
1 
 

 

 

 

K r o n i k a 

M e s t a  R o ž ň a v a 

R o k   2 0 1 7 

 

 

Okres: Rožňava 

Kraj: Košický 

 

Rozloha mesta Rožňava: 45, 614088 km2 



2 
 

O B S A H 

 

 

1. Vedenie mesta ...........................................................................................................    3 

2. Poslanci mestského zastupiteľstva  ...........................................................................    4 

3. Mestské zastupiteľstvo ..............................................................................................    6 

4. Štatút mesta ...............................................................................................................    6 

5. Komisie mestského zastupiteľstva ............................................................................    7 

6. Organizačná štruktúra mesta Rožňava .......................................................................    9 

7. Mestské organizácie .................................................................................................    10 

8. História mesta ...........................................................................................................    11 

9. Geografické údaje .....................................................................................................    13 

10. Demografický vývoj mesta .......................................................................................    13 

11. Ekonomika a hospodárstvo .......................................................................................    15 

12. Projekty a granty .......................................................................................................    20 

13. Životná úroveň ..........................................................................................................    22 

14. Turizmus ...................................................................................................................    25 

15. Sociálna starostlivosť ................................................................................................    26 

16. Výstavba ...................................................................................................................    33 

17. Politický a verejný život ...........................................................................................    33 

18. Pietne akty .................................................................................................................    35 

19. Polícia .......................................................................................................................    38 

20. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava ..............................................................    41 

21. Školstvo, aktivity, podujatia .....................................................................................    41 

22. Kultúra, kultúrne a spoločenské aktivity ..................................................................    44 

23. Šport, športové aktivity .............................................................................................    58 

24. Rozlúčili sme sa s legendami rožňavského športu ....................................................   65 

25. Zdravotníctvo ............................................................................................................    66 

26. Životné prostredie, príroda a počasie ........................................................................    69 

27. Osobnosti mesta ocenené v roku 2017 ......................................................................    70 

28. Zaujímavosti ..............................................................................................................    76 

Záver / Zdroje ........................................................................................................................   78 

 



3 
 

Vedenie mesta 

 

 

 

Pavol Burdiga 
primátor mesta 

 

 

  

 

 

 

 

Ing. Ján Lach 

zástupca primátora mesta 

 

 

 

  

 

 

 

JUDr. Erika Mihaliková 

prednostka mestského úradu 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Balážová 

hlavná kontrolórka mesta 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

 

Volebný obvod č. 1: 

 

 

 

Bc. Ivan Kuhn, MA     

         kandidoval za: OKS 

 

 

 

Zoltán Beke      

         kandidoval za: nezávislý 

 

 

    

 

Ľudovít Kossuth     

         kandidoval za: nezávislý  

 

   

 

Ing. Ján Lach     

         kandidoval za: MOST - HÍD 

 

 

 

 

Ing. Juraj Balázs     

         kandidoval za: nezávislý 

 

 

 

Mgr. Milan Capák  Ľubomír Takáč

          kandidoval za: KSS  od 12. 9. 2017 

            vzdal sa poslaneckého 

          mandátu a nastúpil 

 

         

            Mgr. Dionýz Kemény     

          kandidoval za: TIP 
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Volebný obvod č. 2: 

 

 

Ing. Karol Kováč     

          kandidoval za: nezávislý 

 

 

 

Roman Ocelník     

        kandidoval za: nezávislý 

 

 

Mgr. Árpád Laco     

         kandidoval za: SMK - MKP 

 

 

  

Mgr. Matúš Bischof     

         kandidoval za: OKS 

 

 

  

Peter Džačár      

          kandidoval za: nezávislý 

 

 

  

Mgr. Eduard Mihók     

        kandidoval za: NOVA 

 

 

 

 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://admin.nasenovinky.sk/files/LLSNUZHTMYPZ.f97d0ef4b5ab89c78b46b8ce93ee9f0c&imgrefurl=http://nasenovinky.sk/article/6307/zvysili-platy-primatorovi-i-kontrolorke&h=768&w=1024&tbnid=_Rj5qOam2o05mM:&docid=Wdno6ARm-eRNsM&itg=1&ei=cPitVZKTIaT4yQPP44CYAQ&tbm=isch&ved=0CCMQMygIMAhqFQoTCJKLjaHd68YCFSR8cgodzzEAEw
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Mestské zastupiteľstvo 

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 zložené 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. Dionýz Kemény 

  členovia: Ing. Richard Bachňák 

    Cyril Motyka 

    Ivett Prékop – od septembra Mária Štítnícká 

  tajomník: Ing. Eva Valentíková 
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http://old.roznava.sk/sk/img.php?class=img&id=12809
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Mestské organizácie 

 

 

Regionálne poradenské a informačné centrum 

 
riaditeľ: JUDr. Karol Gogolák 

sídlo: Podnikateľský inkubátor 

Zakarpatská 19 

048 01 Rožňava 

 

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 ROŽŇAVA 

 

príspevková organizácia 

sídlo: Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 

riaditeľka: Mgr.art.Tatiana Masníková 
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História mesta 

 

Starobylé mesto Rožňava 

Pre svoju geografickú polohu si ani lepšie miesto vybrať nemohlo. Rozkladá 

sa v nádhernej zalesnenej krajine Rožňavskej kotliny v doline rieky Slanej, 

ktorá  je  najvýznamnejším  vodným  tokom  regiónu    Gemer-Malohont. 

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 Rožňavu predurčujú na obľúbené turistické mesto.  

Malebnosť historického a napriek tomu moderného mesta s počtom takmer 20-tisíc 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 lesy, 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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Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z 3. februára 1291. Nachádza sa v darovacej listine 

vystavenej ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi kráľom Ondrejom III. 

Prvou známou architektonickou stavbou Rožňavy je pôvodný farský kostol (v súčasnosti 

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie), 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 LA 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 a 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 stavbu, budovu evanjelického kostola, ktorého oltár a kazateľnicu – ako 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-Vuazb8MYCFYVbFAoduLsDvw&url=http://www.marianka.eu/metercia.php&ei=hpWwVZ-6CYW3Ubj3jvgL&bvm=bv.98476267,d.bGQ&psig=AFQjCNFEgXFnahkxbWi5apeuQcuWAThHbg&ust=1437722238786508
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLSYjJTj7sYCFQqNcgodgd0BFQ&url=http://www.oskole.sk/wap/index.php?id_cat=8&year=7&new=6116&ei=R5GvVfTYBYqaygOBu4eoAQ&bvm=bv.98197061,d.bGQ&psig=AFQjCNEZDiEi6rAZ7bQxa234pHsAWoGhwQ&ust=1437655741002916
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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 kvalite rožňavského kultúrneho života v 18. a 19. 

storočí. 

 

 

Geografické údaje 

 

Rožňava leží na juhovýchode SR v údolí rieky Slaná medzi horským pásmom Spišsko-

gemerského rudohoria a planinami Slovenského krasu v nadmorskej výške 313 m n.m. Mesto 

obklopuje veniec hôr. Zo severnej strany je to masív Volovca (1293 m.n.m.) v Slovenskom 

rudohorí, z východnej a južnej strany krasové planiny Silická a Plešivecká. Na východe susedí 

s okresom Košice – okolie, na juhozápade a západe s okresom Revúca a na severe s okresmi 

Poprad, Spišská Nová Ves a Gelnica. Rozloha mesta je 45,6 km2. Mesto je súčasťou Košického 

samosprávneho kraja a je okresným mestom. Súčasťou mesta je Nadabula a Rožňava Baňa. 

 

Základná charakteristika 

Názov okresu Rožňava 

Názov kraja Košický 

Štatút obce Mesto 

Prvá písomná zmienka o obci  1291 

Nadmorská výška stredu obce v m 313 

Celková výmera územia obce [km2] 45,6 

Hustota obyvateľstva na km2 401,29 

 

 

Demografický vývoj obyvateľstva 

 

V meste Rožňava v roku 2016 žilo 18 074 obyvateľov, z toho 8 545 mužov a 9 529 žien. Mesto 

za rok 2017 zaznamenalo úbytok (odsťahovaní, úmrtie) o 504 obyvateľov ( muži 246, ženy 

258), pričom prírastok (prisťahovaní, narodenie) predstavoval len 393 obyvateľov (muži 185, 

ženy 208). V roku 2017 v Rožňave zomrelo 196 obyvateľov, z toho  102  mužov a 94 žien.    
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Veková štruktúra obyvateľov 

  počet % podiel 

0 - 3 roční 515 2,85 

3 - 6 roční 532 2,94 

6 - 15 roční 1 556 8,61 

15 - 18 roční 490 2,71 

18 - 60 roční 10 746 59,45 

60 -     roční 4 237 23,44 

spolu 18 076 100,00 

 

Narodilo sa 172 detí, z toho 90 chlapcov, 82 dievčat. V Rožňavskej nemocnici sa narodili aj   4 

dvojčatá: 1x chlapec / dievča, 1x dievčatá a 2x chlapci.  

 

Najčastejšie chlapčenské  dievčenské mená pre bábätká v roku 2017 boli: Tomáš, Ján. Oliver, 

Sofia, Michaela alebo Nela, ale taktiež krstné mená ako Luna, Lada, Loana, Aylin, Melody, 

Tamia pre dievčatá a chlapcov zas Jordan, Kemal, Timur, Nimród alebo Emir.  

 

V roku 2017 bolo 103 sobášov, civilné 69, cirkevné 39, z toho 9 sobášov s cudzincom.  

 

V uvedenom roku boli mestským zastupiteľstvom poverení vykonávaním sobášnych obradov 

šiesti poslanci, a to: Ing. Juraj Balázs, Mgr. Matúš Bischof, Mgr. Dionýz Kemény, Ing. Karol 

Kováč, Ing. Ján Lach, Roman Ocelník a primátor mesta Pavol Burdiga, ktorému to vyplýva 

z funkcie.  

 

 

1. občan mesta Rožňava v roku 2017 

 

Alexandrii a Matějovi Viktorovým neopísateľnú radosť urobila dcérka Letti, ktorá sa ako 

vytúžené prvé dieťatko narodila v skorých ranných hodinách dňa 8.1.2017. Stala sa tak prvou 

občiankou mesta Rožňava v roku 2017. Svetlo sveta uzrela o 02.15 hod., vážila 2 820 g 

a merala 48 cm.  Bábätko s mamkou prišiel pozdraviť do NsP sv. Barbory v Rožňave aj 

primátor mesta Pavol Burdiga s prednostkou MsÚ JUDr. Erikou Mihalikovou. Mamke 

odovzdali darčekový kôš plný dobrôt, kyticu voňavých kvetov a pamätný list. Malú Letti  bude 

„strážiť“ veľký plyšový chlpáč. Na gynekologicko-pôrodnickom oddelení primátor mesta, 

prednostka MsÚ a riaditeľ nemocnice zaželali pani Alexandrii ako i celej rodine chvíle plné 

šťastia,  zdravia, lásky a pohody.   
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Najstaršia občianka mesta Rožňava 

 

Primátor mesta Rožňava pozdravil dňa 28.6.2016 najstaršiu občianku mesta, ktorá sa práve 

v ten deň dožila 97. narodenín. Toto krásne 

jubileum oslávila pani  Anna Jankóová 

v Subsídiu, kde primátor mesta Pavol Burdiga 

odovzdal oslávenkyni kyticu voňavých kvetov, 

pamätný list a darčekový kôš plný dobrôt. Pani 

Jankóová s vďačným úsmevom a žiarivými 

očkami poďakovala za dary a návštevu, ktoré jej 

urobili veľkú radosť.  

 

 

 

Ekonomika a hospodárstvo 

 

Financovanie 

1.Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj 

z ďalších zdrojov.  

