti absolvovali 
seminár techník boj z blízka, po čom nasledovala ukážka týchto techník predvedená 
príslušníkmi prieskumnej batérie.  
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• Rok 2005 sa stal pre raketometný oddiel historickým medzníkom 1. apríl, kedy 

sa  raketometný oddiel stal súčasťou 1. mechanizovanej  brigády Topoľčany. 1. 
september  2015  sa opäť zapíše do histórie raketometného oddielu, kedy sa opäť 
raketometný oddiel stáva ďalšou z podriadených jednotiek v rámci 1. mechanizovanej 
brigády Topoľčany. Na pôde rožňavských kasární sa pri tejto príležitosti konal 
slávnostný nástup prepodriadenia raketometného oddielu  z podriadenosti veliteľstva 
PS OS SR. Po symbolickom akte prepodriadenia raketometného oddielu  pod velenie 
prvej brigády Topoľčany, bol tento akt spečatený podpísaním protokolárneho zápisu. 
 

• V dňoch 3. – 10. septembra sa vo výcvikových priestoroch CV Lešť konala záverečná 
etapa intenzívneho výcviku 1. raketometnej batérie raketometného oddielu 1. 
mechanizovanej brigády. Osobne si ju prišiel pozrieť aj veliteľ topoľčianskej brigády 
plukovník gšt. Vladimír Kubáň. Vyvrcholením trojtýždňového výcvikového úsilia 
bolo taktické cvičenie batérie s bojovou streľbou s názvom „OP SNOW GARDEN“. 

 

Hasičský a záchranný zbor v Rožňave    

 

Sídlo: šafárikova 63, 048 01 Rožňava 

Riaditeľ: plk. Ing. Ján Egri 

a) Činnosť zboru: 
úlohy zboru sú stanovené § 3 Zákona č. 315/2001Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore. 
 
b) Organizačné členenie a personálne obsadenie: 
Okresné riaditeľstvo HaZZ má 58 príslušníkov zaradených v stálej štátnej službe a 1 
zamestnanca organizačne rozčlenených na oddelenie požiarnej prevencie, oddelenie 
prevádzkovo technické a dve hasičské stanice Rožňava a Dobšiná.  
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HS Rožňava

33 príslušníkov

HS Dobšiná

15 príslušníkov

OR HaZZ - riaditeľ

sekretariát - 1 zamestnanec

oddelenie požiarnej prevencie

vedúci oddelenia - 3 príslušníci

oddelenie prevádzkovo technické

vedúci oddelenia - 3 príslušníci

 

c) Technika 

techniku v používaní Okresného riaditeľsrva HaZZ tvorí: 

- základná zásahová technika 
5 ks cisternová automobilová striekačka na podvozkoch IVECO Trakker a Tatra 815 – 7 
zo zásobou hasiacich látok cca 9 000l v jednom vozidle, 3 ks vozidlá hasičskej záchrannej 
služby, 1 ks cisternová automobilová striekačka na lesné požiare, 5 ks štvorkolka, 3 ks 
člny.  

- výšková technika 
3 ks plošiny a rebríky z rôznym dosahom a na rôznych podvozkoch 

Ostatnú techniku tvoria 2 nákladné vozidlá, 6 osobnýh vozidiel. 
 
 Cisternové automobilové striekačky sú vybavené dopravným a útočným hadicovým 
vedením, penotovorným príslušenstvom, búracím náradím.  
 Vybavenie vozidiel hasičskej záchrannej služby tvorí záchranárske vyprosťovacie 
zariadene, zdvíhacie vankúše, motorové píly, zdravotnícka výbava, výbava pre prácu 
v nebezpečnom priestore s výskytom nebezpečných látok.  
 
 K technike patria aj: 
- prostriedky protiplynovej služby a to predovšetkým autonómne dýchacie prístroje, 

protichemické ochranné odevy, odevy proti sálavému teplu, monitorovacia technka a iné, 
- prostriedky spojovacej služby a to hlavne rádiostanice, 
- prostriedky povodňovej služby – záchranná lávka, norná stena. 

 

d) Zásahová činnosť 

v roku 2015 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru uskutočnilo vo svojom  
zásahovom obvode – okrese Rožňava 502 výjazdov k 490 udalostiam, pri ktorých bolo 12 
usmrtených, 75 zranených a 109 zachránených osôb. V členení na hasičské stanice 348 
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výjazdov vykonala hasičská stanica Rožňava a 154 výjazdov vykonala hasičská stanica 
Dobšiná. Podľa druhu udalosti bolo 119 požiarov, 116 dopravných nehôd, 165 výjazdov 
charakterizovaných ako technická pomoc, 20 výjazdov k nebezpečným látkam, 2 planých 
poplachov a 68 cvičení.  

 V meste Rožňava jednotkauskutočnila 44  výjazdov k požiarom, 61 výjazdov 
k technickej pomoci, pri ktorých bolo 7 usmrtených, 9 zachránených a 6 zranených osôb, 19 
výjazdov k dopravným nehodám s bilanciou 12 zachánených a 11 zranených osôb a 10 
výjazdov k nebezpečným látkam.  

 

Rok 2015 Okres Rrožňava Mesto Rožňava 
Celkový počet výjazdov 502 135 
Celkový počet udalostí 490 135 

Požiar 119 44 
Technická pomoc 165 61 
Dopravné nehody 116 19 
Nebezpečné látky 20 10 

Planý poplach 2 1 
Cvičenie 68  

 

e) Zaujímavosti, kuriozity, nevšedné udalosti 

 Činnosť zboru nespočíva len v likvidácii požiarov, v poskytovaní a odstraňovaní 
následkov pri dopravných nehodách, povodniach a živelných pohromách a haváriách. Pracou 
hasičou je i odstraňovanie rojov včiel, ôs a sršňou, ale i hadov napríklad z výťahových šácht, 
či záchrana uviaznutých zvierat, pomoc pri preprave nadrozmerných pacientov, 
sprístupňovanie vstupov do objektov a mnoho iných činností. Prioritou práce hasičov je 
poskytnúť pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú.  

 

Školstvo    

 Na území mesta Rožňava pôsobí v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016 šesť 
základných škôl s právnou subjektivitou (ZŠ Ulica pionierov 1, ZŠ Zlatá 2, ZŠ akad. Jura 
Hronca, Zakarpatská 12, Spojená škola J. A. Komenského 5, Katolícka základná škola sv. 
Jána Nepomuckého, Kósu-Schoppera 22, ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave 
s VJM, Kozmonautov 2) a osem materských škôl (MŠ Kyjevská 14, MŠ Ernesta Rótha 4, MŠ 
Štítnická 337/9/A, MŠ Vajanského 6, MŠ Ulica krátka 28, MŠ Ulica pionierov 18, MŠ s VJM 
Ernesta Rótha 4  a Evanjelická cirkevná MŠ zeleného stromu 14). Zriaďovateľom štyroch 
základných a siedmych materských škôl je Mesto Rožňava.  Dve základné školy a jedna 
materská škola sú cirkevné. Do sústavy škôl patrí aj Základná umelecká škola Akademika 
Hronca 9 a od 1.9.2015 aj Súkromná  základná umelecká škola JAS pôsobiaca v OKC. 
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Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patrí školské zariadenie: Centrum voľného času 
Akademika Hronca 100/9A.  

 Základná škola poskytuje základné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle 
vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje 
mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, ekologickú a náboženskú výchovu. 
Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax.  

 Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré organizuje a riadi mimoškolské, 
voľno-časové aktivity detí a mládeže a postupové predmetové a športové olympiády. Venuje 
sa postihnutým a talentovaným deťom. Pripravuje a zabezpečuje účasť detí a študentov 
na reprezentácií mesta vo vyšších kolách súťaží. 

 Základná umelecká škola poskytuje vzdelanie v oblasti nástrojovej hry, dramatického, 
výtvarného a tanečného umenia. Pripravuje mimoriadne nadaných jedincov pre ďalšie 
odborné štúdium na stredných ale aj na vysokých školách umeleckého zamerania.    

 Na území mesta je 6 stredných škôl (Gymnázium P.J. Šafárika, Akademika Hronca 1,  
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája č.1, 
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova č.5, Stredná odborná škola obchodu a 
služieb, Rožňavská Baňa 211, Stredná odborná škola s VJM ako organizačná zložka Spojenej 
školy J. A. Komenského 5 ). Od roku 2002 do roku 2010 sídlilo v meste detašované 
pracovisko Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 
2010 sídli v meste Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Škola 
sa nachádza v priestoroch starej nemocnice, na ulici Kósu-Schoppera 22. 

 Zmluva o zriadení spoločného školského úradu je uzavretá s obcami: 
- Hrhov 
- Jablonov nad Turňou 
 
Ciele odboru školstva: 
-  vypracovať koncepcie škôl a školských zariadení 
-  zabezpečiť  materiálno-technické  podmienky škôl a školských zariadení 
- podieľať sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení 
 
Aktivity/podujatia 
 
 

 Dňa 22. mája 2015 sa na ZŠ Pionierov v Rožňave neučilo a bolo veselo. Škola 
oslavovala svoje 40-te výročie založenia školy. V rámci týchto osláv sa v priestoroch 
školy uskutočnili „Tvorivé dielne“. Táto akcia bola spolufinancovaná zriaďovateľom, 
ktorým je mesto Rožňava. Cieľom aktivít bolo rozvíjať manuálne zručnosti žiakov, 
pracovné návyky i pozitívny postoj k pracovným činnostiam a v neposlednom rade  
zamerať pozornosť žiakov na symboly mesta, v ktorom žijú. Svoje zručnosti 
odprezentovali žiaci školy ako aj deti z rožňavských MŠ. Tvorivé dielne boli 
rozdelené do stanovíšť v areáli školy a boli personálne zabezpečené pedagogickými 
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zamestnancami školy: maľovanie na tvár a batikovanie textilu – dominovali farby 
mesta, maľovanie na sklo – symboly mesta a logo projektu Sokrates – školské 
partnerstvá, zdobenie perníkov a výroba starodávnych listín s pečaťou i výroba loga 
školy z vrchnákov PET fliaš, modelovanie šperkov. Popri tvorivých dielňach boli 
zorganizované športové súťaže pre žiakov, rodičov i učiteľov. Oslavy výročia vyvolali 
veľký záujem zo strany žiakov, rodičov, bývalých učiteľov i širokej verejnosti.  

 

 Mnohí deviataci základných škôl  majú dilemu o svojej budúcnosti, kedy sa majú 
rozhodnúť, na akú školu v septembri nastúpiť. S ťažkým rozhodovaním deviatakov je 
spojený aj správny výber strednej školy. Žiakom pri výbere pomáhajú školy, ktoré 
prezentujú, čo všetko sa môžu na tej ktorej škole naučiť. Gymnáziu P. J. Šafárika 
v Rožňave vymyslelo originálny spôsob prezentovania svojej školy a zároveň žiakov 
základných škôl zaujať a zabaviť. V rámci Dňa jazykov v priestoroch historickej 
radnice  pripravili prezentáciu všetkých krajín sveta, ktorých jazyky sa na škole učia. 
V miestnosti boli stánky a každý jeden z nich bol špecifický pre danú krajinu 
s tradičnými výrobkami a pochutinami, ktoré sú pre tieto štáty typické. Gymnázium sa 
môže pochváliť tým, že do sveta každoročne posiela na výmenný pobyt niekoľko 
svojich žiakov  a na škole študujú v rámci tohto programu zasa študenti z cudziny.  

 

   Nazrieť za svoje brány pod názvom Deň otvorených dverí dovolila Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v Rožňave. Ich „menu“ predstavovali z rôznych odborov 
rôzne profesijné ukážky ktoré sa v škole naučili a tým chceli upútať  deviatakov 
základných škôl.   Kuchári pripravili rôzne chutné pokrmy, kaderníčky predvádzali 
najnovšie modely účesov, kozmetičky radili správnu starostlivosť o svoju pleť 
a vizážistky prezentovali denné resp. večerné líčenie. Žiakov zaujali aj iné zaujímavé 
profesie, po ktorých je v dnešnej dobe dopyt.   

 
   Projekt, ktorý spája kultúry... Cieľom tohto projektu je posilniť európsku dimenziu 

vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami, ale aj 
možnosť pracovať na rôznych témach spoločného záujmu. Do tohto projektu sa 
zapojila aj Základná škola Jura Hronca v Rožňave  a partnerstvá nadviazala so 
základnými školami v štátoch ako je Česko, Turecko, Poľsko či Chorvátsko. 
Partnerské školy sa medzi sebou navštevujú, a tým si nielen precvičujú anglický jazyk, 
ale vznikajú aj nové priateľstvá. Taktiež spoznávajú život a kultúru cudzích krajín ako 
aj školský systém v partnerských zariadeniach. Realizáciu zabezpečujú inštitúcia 
SAAIC, ktorá pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva 
SR.  
 

 Mesiac máj je nielen mesiacom lásky, ale aj skúškou dospelosti. Na miestnej 
Obchodnej akadémii 74 žiakov absolvovalo tradičné maturitné skúšky a 21 študentov 
bilingvárneho štúdia v odbore ekonomika a anglický jazyk. Absolventi študovali 
predmety v anglickom jazyku a maturitnú skúšku z odborných predmetov absolvovali 
v angličtine a prácu z odbornej tematiky museli písať tiež v angličtine. Ide o prvých 
absolventov v rámci košického a prešovského kraja, ktorí okrem maturitného 
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vysvedčenia získali aj vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške v tomto odbore. 
Ovládajú terminológiu ako i prax v cudzom jazyku, čo pre nich môže byť veľkou 
výhodou pri získavaní zamestnania.  
 

 Fantastická zábava sa konala na Základnej škole Ulici zlatej v Rožňave. V areáli školy 
sa konalo tradičné športovo – zábavné podujatie pod názvom Juniáles. O zábavu sa 
postaral aj riaditeľ školy. V tento slnečný deň panoval všade detský smiech a dobrá 
nálada. Realizovalo sa množstvo zábavných a športových disciplín. Medzitým  maskot 
školy čertík Zlatko robil deťom „smiešky“, všade bolo veselo. Športovo založený 
primátor mesta Pavol Burdiga prišiel deti nielen pozdraviť ale aj povzbudiť. Po 
športových výkonoch prítomných čakalo občerstvenie a tombola.  

 
 V areáli jednej zo základných škôl sa v júni konala detská olympiáda. Súťažili malí 

športovci v troch disciplínach. Každá materská škola mala pred olympiádou predkolo, 
kde súťažili v rámci svojich škôlok a výhercovia postúpili do veľkej olympiády. 
Cieľom tohto podujatia je viesť deti od malička k športu a aktívnemu pohybu. 
Podporiť súťažiacich a oceniť malých víťazov okrem primátora mesta, rodičov 
a blízkych  prišla aj Henrieta Farkašová, známa paralympionička.  
 

 Základná škola akademika Jura Hronca v Rožňave v septembri oslávila svoje 25 
výročie založenia školy. Patrí medzi najmodernejšie školy svojim vybavením 
a zavádzaním inovatívnych metód do vyučovacieho procesu. Zapája sa do rôznych 
projektov, ako je napr. Zelená škola,  či národná sieť podporujúca zdravie 
v Slovenskej republike. Z príležitostí osláv školy vedenie školy pozvalo na oslavy aj 
všetkých svojich bývalých zamestnancoch. Žiaci zas pripravili svojim rodičom 
akadémiu, kde im predstavili svoje vystúpenia.  
 