 

2. Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, so 

samosprávnymi krajmi a s inými právnickými alebo fyzickými osobami. 
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3. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky z Európskej únie  a 

medzinárodných združení ako aj návratné zdroje financovania a prostriedky 

mimorozpočtových peňažných fondov. 

 

4. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta sa riadi zákonom č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zásadami hospodárenia s majetkom mesta.“ 

 

5. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o 

finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie mestský 

úrad. 

 

 

Mesto ovláda šesť rozpočtových organizácií, dve príspevkové organizácie a dva podnikateľské 

subjekty – účtovné jednotky vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do konsolidovanej účtovnej 

závierky tieto organizácie zahrnula úplnou metódou konsolidácie. 

 

 

Najvýznamnejší zamestnávatelia v meste: GEMTEX a.s., CELLTEX s.r.o., 

AGROTRADEGROUP spol. s.r.o. Rožňava, Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Mesto 

Rožňava vrátane svojich príspevkových a rozpočtových organizácií. 

 

Ukazovateľ 

 

Hodnota 

Pošta áno 

Káblová a digitálna 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 (okrem 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 a 

dorast áno 

Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa áno 
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Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa áno 

Skládka komunálneho odpadu nie 

Komunálny odpad áno  

Využívaný komunálny odpad áno  

Predajňa potravinárskeho tovaru áno 

Pohostinské odbytové stredisko áno 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru 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 

Komerčná poisťovňa áno 

Komerčná banka áno 

Bankomat áno 

 

Hospodársky vývoj mesta 

 

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Avšak, výdavková časť rozpočtu rástla 

oproti predchádzajúcemu roku  rýchlejšie ako príjmová časť. Rast bežných výdavkov bol 

ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov, z dôvodu schváleného nárastu 

miezd hlavne u pedagogických zamestnancov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj nákladov: 
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Vývoj bežných výdavkov: 

 

Mzdové výdavky vrátane odvodov predstavujú z bežných výdavkov (mimo výdavkov 

prenesených kompetencií školstva)   48,5%, oproti roku 2016 nárast o 2,5%, tento nárast je 

spôsobený hlavne nárastom miezd zamestnancov školstva. Tovary a služby tvoria 33%,  pokles 

o 2%, čo je spôsobené hlavne poklesom výdavkov na služby, nájomného. Opravy a údržba 

majetku mesta, predovšetkým budov škôl vzrástli oproti roku 2013 indexom 2,86. Transfery 

predstavujú 18%, v pomere ako v roku 2016 a výdavky na úroky predstavujú  necelé 1%.  

 

Vývoj bežných výdavkov na školstvo a ostatné výdavky mesta 
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Z vyššie uvedených  tabuliek vyplýva nárast výdavkov na školstvo. Rast výdavkov je 

spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov v školstve. Tovary a služby predstavujú na 

výdavkoch mesta  podiel 32,7% (bez výdavkov na prenesené kompetencie).   

 

Výnosy 

 

Výnosy celkom v roku 2017 vzrástli predovšetkým z dôvodu vyšších príjmov pre mesto a 

rozpočtové organizácie (podielové dane a dotácie).  Za rok 2017 došlo k nárastu celkových 

výnosov za konsolidovaný celok oproti roku 2016 v sume   1 163 943,58 €. Zároveň došlo 

k poklesu na niektorých výnosových položkách. Výrazný pokles bol dosiahnutý na položkách 

tržby za vlastné výkony a tovar.  

 

 

Bilancia aktív a pasív netto (zostatková cena) 

 

 

Vývoj aktív má klesajúcu tendenciu, čo vyplýva z toho, že mesto v roku 2017 neinvestovalo do 

nového majetku toľko, čo by malo za následok rast majetku mesta. Oprávky prevyšovali rast 

majetku.  Mesto v roku 2015 začalo rekonštrukciu budov škôl a školských zariadení a v roku 

2017 v tom pokračovalo. Do rekonštrukcie majetku mesto investovalo 355 700 €.  

Významný prírastok na položke „samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí“ 

predstavuje zaradenie: Elektrický konvektomat s príslušenstvom pre Spojenú školu J. A. 

Komenského v sume  9 999,00 €;  pojazdný kompresor PDP20 s búracími kladivami a 

vzduchovými hadicami v sume 15 500,00 €; pojazdný kompresor PDP20 s búracími kladivami 

a vzduchovými hadicami pre malé obecné služby v sume 17 880,00 €;  traktorová kosačka 

Kubota GZD 21 DH + sada nožov v sume 19 308,90 € a šmykom riadený nakladač bočný – 

BOBCAT v sume 41 899,00 €. Položka majetku „dopravné prostriedky“ predstavuje významný 

prírastok kúpa motorové vozidlo Dacia Duster 1,5 dCi pre mestskú políciu v sume 16 267,96 

€. Prírastok finančného majetku za rok 2017 v sume 135 396,00 € predstavoval nákup cenných 

papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. 

Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., 

séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, 

bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021.  

Úbytok predstavujú tie isté investičné akcie bez zaradenia stavebných prác - "Obnova bytového 

domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov" - Šafárikova 101 – ŠFRB; 

"Všešportový areál Rožňava, rekonštrukcia kotolne"; OZ Otvor dvor vo Františkánskom 

kláštore - vnútorná kanalizácia a potrubie, odstránenie maľoviek; vypracovanie projektovej 

dokumentácie - "Vjazd do priemyselného parku" a projektová dokumentácia - "MŠ E. Rotha - 

zníženie energetickej náročnosti budov". Úbytok podielu v dcérskej účtovnej jednotke je na 

základe uznesenia MZ č. 147/2016 zo dňa 23.6.2016, na základe ktorého došlo k zníženiu 
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základného imania Mestského televízneho štúdia s.r.o. o sumu 17 663,00 €. Zníženie 

základného imania bolo vykonané v obchodnom registri dňa 3.10.2017. 

Rezervy vytvorené za rok 2016 boli v roku 2017 všetky použité, okrem zamestnaneckých 

pôžitkov v sume 18 749,52 €, ktoré neboli čerpané. Zrušené boli rezervy na vedenie účtu 

cenných papierov a na doplatok za služby MHD. Mesto Rožňava má záväzky celkom po lehote 

splatnosti v sume 3 731 €, ktoré z pohľadu mesta nepredstavujú významnú položku.  

 

 

Projekty a granty 

 

Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy 

  

rok  2 0 1 7 

  

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA 

Centrálna databáza projektov mesta Rožňava  
  

Grant/ 

dotácia 
Názov 

Výška 

požadovanej 

dotácie v € 

Výška 

schválenej 

dotácie v 

€ 

spolufinan-

covanie v € 

Informácie o 

priebehu 

implementácie 

IROP - 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

Základná škola 

Zoltána Fábryho 

Rožňava – 

obstaranie 

polytechnickej 

učebne 

55 451,50   2 918,50 

Žiadosť bola 

dodatočne 

podporená 

IROP - 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

Základná škola 

Zlatá ul. 2 

Rožňava – 

jazyková učebňa 

a učebňa biológie 

66 082,-   3 478,- 

Žiadosť bola 

dodatočne 

podporená 

IROP - 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

ZŠ Ulica 

pionierov 

Rožňava – 

obstaranie 

polytechnickej 

učebne 

55 527,50   2 922,50 

Žiadosť bola 

dodatočne 

podporená 

IROP - 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

ZŠ akademika 

Jura Hronca 

Rožňava – 

obstaranie IKT 

učebne 

16 520,50   857 
Žiadosť bola 

schválená 

IROP - 
Rekonštrukcia 

materskej školy 
447 492,80   23 552,26 

Žiadosť bola 

schválená 
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Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

na ul. 

Vajanského v 

Rožňave 

OP KŽP - 

Ministerstvo 

životného 

prostredia SR 

Obnova MsÚ 

v Rožňave, 

zvýšenie 

energetickej 

efektívnosti 

verejnej budovy 

1 363 391,08   114 075,05  
Žiadosť bola 

schválená 

Environmentálny 

fond 

Obnova 

a rekonštrukcia 

Materskej školy 

na Štítnickej ul. 

v Rožňave 

159 550,- 120 000 45 476 
Žiadosť bola 

schválená 

Environmentálny 

fond 

Rekonštrukcia 

objektov 

Spojenej školy 

na ul. 

Komenského č. 5, 

Rožňava 

177 558,-   9 346,06 
Žiadosť bola 

stiahnutá 

Environmentálny 

fond 

Rekonštrukcia 

Základnej školy 

Zlatá - Rožňava 

189 470,-   98 806,64 
Žiadosť bola 

stiahnutá 

Slovenský 

futbalový zväz 

Podpora 

rekonštrukcie 

a výstavby 

futbalovej 

infraštruktúry 

12 630,-   4.216,40 
Žiadosť bola 

stiahnutá 

Ministerstvo 

vnútra SR 
Bezpečný domov 5.582,40 5 500 1 478 

Žiadosť bola 

schválená 

Úrad vlády SR 
Detské ihrisko 

DÚHA 
13.000,-   1.100,12 

Výzva bola 

zrušená 

Nadácia EEA 
Čistota – pol 

života 
1.000,-   30,- 

Žiadosť bola 

schválená 

OP ĽZ -

Ministerstvo 

vnútra SR 

Miestna 

občianska 

poriadková 

služba 

95.764,75   5.040,25 

žiadosť o 

poskytnutie 

dotácie nebola 

podporená 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Aktualizácia 

projektovej 

dokumentácie na 

výstavbu bytov 

nižšieho 

štandardu v 

Rožňave 

3.800,-   1 200,- 
Žiadosť bola 

schválená 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Zmena účelu 

využitia stavby 

spojená so 

stavebnými 

30.000,-   1.817,64 

Žiadosť 

o poskytnutie 

dotácie nebola 

podporená 
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úpravami – 

vytvorenie 

priestorov pre 

dobrovoľný 

hasičský zbor 

Hasičská 

zbrojnica 

Fond na podporu 

umenia 

Medzinárodná 

prehliadka 

detských 

folklórnych 

súborov v 

Rožňave 

6.400,-   350,- 

Žiadosť 

o poskytnutie 

dotácie nebola 

podporená 

Fond na podporu 

umenia 

Eufónia- súťažná 

prehliadka 

súčasnej hudby 

Gemera 

7.600,-   450,- 

Žiadosť 

o poskytnutie 

dotácie nebola 

podporená 

KSK Rok na Gemeri 3.600,- 3600 0,- 
Žiadosť bola 

schválená 

IROP - 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

Návrh úpravy 

vnútroblokového 

priestranstva na 

sídlisku Družba 

v Rožňave 

403 689,92 
403 

689,92 
21 246,84 

Žiadosť bola 

schválená 

SPOLU:   311 411 0 ,45 532 789,92 338 361,26   

  

 

 

 

Životná úroveň 

 

Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Rožňava (ÚPSVaR) 

Riaditeľka:  Mgr. Monika Šeďová 

Sídlo:          Šafárikova 112, 048 01 Rožňava 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okrese a meste Rožňava bola klesajúca tendencia počtu nezamestnaných. K 31.12.2017 bol 

počet evidovaných nezamestnaných 4 749 osôb, čo predstavovalo 16,23%.  
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Nezamestnanosť v meste Rožňave v roku 2017: 

 STAV 

muž 489 

žena 542 

Pohlavie 1031 

10 - Neukončené základné vzdelanie 24 

11 - Základné vzdelanie 284 

12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 5 

13 - Stredné odborné vzdelanie 298 

14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 266 

15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 48 

16 - Vyššie odborné vzdelanie 7 

17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 24 

18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 74 

19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 1 

Vzdelanie 1031 

< 20 rokov 30 

>= 20 do < 25 rokov 85 

>= 25 do < 30 rokov 108 

>= 30 do < 35 rokov 129 

>= 35 do < 40 rokov 134 

>= 40 do < 45 rokov 118 

>= 45 do < 50 rokov 116 

>= 50 do < 55 rokov 111 

>= 55 do < 60 rokov 145 

>= 60 rokov 55 

Vek 1031 

0-3 mesiacov 206 

4-6 mesiacov 154 

7-9 mesiacov 97 

10-12 mesiacov 59 

13-18 mesiacov 89 

19-24 mesiacov 45 

25-30 mesiacov 37 

31-36 mesiacov 27 

37-42 mesiacov 16 

43-48 mesiacov 19 

nad 48 mesiacov 282 

Dĺžka evidencie 1031 

0 -  Príslušníci ozbrojených síl 1 

1 -  Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 71 

2 -  Špecialisti 25 

3 -  Technici a odborní pracovníci 56 

4 -  Administratívni pracovníci 50 

5 -  Pracovníci v službách a obchode 158 
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6 -  Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 

lesníctve a rybárstve 

10 

7 -  Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 67 

8 -  Operátori a montéri strojov a zariadení 44 

9 -  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 277 

N/A -  neurčené 272 

Profesia posledného zamestnania 1031 

 

 

Úrad práce má tieto odbory/oddelenia/referáty: 

Odbor sociálnych vecí a rodiny, odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb pre občana, 

referát kontroly, referát správneho konania, oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného 

a štátnych sociálnych dávok, oddelenie poradenstva a vzdelávania, oddelenie peňažných 

príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, oddelenie AOTP a ESF, oddelenie 

Aktivačné centrum, oddelenie ekonomiky a oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately.  

 

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Vedúca oddelenia:   Mgr. Lívia Madáčová 

Sídlo:           Ernesta Rótha 49 

 

Slovenská republika dôsledne dbá na dodržiavanie práv dieťaťa a zabezpečenie ochrany 

dieťaťa nevyhnutnej pre jeho blaho a rešpektujúcej jeho najlepší záujem podľa medzinárodného 

dohovoru. Základným cieľom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je 

poskytnutie potrebnej pomoci rodinám tak, aby deti mohli vyrastať v starostlivosti svojich 

rodičov. Dieťa môže požiadať o pomoc aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa oň osobne 

stará. Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže žiadať o pomoc pri výkone svojich 

práv a povinností. Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastupujú deti 

v súdnych konaniach, v ktorých nemôžu byť z dôvodu konfliktu záujmov zastúpené svojimi 

rodičmi.  

Náhradné prostredie pre dieťa 

Inštitút rodiny má na Slovensku veľmi silnú tradíciu, čo sa v tejto oblasti výrazne prejavuje 

tým, že väčšina detí, ktoré nemôžu žiť v starostlivosti svojich rodičov, je zverená do 

starostlivosti niekoho zo svojej širšej rodiny, najčastejšie do starostlivosti starých rodičov. Až 

keď nie je možné zabezpečiť starostlivosť o dieťa v jeho širšej rodine, sprostredkuje orgán 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dieťaťu novú rodinu. Dieťa môže byť taktiež 

podľa charakteru umiestnené aj v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

zriaďovateľom krízových a resocializačných stredísk sú vyššie územné celky a akreditované 

subjekty, zriaďovateľom detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu 
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je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a akreditované subjekty. Pokiaľ sú splnené zákonom 

stanovené podmienky, môže byť dieťa osvojené. Keďže Slovenská republika (SR) je zmluvnou 

stranou Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, dieťa môže byť 

osvojené medzištátne iba za predpokladu, ak sa nepodarilo pre dieťa zabezpečiť rodinné 

prostredie na území SR. 

 

 

Turizmus 

 

Okolie mesta Rožňavy a samotné mesto oplýva kultúrnym a nerastným bohatstvom. V okolí sa 

nachádza množstvo jaskýň, hrad Krásna Hôrka, Kaštieľ Betliar  a viaceré zrúcaniny hradov. 

Tieto pamiatky sa nachádzajú aj v krásnom prostredí a blízkosť národných parkov Slovenský 

kras a Slovenský raj Rožňavu predurčujú na obľúbené turistické miesto. Malebnosť 

historického a napriek tomu moderného miesta podčiarkujú dve línie vodných tokov – rieka 

Slaná, do ktorej sa vlieva Rožňavský potok, alebo inak Drázus.   

Na poskytnutie podrobnejších informácií o Rožňave a jej okolí slúži Turisticko-informačná 

kancelária (TIK). Sídli v historickej budove radnice na Námestí baníkov 32. Návštevníkom 

regiónu, domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele poskytuje bezplatne regionálne 

informácie z oblasti cestovného ruchu, o podujatiach, miestnych inštitúciách, a to 

prostredníctvom telefónu, elektronickou poštou  a priamo na prevádzke. TIK poskytuje 

možnosť návštevy aj dominanty námestia - Strážnej veže. Zabezpečuje tiež sprievodcovský 

servis, predaj vstupeniek na vybrané podujatia, predaj máp, knižných publikácií, suvenírov, 

skenovanie a kopírovacie služby. 

 

Návštevnosť v roku 2017 

Mesiac SR ČR MR Nemecko 

Rakúsko 

Poľsko Ostatné Domáci spolu 

január 15 0 5 0 0 9 225 254 

február 30 5 14 7 0 21 330 407 

Marec 125 11 5 3 30 20 401 595 

Apríl 128 3 193 10 0 23 310 667 

Máj 329 67 273 6 30 20 350 1 075 

Jún 240 51 152 18 8 44 523 1 036 

Júl 405 256 174 33 28 138 724 1 758 

August 585 171 178 27 14 139 836 1 950 

September 65 45 213 5 2 58 377 765 

Október 55 5 112 1 2 20 345 540 

November 33 19 14 0 0 4 318 388 

December 8 2 2 0 23 0 302 337 

Spolu 2 018 635 1 335 110 137 496 5 041 9 772 
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Sociálna starostlivosť 

 

Sociálne služby  

Mesto Rožňava (ďalej len „mesto“) podľa zákona o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb 

a o úhradách za sociálne služby v rámci svojej pôsobnosti poskytuje nasledovné sociálne 

služby : 

1. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 

ktorými sú : 

a) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „ opatrovateľská služba“), 

b) požičiavanie pomôcok 

 

2.  podporné služby, ktorými sú : 

a) odľahčovacia služba, 

b) denné centrum, 

c)  práčovňa, 

d) stredisko osobnej hygieny 

 
 

Posudková činnosť 

Mesto v mysle zákona o sociálnych službách vykonáva sociálnu posudkovú činnosť pre 

potreby posúdenia a určenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a 

zároveň rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu u tých občanov mesta, ktorí si riešia 

nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.   

Mesto rozhoduje o odkázanosti na: 

a)  sociálnu  službu v zariadení pre seniorov  

b)  sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby 

c)  sociálnu službu v dennom stacionári 

d)  opatrovateľskú službu  

 

Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaných v roku 2017 bol spolu 85. 

Počet spracovaných sociálnych posudkov v roku 2017 bol spolu 67. 

Počet spracovaných zdravotných posudkoch v roku 2017 bol spolu 67. 

Počet vydaných posudkoch o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2017 bol spolu 72. 

Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2017 bol spolu 68. 
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- náklady za zdravotné posudky boli  vo výške 804 €.  

        

Poskytovanie finančných príspevkov  

Podľa zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý 

neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby 

neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec a poskytuje: 

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je: -  nízkoprahové denné centrum  

                                                                   -  nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

b) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

c) opatrovateľskú službu 

d) prepravnú službu 

 

Mesto v súlade so zákonom o sociálnych službách poskytlo finančný príspevok pre 

nasledovných neverejných poskytovateľov sociálnej služby: 

- na domácu opatrovateľskú službu pre neverejných poskytovateľov v roku 2017 

Neverejný poskytovateľ Počet prijímateľov 

soc. služby 

Výška 

finančného 

príspevku  

ADOS Slovenský Červený kríž Rožňava                  4 18 240,50  € 

Diecézna charita Rožňava                  5 21 241,06 € 

SPOLU                  9 39 481,56 € 

  

- na nízkoprahové denné centrum v roku 2017 

Neverejný poskytovateľ Počet prijímateľov 

soc. služby 

Výška 

finančného 

príspevku 

Diecézna charita Rožňava 45        5 000 € 

 

 

- na prepravnú službu v roku 2017 

Neverejný poskytovateľ  Počet kilometrov Výška 

finančného 

príspevku 

Slovenský Červený kríž Rožňava  1250    500 € 

 

Podľa zákona o sociálnych službách obec môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, sociálnej služby, ktorý 

neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Mesto v roku 2017 finančne prispelo na 

prevádzku jedálne. 
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- na jedáleň v roku 2017 

Neverejný poskytovateľ Počet obedov Výška 

finančného 

príspevku 

Slovenský Červený kríž Rožňava 720   1 500€ 

 

 

 
Domáca opatrovateľská služba 

 

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 a 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. Opatrovateľská služba  sa 

poskytuje priamo v domácnosti fyzickej osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava a je 

poskytovaná fyzickej osobe, na základe sociálnej posudkovej činnosti. 

Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby poskytovanej prostredníctvom mesta 

Rožňava v roku 2017 bol v počte 55 z toho: 

-   s povinnosťou platenia celej úhrady v počte - 54 

-   s povinnosťou platenia časti úhrady v počte -  0 

-   bez povinnosti platenia úhrady v počte – 1 

Z celkového počtu opatrovaných osôb bolo 43 žien a 12 mužov. 

Počas celého roka 2017 v opatrovateľskej službe  pribudlo 16 prijímateľov  a  ubudlo 10 

prijímateľov z dôvodu umiestnenia do zariadenia pre seniorov a úmrtia opatrovaných osôb. 

 

Príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu v roku 2017 boli v celkovej výške 24 913,23 €. 

Výdavky respektíve náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby v roku 2017 boli čerpané 

z mestského rozpočtu  v celkovej výške 223 689,82 €.   

 

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. Požičiavanie  pomôcok 

je možné poskytnúť aj prijímateľom opatrovateľskej služby  v rámci skvalitnenia poskytovanej 

opatrovateľskej služby najmä v oblasti sebaobslužných úkonov.  V roku 2017 boli zapožičané 

pomôcky v počte 5 z toho  skladacie chodítko 2 prijímateľom opatrovateľskej služby, sedačky 

do sprchového kútu  2 prijímateľom opatrovateľskej služby a  sedačka do vane pre 1 fyzickú 

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. 
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Príjmy z úhrad za požičané pomôcky v roku 2017 boli vo výške 65 €. 

Výdavky 0 € 

 

Denné centrum 

 

Zriaďovateľom Denného centra je mesto Rožňava, ako verejný poskytovateľ sociálnej služby. 

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou v pracovných dňoch od 14:00 hod do 18:00 

hod. V zmysle zákona o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba 

počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému 

rodičovi s vnukom. 

V dennom centre sa najmä: 

a)  poskytuje sociálne poradenstvo 

b) zabezpečuje záujmová činnosť. 

Prevádzka denného centra je upravená internou smernicou mesta. 

  

Počet klientov v roku 2017 -  212 

Počet zamestnancov -  1 (zamestnanec na polovičný úväzok) 

Výdavky: 12 261  € 

Príjmy:   0 € 

 

 

 

Stredisko osobnej hygieny a práčovňa 
 

Mesto prevádzkuje dve strediská osobnej hygieny a práčovňu, a to na Krátkej 30 a Rožňavskej 

Bani (pri bytoch s nižším štandardom).  Tieto strediská sa nachádzajú priamo v centre rómskej 

komunity. Všetky náklady spojené s prevádzkou stredísk  financuje mesto z vlastných zdrojov. 