 Stredná zdravotnícka škola v Rožňave predstavila svoj nový odbor, ide o odbor 
asistent zdravej výživy, ktorý v škole funguje  od septembra.  Ide o štvorročný odbor 
ukončený maturitnou skúškou. Žiaci sa môžu naučiť ako zdravo jesť, alebo z akých 
potravín pripravovať zdravé pokrmy. Momentálne študuje v ročníku 10 študentov a po 
ukončení školy budú mať široký výber možností zamestnania, a to asistenciou 
v školských jedálňach, či radiť lekárom počas liečby pacientom.  
 

 V Trnave sa dňa 2. decembra  2015 vyhodnotil dlhodobý projekt Slovenského 
olympijského výboru – Olympijské festivaly za rok 2015. Do projektu s viac  
športovými, kultúrnymi a výchovnými podujatiami sa zapojilo okrem iných aj 197 
materských škôl. Medzi ocenenými v kategórii Materská školy sa na 1. mieste v rámci 
Slovenska umiestnila Materská škola Kyjevská v Rožňave. Pohybová výchova má 
dominantné postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese, pedagogickí zamestnanci 
hravými formami športových podujatí podporujú pozitívny vzťah detí k pravidelnému 
pohybu.  
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 Základná škola na Ulici pionierov v Rožňave zorganizovala stretnutie známych 
absolventov školy, na ktoré len tak nezabudnú. Neobyčajné stretnutie sa konalo 4. 
decembra samozrejme v priestoroch školy, kde mediálne známe osobnosti pred rokmi 
drali tie isté lavice v tých istých triedach a chodbách. Po absolvovaní exkurzie školy si 
prítomní zaspomínali na školské časy. Na besede so žiakmi školy prezradili študentom 
rôzne príbehy z ich študentských čias, ale aj zo súčasnosti. Pozvanie prijala napr. 
herečka Alena Ďuránová, redaktorka Barbara Túrosová, herec Peter Szőllős, umelec 
Egon Tomajko,  kameraman Marián Ujházy a nechýbal ani primátor mesta Pavol 
Burdiga. Zo „školskej“ návštevy odchádzali všetci šťastní a spokojní s oživenými 
spomienkami i novými zážitkami.  
 

 Obchodná akadémia v Rožňave získala ďalší úspech. Na základe dobrých výchovno-
vzdelávacích výsledkov a veľmi dobrého materiálno-technického vybavenia školy 
vedenie školy podalo žiadosť o financovanie rozvojového projektu na podporu 
budovania. Projekt bol úspešný a aj sa realizoval a tak škola podala žiadosť o udelenie 
oprávnenia používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku. Priestory budú hlavne určené 
cvičným firmám, kde si žiaci vyskúšajú rôzne pracovné pozície podľa vopred 
schválenej organizačnej štruktúry fiktívnej firmy.  
 

 Ladislav Junga z Rožňavy bol v rámci Týždňa vedy a techniky 2015 ocenený 
v kategórii nad 18 rokov. Zámerom podujatia bolo motivovať mladých k vedeckému 
bádaniu či priamo k vedeckej kariére a hlavne podporiť záujem mladých ľudí o vedu 
a techniku. Gestorom a hlavným organizátorom tohto podujatia bolo Ministerstvo  
školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko – technických 
informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.  

 
 Centrum voľného času oslávilo šesťdesiate výročie vzniku. Veľkolepá oslava sa 

konala v priestoroch radnice, kde si prítomní mohli pozrieť aj kroniky centra, 
uchované už od roku 1955. Na slávnosti sa zúčastnilo vedenie mesta, riaditelia aj 
učitelia základných škôl. Centrum je dôležitým miestom kde môžu deti a mládež 
tráviť svoj voľný čas zmysluplne. Chodia na rôzne krúžky ako napr. výtvarný, 
kultúrno-poznávací, športový, plávanie, korčuľovanie, futbal a mnohé ďalšie.  
 

 Centrum voľného času v Rožňave zorganizovalo už po tretíkrát podujatie pod názvom 
Beh s Adriánom. Ide o známu osobnosť Adriána Dovalu, ktorý je známou osobnosťou 
hlavne maratónskeho behu. Behalo sa po Rožňave a pridať sa mohol každý. Išlo 
hlavne o zábavu, rozhýbanie tela ale prioritou bolo urobiť aspoň niečo pre svoje 
zdravie.  
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Kultúra 
 

 Služby v oblasti kultúry občanom mesta poskytujú verejné kultúrne inštitúcie 
zastúpené hlavne Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského, Baníckym múzeom 
a Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave. V meste pôsobí kvalitné profesionálne 
divadlo, 18 umeleckých súborov – folklórne, tanečné a hudobné, na vysokej úrovni je škola 
spoločenského tanca. Zmysluplnému tráveniu voľného času a organizácii podujatí  pre deti 
a mládež sa venujú aj mládežnícke organizácie. Pod záštitou väčšiny miestnych kultúrnych 
organizácií sa uskutočňujú pravidelné i nepravidelné kultúrno-spoločenské, zábavné podujatia 
pre mládež a dospelých. Profesionálnu kultúru tvorí Mestské divadlo Actores Rožňava – 
neštátny subjekt, občianske združenia so zameraním na oblasť kultúry na území mesta napr. 
FS Dubina, amatérske umelecké súbory. 

 
Mužská a ženská spevácka skupina FS Dubina 

 
 
Národnostné zväzy: 
zohrávajú svoju úlohu pri zachovávaní kultúrnej identity občanov založenej na princípe 
národných hodnôt a tradícií, v šírení písanej, hranej a spievanej kultúrnej produkcie. 
Pre potreby maďarskej národnostnej menšiny slúži Csemadok, pre slovenskú časť populácie 
tu pôsobí Dom Matice slovenskej.  
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Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave: 

Knižnica okrem výstavy a požičiavania kníh ponúka aj burzu kníh organizovanú základnými 
školami, alebo vlastnú burzu s vyradenými knihami a s cenou od jedného eura. Prehľadný 
zoznam je prístupný aj na internete. Organizuje rôzne stretnutia s autormi, predčítava poéziu 
a prózu.  Knižnica vydala aj Kalendár výročí Rožňavského okresu. Je určený čitateľom 
knižnice, pracovníkom knižníc a ostatným kultúrnym inštitúciám v regióne. Sú tu zaradené 
osobnosti, ktoré sa narodili, pôsobili, študovali alebo zomreli na území nášho mesta či okresu 
s uvedením vzťahu k regiónu. 

• Vo februári v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave prebehla v spolupráci 
so Štátnou vedeckou knižnicou Košice úspešná výstava pre verejnosť „Ľudovít Štúr 
1825 – 1856“.  
 

• 15. apríla 2015 sa konalo slávnostné otvorenie fotografickej výstavy Ostnaté 
spomienky. Výstava sa konala pri príležitosti 70. výročia 2. svetovej vojny 
v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Autorkou výstavy 
bola Andrea Ševčovičová, ktorá svojimi výtvarnými fotografiami postupne 
dokumentovala špecifiká a súvislosti spojené s miestami koncentračných 
a vyhladzovacích táborov. 

 
• V severnej časti námestia sa dňa 21. mája pred a na pódiu všedný deň zmenil na 

literárny, a to vďaka Gemerskej 
knižnici Pavla Dobšinského 
a spoluorganizátorov podujatia. 
Podujatie patrilo práve knihám, ktoré 
kedysi patrili medzi najobľúbenejšiu 
vec pre všetky vekové kategórie. 
Ľudia si našli svoj žáner a čítaním 
knihy sa dokázali úplne pohltiť do 
deja a prežívať udalosti s hrdinami 
knižiek. Na pódiu čítali nielen deti, 
ale aj dospelí, ktorí sa na chvíľu 
vrátili do detských čias. Čítanie si 
nenechal ujsť ani primátor mesta 

Pavol Burdiga či vedúca odboru školstva, PaedDr. Janka Mičudová. Samozrejme aj iní 
hostia sa tešili vydarenej akcii, vďačným deťom a všetkým prítomným, ktorí sa 
pristavili pozrieť na chvíle plné rozprávok. 

 
• Gemerská knižnica dňa 15. októbra 2015 organizovala v priestoroch historickej 

radnice seminár Slovenčina včera a dnes. Z okresu Rožňava iba študenti nášho 
gymnázia mali tú česť zúčastniť sa tohto celoslovenského prednáškového semináru. 
Prednášajúcimi boli renomovaní profesori rôznych slovenských vysokých škôl. 
Hlavnou témou bol Ľudovít Štúr, objasnili kde, za akých okolností a kým bola 
kodifikovaná slovenčina. 
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• Kto má rád bábky, mohol si druhý decembrový týždeň pozrieť v priestoroch 
Gemerskej knižnice pozrieť výstavu bábok českej ilustrátorky a výtvarníčky 
Vítězslavy Klimentovej. Pani Klimentová je spisovateľka, grafička, ilustrátorka aj 
známa objaviteľka rozprávkovej krajiny plnej strašidielok, škriatkov, víl či rusaliek. 
Vytvorila viac ako sedemsto bábok od úplne maličkých až po bábky v životnej 
veľkosti.  

Banícke múzeum v Rožňave: 

Banícke múzeum založené v roku 1902 je jednou z najvýznamnejších historických budov 
v meste, ako aj jednou z najdôležitejších pamiatok baníctva, ktorým sa Rožňava hrdí od 
svojho založenia. Možno v ňom vidieť významné a historické artefakty z čias aktívneho 
baníctva. Riaditeľ múzea sa snaží vyhovieť všetkým záujemcom o históriu, a to zmenou 
otváracích hodín pre turistov aj v sobotu. Tento chránený historický objekt je momentálne 
zatvorený z dôvodu získavania novej tváre rekonštrukciou. 

• V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave 7. mája otvorili už po druhýkrát výstavu 
výtvarníka a medailéra PhDr. 
Klimenta Mituru. Iniciátorom 
tejto výstavy bol p. Štefan Gerža, 
ktorý prítomným priblížil život 
a tvorbu pána Mituru, jeho 
najznámejšie diela v oblasti 
medailérskej tvorby: medaila 
profesora Kňazovického ako 
najvyššie vyznamenanie pre 
darcov krvi z roku 2006, medailu 
k 800. výročiu nedožitých 

narodenín sv. Alžbety, patrónky Košíc z roku 2007, či medaila Barnarda k 40. výročiu 
prvej transplantácie srdca na svete z roku 2007. Vyhotovil tiež pamätnú tabuľu pri 
príležitosti 160. výročia narodenia Pavla Dobšinského v roku 2008 a mnohé iné. Diela 
Klementa Mituru vystavujú aj v zahraničí. Pre Rožňavčanov bude asi najznámejšia 

pamätná tabuľa, 
zobrazujúca pápeža 
Jána Pavla II.,  
ktorú odhalili 
v septembri 2004 
na priečelí budovy 
Biskupského úradu 
v Rožňave 
z príležitosti 
návštevy Sv. Otca 
v Rožňave v roku 
2003.  
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• Dňa 16.mája Banícke múzeum v Rožňave pri príležitosti 11. ročníka Noci múzeí 
a galérií pútavý program pre deti s názvom Po stopách Metercie.  Originál tabuľovej 
maľby je umiestnený v Katedrále Nanebovzatia panny Márie v Rožňave, kde si ho deti 
mohli pozrieť. Odborníkom sa podarilo určiť  pravdepodobnú lokalitu kde sa banské 
dielo zobrazené na tabuľovej maľbe nachádzalo. Ide o štôlňu Csengó v neďalekej obci 
Čučma. Skupina detí tak po prehliadke katedrály išla obhliadnuť spomínané miesto, 
kde bol v roku 2013 vytvorený malý skanzen s upraveným portálom štôlne 
a dreveným gápľom vybudovaným podľa zobrazenia na tabuľovej maľbe. Cestu do 
Rožňavy deti absolvovali v tme s baterkami a čelovkami. V Galérii po prednáške 
Gabriely Kolesárovej na deti čakal kvíz s troma súťažnými skupinami s názvami: 
Baníci, Hutníci a Permoníci. Kvízové otázky boli schované ako poklad v podzemných 
priestoroch, čo pre deti znamenalo nielen ako výzva ale ja odvaha vkročiť do 
tajomstiev podzemia. Múzeum v rámci tohto ročníka podujatia zorganizovalo aj dňa 
18. mája  celodenný program v múzeu pod názvom „Tajomstvá expozície“. Hlavným 
aktérom programu bola Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár. 
Návštevníci hneď ráno pred vstupom do expozície hádali v kvíze „Čo je čo“ názov 
a použitie nevšedných zbierkových predmetov z dreva, slamy prípadne z liatiny. Na 
nádvorí múzea dýchala minulosť v podobe šermiarov, keramikárky, košikára, 
kovolejára a kováčov. Návštevníci mohli vidieť ukážky boja s mečom, štítom, 
bojovými sekerkami a inými dobovými zbraňami. Deti sa tešili z možnosti vyskúšania 
si podržať v ruke meč alebo štít. Hrnčiarka zas pred ich očami vyčarovala na 
hrnčiarskom kruhu vázičku či a košikár vytváral zaujímavé predmety z prútia. Jedno 
z najzaujímavejších a zároveň najstarších remesiel na svete reprezentovali kováči 
Britakov, ktorí priblížili tradičné postupy ručného kovania v ohni. Pani Gabriela 
Kolesárová popri zaujímavom programe odprezentovala pútavé prednášky 
s fotografiami zo zbierok Baníckeho múzea, zamerané na život baníkov a ich rodín 
v období cca pred 100 rokmi. Prednášky sa uskutočnili v slovenskom aj maďarskom 
jazyku.  
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• Vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave sa konala pri 
príležitosti 12. ročníka Gemerských kultúrnych dní dňa 15. októbra 2015 vernisáž 
výstavy pod názvom László Kelemen  a jeho doba. Túto výstavu na jeho počesť 
organizovalo a venovalo Košické divadlo Thália, ako prvému maďarskému 
divadelnému režisérovi a dramatikovi, zakladateľovi prvej maďarskej profesionálnej 
divadelnej spoločnosti vedenej pod záštitou grófa Pála Radayho. Výstava bola 
doplnená o fotografie, makety kulís a dokonca aj o skutočný ženský herecký kostým 
dobových šiat. Postavenie prvého maďarského divadla bolo plánované práve v našom 
meste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• V októbri otvorili v Galérii Baníckeho múzea výstavu rožňavskej kameninovej 
manufaktúry pod názvom Poézia kameniny. Rožňavskú kameninovú manufaktúru 
založil Ján Hoffmann v roku 1810 po manufaktúre na spracovanie kože. Produkciu 
ukončila v roku 1905. Sortiment jej výrobkov bol pomerne bohatý, ich originalitu 
zabezpečovala slepá značka. Rožňavské výrobky sú mimo vlastný región 
najžiadanejšie v Budapešti  a Debrecíne. Zákazníkov lákali najmä taniere rôzneho 
druhu, ozdobené modrou, červenou, hnedou a zelenou farbou.  
 