Prevádzku týchto stredísk zabezpečujú pracovníci v rámci malých obecných služieb pod 

dohľadom terénnych sociálnych pracovníkov.  

 

Počet klientov strediska osobnej hygieny : 1322 

Príjmy od klientov :  1 377  € 

Počet klientov práčovne: 731 

Príjmy od klientov :    750  € 

Výdavky spolu:  9 440  € 

Počet zamestnancov  -           2 (terénni pracovníci) 

1 (aktivačné práce) 

 

 

 



30 
 

Sociálna pomoc   

Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi 

 
V zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku. Jednorazová  

dávka je určená obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, 

ktorým sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi. V zmysle platnej legislatívy o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú 

okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou 

podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 

V roku 2017 boli  4 žiadosti, z toho kladne riešená 1 žiadosť v celkovej výške 20 €.  

 

 
Pochovanie 

 

Na základe  platnej legislatívy o pohrebníctve  v platnom znení  (ďalej len zákon 

o pohrebníctve) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila 

totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území 

došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej 

katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 

V roku 2017 mesto zabezpečilo 2 pohreby v celkovej výške 573,61 €.  

  

Inštitút osobitného príjemcu 

 

V roku 2017 bolo mesto osobitným príjemcom:  

 dávok v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi v priemere pre 42 poberateľov   

 prídavkov a príplatkom k prídavkom (v prípade zanedbávanie  povinnej školskej 

dochádzky alebo spáchanie priestupku) v priemere pre 27 oprávnených formou 

sociálnych kupónov  

 prídavkov a príplatkom k prídavkom (v prípade, ak je sociálna dávka poskytovaná 

prostredníctvom osobitného príjemcu) v priemere pre 37 oprávnených  

 rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa (v prípade, ak je sociálna 

dávka poskytovaná prostredníctvom osobitného príjemcu) v priemere pre 2 

oprávnených.  

 

Terénna sociálna práca 

Terénna sociálna práca sa realizuje v meste už od roku 2005 prostredníctvom projektov z 

Európskeho sociálneho fondu. V súčasnosti sa realizuje Národný projekt Terénna sociálna 

práca v obciach od 1.4.2016. V rámci projektu sa zamestnali 4 pracovníci, z toho 4 terénni 

sociálni pracovníci (ďalej len TSP) a 1 terénny pracovník (ďalej len TP). Pracovisko terénnych 
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sociálnych pracovníkov je  v budove vo vlastníctve mesta na Krátkej ul. č. 30, ktorá je situovaná 

v  severnej časti mesta priamo v jednej z lokalít, kde žije väčšina sociálne odkázaných občanov 

mesta. Po ukončení NP TSP bola na pracovisku TSP na Krátkej ul. č. 30 zabezpečovaná terénna 

sociálna práca prostredníctvom zamestnanca mesta a dobrovoľníckej služby cez ÚPSVaR.  

Náklady na túto činnosť sú refundované z Implementačnej agentúry MPSVaR (bývalý Fond 

sociálneho rozvoja)  vo výške 95 % celkových nákladov.  

 

Počet intervencii TSP/ATSP v roku 2017 

Intervencie podľa jednotlivých oblastí Počet intervencii 

Zamestnanosť 163 

Bývanie 274 

Zdravie 453 

Sociálno-patologické javy 891 

Financie 295 

Vzdelávanie 129 

Sociálne zabezpečenie 340 

Iné 122 

SPOLU           2 667 

 

 

Komunitné centrum, Krátka 30, Rožňava 

V budove na Krátkej 30 je okrem komunitného centra aj pracovisko terénnych sociálnych 

pracovníkov /Národný projekt terénnej sociálnej práce v obciach I/, Stredisko osobnej hygieny 

a práčovne /SOHaP/, stála ponuka zánovného šatstva a 5 bytov nižšieho štandardu. Budova je 

situovaná v severnej časti  mesta, ktoré obývajú predovšetkým marginalizované rómske 

komunity a obyvatelia ohrození sociálnym vylúčením. V bezprostrednom susedstve je 

aj budova Materskej školy s triedou s vyučovacím jazykom slovenským a s jednou triedou 

s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovníci komunitného centra v rámci svojej činnosti 

a aktivít smerujú k zmenám sociálnych podmienok komunity ambulantnou a terénnou formou. 

Prevádzkový čas komunitného centra je určený od 10:00 hod. do 18:00 v pracovné dni.  

Prehľad štatistických ukazovateľov za rok  2017 

Celkový počet klientov za rok 2017 278 

 z toho muži 111 

 z toho ženy 163 

Celkový počet vykonaných sociálnych poradenstiev 366 

 z toho základné poradenstvo 147 

 z toho špecializované sociálne poradenstvo 66 

 z toho pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov 

126 

1. z toho špecifické poradenstvo tútoring/mentoring 27 
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Celkový počet vykonaných skupinových aktivít 647 

 z toho záujmové aktivity 502 

 z toho príprava na školskú dochádzku/vzdelávacie 

aktivity 

110 

 z toho preventívne aktivity 35 

Celkový počet vykonaných komunitných aktivít 13 

 

 

Bytová politika   

Mesto je vlastníkom bytov:  

 Byty osobitného určenia (malometrážne byty) 

počet bytov: 72 (z toho 48 jednoizbové byty a 24 garsónky) 

 

 Byty a domy s nižším štandardom   

počet bytov: 47(z toho 41 v bytových domoch a 6 v domoch) 

 

 Byty na Šafárikovej 101 

počet bytov: 12 (z toho 9 dvojizbové a 3 jednoizbové) 

 

Byty postavené s podporou štátu (byty Družba a Nadabula) 

 počet bytov: 216 (z toho 62 trojizbové, 84 dvojizbové, 58 jednoizbové, 7 dvojizbové 

bezbariérové, 5 jednoizbové bezbariérové) 

 

Prehľad pridelených bytov - rok 2017 

 Typ bytu Počet bytov spolu 

o
b
ec

n
é 

b
y
ty

 

 

malometrážne  72 3 

s nižším štandardom  41 0 

v domoch s nižším štandardom 6 0 

Šafárikova 101 12 0 

byty v odpredaných byt. domoch 1 - 

b
y
ty

 

p
o
st

av
en

é 

s 
p
o
d
p
o
ro

u
 

št
át

u
 

 

Družba - 1 izbové 58 7 

Družba - 2 izbové 78 7 

Družba - 3 izbové 62 2 

Družba - bezbariérové 12 1 

Nadabula - 2 izbové 6 0 

 SPOLU 348 20 
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Výstavba 

 

Banícky orloj  navrhol Akad. sochár Dezider Köves.  Keďže aj na tomto pamätníku zub času 

zanechal svoj odkaz, mesto Rožňava sa rozhodlo zatraktívniť nielen fontánu a kahance, ale aj 

ich blízke okolie a vytvoriť tak pre občanov novú oddychovú zónu. Oprava fontány a orloja 

zahŕňala  aj vodovodné inštalácie, nakoľko bola spustená fontána s tromi prúdmi vody, ktoré 

vo večerných hodinách sú osvetlené. Samotné kahance a ich podložie boli očistené, nijak sa do 

nich nezasahovalo. Okolie fontány skrášlili novými kvetináčmi a lavičkami. Celkové náklady  

na opravu boli cca 31 000 eur. Slávnostné spustenie fontány sa uskutočnilo počas Dní mesta 

v mesiaci september. Z mestskej kasy išlo na opravu 25 000 eur a a sponzori pridali do 7 000 

eur.  

 

 

Útvar hodnoty za peniaze (UHP) na Ministerstve financií SR v polovici júla označil 

pokračovanie výstavby rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa smerom na Lučenec, Rimavskú 

Sobotu, Rožňavu a Košice za nerentabilnú. Napriek tomu po rokovaní koaličnej rady 8. augusta 

informoval premiér Robert Fico, že všetci traja predsedovia vládnych strán  sa jednoznačne 

prihlásili k tomu, že musia splniť záväzok z programového vyhlásenia vlády pokračovať vo 

výstavbe R2 zo Zvolena do Košíc.  

 

 

 

Politický a verejný život 

 

Dňa 5. apríla bola mestu Rožňava doručená petícia občanov, v ktorej žiadajú, aby sa 

problematika umiestňovania telekomunikačných zariadení a vysielačov mobilných operátorov 

riešila pri najbližšej zmene územného plánu mesta a zadefinovali sa regulatívy a zásady ich 

umiestňovania na území mesta Rožňava. petíciu prerokovalo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

dňa 27. apríla a petícii občanov vyhovelo. Zapracovanie požiadaviek občanov pri otvorení 

územného plánu bolo riešené odborom výstavby a ďalšími kompetentnými osobami.  

 

 

Mesto Rožňava oznámilo občanom mesta, že od 2. októbra na Matričnom úrade v Rožňave 

bolo spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Integrované obslužné miesto 

občana uľahčuje vybavovanie úradných záležitostí, ponúka prístup k elektronickým službám 

štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod jednou strechou. Na 

jednom mieste občan môže vybaviť: výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra ako 

aj výpis z registra trestov. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami 

použiteľnými na právne účely.  

 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizoval v roku 

2017 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) 



34 
 

v domácnostiach a u jednotlivcov. Zisťovanie sa uskutočnilo 20. apríla a cieľom tohto 

štatistického zisťovania bolo zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými 

a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva, 

schopnosť využitia týchto technológií.  Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 

vybraných takmer 160 obcí, medzi nimi aj mesto Rožňava. Výsledky zisťovania IKT slúžia na 

posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri 

medzinárodnom porovnávaní.  

 

 

Do  projektu európskych štatistických zisťovaní sa zapojila aj Slovenská republika, a to 

zisťovanie o príjmoch  a životných podmienkach domácností (EU SILC). Zisťovanie sa 

uskutočnilo 10. mája 2017 a cieľom tohto projektu bolo vytvoriť spoločný rámec na 

systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach 

domácností. Jeho realizáciou sa získal harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni 

a štruktúre chudoby asociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje 

z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale 

i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie. Na Slovensku bolo do 

zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mesto Rožňava.  

 

 

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 boli vyhlásené 

voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na 4. novembra 2017. Súhrnné 

výsledky hlasovania za Slovenskú republiku: počet volebných okrskov – 5 968, počet a podiel 

odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií – 5 968 (100%), počet voličov 

zapísaných v zozname voličov – 4 500 142, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 

a účasť – 1 348 114 (29,95%), počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku – 1 347 550 

(99,95%). Rožňavský okres mal volebný obvod č. 8, zúčastnených na voľbách  - 11 656 

občanov, čo je 24,06 %. Predsedom Košického samosprávneho kraja sa stal Rastislav Trnka 

s počtom hlasov 59 599 (37,80%). Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa dostal 

aj Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava s počtom hlasov 2 340. Stal sa tretím najúspešnejším 

kandidátom v Rožňavskom okrese a navyše tak obhájil mandát spred štyroch rokov. Na 5 

poslaneckých miest kandidovali ľudia z trinástich politických strán. Z rožňavského okresu na 

prvom mieste s najväčším počtom hlasov 3 118 bol MUDr. Attila Anna, ďalej s počtom hlasov 

2 752 György Nagy, 2 340 Pavol Burdiga, 1 886 Ing. Štefan Bašták a 1733 hlasov získal Karol 

Horník.  

 

 

Potravinová pomoc poskytovaná v rámci Operačného programu Fond európskej pomoci pre 

najodkázanejšie osoby bola poskytnutá aj v októbri 2017. Cieľovou skupinou sú osoby, ktorým 

je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok). 

Koneční príjemcovia potravinových balíčkov sú určení na základe údajov Úradu sociálnych 

vecí a rodiny nasledovne: rodina s nezaopatreným dieťaťom/deťmi, ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi (PvHN), a príjemca  PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný 

dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý 
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nemá príjem zo zárobkovej činnosti sekundárne, ktorý je invalidný dôchodca a nemá príjem zo 

zárobkovej činnosti a iné osoby, ktoré sú v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej 

situácii na základe posúdenia poverenej osoby.  

 

 

V dňoch 16. – 22. októbra došlo k presunom vojenskej techniky spojeneckých armád cez 

územie Slovenska. Celkovo išlo o 16 cestných presunov zahraničných vojsk. Predovšetkým 

išlo o poľských vojakov s technikou, ktorí sa vracali z kurzu NATO MIOTC z Grécka. 

Prebiehal aj presun techniky Ozbrojených síl SR na trase Rožňava a Zemianske Kostoľany 

a dvoch železničných transportov s technikou slovenských vojakov.  

 

 

 

Pietne akty 

 

72. výročie oslobodenie mesta Rožňava 

 

V kalendári je vyznačených množstvo významných 

dní a udalostí. Niektoré pripomínajú tie najtemnejšie 

chvíle, iné pripomínajú výročia plné šťastia a radosti. 

Medzi jeden z najvýznamnejších dní v 

histórii Rožňavy určite patrí aj 23. január 1945. Na 

Námestí baníkov v Rožňave sme si v tento deň 

pripomenuli 72 rokov od významnej udalosti, ktorá 

obrátila dni neistoty, bolesti a strachu na dni 

uvoľnenia a radosti zo slobody. Prítomní účastníci 

pietneho aktu spomienkovými vencami či kyticami kvetov vzdali hold všetkým povstalcom, 

vojakom Červenej armády a 4. rumunskej armády, ktorí mali zásluhy na oslobodení nášho 

mesta. 

 

 

Karol Jaromír Erben sa vyjadril, že národ je dovtedy národom, dokiaľ sa 

stará o svoje pamiatky. Či už ide o duchovné pamiatky, alebo tie 

hmatateľné, nemali by sme zabúdať na podobné momenty našej histórie, 

lebo iba keď poznáme vlastnú históriu a chceme sa z nej poučiť, tak 

môžeme napredovať. 

 

 

 

 

 



36 
 

 

11. výročie od leteckej tragédie pri maďarskej obci Hejce 

Dátum 19. január 2006 sa navždy zapísal čiernym 

písmom do dejín Slovenska. Po úspešnej mierovej misii 

v Kosove sa slovenskí vojaci vracali do rodného 

domova, keď na kopci Borsó v maďarskej obci Hejce 

došlo k tragickej udalosti. O život tam prišlo 42 

slovenských vojakov, medzi ktorými boli aj dvaja 

Rožňavčania – rtn. Peter Komora  a práp. Ondrej Keszi.  

Na rožňavskom cintoríne sa každoročne pri hroboch 

menovaných profesionálnych vojakov koná pietny akt 

so všetkými poctami, pretože práve týmto spôsobom si 

chce mesto Rožňava uctiť pamiatku vojakov, ktorí 

zahynuli pri najväčšom leteckom nešťastí v histórii 

Ozbrojených síl SR. Primátor mesta Pavol Burdiga, 

vojaci vojenských útvarov v Rožňave a zástupca OV 

a ZO protifašistických bojovníkov partizána Tótha 

v Rožňave vzdali padlým vojakom hold položením 

kytíc na hroby, zapálením sviečky a tichou spomienkou 

na ich krátky, ale statočný život.   
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Koniec druhej svetovej vojny - Deň víťazstva nad fašizmom 

8. máj - dátum, na ktorý dejiny nikdy nezabudnú 
  

Dňa 9. mája 2017 sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov, ktorým si prítomní pripomenuli 

ťažko vybojovanú slobodu aj na úkor životov – životov našich hrdinov, ktorí nebojácne povstali 

a bránili so zbraňou v ruke svoju vlasť, svoj 

národ, svoju hrdosť. Uctiť pamiatku miliónov 

ľudí prišiel za Mesto Rožňava primátor mesta 

Pavol Burdiga, prednostka MsÚ JUDr. Erika 

Mihaliková, zástupca primátora Mgr. Dionýz 

Kemény, poslanec MZ Ing. Ján Lach, ale 

taktiež zástupcovia príspevkových organizácií 

mesta, Okresného úradu, vojska, členovia 

rôznych organizácií ako i samotní občania. 

  

 

 

29. august – 73. výročie Slovenského národného povstania 

udalosť, ktorá patrí k najväčším protifašistickým povstaniam v Európe. 

 

SNP – Slovenské národné povstanie. Tri slová – avšak pre náš slovenský národ historicky veľmi 

významné. V tento deň s veľkým D si celé Slovensko pripomínalo hrdinov našej vlasti, ktorí 

i za cenu svojho života povstali a bojovali za svoju slobodu – slobodu nášho národa.   

Vzdať hold všetkým padlým vojakom bol i primátor 

mesta Rožňava Pavol Burdiga s prítomnými hosťami dňa 

28. 8. 2017 pri pamätníku partizána Tótha v parku na 

Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. V príhovoroch 

pripomenuli odvahu a zdatnosť povstalcov, ich 

odhodlanosť a nebojácnosť postaviť sa nepriateľom, 

nacionalisticky chrániť svoju krajinu, svoje rodiny...  

 

 

Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých 

Nie je mŕtvy ten, na koho je stále živá spomienka... 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
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Dňa 1. 11. 2017 pietny akt na mestskom 

cintoríne otvoril svojim príhovorom primátor 

mesta p. Pavol Burdiga a Mgr. Árpád Laco, 

ktorý predniesol príhovor v maďarskom 

jazyku. Po slávnostných príhovoroch 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. Primátor mesta s prítomnými si uctil pamiatku položením 

kvietkov a zapálením sviečky aj bývalým starostom, primátorom, predsedom MsNV ako 

i kronikárom mesta.  

 

Deň vojnových veteránov si kvetmi vlčích makov, zvonením kostolných zvonov i položením 

vencov pripomenuli aj v Rožňave dňa 10. 11. 2017 o 11.11 hodine. Na rožňavskom cintoríne 

si zišli predstavitelia mesta, vojenských útvarov v Rožňave, Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov ako i študenti stredných škôl. Ozbrojené sily SR si každoročne 

pripomínajú dátum 11. november „Deň vojnových veteránov“, pretože 11. novembra 1918 

o 11. hodine a 11 minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo 

Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na bojisku pri belgickom meste Ypres 

vznikla báseň, v ktorej sa spomínali vlčie maky – a tie sa stali neskôr symbolom vojnových 

veteránov. Pri tomto meste bol prvýkrát použitý chlór ako chemická bojová látka.  

Pre vojakov z rožňavskej posádky - raketometný oddiel i prápor radiačnej, chemickej 

a biologickej ochrany však má spomínaný dátum aj iný rozmer, nakoľko v prvej svetovej vojne 

bolo prvýkrát masovo použité delostrelectvo, ako aj chemické bojové látky.  

 

 

Polícia 

 

 

Prehľad o nápade trestných činov a ich objasňovaní v územnom obvode OO PZ Rožňava za 

obdobie roka 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím  roka 2016. 

Útvar OO PZ 

Rožňava 
Aktuálne údaje 

Nápad trestných činov 2017 405 

2016 452 

Rozdiel -47 
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Z toho objasnené trestné činy 2017 291 

2016 309 

Rozdiel -18 

Objasnenosť TČ v % 2017 71,85 

2016 68,36 

Rozdiel +3,49 

Dodatočne objasnené TČ 2017 39 

2016 45 

Rozdiel -6 

Odhalené TČ 2017 82 

2016 79 

Rozdiel +3 

Zadržaný páchateľ na mieste TČ                 2017 62 

                                                                     2016   63 

Rozdiel -1 

 

 

Prehľad o nápade priestupkov  a ich objasňovaní na OO PZ Rožňava za obdobie roka 2017 

 s porovnaním rovnakého obdobia roka 2016. 

 

Útvar OO PZ 

Rožňava 
Aktuálne údaje 

Priestupky spolu 2017 1630 

2016 1668 

Rozdiel -38 

Objasnenosť priestupkov v % 2017 90,31 
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2016 90,59 

Rozdiel -0,28 

Priestupky proti majetku 2017 428 

2016 351 

Rozdiel +67 

Počet objasnených priestupkov proti 

majetku 

2017 275 

2016 210 

Rozdiel +65 

Objasnenosť priestupkov proti majetku v 

% 

2017 65,79 

2016 59,83 

Rozdiel +5,96 

 

 

Deň polície, bezpečnostných a záchranných zložiek 
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 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave 

v spolupráci s  Mestskou políciou  Rožňava a 

s mestom Rožňava, Hasičským a záchranným 

zborom Rožňava a vojenskými útvarmi 

Posádky  Rožňava zorganizovali v rámci dní mesta 

Rožňava dňa 19. septembra 2017 na Námestí 

baníkov v Rožňave pútavé dopoludnie pod názvom: 

„Deň polície, bezpečnostných a záchranných 

zložiek“. Počas tohto podujatia bola prezentovaná 

technika a výzbroj uvedených zložiek, no 

prítomných zaujali najmä atraktívne dynamické 

ukážky činnosti policajných psovodov, sebaobrana 

vojakov, zásah „kukláčov“ pri prepade banky a záverečnou „čerešničkou na torte“ bola 

prezentácia činnosti jazdnej polície. 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava (DHZ) 

 

Dobrovoľní hasiči z nášho mesta i okresu aktívne zasahujú počas lesných požiarov a 

prívalových dažďov podľa potrieb Krajského riaditeľstva HaZZ, a to bez nároku na honorár. 

Vidieť ich môžeme aj na rôznych kultúrnych podujatiach, kde dohliadajú na protipožiarnu 

bezpečnosť. V roku 2017 mali 4 výjazdy, z toho 2 ma území mesta a 2 v katastri Gemerská 

Poloma. Prvým v marci bol výjazd ma Útulnú ulicu k požiaru trávnatého porastu. V máji 

osádka 2+1 bola vyslaná k výjazdu na Kyjevskú ulicu, kde prívalový dážď zatopil parkovisko 

za podnikateľským inkubátorom a ohrozoval majetok – motorové vozidlá občanov. V auguste 

a septembri členovia DHZ v spolupráci s ďalšími desiatkami dobrovoľných a profesionálnych 

hasičov pri rozsiahlom lesnom požiari v katastri Gemerská Poloma. V priebehu celého roka 

2017 sa členovia súťažného družstva pripravovali aj na súťaže a zúčastnili sa na šiestich 

pretekoch. Mesto Rožňava a DHZ Rožňava podali v sledovanom roku aj projekt na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – garáž za radnicou. Okrem garáže by boli na spoločnej 

adrese aj spoločenské priestory. Z dotácie sa im podarilo vylepšiť súťažné čerpadlo a v tom 

istom roku podali  žiadosť aj o nové vozidlo. Hliadky DHZ sú vždy prítomné a odborne 

vyškolené na druh činnosti, absolvujú školenia a výcviky.  