• Vo výstavných priestoroch Galérie baníckeho múzea v Rožňave sa dňa 19. novembra  
2015 uskutočnila vernisáž kurátorskej výstavy Jána Kraloviča z cyklu výstav 
súčasného umenia Rožňavské radiály 3 s názvom O KRAJ (A) INE. Súbor 
vystavených diel divákom ponúkol výtvarné práce mladej generácie slovenských 
výtvarných umelcov. Cieľom výstavy bolo prostredníctvom rozdielnosti mediálnych 
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výstupov, s ktorými jednotliví oslovení umelci pracovali (maľba, socha, fotografia 
a video inštalácia), ponúknuť divákovi variabilitu pohľadov na chápanie a zobrazenie 
krajiny nachádzajúcej sa na predele či periférii civilizačného a prírodného priestoru.  
 

• 24. novembra 2015 Banícke múzeum v Rožňave ukončilo výstavnú sezónu vernisážou 
diel výtvarníkov Akadémie Rovás za účasti priateľov, záujemcov a sympatizantov. 
Bola to ich tretia výstava na ktorej návštevníci mohli vidieť diela 20 výtvarníkov 
pochádzajúcich z rôznych krajín. Ich diela prezentovali tvorivú prácu z letných 
umeleckých táborov, v ktorých sa realizujú kurzy a viacdňové workshopy v odboroch 
výtvarná výchova, grafika, sochárstvo, intermediálne umenie.  

 
• Pre žiakov a študentov prebehla v galérii Baníckeho múzea interaktívna múzejno-

pedagogická hodina v rámci putovnej výstavy Synagógy stredovýchodnej Európy 
1782 – 1944. Prezentované boli sakrálne a úžitkové predmety z pozostalosti židovskej 
komunity v Rožňave ako aj vystavené banery, na ktorých bolo podrobne popísané 

architektonické 
a historické zvláštnosti 
jednotlivých synagóg. 
Žiaci si vypočuli krátky 
výklad o skutočnostiach 
týkajúcich sa židovského 
obyvateľstva v meste, ako 
aj o samotnej rožňavskej 
synagóge, ktorá je dnes už 
iba spomienkou.  

 

• Baníckemu múzeu v Rožňave, ktoré patrí pod Košický samosprávny kraj sa podarilo 
uspieť projektom Sentinel. Po presťahovaní všetkých zbierkových predmetov 
z objektu expozície, sa začali stavebné rekonštrukčné práce. Realizácia projektu má 
byť ukončená do konca januára 2016. Banícke múzeum patrí medzi najstaršie stavby  
postavené pre banícke a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe a ide o Národnú 
kultúrnu pamiatku.  
 

• Unikátny parný nákladný automobil Škoda Sentinel sa po šestnástich rokoch vrátil do 
Baníckeho múzea v Rožňave. Automobil sa vyrábal v rokoch 1924 – 1932 a zachovali 
sa dodnes len tri exempláre. Dva vozidlá v Českej republike a jeden je práve 
z Rožňavy. Jeho priemerná rýchlosť činila 15 km/h a hmotnosť prepravovaného 
nákladu mohla byť 5 až 6 ton. Sentinel bude v novej prístavbe galérie spolu s parným 
valcom umiestnený ako súčasť pripravovanej stálej expozície. 
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• V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave sa organizovala výstava súčasného 
výtvarného umenia pod názvom Rožňavské radiály. Tentoraz išlo o zaujímavú výstavu 
rožňavskej jaskyniarskej fotografie Zem nad hlavou. Na vernisáži sa objavili aj mnohé 
známe osobnosti rožňavského i slovenského jaskyniarstva. Niektorí svoje fotografie 
na výstavu zapožičali.  Ide o starších, ale aj mladších jaskyniarov – fotografov, ktorí 
fotografujú unikáty v náročnom prostredí a extrémnymi podmienkami. Fotografie 
dokumentujú jaskynnú tvorbu počas dlhých deväťdesiat rokov, takmer celé storočie 
práce týchto významných ľudí slovenského jaskyniarstva. 
 

 

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave  -  Dom tradičnej kultúry Gemera: 

Po rozsiahlej rekonštrukcii sa budova vrátila do pôvodnej podoby a prispôsobená je aj 
súčasným potrebám. Do novučičkého podkrovia sa presťahovali pracovníci, vynovený dvor 
sa zmenil na areál slúžiaci na kultúrne podujatia. Pribudla multifunkčná sála, remeselné diela, 
ale aj miestnosti pre klubovú a vzdelávaciu činnosť. Pracovníci GOS sa starajú o zachovanie 
tradícií Gemera už roky, organizujú tanečné a spevácke súťaže ale aj folklórne festivaly.  

 
• V dome tradičnej kultúry Gemera sa začali Folklórne večery. Návštevníkov zaujala 

téma jánskych zvykov. Okrem bohatého kultúrneho programu hostia ale aj prítomní 
návštevníci rozprávali o tradíciách  a zvykoch v období letného slnovratu.  Do veselej 
a poučnej rozpravy o magickej svätojánskej noci sa zapojili všetci prítomní a podelili 
sa o svoje skúsenosti súvisiace s jánskymi zvykmi i bylinkami.  
 

• Letné prázdniny sa pre deti tým najkrajším obdobím v roku. Ešte krajšie môže byť, 
keď  teplé slnečné dni  sú bohatšie o bohatý program plný dobrodružstiev, ktorý im 
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pripravilo aj Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. V dennom tábore pod názvom 
Cez prázdniny hravo a veselo sa mohli deti zabávať, ale aj niečo naučiť. Deti si mohli 
vyskúšať staré a zabudnuté remeslá, ale aj vlastnoručne vyskúšať vyrábanie 
predmetov. Na všetko dozerali lektori a inštruktori a tak sa malí remeselníci nenudili, 
každý deň odchádzali domov s niečím novým a výnimočným. 
 

• Gemerské osvetové stredisko v Rožňave organizuje raz mesačne vo svojich 
priestoroch cyklus podujatí U nás taká obyčaj. V októbri sa taká obyčaj zamerala na 
pravú bystränskú svadbu v podaní folklórnej skupiny Bystränky z Rožňavského 
Bystrého. Uviedli zvláštnosti a zabudnuté zvyky, bez ktorých sa gemerská svadba 
neobišla. Na radosť všetkých sa podávali  aj tradičné svadobné jedlá.  
 

• V Dome tradičnej kultúry Gemera sa 18. novembra začal 21. ročník osláv zvykov 
a obyčají, Rok na Gemeri. Začal z cyklov folklórnych večerov pod názvom U nás taká 
obyčaj, pre deti rožňavských škôl boli pripravené tvorivé dielne venujúce sa tradičným 
remeslám. Milovníci tradičného remesla sa mohli priučiť v tkáčskej dielni navíjať 
osnovy na krosná alebo v kine Apollo si mohli pozrieť hudobno-tanečný film Tanec 
medzi črepinami. Záver týchto osláv už tradične patril galaprogramu s názvom Čo 
starý pamätajú, mladí zachovajú. 
 

• Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci s Domom Matice slovenskej 
usporiadali obvodnú súťaž v prednese slovenskej rozprávky. Podujatie bolo 
organizované na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela 
Dobšinského. Cieľom tejto súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu 
slovenskej rozprávky, objavovať krásu umeleckého slova a tým aj rodnej reči, 
spopularizovanie slovenskej rozprávky, objavovanie a výchovu recitátorských 
talentov. 
 

• So zaujímavou ponukou prišlo Gemerské osvetové stredisko, a to hrnčiarsky kurz pre 
dospelých od októbra do decembra, v ktorom si záujemcovia mohli vlastnoručne 
vyrobiť pre svojich blízkych netradičný vianočný darček v podobe hrnčiarskeho 
produktu.  

 

Dom Matice slovenskej v Rožňave 

vznikol 1.7.2009 a slávnostné otvorenie sa konalo 7.7.2009 za účasti vrcholných 
predstaviteľov Matice slovenskej ako aj za účasti matičiarov a priaznivcov z celého okresu. 
Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko MS, ktoré vzniklo 1.1.1992. Základná orientácia – 
aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS, práca s deťmi a mládežou, 
upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území, 
zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, 
oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich rodákov (Dobšinský, Šafárik, 
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Hronec, Madáč….), spolupracovať so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré 
prejavia záujem o spoluprácu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 29. januára 2015 organizoval Dom Matice slovenskej 22. ročník  okresného kola 
prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž sa konala 
v priestoroch radnice mesta a podľa štatútu bola rozdelená do troch kategórii podľa 
jednotlivých ročníkov. Zúčastnilo sa 25 súťažiacich a víťazi postupujú do krajského 
kola v Košiciach.  
 

• V rámci roku Ľudovíta Štúra sa rozhodol Dom Matice slovenskej v spolupráci so 
študentom histórie s Bc. Jozefom Jakubovským pripraviť prezentáciu o Štúrovcoch 
pôsobiacich alebo spojených s našim regiónom Gemer. Prezentácia pod názvom 
Štúrovci na Gemeri sa konala dňa 1. apríla 2015 a aj takýmto spôsobom sa snažili 
prispievať k spestreniu edukácie a šíreniu národného povedomia.  
 

• Cvičenie vonku – workout naberá čoraz viac na popularite. Street workout je efektívny 
pri podpore spaľovania tukov, zlepšení koordinačných a stabilizačných vlastností, 

zlepšení flexibility...a je určený 
pre mládež, dospelých, starších aj 
mladších. Dňa 11. apríla 2015 sa 
takýto maratón konal 
v priestoroch telocvične na ZŠ 
zlatej, ktorý matica zorganizovala 
pre všetkých nadšencov tohto 
športu. 
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• Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého 
prednesu a divadiel poézie. Po prvý krát sa konal v roku 1954 a od roku 1964 
vychádzala pri jeho príležitosti bibliofília. Tento rok sa súťaž organizovala v jeden 
deň: 16. apríla 2015 v priestoroch radnice mesta v spolupráci s Centrom voľného času 
a Gemerským osvetovým strediskom. Súťaž vo všetkých jej kolách výrazne prispieva 
k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého 
slova. 
 

• Dňa 12. mája 2015 Dom Matice slovenskej, Predmetová komisia hudobnej výchovy a 
Centrum voľného času usporiadalo okresné kolo 25. ročníka speváckej súťaže „Slávik 
Slovenska 2015“. Táto spevácka súťaž je postupová od svojich začiatkov. Začína sa 
triednymi a školskými kolami, pokračuje okresnými a krajskými kolami. Z víťazov 
krajských kôl sa potom sformuje finálová zostava Slávika Slovenska, ktorú 
reprezentujú víťazi troch kategórií zo všetkých krajov Slovenska – spolu ich je 24. Tí 
sa potom v národnom finálovom kole uchádzajú o najvyššie méty: zlatých, 
strieborných  a bronzových Slávikov Slovenska.  
 

• 5. júla 2015 bola zorganizovaná spomienková slávnosť na počesť príchodu Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu. Apoštoli Slovanov alebo slovenskí vierozvestci, tvoria 
v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Uctievame si 
ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa.  
 

• V mesiacoch apríl a júl matica organizovala podujatia pod názvom Tvorivé dielne. Sú 
zamerané na prácu s drevom a kovom. Veľký počet detí so záujmom o túto prácu 
potešil hlavne organizátorov akcie. Deti pracovali s drevenými odrezkami – preglejka, 

klátiky, 
hranolčeky, 
ktoré im 
zabezpečil 
Ondrej Bašták 
Ďurán, tak 
ako aj náradie. 
Hlavnou 
témou bolo 
postavenie si 
vlastného 
mesta a tak sa 
deti s chuťou 
a nesmiernou 

fantáziou pustili do vlastnej tvorby.  
 

• V športovej hale v Rožňave dňa 18. septembra Dom Matice slovenskej zrealizoval 
druhý ročník Turnaja tímov v integrovanej boccii a tentoraz bol aj s medzinárodnou 
účasťou. Táto akcia bola zorganizovaná v spolupráci s mestom Rožňava a firmou 
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BASHTO. Boccia je paraolympijská  disciplína určená primárne pre zdravotne ťažko 
handycapovaných ľudí - hráčov, ktorej integrovaná podoba je vhodná pre všetkých 
bez rozdielu zdravotného postihnutia.  

 

 
Základná organizácia Csemadok v Rožňave 
 
Základná organizácia CSEMADOK-u v Rožňave v zmysle štatútu napomáha 
udržiavať maďarskú národnú identitu, kultúru a sebavedomie občanov maďarskej 
národnosti žijúcich na území Slovenskej republiky. Chráni ich spoločenské záujmy, 
prispieva k rozmachu kultúrneho umeleckého a vedeckého života Maďarov       na 
Slovensku. S cieľom zvyšovania úrovne vzdelanosti a odbornej pripravenosti zväz 
zriaďuje vzdelávacie a umelecké kluby, záujmové útvary, organizuje tábory, odborné 
prednášky a iné kultúrne a vzdelávacie podujatia. Zriaďuje umelecké a folklórne 
súbory ako aj podporuje ich činnosť. Stará sa o jestvujúce kultúrne a historické 
pamiatky viažuce sa k životu Maďarov a je nápomocný pri zriaďovaní a vytváraní 
nových pamiatkových miest. Organizuje divadelné predstavenia, exkurzie, 
spomienkové večery, výstavy, semináre a podporuje tak vedeckú, umeleckú ako aj 
publikačnú činnosť svojho členstva. 

Dňa 16. októbra sa organizovalo v Spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave XIV. 
Medzinárodné stretnutie speváckych zborov. Účinkovali:  
 
-  Spevácka skupina Korona, Plešivec 
-  Komorný súbor Szent László – Mezőkövesd, Maďarsko 
-  Spevácky zbor Csermely, Košice 
-  Mužský spevácky zbor -  Szerencs, Maďarsko. 
 
V historických priestoroch radnice dňa 15. júna ZO Csemadok zorganizoval podujatie pod 
názvom „Celoslovenská súťaž v prednese rozprávok Ipolya Arnolda“. Zúčastnilo sa ho 150 
súťažiacich.  

V spoločenskej sále MsÚ ZO Csemadok zorganizoval dňa 31. Januára „Maďarský fašiangový 
ples“.  

Dňa 13. marca ZO Csemadok ako hlavný organizátor  v priestoroch historickej radnice 
zorganizoval pre 81 súťažiacich „ XXIV. Okresná súťaž v prednese poézie a prózy“ a dňa 25. 
marca v rovnakých priestoroch sa konala „ XXIV. Krajská súťaž v prednese poézie a prózy“. 
Spoluorganizátorom oboch podujatí bolo mesto Rožňava. 
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Šport 

Na území mesta k roku 2015 pôsobí spolu 30 športových klubov rozličného zamerania. 
Väčšie kluby zahŕňajú prípravku, mladších a starších žiakov, dorastencov a seniorov pod 
vedením kvalifikovaných trénerov. Nosné športy mesta sú: futbal - SP MFK Rožňava, hokej – 
Hokejový klub mesta – 98 mládeže Rožňava, basketbal – ŽBK  Rožňava (ženy) a BK ŠPD - 
športom proti drogám Rožňava (muži), stolný tenis – TJ Geológ Rožňava a TAEKWONDO 
HAKIMI Rožňava.  

Okrem hore uvedených klubov v meste pôsobia: 

TK Sambed Rožňava – OZ, Športovo strelecký klub 0268 Rožňava, Odbor klubu slovenských 
turistov Volovec Rožňava, Slovenský rybársky zväz MO Rožňava, SPELEO Rožňava, 
BORIS MILKO BOXING CLUB Rožňava Rožňava, 1. Tenisový klub Rožňava, Atletický 
Klub Maraton Rožňava, Auto šport klub Rožňava, Klub silového trojboja JaP STAV 
HERKULES Rožňava, Junior auto klub Rožňava, Veterán klub Rožňava, BIG-BULL 
Rožňava – Tornaľa, Klub Gemerských Bedmintonistov KGB 2010 Rožňava, KORYO 
PANTHERS TAEKWONDO Rožňava, TJ ELÁN zastrešuje kluby:  turistický, judo, 
volejbalový, lyžiarsky a kondičného behu, Klub športovej kynológie Rožňava, Feudall Racing 
Support, Klub horských športov Kras Rožňava, Olympijský klub GEMER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženský basketbalový klub Rožňava 

 

Financovanie získavajú jednotlivé kluby z vlastných zdrojov získavaných z členských 
príspevkov, ďalej z národných zväzov, zo sponzorských príspevkov, od rodičov 
a na financovaní väčšiny klubov sa podľa finančných možností podieľa aj mesto. 

 Športové kluby, mládežnícke spoločenské a kultúrne organizácie predložili 
harmonogram plánovaných aktivít na rok 2015. Zverejnený je na internetovej stránke mesta 
pod názvom Plán podujatí v r. 2015 a aktualizuje sa priebežne podľa potreby. 
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 Špecifický cieľom je zlepšenie možností voľno časových športových aktivít detí, 
mládeže a dospelých podporujúcich zdravý životný štýl. Víziou je: vybudovať športový park 
a športovo-relaxačné centrum, zrekonštruovať a dobudovať zimný štadión a krytú plaváreň, 
revitalizovať  ihriská pri školách a sídliskách, zvýšiť osvetu o pozitívnom vplyve športu na 
zdravie, organizovať viac športových udalostí pre všetky vekové kategórie. 

 Športové kluby trénujú vo vlastných, resp. prenajatých priestoroch a využívajú na 
tréningy a zápasy aj Multifunkčnú telocvičňu. V zmysle zmluvy je umožnené telocvičňu 
bezplatne využiť aj pre športové aktivity verejnosti.  

Mesto Rožňava v rámci svojich možností vyčleňuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu 
aj na podporu a rozvoj športu, kultúry, mládeže a vzdelávania. Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave uznesením č. 105/2015 zo dňa 30.4.2015 schválilo prerozdelenie finančných 
dotácií pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke spoločenské a sociálne organizácie vo 
výške 30 tis. €. Priamo športovým klubom na rok 2015 bolo schválených 19 950 €.  

 

 V športovej hale v Rožňave koncom januára SP MFK v Rožňave v spolupráci s FŠ 
Dupo Rožňava organizovalo jubilejný 20. ročník halového futbalového turnaja 
mládeže pod názvom Rožňava CUP. Mladí futbalisti narodení v ročníkoch 2006 
a 2008 na tomto turnaji získali dve druhé miesta. 
 

 Začiatok roka 2015 našim hokejistom začal pozitívne. Vyhrali dva zápasy po sebe: 
zdolali druholigový Lučenec, potom sa im podarili uspieť na ľade Lučenca.  
 

 Hokejbal vo svete nie je  žiadnym výnimočným športom, v meste však začal svoju 
históriu písať iba pred dvoma rokmi a získava svoju popularitu postupne. Vytvorená je 
amatérska hokejbalová liga mužov. Venujú sa jej aktívny športovci ako napr. hokejisti 
či futbalisti. Momentálne ide do tuhého a hrá sa finále, do ktorého sa dostalo družstvo 
Domka spolu s družstvom Salamanders. Počet záujemcov o tento šport je stále viac, čo 
je pozitívna perspektíva pre tento šport do budúcna. Liga sa hrá na multifunkčnom 
ihrisku na sídlisku Juh. I keď na tomto ihrisku nie je povrch ktorý zodpovedá nárokom 
hokejbalu, hráči sú vďační že si majú kde zahrať a odreagovať sa. Samozrejme by boli 
radi, keby sa v meste v budúcnosti podarilo vybudovať hokejbalové ihrisko a tým 
„pritiahnuť“ viac potencionálnych hráčov.  
 

 Druhú marcovú nedeľu sa v Košiciach hralo posledné 4. kolo v 2. lige v bedmintone. 
KGB 2010 Rožňava vybojoval dve remízy a i keď bojovali v oslabení, obsadili 
konečné piate miesto, čo hodnotia veľmi pozitívne. Úspechy mladých: Natália 
Lázárová štartovala na oblastných majstrovstvách kategórie U11 v Prešove, kde 
skončila na výbornom 2. mieste v dvojhre. V semifinále porazila prvú nasadenú 
a slovenskú aktuálnu trojku A. Figuliovú. Druhé miesto vybojovala aj vo štvorhre po 
boku Ester Staškovej z PBA Prešov. Jaroslav Čiško štartoval v Hrachove na turnaji 
GP B U13 kde obsadil 1. miesto v dvojhre a aj vo štvorhre.  
 



 

 

72 

 

 Podujatie pod názvom Pozri dvakrát, zachrániš život otvorilo v apríli motorkársku 
sezónu na Námestí baníkov v Rožňave. Stretlo sa tu takmer tisíc motoriek 
z východného a stredného Slovenska. Motorkári v Prešove hromadne darovali krv 
a z tadiaľ cestovali do Rožňavy. Námestie sa vynímalo kvantom rôznych strojov 
rôznych kubatúr a mala aj bezpečnostný charakter. V rámci tejto akcie chceli 
motorkári upozorniť aj ostatných vodičov, že prišlo obdobie motoriek a bude ich na 
cestách stále viac a aby sa navzájom rešpektovali. Motorkársku sezónu oficiálne 
otvoril primátor mesta Pavol Burdiga, ktorý zaželal všetkým vodičom mnoho 
šťastných kilometrov. Kňaz predniesol motorkársku modlitbu a každú motorku 
požehnal svätenou vodou. 
 

 Ako najúspešnejšiu sezónu 2014/2015 môže hodnotiť predseda Klubu Gemerských 
Bedmintonistov KGB 2010 v Rožňave, Ing. Oskar Lorinc. Dosiahli úspešné 
umiestnenie v druhej lige /4. miesto/. Z hľadiska mladého športového klubu dosiahli 
výborné individuálne aj kolektívne výsledky. Umiestnenie získali aj na 
Majstrovstvách Slovenska. Najvýraznejšie zlepšenie dosiahli aj mladí hráči ktorí 
úspešne reprezentovali klub.  
 

 Desiatky bežcov maratónu poctilo mesto Rožňava. Išlo o Medzinárodný beh mieru, 
kedy sa bežci rozhodli behať naprieč Slovenskom. Štartovali v Českej republike 
a cieľom boli ukrajinské hranice. Križovatky či kruhové objazdy policajti uzavreli, 
kým bežci cez tieto úseky prebehli. Pridali sa k nim aj rožňavskí bežci a nechýbal ani 
najstarší maratónec vôbec na Slovensku, 85 ročný p. Komáromi, ktorý s ostatnými 
zabehol až do centra mesta.  
 

 Člen klubu Taekwondo Hakimi Rožňava Adrián Angyal získal na Majstrovstvách 
Európy Taekwondo do 21 rokov v olympijskej disciplíne zápas historický bronz. 
Súťažil v hmotnostnej kategórii seniori do 80 kg.  
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 Talentovaní futbalisti vďaku projektu programu talentovaných hráčov majú zelenú. 
Tento projekt vytvoril Slovenský futbalový zväz a cieľom projektu je zabezpečiť 
kvalitný tréningový proces pre mladých hráčov prostredníctvom výberových zrazov. 
Talentované deti sa môžu uplatniť vo vrcholovom futbale a predovšetkým vzbudiť 
u nich záujem o futbalový šport. Do tejto iniciatívy sa zapojil aj ObFZ v Rožňave 
prostredníctvom svojich klubov.  
 

 V multifunkčnej telocvični sa koncom augusta organizoval VII. ročník letného turnaja 
v bedmintone. Zúčastnilo sa ho 38 hráčov rôznych vekových kategórií. Domácim sa 
najviac darilo  v kategórii dievčat a chlapcov.  
 

 V mesiaci september športový klub  BK ŠPD – športom proti drogám na Námestí 
baníkov umiestnil basketbalové koše,  kde členovia klubu trénovali. V tomto 
tréningovom priestore zrealizovali niekoľko tréningov, ktorými sa snažili priblížiť 
basketbal širokej verejnosti a tým aj prezentovať pozitívny prínos basketbalu 
i samotného športu pre správny proces vývoja detí a mládeže.  
 

 Posledné stretnutie jesene Rožňavčania doviedli zápas s Boršou do víťazného konca. 
Futbaloví chlapci klubu  SP MFK Rožňava boli od úvodných minút v zápase  lepším 
mužstvom a dokázali si opäť ako i v predošlých zápasoch vypracovať niekoľko šancí. 
Zápas doma sa im podarilo vyhrať a aspoň v závere jesene sa tak mohli dôstojne 
rozlúčiť so svojimi fanúšikmi.  
 

 Osobnosť rožňavského futbalu Mgr. Dušan Pollák sa takmer po 30 rokoch pôsobenia 
v klube SP MFK ako manažér klubu, tréner mládeže ako aj sekretariát ObFZ  rozhodol 
v tejto činnosti nepokračovať.  
 

 Tomáš Ondrej z Rožňavy si vybojoval prvenstvo na pretekoch automobilov do vrchu 
Moris Cup Jahodná 2015. Vyše päťdesiatka pretekárov bojovala o body do 
celoročného hodnotenia. Súťaž bola napínavá od začiatku do konca, rozdiely boli 
v desatinách sekundy. Ondrej ako absolútny víťaz mal fantastické pocity z celkovej 
súťaže. Druhé miesto získal Dubai,  tretie Igor Drotár z Prešova a najmladší účastník 
súťaže 14 ročný Denis Pavlík získal výborné 25. miesto.  
 

 Štefan Zajac je mladý cieľavedomý žiak Základnej školy akademika Jura Hronca 
v Rožňave. Okrem štúdia ho veľmi inšpiruje šport, a to konkrétne hokej. Už niekoľko 
rokov sa mu poctivo venuje, a výsledkom snahy je nielen dobrý pocit, ale hlavne 
vynikajúce výsledky, ktoré si všimli aj hráči zvučných mien. Jeho vzorom je Sidney 
Crosby, pretože patrí medzi špičku hokejistov. Rožňavskí tréner v mladom hokejistovi 
videl veľký potenciál a tak ho prihlásil do Čane k Igorovi Libovi, kde je už po štvrtý 
krát kapitánom tímu. Cez prázdniny bol v hokejovej škole Mariána Gáboríka a tam si 
všimli tiež jeho talent. Vybrali ho na hokejové skúšky do Chicaga a tak tam 2. 
novembra odletel. 
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Zdravotníctvo    

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 

rok 2015: 
 

1. Lôžková kapacita:  
- oddelenie vnútorného lekárstva: 35  lôžok 
- neurologické oddelenie:  28  lôžok 
- pediatrické oddelenie:    36  lôžok 
- novorodenecké oddelenie:   10  lôžok 
- gynekologicko-pôrodnícke odd.   25  lôžok 
- chirurgické odd.     30  lôžok 
- OAIM – OMIS  6 + 5 lôžok internistická JIS  
                                5 lôžok neurologická JIS 
                                5 lôžok chirurgická JIS 
- fyziatricko-rehabilitačné odd.:   20  lôžok 
- oddelenie dlhodobo chorých:   40  lôžok 
- psychiatrické odd.:     35  lôžok 
- psychiatrická liečebňa:           102  lôžok 
spolu lôžok:              382  lôžok 
 
2. Počet zamestnancov k 31.12.2015:  465, z toho 71 lekárov, 201 sestier. 
3. Počet hospitalizácií v roku 2015: 12 942  pacientov 
4. Počet operácií: 1 760 
5. Počet pôrodov: 555 
  
6. Investície – renovácie: 
- rekonštrukcia gynekologického oddelenia a novorodeneckého oddelenia, 
- rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých, 
- rekonštrukcia podláh – chirurgické oddelenie, prechodová chodba na 0. poschodí medzi 
pavilónmi A, B, 
- zakúpenie nového digitálneho mamografu, 
- revitalizácia okolia nemocnice – výsadba zelene. 

 
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. je od 
1.9.2011 súčasťou siete nemocníc Svet zdravia, a.s..  
 
 
Od decembra 2011 je riaditeľom nemocnice MUDr. Dušan 
Suchý.  
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Životné prostredie, príroda 

 

 Príjemnú miernu klímu údolného mesta umocňujú husté, zväčša listnaté lesy, ktoré 
pokrývajú dve tretiny chotára. Lesy určujú aj ráz živočíšstva. Z vtáctva je hojný škorec 
obyčajný, žije tu vlha obyčajná a strakoš obyčajný. Nižšie a stredné polohy obýva sýkorka 
veľká a v ihličnatých lesoch sýkorka hôrna, ale ja náš najmenší vtáčik – oriešok obyčajný. 
V dubinách môžeme natrafiť na glezga. Polia obývajú: jarabica poľná, vrabec poľný a straka 
obyčajná.  Z veľkých šeliem sa vyskytujú  medveď hnedý, vlk  dravý a rys ostrovid. Malé 
šelmy  zastúpené:  Lasica obyčajná, jazvec obyčajný, líška obyčajná a z cicavcov tu žije jež 
obyčajný. Častejšie sa vyskytuje sviňa divá, jeleň obyčajný a srnec hôrny. Bohaté na 
živočíšstvo sú vodné toky. 

 Časť katastrálneho územia mesta je súčasťou chráneného vtáčieho územia Volovské 
vrchy, ktoré je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie bociana 
čierneho, včelára lesného, sovy dlhochvostej, žlny sivej, ďatľa čierneho, muchárika 
červenohrdlého a bielokrkého v rámci programu NATURA 2000.  

 Chotár Rožňavy  bohatý na lesy je bohatý aj na rastlinstvo. Darí sa tu napr. lipkavcu 
marinkovému, zubačke žľaznatej, bažanke trvácnej alebo kopytníku európskemu. Rastú tu 
bučiny a jedlobučiny, javor horský, jaseň štíhly a brest horský, ktoré obľubujú najmä sutiny. 
Na strmých severných bralách sa darí smrečinám.  

Listnaté lesy tvoria 48%, zmiešané 34% a ihličnaté 18% zalesneného územia.  

 

Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka 

Na začiatku februára zaklopala aj v Rožňave Pani zima silnejšie. Kopy snehu, popadané 
stromy na cestách skomplikovali život pravdepodobne všetkým občanom v meste, ale v okolí. 
Neustále sneženie bolo príčinou  dopravných nehôd, cestári mali plné „ruky“ práce. Mokrý 
sneh bol však taký ťažký, že lámal nielen stromy a ich konáre, ale dokonca vyvrátil aj stĺpy 
elektrického či telefónneho vedenia. Kritická situácia práve pre popadané stromy ktoré 
skončili na hlavných ťahoch, bola na kopci Súľová. Horský priechod bol úplne neprejazdný. 
Kvantum popadaných stromov museli odstraňovať hasiči aj cestári a horský priechod Soroška 
dokonca povolili posypávať doteraz zakázanou soľou, aby cez neho mohli prejsť hlavne 
kamióny. Snáď jedinú radosť z množstva snehu mali lyžiari a sánkujúce sa deti. 