 

 

Školstvo, aktivity / podujatia 

 

Pod správu a financovanie mesta Rožňava patria materské školy vrátane školských jedální pri 

materských školách (MŠ): MŠ ulica pionierov, Ernesta Rótha, Kyjevskej, Krátka, Vajanského 

a Štítnickej. Pri spojenej škole  ako organizačná zložka patrí aj materská škola. Z rozpočtu 

mesta je financovaná aj MŠ evanjelická. Mesto je zriaďovateľom základných  škôl (ZŠ): ZŠ 

zlatá, ZŠ pionierov, ZŠ akad. Jura Hronca, Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským 
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vrátane MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Základnej umeleckej školy, Centra voľného 

času, ktoré bolo k 31. 12. 2017 zrušené. Na území mesta pôsobí aj 5 stredných škôl, ktorých je 

zriaďovateľom Košický samosprávny kraj, a to: Stredná zdravotnícka škola – EKI, Stredná 

odborná škola technická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium P. J. Šafárika, 

Obchodná akadémia a stredná škola, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy 

Komenského 5. V meste pôsobí aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

 

 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava k 15. 9. 2017 

Materská škola  pionierov E. Rótha Kyjevská Krátka Vajanského Štítnická s VJM spolu 

Počet žiakov 38 117 128 37 57 128 31 536 

 

Cirkevná materská škola k 15. 9. 2017 

Materská škola  Evanjelická cirkevná MŠ spolu 

Počet žiakov 59 59 

 

 

V roku 2017 pracovalo v základných školách 177,3 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) 

prepočítaný počet zamestnancov, z toho 137,8 pedagogických a 38,7 nepedagogických. 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú vo vlastných priestoroch. 

Základná škola akad. Jura Hronca má pre vozíčkarov bezbariérový  prístup na jednotlivé 

poschodia.  

 

 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava k 15. 9. 2017 

Základná 

škola  

Zlatá  Akad. J. Hronca Pionierov J. A. Komenského spolu 

Počet žiakov 680 417 590 287 1 974 

 

 

Cirkevné základné školy k 15. 9. 2017 

Základná 

škola  

Katolícka ZŠ sv. Jána 

Nepomuckého 

Reformovaná cirkevná 

škola s VJM 

spolu 

Počet žiakov 116 164 280 

 

 

Centrum voľného času v Rožňave pripravilo 22. júna vyhlásenie výsledkov súťaže Škola roka 

v rámci Rožňavského okresu. V rámci nej sú hodnotené školy za účasť a za dosiahnuté 

umiestnenia v okresných súťažiach. Na prvom mieste v predmetových olympiádach sa 

umiestnila Základná škola akad. Jura Hronca v Rožňave, druhé miesto obsadila Základná škola 

Ulica pionierov 1 v Rožňave a tretie miesto získalo Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave. 

v športových súťažiach prvé miesto získala Základná škola akad. Jura Hronca v Rožňave, druhé 

miesto Základná škola Zlatá v Rožňave a tretiu priečku obsadila Základná škola Ulica 

pionierov 1 v Rožňave.  
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Základná škola na Ulici pionierov 

bola v marci vybratá za rožňavský 

okres do projektu Športová akadémia 

olympijského víťaza a majstra sveta. 

Bol to jedinečný celoslovenský 

projekt pre deti predškolského 

a mladšieho školského veku s cieľom 

na vytvorenie a zdokonaľovanie 

pohybového základu u detí pomocou 

všestrannej atletickej prípravy. 

Ambíciou  Športovej  akadémie 

Mateja Tótha bolo ponúknuť novú 

celoročnú aktivitu pre najmenších s prepracovanou tematikou a jedinečným tréningovým 

procesom. V období od 29. marca do 31. augusta sa mohol ktokoľvek zapojiť a behať za školu 

v bežeckej aplikácii. Z každého kraja vzišli tri víťazné školy. Základná škola Ul. pionierov 

v Rožňave získala pre 20 žiakov bezplatné tréningy v školskom roku 2017/2018 a špeciálne 

navrhnutú sadu pomôcok. Slovenský olympionik  Matej Tóth 10. októbra odovzdal na 

základnej škole  Certifikát Športovej akadémie M. Tótha.  

 

 

V priestoroch učební materskej školy Spojenej školy na Komenského ulici v Rožňave sa 29. 

septembra uskutočnilo predstavenie pilotného projektu Ikatika, čo je inovatívna výučba 

s použitím dvojjazyčného digitálne vzdelávacieho procesu. Projekt predstavil štátny tajomník 

ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák spolu s riaditeľkou odboru 

výchovy a vzdelávania národnostných menšín  Máriou Prékop a zástupkyňa riaditeľky pre 

materskú školu Gabriella Szentpétery. Cieľom projektu bola možnosť uplatnenia inovatívnych 

foriem menšinového vzdelávania deti. Bol určení deťom a žiakom z 30 vybraných materských 

škôl a nultých základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym.  

 

 

V poradí už siedmy ročník podujatia Správna voľba povolania – príležitosť k úspech sa konal 

predposledný októbrový týždeň v piatich mestách Košického samosprávneho kraja (KSK). 

Jeho cieľom bola prezentácia možností vzdelávania sa na stredných školách. Jedným z miest 

bola aj Rožňava. Spolu s KSK sa v roku 2017 zhostila Stredná odborná škola technická 

v spolupráci s Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny. Pre deviatakov nielen z rožňavských 

základných škôl si zástupcovia všetkých stredných škôl z rožňavského okresu pripravili pútavú 

prezentáciu a množstvo informácií o študijných odboroch na školách, ktorej cieľom bolo aj to, 

aby žiaci neodchádzali z regiónu, ale mali možnosť výberu z odborných škôl z regiónu. 

 

 

Obchodná akadémia, bývalá stredná ekonomická škola v roku 2017 oslávila 50. výročie svojho 

založenia. Počas 50 rokov školu ukončilo vyše päťtisíc absolventov, ktorí aj v súčasnosti 
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zastávajú významné miesta v ekonomických pozíciách. V začiatkoch, keď škola nemala svoju 

budovu, zakladatelia školy pán Martin Kriak a pán Martin Milan Elexa museli vynaložiť veľké 

úsilie, aby sa škola usilovne rozvíjala. Vybudovaním školy v roku 1970, školského internátu 

a kotolne v roku 1986 a prístavby školy s telocvičňou sa podmienky zlepšili. Škola bola prvou 

obchodnou akadémiou na východe Slovenska, ktorá zaviedla bilingválne štúdium v odbore 

obchodná akadémia. Práve tento odbor štúdia ponúka žiakom nadštandardné aktivity. Vedenie 

školy spolu s učiteľmi presadzuje vzdelávanie praxou, v rámci čoho sa prehlbuje vzájomná 

komunikácia mladých ľudí z rôznych krajín Európy.  

 

 

Materská škola Ernesta Rótha podporuje všestranný rozvoj detí prostredníctvom zážitkového 

učenia, a tak v posledný novembrový týždeň realizovali projekt Zelenej záhrady pod Mount 

Ernestom. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu životného prostredia, 

zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu estetickej funkčnej a zdravotnej hodnoty školy, a tak areál 

školy tvoria po novom hracie zóny, ktoré sú navzájom poprepájané a skrášlené výsadbou 

drevín, kríkov a kvetov.  

 

 

Slovenskí piataci, ktorí vypĺňali zadania v Testovaní 5 známe ako monitor 22. novembra, 

dosiahli v testoch z matematiky priemernú úspešnosť  64,7 % a v slovenskom jazyku 

a literatúre 62,8 %. Vyplývalo to z výsledkov testovania, ktoré na tlačovej konferencii 

zverejnila riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Oproti testovaniu  

v roku 2016 nastala zmena, testy školáci vypĺňali len v papierovej forme, elektronická verzia 

sa v roku 2017 nekonala. Okres Rožňava obsadil v úspešnosti z matematiky v rebríčku 79 

okresov priečku s číslom 75. V  našom  okrese písalo test 518 žiakov a ich priemerná úspešnosť 

bola 48,4 %.  

 

 

 

Kultúra, kultúrne, mládežnícke a spoločenské aktivity 

 

Služby v oblasti kultúry občanom mesta poskytujú verejné kultúrne inštitúcie zastúpené 

Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave, Baníckym múzeom v Rožňave 

a Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave. V meste pôsobí kvalitné profesionálne 

divadlo, 16 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 2 mládežnícke organizácie. Pod záštitou väčšiny miestnych kultúrnych 

organizácií sa uskutočňujú pravidelné i nepravidelné kultúrno-spoločenské, zábavné podujatia 

pre mládež a dospelých. 
  

Profesionálna kultúra: Mestské divadlo Actores Rožňava – neštátny subjekt. 
  

Mesto Rožňava v rámci svojich možností každoročne poskytuje športovým klubom 

a spoločenským organizáciám z rozpočtu mesta Rožňava na rozvoj športu a kultúry finančnú 

dotáciu schválenú mestským zastupiteľstvom (MZ). Na rok 2017 MZ uznesením č. 9/2017 zo 

http://www.roznava.sk/mestske-divadlo-actores-roznava
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dňa 23. 2. 2017 schválilo v rozpočte mesta finančnú čiastku vo výške 30 tis. €. Keďže bolo 

v záujme mesta Rožňava, aby kluby a organizácie prosperovali, rozhodlo sa  ich ešte finančne 

podporiť a vyčlenilo na dofinancovanie ďalších 30 tis. € jednotlivým subjektom maximálne do 

výšky požadovanej dotácie na rok 2017.   

 

Február 

13. februára sa v Dome tradičnej kultúry Gemera Rožňava uskutočnilo astronomické 

multimediálne podujatie. Príležitosťou na stretnutie priaznivcov astronómie bolo slávnostné 

odovzdanie nového astronomického ďalekohľadu, ktorý Gemerskému osvetovému stredisku 

daroval Rotary klub Rožňava. S týmto teleskopom je výborné pozorovanie všetkých objektov 

slnečnej sústavy, prstence Saturnu, Galileove mesiace, Veľkú červenú škvrnu Jupitera. 

Pozorovanie objektov mimo slnečnej sústavy nebolo nikdy jednoduchšie, viditeľné sú objekty 

hlbokého vesmíru ako napr. hmloviny, hviezdokopy či iné galaxie. Tento teleskop má výborné 

využitie aj v astrofotografii.  

 

Marec 

8. marec – Medzinárodný deň žien 

Mesto Rožňava v spolupráci  s Denným centrom v Rožňave pripravilo pre členov centra, Únie 

žien Slovenska, Domova dôchodcov a sociálnych služieb - Subsídium a Jednoty dôchodcov 

v Rožňave posedenie s bohatým 

kultúrnym programom. 

V príhovore sa primátor mesta 

Pavol Burdiga a člen denného 

centra Ján Sabó prihovorili 

prítomným ženám s úctou 

a vďakou. Vyjadrili sa o žene 

ako o nositeľke života a matke. 

Zaželali nielen prítomným, ale 

všetkým ženám pevné zdravie, 

aby sa nielen v tento deň, ale aj 

v ďalších nastávajúcich dňoch 

života mali čo najlepšie, 

najkrajšie, mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby ich pohoda, porozumenie 

a láska sprevádzali na každom kroku.   
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V kine Apollo  v Gemerskom osvetovom stredisku sa 17. marca konal medzinárodný festival 

dokumentárnych filmov Expedičná kamera 2017. Špeciálne len v Rožňave  uviedli v spolupráci 

s Fakultou dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici dokumentárny film 

Sparťan Rožňavčana  Gabriela Borzyho. Okrem hlavných snímok bolo vidieť aj bonusové 

filmy, ktoré ukázali pestrosť možných aktivít.  