Rok 2015 bol druhý najteplejší v histórii meteorologických  meraní v Európe. S odvolaním sa 
na Svetovú meteorologickú organizáciu (WMO) to tvrdí Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ). Vysoké teploty sú dôsledkom celkového trendu globálneho otepľovania. Na 
základe päťročnej analýzy WMO vyhlásila, že roky 2011 až 2015 sú najteplejšou päťročnou 
periódou v histórii pozorovaní. Globálna priemerná teplota celej Zeme v roku 2015 
pravdepodobne bude najvyššia v histórii meteorologických záznamov a hodnota jej odchýlky 
v porovnaní s predindustriálnym obdobím dosiahne významnú hranicu jedného stupňa Celzia. 
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Kaleidoskop udalostí 

Kultúrny, mládežnícky a spoločenský život 

 

JANUÁR 

� Klub Slovenských turistov Volovec Rožňava, mesto Rožňava a obec Čučma dňa 3. 
januára organizovali  37. ročník novoročného výstupu na Volovec. Pripojiť sa na tento 
výstup mohli aj občania a fanúšikovia tohto športu s turistami zo športového klubu 
Bodva.  
 

� Začiatok roka je pre Rožňavského super Staristu Roba Šimka a jeho kapelu Massriot 
významným pre odštartovanie nového videoklipu ku svojej skladbe Nomen Omen. 
Videoklip sa nahrával v krásnych zákulisiach v okolí Rožňavy. Podľa vyjadrenia lídra 
kapely má Rožňava  plno krásnych miest, nádherné okolie, jaskyne, ktoré  
treba  ukázať všetkým, pochváliť sa čo doma máme. Niektorým ľuďom je tento 
videoklip odvážnym vystupovaním členov, avšak zámerom kapely je práve zanechať 
v ľuďoch odkaz ktorí chceli tým vyjadriť. Ide hlavne o nesúhlas so správaním 
a morálnymi vlastnosťami ľudí v súčasnosti, s trendmi súčasného ľudského správania, 
ako v honbe za úspechom a peniazmi sú ľudia často zákerní a egoistickí. Krstnou 
mamou videoklipu je dlhoročná kamarátka a fanúšička ich hudby – playmate Mischell 
Papáčová. 
 
 

FEBRUÁR 

� Auto šport klub už po jedenásty krát zorganizoval pre všetkých svojich priaznivcov, 
priateľov a známych ples. Účastníci plesu svoje elegantné obleky vymenili za rôzne 
masky rôznych profesií či pirátov. Okrem vynikajúcej zábavy sa prítomní tešili z 
laserovej šou a veľkú radosť urobili padajúce balóny zo stropov, v ktorých boli 
schované strieborné retiazky.  
 

MAREC 

� Rožňava v dňoch 19. – 21. marca organizovala s bohatým programom Veľkonočný trh 
na Námestí baníkov. Námestie zaplnili stovky ľudí. Vynikajúcu atmosféru si 
návštevníci vychutnávali sviatočnou jarnou pohodou plnú kultúrnych zážitkov 
a gurmánskych dobrôt a s obdivom mohli pozorovať prácu rôznych remeselníkov. 
Zaujímavosťou bola aj zabíjačka, a to priamo pred zrakmi okoloidúcich jarmočníkov. 
Pretože mnohí mestskí obyvatelia domácu zabíjačku nikdy nevideli, tento nápad 
s radosťou prijali a pritom si mohli kúpiť aj zabíjačkové dobroty priamo na mieste. 
Príjemnú atmosféru dopĺňalo nielen krásne počasie, ale hlavne ľudová hudba, ktorá 
bola porovnateľná s klasickou dedinskou zabíjačkou.  
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� Aj Rožňavčania dňa 27. marca opätovne vyjadrili súdržnosť s chorými, trpiacimi na 

rakovinu. Verejnú zbierku na Deň narcisov organizuje každoročne Liga proti 
rakovine. Nikdy nevieme čo pre nás osud pripravil a narcisy nám pripomínajú hodnoty 
života. Súdržnosť s chorými ako aj s rodinnými príslušníkmi ľudia mohli prejaviť aj 
celkom jednoducho a to finančným príspevkom do zbierky, za čo dostali symbolický 
narcis.  
 
 

APRÍL 

� MD ACTORES Rožňava na mesiac apríl pripravilo predstavenia pre deti aj dospelých: 
39 stupňov, Lomidrevo, Štyria na kanape, Polepetko  a koncert Lenky Filipovej pod 
názvom CONCERTINO, v ktorom odzneli všetky veľké hity tejto skvelej speváčky.  
 
 

� Koncom apríla Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako hlavný organizátor 
pripravil už piaty ročník podujatie pod  názvom „Čo sa hýbe, to je živé“. Akcia je 
zameraná pre žiakov piatych a šiestych ročníkov základných škôl a cieľom je viesť 
deti k športu, k pohybu a nie aby  holdovali dnešnému trendu – počítaču. Pripravených 
bolo 13 stanovíšť so zaujímavými športovými ale aj vedomostnými disciplínami, ktoré 
deti museli prekonať a boli za ne adekvátne obodované. Okrem krásnych zážitkov si 
žiaci odniesli diplomy a zaujímavé ceny, na ktoré sa tešili najviac.  
 

MÁJ 

� V meste sa už tradične každoročne v predvečer prvého  mája konajú oslavy sviatku 
práce  a všetkých pracujúcich. Ing. Ivan Nemčok v spolupráci s ostatými folkloristami 
pripravili slávnostný sprievod a oblečení v krojoch niesli na vlastných pleciach 
ozdobený obrovský máj, ktorý je symbolom tohto sviatku. Slávnostný sprievod 
začínal u Denného centra v Rožňave cez Šafárikovu ulicu až pred historickú radnicu 
na námestí, kde na nich čakal primátor mesta, desiatky folkloristov a množstvo ľudí. 
Program prvomájových osláv bol veľmi pestrý. Rožňavčania si vážia tento sviatok 
a každoročne ho oslavujú. Tradície osláv sviatku práce je nutné zachovávať a vníma to 
tak aj rožňavská samospráva. V minulosti sa prvomájové oslavy niesli v duchu boja 
proti nezamestnanosti a v istej dobe vyjadrovali tiež protest proti fašizmu. Práve na to 
by nemala zabúdať najmladšia generácia. 
 

� MD ACTORES Rožňava na mesiac apríl pripravilo predstavenia pre deti aj dospelých: 
Lolo a Piškót, Dni v Daždi, Alica v krajine zázrakov, 39 stupňov, Sčista – jasna : 
Radošínske naivné divadlo a koncert MILO KRÁĽ BAND Barbora Švidraňová.  
 

� Dňa 21.máj pripravila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo svojich 
priestoroch v súvislosti s 25. výročím založenia únie Deň otvorených dverí a tlačovú 
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konferenciu. Program ponúkal ukážky súčasných odborných i voľno-časových aktivít 
únie. Verejnosť si mohla vyskúšať chôdzu s bielou palicou, praktické činnosti 
v domácnosti bez zrakovej kontroly, kompenzačné pomôcky i ukážku práce 
s vodiacim psom. Na výstave fotografickej súťaže Cesta svetla sa návštevníci mohli 
presvedčiť, že aj ľudia so zrakovým postihnutím dokážu objektívom zachytiť 
zaujímavé momenty a zároveň mali príležitosť absolvovať bezplatné preventívne 
vyšetrenie zraku.  
 

JÚN 

� Prvý jún patrí všetkým deťom a samozrejme snahou všetkých  je im ho čo najlepšie 
spríjemniť. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Centrom 
voľného času pre deti pripravili originálne aktivity. Na Námestí baníkov deti čakal 
kráľovský hrad s dobovým oblečením, rôzne stánky s dobrotami, množstvo súťaží 
a kultúrneho programu. V areáli knižnice sa deti mohli zapojiť do tvorivých dielní 
a súťaží. Netradičné súťaže vymyslela aj jedna zo základných škôl, v ktorej deti resp. 
triedy súťažili medzi sebou. Deti teda mali svoj deň naozaj spestrený a veľmi 
zaujímavý a hlavne športom obohatený.  
 

� Otvorenie rožňavského kúpaliska malo tento rok svojský charakter, začalo sa pilotným 
projektom pod názvom „Kultúrne leto“. Animačné aktivity si našli hneď mnoho 
sympatizantov. Návštevníci mimoriadne privítali víkendové oživenie dennej rutiny 
a pasívny odpočinok s radosťou vymenili za aktívny. Do programu sa mohol zapojiť 
každý - od najmenších po najstarších, čo upútalo všetkých pretože činnosti boli nielen 
zadarmo, ale víťazi si mohli odniesť diplomy alebo aj sponzorské ceny. Celý potenciál 
kúpaliska bol využívaný naplno, priebežne sa doplňoval animačný program. Takže na 
rožňavskom kúpalisku sa nielen kúpalo a slnilo, ale hlavne zabávalo a športovalo. 
Smiech a dobrá nálada panovala od rána do večera, kým sa nezatvorili brány 
kúpaliska.  
 

� Dňa 9. júna sa pri pamätnom kameni na mieste bývalej synagógy uskutočnilo kladenie 
vencov, ktoré predchádzalo otvoreniu putovnej výstavy pod názvom Synagógy 
stredovýchodnej Európy v rokoch 1782 až 1944. Pôvodná bannerová výstava sa počas 
dlhej prípravy v spolupráci Baníckeho múzea a s Generálnym konzulátom Maďarskej 
republiky v Košiciach rozšírila o prvky spojené s našim mestom. Konkrétne ide 
o predmety a fotografie súvisiace s bývalou synagógou v Rožňave, ktorá sa stala 
obeťou totalitného režimu.  

 
� Pod holým nebom 19. júna v areáli Rakwa Music Clubu sa uskutočnil prvý ročník 

Wallow Open Air Festivalu, na ktorom  vystúpili rockovo – metalové skupiny 
zvučných mien. Fanúšikovia sa mohli tešiť okrem poriadnej nádielky gitarových sól či 
rytmických bicích aj na sprievodné podujatia.  
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� Vedenie zariadenia Subsídium v spolupráci s mestom Rožňava organizovalo dňa 24. 
júna pri príležitosti osláv okrúhlych životných jubileí pre svojich obyvateľov 
sviatočný deň. Pre jubilantov pripravili občerstvenie, kultúrny program a obdarovali 
ich kvietkom aj pamätným listom.  Slová úcty a vďaky okrem riaditeľky zariadenia 
vyjadril aj  primátor mesta Pavol Burdiga a PaedDr. Janka Mičudová, vedúca odboru 
školstva na MsÚ v Rožňave. 
 

� 25. júna sa organizoval 4. ročník celoslovenského podujatia Hug day alebo Deň 
objatia. Prvýkrát aj v našom meste, a to vďaka žiačke siedmej triedy ZŠ akademika 
Jura Hronca Patrícii Albertovej, ktorá sa rozhodla do tejto akcie zapojiť aj Rožňavu. 
Stala sa tak najmladšou spolu koordinátorkou tohto podujatia, pretože chcela byť 
súčasťou niečoho, čo ľuďom vyčarí úsmev na tvári. Dobrovoľníci rozdávali svoje 
objatia na Námestí baníkov, v škôlkach, v nemocnici. Tým jednoduchým objatím 
chceli ľudí nielen rozveseliť, ale aj vytrhnúť z každodenného hektického života. 
Podujatie sa zorganizovalo za pomoci dobrovoľníkov, organizácií a inštitúcií. V rámci 
4. ročníka tohto podujatia sa 12 registrovaných dobrovoľníkov vybralo do 
rožňavských ulíc, kde objatím náhodných chodcov nielen milo prekvapili, ale hlavne 
im vyčarili úsmev na tvári a zlepšili im deň. Do tohto júnového dňa objatí sa zapojilo 
51 miest na Slovensku a tiež dobrovoľníci z ďalších 15 krajín. V Rožňave sa podarilo 
rozdať až 1 386 objatí.  
 

� V tomto mesiaci širokej verejnosti ale hlavne deťom sa naskytla výnimočná udalosť, 
a to nazrieť za brány kasární vojenských útvarov v Rožňave. Posádky pripravili 
svojim návštevníkom zaujímavý program. Mali možnosť vidieť veci ktoré bežný 
človek len tak nevidí. Okrem slávnostného pochodu zaujali hlavne deti opancierované 
vojenské autá, do ktorých si s nadšením mohli sadnúť a dokonca odfotiť sa v nich. 
Repliky tankov ktoré sú vernými kópiami tých, ktoré sa zúčastňujú reálnych bojov 
odprezentovali modelári z okolia. Okrem profesionálnych vojakov mohli prítomní 
vidieť aj ukážky práce s vysokozdvižnou plošinou, ktoré hasiči využívajú pri záchrane 
životov. Kynológovia zas veľmi realisticky predviedli svoju prácu. Pripravený 
figurant ako páchateľ bol vycvičenými psami zadržaný a spacifikovaný. Psovodi tak 
ukázali ľuďom psiu bezhraničnú poslušnosť a vernosť.  
 
 

JÚL 

� Premietaním letného kina už tradične „otvorilo“ letné prázdniny Gemerské osvetové 
stredisko vo hvezdárni. Pripravilo už siedmy krát ponuku letnej zábavy pre širokú 
verejnosť. Premietanie začalo po zotmení, kde pod hviezdnou oblohou uvidia diváci 
kvantum zaujímavých filmov.  V  ponuke majú aj odborný výklad k astronomickým 
úkazom a pozorovanie nočnej oblohy.  
 

� 4. júla  si Rožňava pripomenula  5. výročie úmrtia  svojho rodáka Igora Ciela, 
filmového a divadelného režiséra a pedagóga. Ako herec sa predstavil aj po boku 
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Ladislava Chudíka, ale jeho najznámejším režijným počinom je dobrodružno-
historický seriál Vivat Beňovský. Zomrel v Bratislave vo veku 79 rokov.   
 

� Laura – združenie mladých tradične prvý prázdninový týždeň organizuje letný 
prímestský tábor pre deti a mladých od 7 rokov. Tento rok počas tábora sa komunitný 
dom sestier saleziánok premenil na Valdocco, okrajovú časť Turína. Tento rok don 
Bosco – kňaz, vychovávateľ a zakladateľ rehole saleziánov mal 200. výročie 
narodenia a tak chceli jeho život a dielo priblížiť aj deťom. V tábore mohli deti tráviť 
svoj voľný čas, vzdelávať sa i duchovne rásť.  
 

� Centrum voľného času v Rožňave malo svoje brány otvorené pre svojich návštevníkov 
aj v horúcich letných mesiacoch. Letnú činnosť vykonávali hneď od 1. júla a začali 
rodičovským servisom pre deti, ktoré ešte nemali naplánovaný program na letné 
prázdniny. Pedagogickí zamestnanci deťom pripravili pestrý program, okrem iného aj 
návštevu kúpaliska, hvezdárne, jaskyne. Oba letné mesiace naplnené rôznymi 
aktivitami boli deti obohatené nielen o nové priateľstvá,  ale hlavne o skúsenosti 
a znalosti z rôznych odvetví.  
 

� V nadmerne horúcich letných dňoch sa človek skrýva v chládku, prípadne keď 
nemusí, nejde von,  pretože trpí aj náš organizmus.  Je dôležité dodržiavať pitný 
režim, avšak nie vždy je to možné. Primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga sa 
rozhodol pomôcť občanom, a tak dal priniesť vodu priamo do centra námestia. 
Pristavená bola cisterna s pitnou vodou, pri ktorej niekedy čakal dlhý rad smädných 
Rožňavčanov. Pri cisterne boli pripravené aj jednorazové plastové poháre. Voda 
v cisterne bola osviežujúca a chladná a ľudia zas veľmi vďační za toto gesto. Okrem 
cisterny s pitnou vodou je v meste  novinkou aj polievanie ciest a chodníkov, čím sa 
znižuje ich prašnosť. 
 