 

Apríl  

Kino Apollo okrem svojho obvyklého programu prinieslo aj výnimočné projekcie. Jednou 

z nich bolo premietanie dokumentárneho filmu Sedem hriechov civilizácie za účasti jeho 

autorov Ľubomíra Viludu a Ivana Kršiaka, ktoré sa uskutočnilo 7. apríla. Príležitosť vidieť tento 

film v Rožňave bola jedinečná, pretože dokument dokončený v roku 2016 v tom čase putoval 

po svete a zbieral ocenenia na festivaloch. Prvé festivaly absolvoval ešte len v decembri 2016 

a už získal štyri ocenenia.  

 

Veľkonočné trhy sa v roku 2017 konali 10. - 12. apríla na Námestí baníkov. Námestie v týchto 

dňoch ožilo spevom, tancom, ale hlavne prezentáciou a predajom rôznych výrobkov aj od 

ľudových remeselníkov. S kultúrnym programom sa predstavili žiaci zo ZŠ Ulica pionierov. 

Žiaci ZŠ z Brzotína a spevácky zbor študentov Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave pod 

taktovkou Mgr. Evy Kardošovej a korepetítorky Márie Csobádyovej. Vystúpenia folklórnych 

súborov sa nekonali z dôvodu nepriaznivého počasia.  

 

Dňa 28. apríla o 17.00 napriek nestálemu 

daždivému počasiu členovia FS Dubina 

v Rožňave postavili máj. Ako to už býva 

zvykom, najprv folkloristi požiadali 

o povolenie na postavenie stromu samotného 

primátora Rožňavy. Podujatie bolo okorenené 

spevom žien aj mužov z Dubiny. Pred 

radnicou na Námestí baníkov sa krásny máj 

týči až do konca mesiaca máj. 

 

Máj 

Od roku 2011 je v Európe prvá polovica mája venovaná Európskym solárnym dňom, ktoré sa 

zaoberajú témou využívania nevyčerpateľnej slnečnej energie. Na kampani Európskych 

solárnych dní a propagácii využívania solárnej energie sa svojimi aktivitami podieľa aj 

hvezdáreň v Rožňave so svojou rozšírenou programovou ponukou. V dňoch 9. - 12. mája sa 

návštevníci mohli oboznámiť so spôsobom a možnosťami využívania bezplatného a 

neobmedzeného slnečného zdroja energie. V kupole hvezdárne mohli návštevníci odpozorovať 
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škvrny projekciou v reálnom čase. Cez prenosný chromosférický ďalekohľad bolo možnosť 

vidieť mimoriadne pulzujúci povrch Slnka. Praktickými ukážkami sprevádzal prítomných 

Radoslav Novysedlák.  

 

Pri príležitosti Dňa matiek dňa 11. mája v Subsídiu v Rožňave starší i mladší s dojatím a láskou 

spomínali na svoje dobré, starostlivé mamy, na trpezlivé a obetavé staré mamy. Ženám – 

matkám zamestnanci zariadenia pripravili bohatý kultúrny program bohatý na spev, tanec 

a dobrú hudbu, pri ktorej si mali možnosť aj zatancovať. V mene primátora mesta bol riaditeľke 

zariadenia odovzdaný košík plný voňavých kvetov, pripomínajúci farebnú voňavú lúku.  

 

Taktiež Deň matiek sa oslavoval v spoločenskej sále mestského úradu. Dňa 16. mája Denné 

centrum v spolupráci s mestom Rožňava pripravilo členkám klubu i Jednoty dôchodcov 

príjemné posedenie, ktoré sa nieslo v duchu hudby, 

tanca, spevu  a dobrej nálady. Zástupca primátora 

Mgr. Dionýz Kemény a predseda Jednoty dôchodcov 

na Slovensku Ing. František Kardoš vo svojich 

príhovor vzdali hold, úctu a vďaku všetkým matkám. 

Vystupujúce detičky rozdali prítomným ženám – 

matkám darčeky vyrobené deťmi materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré vyčarili 

úsmev a radosť na každej tvári.  

 

V slovenských múzeách sa 20. mája uskutočnil ďalší ročník podujatia Noc múzeí a galérií, ku 

ktorej sa s bohatým programom aktivít zapojilo aj Banícke múzeum v Rožňave. Zúčastnilo sa 

ho 552 návštevníkov. 

 

Jún  

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila už štvrté pokračovanie 

zaujímavého podujatia pre deti i dospelých s názvom Nerušte ma, čítam. Čítanie na verejnosti 

sa organizovalo aj tohto roku na Námestí baníkov. V budúcnosti chce knižnica spestriť 

a rozšíriť toto podujatie na nielen 

základné školy pôsobiace na území 

mesta, ale aj o základné školy z okresu. 

V tomto roku prišla čítať riaditeľka 

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

Monika Šeďová, zo Vzdelávacej 

agentúry EDA Barbora Droždiaková, 

riaditeľka Katolíckej základnej školy sv. 

Jána Nepomuckého Zuzana Lojková 
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a pani Magdaléna Fábiánová, ktorá dlhé roky pôsobila v školstve.   

 

Rožňavskí repperi Branči (Braňo Gonos) a Bordell (Janči Barbolič) 9. júna pokrstili nový 

album Zvuk času. Krstným otcom sa stal rocker Robo Ropko Šimko. V repe hrá sociálna 

tematika, denno-denné problémy, strasti ale aj radosti a súdržnosť na uliciach veľkú rolu, takže 

album je obrazom doby a je na ňom 17 skladieb.  

 

Hlavným dejiskom Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák boli aj v roku 

2017 Košice. Od 7. do 10. júna sa na 23. ročníku tohto jedinečného festivalu svojho druhu 

v Európe premietalo množstvo zaujímavých dokumentárnych filmov. V priestoroch Domu 

tradičnej kultúry Gemera v Rožňave bol 8. júna festivalový program poskladaný z filmov pre 

detského a mládežníckeho diváka v dopoludňajších hodinách a podvečer premietaním srbského 

filmu Mamarosch pre širokú verejnosť. Sprievodným programom bolo čítanie s deťmi a pre 

deti pod názvom Nerušte ma čítam, ktoré už po 4. krát zorganizovala Gemerská knižnica Pavla 

Dobšinského v Rožňave pod záštitou primátora mesta Pavla Burdigu. Súčasťou festivalu bolo 

aj oceňovanie najlepších filmov, na ktorom si cenu od rožňavského primátora mesta 10. júna 

v Košiciach prevzal Ruud de Bruin z Holandska za nórsky film Priekupníci z Osla.  

 

16. júna pripravilo Gemerské osvetové stredisko špeciálny Spevácky dom spojený s 

s tancovačkou. Andrea (Bursi) Rendošová učila prítomných spievať rôzne známe, ale aj 

neznáme rómske phurikane giľa (starodávne piesne) a neve giľa (nové piesne) Na speváckom 

workshope sa mohli dozvedieť viac o týchto piesňach. Do spevu a tanca hrala Muzika Milana 

Rendoša z Košíc. Po speváckej časti pokračovali v tancovačke, ktorú začali výučbou rómskych 

tancov z Petrovian a Sečovskej Polianky. Tanečný dom viedol známy a úspešný tanečník, 

choreograf Peter Vajda z Folklórneho súboru Borievka. 

 

V termíne od 17. do 21. júna pripravilo Gemerské osvetové stredisko 4. ročník letnej filmovej 

školy so zameraním na animáciu. Pod vedením skúsených lektorov  si účastníci dielne pozreli 

ukážky významných animovaných filmov. Mali sa možnosť naučiť pripraviť scenár, rôzne 

techniky animácie – plôškovú, kreslenú, plastelínovú, kriedovú a mohli si vytvoriť vlastný 

animovaný film. Aj počas predchádzajúcich ročníkov filmovej školy sa podarilo vytvoriť 

spoločnými silami animované filmy, ktoré získali priaznivé ohlasy divákov a ocenenia 

profesionálov aj na celoštátnej filmárskej súťaži Cinema. Zaujímavosťou filmovej školy bola 

možnosť naučiť deti a mládež úpravu obrázkov v grafickom editore, nahrávanie ruchov ako 

i montáž filmu.  
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Mesiac jún tradične patrí jubilantom Rožňavy. Tí skôr narodení svoje životné jubileá oslavovali 

v Dennom centre a v zariadení Subsídia v Rožňave. pre všetkých oslávencov bolo pripravené 

príjemné posedenie s kultúrnym programom za prítomnosti členov rodiny. V príhovore Mgr. 

Dionýza Keménya, zástupcu primátora mesta zazneli úprimné slová vďaky a úcty za ich 

doterajšiu prácu, skúsenosti a cenné rady, ktoré odovzdávajú ďalším a ďalším pokoleniam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilanti Denného centra v Rožňave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulácie oslávenkyniam v Subsídiu 
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Rožňavské kultúrne leto v roku 2017 začalo 21. júna Svetovým dňom hudby v spolupráci so 

ZUŠkou a  každú nedeľu pokračovalo so zaujímavým programom pre každého diváka - od 

najmenšieho po skôr narodených.  

 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila pre milovníkov dobrých kníh 

v rámci projektu Tajomstvá v literatúre vedomostnú súťaž Perly poznania, ktorá prebiehala od 

júna do konca októbra. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť informovanosť o slovenskej tvorbe, 

podporiť čítanie v každom veku. Súťaž Perly poznania bola zameraná na podporu rozvoja 

čitateľskej gramotnosti, zvyšovania vzdelanosti a informovanosti detí, mládeže i dospelých. 

Mala za úlohu netradičnými a kreatívnymi formami práce s knihou vytvoriť pozitívny vzťah ku 

knihe.  

 

Júl 

V druhom ročníku podujatí Rožňavského kultúrneho leta nechýbal ani pokus o zápis do 

Slovenskej knihy rekordov –  o najviac  ľudí v živej reťazi. Pokus o ustanovujúci rekord bol 9. 

júla úspešný, pretože do uzatvorenej živej reťaze sa na Námestí baníkov zapojilo 341 ľudí. 

Symbolicky tak spoločne objali odminantu nášho mesta renesančnú strážnu vežu. Z rúk Igora 

Svitka  za mesto certifikát prevzal primátor Pavol Burdiga.  

 

Na letné mesiace bola v Galérii Baníckeho múzea  inštalovaná výstava troch mladých 

talentovaných výtvarníčok z nášho regiónu – Alexandry Selmeciovej a Veroniky Trnečkovej 

z Rožňavy, ako aj Viktórii Zatrochovej z Drnavy, ktoré sa rozhodli žiť umeleckým životom, 

žiť tvorivo v neustálej inšpirácii. Výstava sa niesla v tomto duchu pod názvom ŽIŤ.  

 

Počas letných prázdnin pripravilo Gemerské osvetové stredisko v areáli rožňavskej hvezdárne 

premietanie letného kina. Už tradičné letné štvrtky sa nesú v spojení hviezd na filmovom plátne, 

ale aj hviezd na nočnej oblohe. Premietanie začínalo po zotmení a po skončení filmu bol 

pripravený odborný astronomický výklad aktuálnych úkazov na oblohe. Filmovo-

astronomických večerov sa uskutočnilo 9 s pestrou ponukou pre deti aj dospelých. 

Návštevníkov, prevažne obyvateľov Rožňavy, bolo vyše 900.  

 

August 

Medzinárodný maliarsky tábor Mlyn oslávil už svoje osemnáste narodeniny. Konal sa v dňoch 

4. – 12. augusta a otvorenie výstavy diel zúčastnených tvorcov sa v Galérii Baníckeho múzea 

uskutočnilo 15. septembra v rámci Dní mesta Rožňava. v roku 2017 sa tábora zúčastnilo 14 
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tvorcov zo Slovenska i partnerských miest Rožňavy. Umelcom vytvorili inšpiratívne prostredie 

a ateliér nainštalovali do historickej budovy kňažského seminára v areály Obchodnej akadémie.  