� 14. júla areál rožňavského futbalového štadióna rozvoniaval na všetky strany, totiž  sa 
tam už druhýkrát konala súťaž vo varení kotlíkových jedál. Vône gulášov, perkeltov či 
baraniny boli silným lákadlom pre všetkých prítomných, ktorých očaril nielen 
kuchársky kumšt ale aj partie skvelo zabávajúcich sa ľudí. Do tejto súťaže sa zapojilo 
desať družstiev a každé varilo čosi iné. Odborná porota hodnotila nielen uvarené 
dobroty, ale aj spôsob estetického podávania. Na svoje si prišli hlavne gurmáni, ale 
zabavili sa aj deti športom, či v rôznych súťažiach. 
 

� Deň bublín – Bubble day môže vyčariť na tvárach ľudí úsmev, pretože tento obyčajný 
deň môže svet zmeniť na krajší, veselší, usmievavejší. Prvý krát sa mesto Rožňava 
zapojilo do tejto akcie, ktorej iniciátorom bola študentka Simona Čečková, ktorá celú 
akciu nielen zorganizovala a aj odmoderovala. V tento sa bublinky vznášali vo 
všetkých mestách, v ktorých sa našli dobrovoľníci na zorganizovanie tejto akcie. Vo 
vzduchu sa vznášali  rôzne bublinky – od najmenších po gigantickú, aká sa práve 
podarila. Najväčšiu radosť z tejto akcie mali hlavne stovky detí, ktoré pevne dúfajú že 
v takom počte na námestí  bublinky budú fúkať aj po ďalšie roky.  
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AUGUST 

� Neoton Família, legendárna hudobná maďarská skupina pripravila pre svojich 
fanúšikov v auguste koncert na futbalovom ihrisku v Rožňave. Stovky ľudí si prišlo 
spoločne so skupinou zaspievať, zatancovať  a mnohí aj zaspomínať. Na Gemer sa 
vrátili po troch rokoch a pripravili si poriadny výber rockovej ale aj disko hudby a 
nestarnúcich hitov. Zábava sa stupňovala, spievalo a tancovalo skoro celé publikum až 
do nočných hodín.  

 

SEPTEMBER 

� Podujatie pre žiakov piatych a šiestych ročníkov základných škôl pod názvom Polícia 
deťom pripravilo 14. septembra Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rožňave 
v spolupráci s mestom Rožňava, Mestskou políciou a Centrom voľného času. 
Zaujímavá akcia sa organizovala v areáli dopravného ihriska, kde na deti čakali 
stanovištia s úlohami. Pre žiakov boli pripravené aj vedomostné súťaže, mohli si 
preveriť svoje znalosti ako sa správať na ceste ale aj ako poskytnúť prvú pomoc. Deti 
si mohli vyskúšať výstražné znamenia na autách, videli policajné vodné delo, autá 
ktorými jazdia kukláči. Hlavným cieľom tejto akcie bolo deťom ukázať nielen 
techniku s ktorou policajti pracujú, ale hlavne hravou formou deťom vysvetliť aká je 
náročná práca policajtov a hasičov.  
 

� Rožňava patrí svojou ponukou piva medzi pivnými festivalmi s najväčším 
sortimentom pivných špeciálov. Tento zlatý mok si mohli návštevníci vychutnať na 
pivnej slávnosti, ktorý sa už konal po deviaty krát. Päťdesiat druhov čapovaného piva 
a päťdesiat druhov fľaškového piva v teplých septembrových dňoch ulahodilo 
množstvu ľudí, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnilo. Počas podujatia prebehli aj dni 
otvorených dverí, kedy pivovar svoje brány otvoril pre verejnosť a tým im dali 
možnosť nahliadnuť, ako sa dobré pivko vyrába.  
 

� Pri príležitosti 20. výročia zápisu jaskýň Aggtelekského a Slovenského krasu do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska stretol s prezidentom Maďarska Jánosom Áderom pri maďarskej obci 
Aggtelek v slovensko-maďarskom pohraničí. Navštívili jaskyne oboch štátov, 
v koncertnej sále si vypočuli koncert symfonického orchestra z Miškovca a pred 
vchodom d jaskyne prestrihnutím pásky slávnostne odhalili novoosadenú drevenú 
skulptúru. Prezident poukázal na slabé využitie potenciálu Domice ako výnimočnej 
lokality predovšetkým v porovnaní s maďarskou stranou, nedokážeme zúročiť naše 
prírodné dedičstvo.  
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OKTÓBER 

� Rožňava má opäť kino, ktoré bude pravidelne premietať.  Od 1. októbra vo 
vynovenom Dome tradičnej kultúry začali pravidelné filmové projekcie. Diváci sa tak 
môžu tešiť na pravidelné štvrtkové a nedeľné filmy s klubovými večermi. Výberom 
filmov plánujú osloviť súčasného diváka náročného nielen na obsah ale aj formu. Kino 
pod názvom Apollo sa volá presne tak, ako prvé kino v Rožňave, ktoré vzniklo 
28.6.1914. v roku 1948 bolo štátom skonfiškované a premenované na kino Partizán.  
 

� Kvapka času je ako vzácny drahokam na ľudskej dlani a na dlaniach skôr narodených 
sa jagajú tisícke drahokamov. Jeseň života vryla na ich tvárach znamenie v podobe 
vrások. Jesenný mesiac október je aj Mesiacom úcty k starším. Mesto Rožňava 
v spolupráci s Denným centrom dňa 27.októbra zorganizovalo stretnutie s bohatým 
programom. Primátor mesta Pavol Burdiga pozdravil každého člena s úsmevom 
a milým slovom. Po rôznych kultúrnych vystúpeniach kapela Mgr. Stanislava Székely 
doslova roztancovala a rozospievala všetkých prítomných.  Mestské divadlo Actores 
zas pri tejto príležitosti zaradilo do programu aj predstavenie, ktoré v rámci tohto 
mesiaca sprístupnilo dôchodcom zadarmo.  
 

� Rožňavská nemocnica dňa 28. októbra otvorila nové mamografické pracovisko. 
Rakovina prsníka je jedným najčastejším zhubným nádorom u žien. V okrese Rožňava 
je každoročne diagnostikovaných približne 25 nových ochorení, pričom pribúdajú 
stále mladšie ženy.  
 

NOVEMBER 

� V tomto mesiaci Rožňavský fotoklub oslávil svoje piate narodeniny. Pri tejto 
príležitosti pripravil pre verejnosť štvrtú klubovú výstavu. Výročná kolekcia umožnila 
vidieť verejnosti  aj časť kolekcie historických fotoaparátov a predstavila najnovšie 
výsledky tvorivej činnosti Fotoklubu Pix-XL. Jedenásť autorov zostavilo výstavnú 
kolekciu s bohatým žánrom  krajinné detaily i celky, abstrakcie. Vernisáž výstavy sa 
konala v priestoroch Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave.  

DECEMBER 
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� Mesto Rožňava pripravilo tohto roku trojdňovú mikulášsku nádielku pre deti, občanov 
a návštevníkov nášho mesta. Materské školy a domovy sociálnych služieb sa tešili 
z príchodu Mikuláša v piatok 4. decembra a pozdravili ho milým programom. 
V sobotu  5 decembra ožilo rožňavské námestie a rozžiarené oči detí a rodičov 
sledovali veľkolepý mikulášsky program. Začal sa rozprávkou „List pre Mikuláša“, po 
nej Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozsvietili vianočný stromček a pozdravili 

všetkých prítomných. 
Rožňavský Mikuláš je 
nielen výnimočný svojou 
láskavosťou, ale pýši sa 
aj hrdosťou najdlhšie 
pôsobiaceho Mikuláša 
na Slovensku, a to 
rovných 40 rokov. Po 
odchode Mikuláša ožilo 
pódium autorom 
a spevákmi Rožňavskej 
hymny, ktorá mala 
v tento výnimočný deň 

premiéru. Cédečko pod názvom Mesto s výhľadom bolo slávnostne pokrstené 
a hymna prvý krát zaspievaná do éteru. Krstnými rodičmi sa stali primátor mesta 
Rožňava, prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková a členovia Gemerského baníckeho 
spolku „Bratstvo“ Rožňava. Pre podporu a zachovanie baníckych tradícií sa zvolilo 
pokrstenie nosiča sideritovým práškom a železnou rudou, ktorá sa ťažila v mnohých 

baniach nášho regiónu. 
Ohňostroj ukončil 
megaprogram na 
námestí s pozvánkou na 
športovo zábavné 
popoludnie pripravené 
na nasledujúci deň 
v športovej hale na 
Štítnickej ulici. 
V spolupráci s auto šport 
klubom a CVČ mesto 
pripravilo rôzne 

disciplíny, pri ktorých si deti nielen zašportovali, ale sa aj dobre zabavili. Záverečnou 
bodkou mikulášskeho maratónu bolo obdarovanie prítomných detí balíčkami 
a s prianím krásnych a spokojných Vianoc sa Mikuláš rozlúčil so všetkými. 
 

� V katedrále Nanebovzatia panny Márie v Rožňave sa dňa 14. decembra konal koncert 
tradicionálnych gospelových piesní a černošských spirituálov v podaní umelcov 
z USA. The GOLDEN VOICES of Gospel je 9 členné zoskupenie černošských, teda 
afro-amerických sólistov a muzikantov pod vedením baptistického reverenda pastora 
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Dwighta Robsona. Gospel je náboženská hudba a sú to vlastne zjednodušené 

modlitby. Pôvod má v afro-amerických kostoloch, vznikol v prvej polovici 20. 
Storočia. Primátor mesta Pavol Burdiga týchto vzácnych ľudí ešte pred vystúpením 
prijal v historickej budove radnice vo svojich reprezentačných priestoroch.  
 

� Vo finálovej dvanástke 17. ročníka prestížnej súťaže krásy Miss Universe 2015 sa 
predstavila aj Rožňavčanka, dvadsaťtriročná Anita Polgáriová. Anita svojou krásou 
zapôsobila a získala ocenenia za najkrajšiu postavu odniesla si zo súťaže aj titul prvej 
vicemiss. Primátor mesta Pavol Burdiga pozval Anitu do reprezentačných priestorov 
historickej radnice, aby jej nielen v mene svojom, ale aj všetkých obyvateľov mesta 
pogratuloval k úspechu. Pri družnom rozhovore sa Anita zdôverila so zážitkami zo 
súťaže ako aj svojimi plánmi do budúcnosti. Študuje právo v Bratislave, ale pracuje 
v Rožňave v jednom z miestnych podnikov. Momentálne sa pripravuje na svetovú 
súťaž krásy, ktorá sa v septembri uskutoční na Filipínach.  

 
� Čaro Vianoc miluje každý človek, vlastne skoro každý. Žiaľ sú medzi nami aj takí, 

ktorým tento sviatok  prináša smútok, pretože sú sami a bez domova. Z dôvodu 
blížiaceho sa sviatku 
a aby títo ľudia pocítili 
tiež blízkosť 
a spolupatričnosť, dňa 
22. decembra im 
Ženská organizácia 
IDEA v priestoroch 
historickej radnice 
pripravila charitatívnu 
akciu pod názvom 
„Vianočná kapustnica 
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pre bezdomovcov“. Členky organizácie z vlastných zdrojov zabezpečili občerstvenie, 
balíček  dobrôt a samozrejme kapustnicu. Táto organizácia má silné sociálne cítenie, 
zapája so do rôznych charitatívnych činností a obhajuje práva žien. Hlavnými 
aktivistkami tejto akcie boli Mária Burdigová, Edina Rudinská  a Hildegarda 
Támárová. Pozdraviť a popriať všetko najlepšie prišiel aj primátor mesta Pavol 
Burdiga, prednostka MsÚ JUDr.  Erika Mihaliková, riaditeľ Diecéznej charity 
v Rožňave Ing. Jozef Kováč a kaplán T. Székely. Na tomto posedení sa zišlo 27 
vďačných ľudí bez domova, ktorí aspoň na chvíľu cítili že sú aj ľudia, ktorým ich osud 
nie je ľahostajní.  

 

Cirkevný život 

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v Rožňave: 
 
Apoštolská cirkev, Akademika Hronca 9, Rožňava 
 
Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie, Jasná 13, Rožňava 
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
 
 

-   Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, Šafárikova 5, Rožňava 
-   Gemerský seniorát, Šafárikova 5, Rožňava  
 
 
 
 
 
 

 
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 

- Jehovovi svedkovia sála kráľovstva, Špitálska 5, Rožňava 
 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 

 
 

- Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
Kósu Schoppera 25, Rožňava 
kostol reformovanej kresťanskej cirkvi  
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Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike 
 

 
 
 

- Dekanát Rožňava, Betliarska 1, 
Rožňava 

- Rímskokatolícka cirkev – 
Biskupstvo Rožňava, Námestie 
baníkov 20, Rožňava 
 
 
 

 
Nový rožňavský biskup Stanislav Stolárik v sobotu 16.5.2015 prevzal úrad diecézneho 
biskupa. Do funkcie ho koncom marca vymenoval pápež František. Hlava Katolíckej cirkvi 
v tento deň prijala zrieknutie sa vedenia Rožňavskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. 
Vladimír Filo podľa Kódexu kánonického práva (po dovŕšení 75 roku života). Kánonické 
prevzatie diecézy a uvedenie do úradu rožňavského diecézneho biskupa sa uskutočnilo na 
slávnosť sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie 
v Rožňave. Na slávnosti sa zúčastnil apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, 
biskupi, kňazi, rehoľníci, veriaci, rodina, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, 
spoločenského i verejného života.  
  
Novovymenovaný rožňavský biskup vymenoval dvoch nových vikárov. Generálnym vikárom 
sa stal doterajší administrátor farnosti Divín Ján Mihok. Za súdneho vikára nový rožňavský 

biskup vymenoval Istvána Vadkertiho, doterajšieho farára 
v Krásnohorskom Podhradí. Obaja vikári nahradili 
doterajšieho generálneho aj súdneho vikára Mons. Rastislava 
Suchého.  

Stanislav Stolárik sa narodil 27. februára 1955 v Rožňave. V 
rokoch 1973 - 1978 absolvoval filozoficko-teologické štúdia 
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v 
Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Dóme sv. 
Martina v Bratislave za vtedajšiu Košickú diecézu. Pôsobil v 

Trebišove, Humennom, Prešove, Obišovciach, Čani a Humennom. 

V januári 2004 bol menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa 
Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Následne bol menovaný za 
generálneho vikára tejže diecézy a predsedu Liturgickej komisie Konferencie biskupov 
Slovenska. V sobotu 21. marca 2015 ho Svätý Otec František menoval za diecézneho biskupa 
Rožňavskej diecézy. 
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                                          Mimoriadne udalosti 
 

• V sobotu 25.4.2015 zasiahlo silné zemetrasenie Nepál. Táto prírodná katastrofa si 
vyžiadala najmenej 3 600 obetí. Červený kríž v Nepále aj vo svete okamžite 
zareagoval, pomoc poskytol aj Slovenský červený kríž. Viac ako 1 500 dobrovoľníkov 
a 300 zamestnancov Nepálskeho červeného kríža vytrvalo pracovali uprostred stále sa 
ešte otriasajúceho územia a pomáhali tým, ktorí prežili – poskytovali im prvú pomoc, 
psychosociálnu podporu, distribuovali pomoc v evakuačných centrách i na uliciach.  
 

• V severnej časti mesta je starý mestský cintorín, na ktorom platí  už dlhé roky zákaz 
pochovávania, pretože je vybudovaný nový cintorín s urnovým hájom. Toto miesto 
však navštevujú ľudia aj dnes, lenže tento krát ho niekto navštívil nie však za účelom 
uctiť si pamiatku zosnulého, ale zničiť cintorín. Je to ojedinelý prípad, ale zato o to 
otrasnejší, pretože predsa ide len o posledné miesto odpočinku zosnulých. Neznámy 
vandali povyvracali náhrobné kamene a porozbíjali aj betónové krycie dosky hrobov. 
Vyčíslené vzniknuté škody nie sú malé, avšak zdevastovaním spomienkového miesta 
blízkych sa škoda predsa len vyčísliť nedá. Samospráva tento vandalizmus odsudzuje 
a po pátraní po vandaloch bude nápomocná.  
 

• Dievčatko ktoré sa narodilo v Rožňavskej nemocnici prekvapilo nielen rodičov, ale aj 
lekárov. Narodila sa 32 ročnej mamičke Evičke a prišla na svet cisárskym rezom. 
Merala 53 centimetrov a vážila 5 040 gramov. Meno dieťatku vybral ocko Peter a volá 
sa Evička. Je to ich vytúžené prvé dieťa.  

 

Zaujímavosti 

� Gymnázium P. Jozefa Šafárika je známe nielen svojou architektúrou, alebo tým, že 
patrí medzi najstaršie vôbec, ale sa môže pýšiť aj významnými osobnosťami, ktorí túto 
školu navštevovali. V dávnejšej minulosti v nej pôsobil: P. J. Šafárik, Samo Chalupka, 
Ján Botto,  Samo Tomášik, Karol Kuzmányi i Janko Kráľ. Školské lavice tu „dreli“ už 
dnes slávne mená ako Norbert Werner (astrofyzik pôsobiaci v Amerike), Anna 
Kostorová (módna návrhárka) ale i nemenej známa Martina Molčanová (televízna 
reportérka), Peter Klenovský (pracovník ministerstva zahraničných vecí SR) či 
spisovateľka  Zuzana Široká. Svoje miesto v škole mali aj iné osobnosti, ktoré na ňu 
spomínajú s úsmevom a nostalgiou, ako v nej prežili krásne študentské roky.  
 

� Vo februári navštívil Rožňavu obrovský kamión. Toto mega vozidlo obsahovalo 
kuriozitu  v podobe živých žralokov. Ľudí ihneď zaujal tento predátor a snažili sa 
dostať k nemu a vidieť ich na vlastné oči. Žraloky sú umiestnené vo velikánskom 
akváriu s 15 tisíc litrami morskej vody a ich majiteľom je Francúz Fabrice Lesieur. Ide 
o vyštudovaného biológa špecializujúceho sa priamo na žraloky. Predvádzané žraloky 
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boli odchytené ako mláďatá a zranené. Zachránil ich práve tento pán, ktorý dal 
každému chránencovi aj meno.  
 

� Krásna kvetinová výzdoba v podobe ťahavých červených muškátov zdobí Námestie 
baníkov v Rožňave na 26 stĺpoch verejného osvetlenia. Doteraz sme takúto nádheru 
mohli obdivovať väčšinou v iných mestách. Síce sa to zdá byť maličkosťou, ale poteší, 
oči pohladí a vyčarí úsmev na tvári. Sú samozavlažovacie s desaťlitrovým zásobníkom 
na vodu, ktorú stačí dopĺňať jeden krát za týždeň. Ďalšie pozitívum je vybudovanie 
kvetinových ostrovčekov, ktoré mestu chýbali. Pribudli tiež lavičky, ktoré si ocenia 
hlavne starší ľudia či rodiny s detičkami.  
 

� Modelárstvo je obľúbeným koníčkom ľudí všetkých vekových kategórií. Venujú sa 
hlavne skladaniu lietadiel či rakiet. Prvýkrát v histórii v tomto regióne sa konalo 
stretnutie modelárov – tankistov. Tanky patria momentálne medzi veľmi obľúbené 
modely a ich výroba sa teší čoraz väčšej popularite. Tieto tanky prekonávali rôzne 
prekážky, dokonca „strieľali“ na terč síce guľôčkami, ale celkom presne. Modely boli 
vyrobené podľa rôznych historických filmov a dokumentov, takže vyzerali realisticky. 
Autori týchto modelov chystajú dokonca majstrovstvá s medzinárodnou účasťou.  

 
� Vidieť krásneho jeleňa v lese či vo voľnej prírode je úžasný pocit. Vidieť ho na 

krajnici je už o niečo horší pocit, ale vidieť ho voľne sa prechádzať po mestských 
uliciach či cestách je atrakcia. Navyše tento krásny paroháč bol neprirodzene pokojný, 
dokonca sa nechal kŕmiť, hladkať alebo jednoducho pózoval pred kamerami či 
fotoaparátmi. Táto strata plachosti nasvedčovala, že je na ľudí zvyknutý a bol možno 
aj ľuďmi vychovávaný. Keďže jeho prechádzka bola nasmerovaná po hlavnom ťahu 
a po železničnej trati, privolaní museli byť hasiči i policajti. Snahou všetkých bolo 
jeleňa „vyprevadiť“ späť do voľnej prírody, avšak snaha bola márna a podľa 
odborníkov by sa jelenček do mesta vrátil. Nakoniec privolaný veterinár mu aplikoval 
uspávaciu pastu a zviera previezli do neďalekého zverníka.  
 

� Susedské vzťahy veľmi ovplyvňujú život na ulici. Keď sú tieto vzťahy dobré, život je 
na tejto ulici spokojnejší, družnejší a ľudia sú kľudnejší. Vedia že sa môžu jeden na 
druhého spoľahnúť, pomôcť si, čo je v dnešnom hektickom živote skôr rarita 
ako prirodzenosť. Obyvatelia z Gemerskej ulice chceli dokázať, že čas na „susedskú 
debatu“ by si mal nájsť čas každý a mali by vychádzať medzi sebou čo najlepšie. 
Pripravili si teda oslavu, na ktorej sa zúčastnili obyvatelia až z 36 domov na tejto ulici. 
Z mini oslavy vznikla veľkolepá slávnosť, ulicu si vyzdobili ľudia sami, na ploty či 
brány rozvešali farebné stužky či gerlandy a pri dobrom guláši sa dobre zabávali.  
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� Začiatok decembra v popoludňajších hodinách obloha očarila ľudí nezvyčajným 

prírodným úkazom. Priamo nad Námestím baníkov sa objavila krásna dúha, čo je pre 
zimné ročné obdobie nevšedné a práve preto mnohým ľuďom vyčarila úsmev na tvári. 
 

� Mesto Rožňava ako aj iné mestá má sídliská, množstvo ulíc a uličiek (spolu 89). 
Okrem častí mesta v ktorých žijú stovky ba až tisícky obyvateľov sú aj ulice, kde ich 
býva niekoľko desiatok. Avšak kuriozitou Rožňavy je taká malá ulička, ktorú isto inde 
nenájdete. Ešte aj názov ulice je Malá, stojí na nej jeden dom a má presne  dvoch 
obyvateľov.  Naopak prvenstvo v počte obyvateľov na jednej ulici je na sídlisku Juh, 
a je to Edelényska ulica s počtom 1 857 prihlásených občanov k trvalému pobytu.  
 

� Rieka Slaná pretekajúca našim mestom i celým našim okresom má tiež svoje 
zaujímavosti. Okrem toho že meria takmer 230 km a ústi do rieky Tisa v Maďarsku 
má aj svoju pozoruhodnú históriu a pútavosť. Spomenieme snáď len „in“, a to: 
Predchodca rieky Slanej, paleotok Slanej pretekal isté úseky v minulosti aj 
v podzemných priestoroch, kde vytvoril speleogeneticky významné jaskyne, ako sú 
napr.  Leontína a Veľká jaskyňa v gombaseckom lome. Ďalej je tu významná udalosť, 
ktorá  sa odohrala na brehoch rieky Slaná pri obci Muhi. Uskutočnila sa tam bitka 
v roku 1241 medzi vojskami uhorského kráľa Bela IV. a mongolským vojskom 
Batuchána. Podľa starodávnych listín uhorské vojsko utrpelo porážku, kráľ Belo aj 
knieža Koloman sa zachránili útekom a arcibiskup Ugrín sa utopil v močiari. Následne 
začalo ročné plienenie mongolských vojsk v krajine. Okrem iných zaujímavostí má 
rieka Slaná aj množstvo prítokov a slepé ramená. Vody v rieke je podľa počasia raz 
viac, raz menej, no na prelome mája a júna v roku 2010 nás postihla tzv. tisícročná 
voda, rieka sa extrémne rozvodnila, pričom zaliala kaňon Slanej z východu až do 
polovice. V tom čase sa v stráňach Silickej planiny aktivovali dlhodobo inaktívne 
krasové kanály, ktoré Slanú výdatne dotovali ohromnými masami prebytkov 
krasových vôd.  
 

� V budove bývalej niekdajšej Markovej manufaktúry na výrobu kože sa nachádza 
historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár. Forma prezentácie zbierok je 
na Slovensku ojedinelá. Zbierky sú rozdelené podľa materiálových skupín. 
Predstavujú sa tu najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety múzea. Expozícia 
vznikla v roku 1999 a uložená je na viac ako 360 m2.  
 

� Pani Milena Turcsányiová z Rožňavy sa môže pochváliť zbierkou, ktorú asi nemá 
nikto v meste. Vyučená krajčírka sa rozhodla zapísať aj do Knihy slovenských 
rekordov v počte nazbieraných náprstkov. Má ich celkovo 360, najstarší má od 
mamky a má viac ako sto rokov. Pochádzajú z rôznych kútov sveta a sú nich 
zobrazené rôzne motívy ako napr. ľudové vzory či zvieratá.  
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Najzaťaženejšou prokuratúrou na Slovensku bola v roku 2015 Okresná prokuratúra Rožňava, 
keď tu v priemere vybavil prokurátor mesačne 20 vecí. V rámci územného obvodu Okresnej 
prokuratúry Rožňava boli najčastejšie páchané trestné činy proti rodine a mládeži a majetkové 
trestné činy. Predovšetkým trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže je veľmi 
frekventovaným. Kvantita ch spáchania, ako aj samotná kriminalita obyvateľstva, je 
determinovaná predovšetkým vysokou nezamestnanosťou, zlou sociálnou situáciou 
a v neposlednom rade skladbou obyvateľstva v uvedenom regióne.  

 

Rekordy mesta Rožňava 

• Rožňava má v jeden deň dva nové rekordy! Tieto rekordy získala pri príležitosti 70. 
výročia ukončenia 2. svetovej vojny a deň víťazstva nad fašizmom. Hlavnou 
myšlienkou a to zapálením vatry si uctili všetkých, ktorí vo vojne zanechali svoje 

životy pre našu lepšiu budúcnosť. Primátor mesta 
vymyslel pri tejto príležitosti výnimočnú akciu spojenú 
s lámaním rekordov. Okrem Vatry oslobodenia si ľudia 
hneď podvečer mohli pozrieť a neskôr aj ochutnať 
najväčší krajec chleba na Slovensku s úctyhodnými 
rozmermi. Jeho dĺžka bola 1,8 metra a šírka 10 
centimetrov. Celý chlieb upiekla miestna pekáreň, ale 
pochutnali si na ňom všetci návštevníci. Šikovní chlapi 
kvapkali chlebík masťou zo slaninky a pracovníčky 
mestského úradu spolu s manželkou primátora mesta 
posypávali chlebík cibuľkou a podávali ho prítomným. 
Druhým rekordom je práve najväčšia opekačka na 

Slovensku, na ktorej sa ľuďom podarilo nielen opiecť, ale aj zjesť viac ako 1 200 
krajcov chleba, čím mesto získalo ďalší certifikát. V jeden večer a dva zápisy do knihy 
rekordov!  Prítomní to oslávili pri country bále, westernovej kapele Betliarske vidly 
a najkrajším prekvapením bola laserová šou, ktorú mnohí videli vo voľnom 
priestranstve po prvýkrát.  
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Osobnosti mesta ocenené v roku v  roku 2015  

� V dňoch 17. – 19. Septembra sa konali Dni mesta a Rožňavský jarmok 2015. Tradične 
počas Dní mesta sa odovzdávajú aj najvyššie mestské ocenenia a vyhlasujú 
najúspešnejší športovci mesta za uplynulý rok. V sobášnej sieni boli odovzdané 
najvyššie mestské ocenenia, a to Čestný občan mesta, Cena mesta a Cena primátora 
mesta. Ceny sa odovzdávajú za zásluhy v zmysle Štatútu mesta.  
 
Čestné občianstvo získal: 

• Koncz Ferenc za rozvoj partnerských vzťahov medzi mestami Rožňava 
a Szerencs a propagáciu mesta Rožňava v zahraničí.  
 

Cenu mesta získal: 
• Lackovics Károly – starosta obce Bajsa za rozvoj partnerských vzťahov medzi 

mestami Rožňava a Bačka Topola a propagáciu mesta Rožňava v zahraničí 
• MUDr. Eidi Hakimi za mimoriadny športový prínos a spopularizovanie 

kórejského olympijského bojového umenia Taekwondo 
•  Filip Lörinc za vynikajúce úspechy v odbore biológie.  

 
Cenu primátora mesta získal: 

• RNDr. Norbert Werner, PhD. za vedecké úspechy v oblasti astrofyziky 
a kozmológie 

•  Viktor Mihalik za dlhoročnú prácu a rozvoj v oblasti automobilového športu, 
za mimoriadne úspechy a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta 
Rožňava 

•  MUDr. Icsó János, CSc. za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva 
• Jozef  Völgyák za všestrannú a výnimočnú prácu v oblasti športu a zdravia 
•  Patrik Žori za juniorský titul majstra sveta v disciplíne Wordprocessing a za 

vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.  
 

Udelenie ocenení „Najúspešnejší športovec mesta za rok 2014“ v kategórii deti 
a mládež získala: 

• Terézia Krajecová (ŽBK Rožňava) 
•  Tomáš Micheľ a Dávid Slíž (Taekwondo Hakimi Rožňava) 

  v kategórii dospelí športovci získal: 

• Adrián Angyal (Taekwondo Hakimi Rožňava) 

 „Najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2014“ v kategórii deti a mládež získali: 

• kadetky (ŽBK Rožňava) 

 

 



 

 

92 

 

 Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán ocenenie získal Mgr. Jozef Brabec, 
Mgr. Dušan Pollák, Mária Buzinkayová, Bc. Štefan Molnár a Ján Komáromi.  

� Obetavosť, ľudskosť a solidarita, to sú charakteristické vlastnosti ľudí, ktorí nezištne 
svojimi humanitnými činmi prispievajú k záchrane ľudských životov. Darcovstvo krvi 
si zaslúži najvyššie morálne uznanie a preto sa dňa 19.11.2015 v priestoroch radnice 
uskutočnilo oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Oceňovanie prebiehalo za 
účasti primátora mesta Pavla Burdigu, predsedníčky Slovenského červeného kríža 
územného spolku Rožňava MUDr. Kataríny Kopeckej, PhD., riaditeľa Slovenského 
červeného kríža územného spolku Rožňava Bc. Norberta Smolku, primárky 
hematologicko – transfúzneho oddelenia MUDr. Jarmily Balušíkovej, starostov obcí 
a hostí.  
 
Rožňavskí nositelia bronzovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho: 
Róbert Albert, Balázs Ambruž, Ing. Attila Batári, Mgr. Matúš Bischof, Mgr. Richard 
Burčík, Ing. Jaroslav Čiško, JUDr. Slavomír Domik, Anna Dubeňuková, Viera 
Ganser, Ondrej Gaži, Marián Kerekes, Ing. Dušan Kotulák, Peter Kovács, Anton 
Mikolaj, Mgr. Zoltán Ondrej, Erika Petrík, Radoslav Plošnica, Lukáš Singlár, Ján 
Sokoľ, Tibor Támár, Gabriela Toporová. 
 
Rožňavskí nositelia striebornej  plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho: 
Peter Ádám, Michal Brincko, Martin Bučko, Mgr. Ľudmila Černická, Renáta 
Černická, Ing. Jaroslav Gallo, Ing. Maroš Gonos, Tomáš Helmecy, Ing. Igor Kúdela, 
Peter Székely, Ing. Milan Tkáčik, Katarína Vilhanová. 
 
Rožňavskí nositelia  zlatej  plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho: 
Jana Meláková, Jozef Fábián, Alexander Farkaš, Ondrej Hudák, Anna Luxová, Lenka 
Skokanová, Miroslav Zatroch. 
 
Rožňavskí nositelia  diamantovej   plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho: 
Viliam Madáč a René Vais.  
 
Cena primátora mesta bola udelená nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 
– násobné darovanie krvi a záchranu ľudských životov p. Jozefovi Burčíkovi.  
 
 

� V Štátnom divadle v Košiciach sa dňa 27. novembra 2015 konalo slávnostné 
zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja. Spojené 
bolo s odovzdávaním verejných ocenení Ceny KSK, Ceny predsedu KSK a Plakety 
predsedu KSK.  
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Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja 
získal Ing. Ivan Nemčok za dlhoročnú obetavú prácu 
v oblasti kultúry a za rozvoj slovenských ľudových 
tradícií pri práci s deťmi a mládežou. 
 
 
 
 

 
 
 

Šľachetné srdce: solidarita – ľudskosť – lojálnosť 

Pomoc chorým kamarátom, príbuznému v rodine v ktorej je zdravotne ťažko postihnutý člen, 
prináša so sebou rôzne emócie: strach, obavu, bezmocnosť, ľútosť...neraz smútok i plač. 
V dnešnom hektickom svete je každý uponáhlaný, rozmýšľa nad budúcnosťou a pritom 
niekedy zabúda na prítomnosť. Dať tomu druhému na vedomie že ho má rád a že mu na ňom 
záleží, nikdy nie je neskoro ale podľa možností to vyjadrujme čo najčastejšie – kdekoľvek 
a kedykoľvek. Srdce človeka má neobmedzené možnosti vliať druhému človeku nádej, lásku, 
radosť...a v prípade  chtíč pomáhať konkrétnemu človeku má blahodarné účinky nielen pre 
daného človeka, ale aj okolie. To že aj Rožňavčania majú takéto zázračné schopnosti, 
dokazujú aj mnohé skutočné príbehy, ktorých autorom je život sám. 

o  Aj srdiečko dvanásťročnej Paťky Franciskovej zo Základnej školy Ulici zlatej je plné 
lásky a kamarátstva. Jej rovnako starý spolužiak zostal po nehode v bdelej kóme. 
Paťka  napriek tejto skutočnosti naďalej pravidelne navštevuje svojho kamaráta, 
rozpráva mu o škole, číta mu z kníh a dokonca zapojila spolužiakov z celej školy do 
zberu plastových vrchnáčikov a tým sa jej podarilo Ondrejovi zabezpečiť 
polohovateľný vozík. Za tento krásny a obetavý čin si Paťka odniesla ocenenie za 
Detský čin roka 2015 v kategórii pomoc rovesníkom. 
 

o 21. novembra sa konal v priestoroch  budovy radnice 5. ročník Minimaratón 2015. 
Nadšenci športu, zdravého životného štýlu a ľudia s ochotou pomôcť mali skvelú 
náladu nielen zo športu či tanca, ale hlavne ich hriala myšlienka, že pomôžu niekomu, 
kto to potrebuje, pretože táto akcia mala nielen športový ale aj charitatívny zámer. 
Zaplatené vstupné a výťažok z tomboly putoval na zbierku pre trojročného chlapčeka, 
ktorému v ôsmych mesiacoch po očkovaní ochablo svalstvo. Liečenia ktoré mu 
pomáhajú však stoja nemalé finančné prostriedky a takýmto spôsobom nadšenci 
športu rodine pomohli. Spoluorganizátorka podujatia Tímea Bagačková Zollerová sa 
takýmto spôsob každý rok snaží pomôcť niekomu, kto to potrebuje.  
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ASTRONÓMIA ... zaujímavé a fantastické úkazy okolo nás 

�  20. marca Rožňavská hvezdáreň praskala vo švíkoch. Dôvodom bol prekrásny 
a vzácny prírodný úkaz, a to čiastočné zatmenie Slnka, kedy ho Mesiac až na 100 
percent nezatienil. Ak sa Zem, Slnko a Mesiac dostanú do jednej línie, na našej 
planéte sa to prejaví tak, že Mesiac čiastočne, a v niektorých prípadoch aj úplne 
zatieni našu najžiarivejšiu hviezdu. Tento jav aj keď sa opakuje, nie je taký častý. 
V rovnakom mieste ho môžeme vidieť každých 375 rokov a čiastočné zatmenie 
každých 140 rokov.  
 

� Fascinované bolo pozorovať aj priebeh úplného zatmenia Mesiaca. Začal sa 28. 
septembra o 04.11 hod. a krátko pred maximom zatmenia prešiel perigeom svojej 
dráhy. Počas zatmenia mal Mesiac oranžovo až hnedočervené sfarbenia, ktoré je 
spôsobené ohybom a rozptylom slnečného svetla na prachových a aerosolových 
časticiach vo vysokých vrstvách zemskej atmosféry. Naposledy zatmenie Mesiaca na 
Slovensku bolo možné vidieť pred štyrmi rokmi a na ďalšie si budeme musieť počkať 
tri roky až do 27. júla 2018, ktoré bude najdlhším úplným zatmením v tomto storočí 
trvajúcim takmer 104 minút. Úplná fáza tohtoročného zatmenia trvala 73 minút.  
 

� Jedinečný astronomický úkaz mohli ľudia pozorovať v mesiaci júl 2015. Na nočnej 
oblohe nás očaril Modrý mesiac, teda druhý spln v mesiaci. Táto astronomická 
zvláštnosť je prírodný úkaz, keď sa v jednom kalendárnom mesiaci objavia dva splny. 
Prvý nastal 2. júla a druhý 31. júla 2015. Ten sa označuje za modrý, aj keď je Mesiac 
v splne častejšie červený. Pomenovanie teda nezodpovedá realite. Väčšina modrých 
mesiacov má slabo sivú alebo bielu farbu ako ho vidíme bežne a aby bol mesiac 
modrý, vyžaduje to lesné požiare alebo sopečnú erupciu. Takýto jav sa zaznamenal 
v roku 1883 pri silnom výbuchu indonézskej sopky Krakatoa. K javu Modrého 
mesiaca dochádza asi raz za 2,7 roka.  
 

� Po Modrom Mesiaci sme videli ďalší unikátny jav. Toto nebeské divadlo pod názvom 
Krvavý Mesiac nastal počas splnu totálneho zatmenia Mesiaca. Jeho povrch teda 
osvetľujú len slnečné lúče, čím sa nám náš satelit skutočne javí sfarbením do červena. 
Zem sa presne dostane presne medzi Mesiac a Slnko, a tak vznikne toto nebeské 
divadlo. Naposledy sme takýto vzácny úkaz Krvavého Mesiaca mohli sledovať v roku 
1982.  
 

� Pretože rok 2015 bol bohatý na lunárne javy, mesiac august ukončil tretiu 
z najfascinujúcejších fáz Mesiaca, tzv. supermesiac. Je to jav – Zem a Mesiac súčasne 
dosiahnu v noci na obežnej dráhe svoj najbližší bod čo znamená, že Mesiac v splne sa 
môže javiť až o 14% väčší než inokedy.  
 

� O čo menej snehu bolo všade na Vianoce, o to bohatšie a zaujímavejšie boli úkazy na 
oblohe. Presne na prvý sviatok vianočný nastal spln Mesiaca. Síce nejde nijako o 
výnimočný jav, ale presne na Vianoce bol Mesiac v splne v roku 24.12.2007 
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a najbližšie bude až o 11 rokov - 24.12.2026.  V zime sú splny preto také pekné 
a vysoké, lebo ekliptika je vtedy nad nebeským rovníkom. V zimnom období je 
Mesiac takmer kolmo k Zemi a odraz svetla preto dopadá na Zem intenzívnejšie.  
 

� Vianoce 2015 boli zaujímavé nielen splnom Mesiaca, ale aj asteroidom, ktorý preletel 
okolo Zeme v 28-krát väčšej vzdialenosti, než sa naša planéta nachádza od Mesiaca. 
Naposledy okolo našej planéty letela kométa na americký sviatok Halloweenu. Teleso 
bolo od Zeme vzdialené 500 tis. kilometrov a pohybovalo sa rýchlosťou 125 tis. 
km/hod.  Ďalší prelet asteroidu v blízkosti Zeme by mal prísť v roku 2029. 
 

 

Starostovia mesta Rožňava od roku 1417 po súčasnosť 

1417 Jakab 
1450 Jakab 
1481 Dulai Miklós 
1520 Seth Tamás 
1521 Georg Herman 
1522 Tomasch Seet 
1523 Gregor Gell 
1524 Ambrusch Czakann 
1525 Georg Herman 
1527 Schneider György 
1528 Ambrusch Czakann 
1529 Schneider György 
1530 Tomasch Sehe  /Seet/ 
1534 Panhalm Farkas 
1538 Schneider Mihály 
1539 Halbschuc János 
1540 Thomas Sehe 
1541 Wolf Lenárt 
1546 Hans Morgener 
1547 Hans Morgener 
1548 Schneider Mihály 
1566 Jakub Stenczel 
1569 Jankub Stenczel 
1573 Jakub Stenczel 
1577 Jakub Stenczel 
1579 Blažej Goldschmidt Baláž 
1594 Gothard János 
1595 Kopasz Imre 
1596 Jeronym Schneider 
1597 Stenczel János 
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1598 Groó Jeromos 
1600 Balczer Weiszer 
1601 Balczer Weiszer 
1602 Balstazár Eisenreich 
1604 Stenczel János 
1607 Baltazár Eisenreich 
1612 Ján Stencszel / Balczer Weiszer 
1614 Ján Németh 
1630 Michal Weiszer /  Gothardt János 
1631 Hans Mumhartt 
1632 Girge Deakh 
1633 Steffen Németh 
1634 Hans Mumhardt 
1635 Merten Blassko 
1636 Georg Deakh 
1637 Steffen Nemeth 
1638 Martin Blaschko 
1642 Szabados Tóth Péter 
1643 Martin Weiszer 
1644 Kalmár Mihály 
1648 Michal Kalmár 
1650 Matej Bakos  /Tóth Szkalos György 
1651 Nyíró József 
1654 Matej Bakos 
1676 Theisz György 
1689 Gaspar Pozsgay 
1690 Martin Theisz 
1691 Martin Theisz 
1692 Gaspar Pozsgay 
1693 Gaspar Pozsgay 
1695 Gaspar Pozsgay 
1697 Gaspar Pozsgay 
1698 Gaspar Pozsgay 
1699 Gaspar Pozsgay 
1700 Gaspar Pozsgay 
1701 Matej Bukovič 
1702 Matej Bukovič 
1703 Singer Csapó Lukács 
1705 Engelmayer István 
1706 Singer Csapó Lukács 
1707 Gaspar Ábrahám 
1718 Miticzky Mihály 
1723 Miticky Mihály 
1729 Pecs /Petz/ János 
1730 Egerer Frigyes 
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1733 Egerer Frigyes 
1751 Rokvaczki János 
1760 Vadics Márton 
1774 Nagy József 
1775 Nagy józsef 
1776 Nagy József 
1778 Kriner István 
1779 Colinasi jános Flórián 
1780 Colkinasi János Florián 
1781 Nagy József 
1782 Nagy József 
1783 Nagy József 
1784 Nagy József 
1791 Meösz Dávid 
1792 Schmidt János 
1793 Schmidt János 
1794 Schmidt János 
1800 Schmidt János 
1801 Schlosser Sámuel 
1802 Schlosser Sámuel 
1828 Gode József 
1833 Eötvös József 
1847 Gode József 
1848 Rosty József 
1849 Rosty József 
1850 Rosty József 
1856 Gottthardt Alajos 
1960 Gotthardt Alajos 
1862 Bölcsházy József 
1864 Kek József 
1866 Kek József 
1871 Bölcsházy József 
1872 Bölcsházy József - posledný richtár 
1872 - 1888     Sthymmel Sámuel - prvý starosta 
1889 - 1892     Dr. Strop Ignác 
1892 - 1908     Sziklay Géza 
1908 - 1923     Dr. Pósch József 
1922 Ernest Róth 
1927 - 1931     Dr. Ladislav Knóth 
1931 - 1936     Ernest Róth 
1938 - 1939     Albert Majkúth 
1940 Dr. Arpád Michailovič a Dr. Karol Kiss 
1945 Ladislav Ambrus 
1945 - 1950     Ján  Miklôšik 
1954 - 1960     Vojtech Molnár 
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1960 - 1964     Vojtech Molnár  
1964 - 1968     Ľudovít Lučko 
1968 - 1972     Ľudovít Lučko 
1972 - 1976     Ľudovít Lučko 
1976 - 1980     Mikuláš Filipovič 
1980 - 1984     Július Petrinec 
1984 - 1989     Margita Bradovková 
1989 - 1990     Imrich Ondréšik 
1990 - 1994     Imrich Ondréšik 
1994 - 1997     Ing. István Mátyus 
1997 - 1998     Karol Katrenics 
1998 - 2002 Ing. František Kardoš 
2002 - 2006 Ing. František Kardoš 
2006 - 2010 MUDr. Vladislav Laciak 
2010 - 2012 MUDr. Vladislav Laciak 
2012 - Pavol Burdiga 
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Záver 

 

Pramene a použitá literatúra 

• Vlastné postrehy a poznámky z jednotlivých podujatí a udalostí 

• Inštitúcie pôsobiace v meste Rožňava 
 
 
Články a iné príspevky  z Mestského úradu v Rožňave: 
 

• Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
• Tlačové správy a príspevky z internetovej stránky mesta Rožňava 

• Odbory MsÚ 

 

Regionálne médiá: 

• Rožňavská televízia RVTV 
• Rožňava24 

• Infonoviny 

 

 

Tento zväzok Kroniky mesta Rožňava za rok 2015 obsahuje 99 strán. 

 

 

 

         Erika Švedová v.r. 
           kronikárka mesta Rožňava 

 