 

Dňa 30. augusta sa konala v Galérii Baníckeho múzea Komentovaná prehliadka v rámci 

vernisáže výstavy Andrej Dúbravský & Ryosuke Kurosaka – Rurálna  epopej. Prehliadku viedli 

kurátori výstavy Silvia L. Čúzyová a Noro Lacko. Poukázali predovšetkým na výtvarný 

fenomén autorov, ich vzájomný umelecký vzťah a podobnosti resp. kontrasty v ich dielach. 

Kurátorská dvojica týmto podujatím ukončila významný päťročný  cyklus Rožňavských radiál.  

 

September 

Rožňavské divadlo Actores začalo v septembri svoju 24. sezónu. Rozbehla ju rozprávkami ako 

napr. Ďurošík alebo Na zbojnícku nôtu, ktorá mala premiéru.  Mali pripravený do konca roka  

bohatý program ako pre deti, tak i dospelých.  

 

Banícke múzeum v Rožňave oslávilo svoje 115. výročie založenia. Výročie si pripomenuli  12. 

septembra v rámci Spomienkového popoludnia, venovaného tejto významnej kultúrnej 

inštitúcii. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní mesta Rožňava a Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva 2017. Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 z iniciatívy 

Boršodsko-gemerskej skupiny Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti, za 

podpory mesta Rožňava a finančných darov Františky a Dionýza Andrássyovcov. 

myšlienkovým tvorcom bol Gustáv Eisele, autor monografie gemerského baníctva, vtedajší 

riaditeľ baní na Železníku. Budova Bansko-hutníckeho múzea bola postavená v roku 1905 

podľa projektu rožňavských baní Alexandra Müllera. Objekt bol prvou účelovou budovou 

postavenou pre banské a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe.  

 

Za účasti desiatok ľudí sa konalo slávnostné spustenie fontány s baníckym orlojom dňa 12. 

septembra 2017. Spustenie obnovenej fontány s baníckym orlojom pripravilo mesto Rožňava 

v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, Gemerským baníckym spolkom Bratstvo a s OZ 

Rožňavskí permoníci. Súčasťou otvorenia bolo i divadelné predstavenie, ktoré priblížilo 

významné medzníky histórie nášho mesta. Samospráva mesta sa rozhodla tohto roku fontánu 

zrekonštruovať, a tak v rámci opravy bolo vymenené celé vnútro fontány, opravili sa svetlá, 

prívod vody a pribudli vodné prvky s osvetlením. V okolí fontány vznikla aj bezplatná wi-fi 

zóna. Okrem lavičiek pribudli kvetináče, odpadkové koše a boli vysadené nové stromčeky. 

Fontána sa automaticky zapne každý deň o šiestej hodine ráno a vypne večer o desiatej. Vždy 

o 14.00 hodine odohrá banícku hymnu, na znak ukončenia „šichty“ v bani. Posedenie pri 

fontáne poskytne Rožňavčanom príjemné odpočinutie a nostalgiu na našich ťažko pracujúcich 

predkov v bani. ZDAR BOH. 
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Po úspešnej výstave Poézia kameniny, venovanej výrobkom kameninovej manufaktúry 

v Rožňave pripravilo Banícke múzeum aj výstavu, ktorá prezentovala výrobky o niečo 

významnejšej manufaktúry v Muráni. Výstava Spomienka muránskej kameniny bola 

slávnostne otvorená 14. septembra.  

 

Dni mesta Rožňava s Rožňavským jarmokom sa konali počas troch dní 14. – 16. septembra. Na 

jarmok prišlo množstvo predávajúcich 

s rozličným tovarom. Rady stánkov 

s občerstvením pestrou ponukou rozšíril aj 

Gazdovský dvor pri Strážnej veži. V rámci Dní 

mesta sa predstavili amatérske aj profesionálne 

hudobné a tanečné skupiny zo Slovenska, 

Maďarska a Českej republiky, žiaci miestnych 

škôl, folklórne súbory a pripravené boli aj 

sprievodné programy. Vedenie mesta odovzdalo 

ceny najlepším športovcom a kolektívom mesta za rok 2016. Tieto dni sú už tradične organizujú 

aj stretnutia upevňujúce vzťahy medzi Rožňavou a jej partnerskými mestami.  
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Klub gemerskej paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku prezentoval svoju 

tvorbu v Moskve. Záujem o gemerskú paličkovanú čipku rastie. Svedčia o tom výstavy, ktoré 

prebehli v Poľsku či Maďarsku, ale aj v 

Moskve, v Slovenskom inštitúte, ktorý je 

súčasťou slovenskej ambasády v metropole 

Ruskej federácie. Vernisáž výstavy sa 

uskutočnila 19. septembra. Osobne sa 

zúčastnil aj veľvyslanec SR v Moskve pán 

Peter Priputen. Okrem trojice spomínaných 

výstav, boli diela čipkárok vystavené aj v 

Dome tradičnej kultúry Gemera v rámci 

Medzinárodného workshopu paličkovanej čipky, ktorý prebehol predposledný septembrový 

víkend. Ďalšiu výstavu čipiek čipkárky prezentovali začiatkom októbra v Košiciach. 

 

Zväz múzeí Slovenska v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave, Etnologickou komisiou 

Zväzu múzeí Slovenska a mestom Rožňava organizoval v priestoroch historickej radnice 

odbornú konferenciu pre odborných pracovníkov múzeí, vedeckých pracovísk, univerzít, 

vysokých škôl a ostatných záujemcov. V dňoch 19. – 20. septembra v rámci konferencie „XXI. 

Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácie“ vystúpilo s odborným 

príspevkom viac ako 20 účastníkov. Zámerom podujatia bolo zvýšiť odbornú úroveň 

pracovníkov múzeí a iných odborníkov v oblasti výskumu a prezentácie baníctva a sprístupniť 

odborné poznatky odborníkom a širokej verejnosti. Na konferencii okrem slovenských 

odborníkov vystúpili aj zahraniční kolegovia z Poľska a Maďarska.  

 

Nakoľko k druhej polovici septembra už 16 rokov patrí aj festival starej hudby Ars Antiqua 

Europae in Via Gothica, 22. septembra začal festival v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie 

v Rožňave. Pozvanie do Rožňavy prijali poľské flautové profesionálky, známe ako Bianco 

Fiore. V ich programe zazneli skladby zo 16. storočia. V  sobotu 23. septembra sa predstavil 

mužský spevácky zbor Sama Daxnera z Tisovca, ktorý koncertoval v Čečejovciach. 

V reformovanom kostole sa predstavila aj sólistka speváčka Marta Svobodová. V Dome 

tradičnej kultúry 24. septembra na poludnie koncertovali umelci v rámci Medzinárodného 

workschopu paličkovanej čipky a následne sa presunuli do Letohrádku Dardanely 

v Markušovciach, kde sa predstavili s koncertom Jesenné komorné kreácie. Slávnostné 

ukončenie projektu sa konalo v pondelok 25. septembra v Evanjelickom kostole v Štítniku.  
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Sála Mestského úradu patrila 28. septembra 

tancu. JASANIMA – Domov sociálnych 

služieb pripravila úvodný ročník tanečno-

pohybovej súťaže Tancuj srdcom. Svoje 

tanečné umenie ukázalo 64 súťažiacich 

z trinástich zariadení, ktoré sú v pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja. Klienti 

domovov sociálnych služieb predviedli 

tanečné vystúpenia rôznych žánrov i štýlov, 

spoločenské tance, folklór i moderné tance. 

Postihnutia sú rôzne a rôzne boli štýly 

a žánre tancov – a tak vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili, to bola pointa celého podujatia.  

 

Október 

Maliar József Baska síce takmer celý svoj život prežil v Maďarsku, k Rožňave a Gemeru ho 

však pútal vrelý vzťah. 11. októbra bola v V. budapeštianskom obvode odhalená pamätná 

tabuľa J. Basku. Pri tejto slávnosti nechýbali zástupcovia mesta. József Baska stál pri zrode 

partnerských vzťahov medzi Rožňavou a V. obvodom v Budapešti. Rovnako bol iniciátorom 

maliarskeho táboru Mlyn, ktorý má od roku 2017 v názve meno J. Basku. V rokoch 1997 – 

2011 bol spoluorganizátorom a účastníkom tohto tábora, ktorý realizovali spoločne samosprávy 

miest Rožňava a Budapest Belváros-Lipótváros. 

 

Banícke múzeum si dňa 22. októbra  pripomenulo 110. výročie úmrtia významného dejateľa 

mesta Rožňava, Dr. Arthura Maurera. Bol to výnimočný človek, ktorý sa veľa učil, veľa videl 

a veľa skúsil – bol polyhistor, mal rozhľad v mnohých vedných odboroch, v politike, kultúre, 

histórii aj v umení. Svoju prospešnú prácu často vykonával pod pseudonymom Dr. Csucsomi. 

Bol zakladateľom regionálnych novín Rozsnyói Hiradó (Rožňavský spravodaj) v roku 1877, 

ktorý sa stal na mnohé roky dôležitým zdrojom informácií nielen rožňavského, ale vtedajšieho 

župného verejného života. Nakoľko okrem iného aj rád športoval, bol zakladateľom 

rožňavského klziska.  

 

V mesiacoch október a november sa konal šiesty ročník úspešného múzejno-pedagogického 

programu Živé múzeum. Po gemerských krojoch, hrnčiarstve, modrotlači, pastierskom umení 

a košikárstve sa venovali zaujímavému svetu valchárov a súkenníkov a ich tradičnej technike 

plstenia a splsťovania.  

 

V septembri vydalo Banícke múzeum propagačnú brožúru Kameninová manufaktúra 

v Rožňave. brožúra poskytuje informácie o manufaktúre na výrobu kameniny v Rožňave, ktorá 

v meste pôsobila v rokoch 1810 – 1905. Prostredníctvom fotografií prezentuje pestrosť, krásu 
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a rôznorodosť výrobkov. Šestnásť stranová brožúra s textom v slovenskom a maďarskom 

jazyku je vzácnym zdrojom informácií k histórii priemyselnej výroby na území mesta Rožňava.  

 

November 

10. novembra v kine Apollo v Gemerskom osvetovom stredisku prebiehalo celovečerné pásmo 

špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstvách. „Predskokanom festivalu bolo 

premietanie nového filmu Pavla Barabáša Vábenie výšok, ktorý bol ako pocta slovenským  

vrcholovým horolezcom a ich výkonom na najvyšších štítoch našej planéty. V programe 

festivalu bolo starostlivo vybratých sedem filmov – finalistov zahraničných festivalov 

a novinky z domácej produkcie.  

 

23. ročník zimného festivalu sa uskutočnil 20.-25. novembra 2017 v Rožňave v spolupráci 

Gemerského osvetového strediska a mesta Rožňava. pre milovníkov folklóru a ľudových 

tradícií sa v rámci festivalového týždňa konali tvorivé dielne pre deti a workshopy pre 

dospelých. Venované boli modrotlači, zápästkovej technike, výrobe bičov a odlievaniu 

zvoncov, ale aj nárečovým hádankám a hrám. Atraktívna bola gastronomická dielňa, kde sa 

varili kapustové jedlá, vyrábali syrové výrobky a špeciality Rožňavského Bystrého. Na 

festivale účinkovali aj finalisti Zem spieva – Paľáčovci z Chrochote. Vyvrcholením festivalu 

bol galaprogram v divadelnej sále Obchodno-kultúrneho centra. V programe „Čo sa starí 

pamätajú, mladí zachovajú“ sa vystriedalo počas dvoch premiér 12 folklórnych kolektívov 

z Gemera. Festivalového programu sa počas celého týždňa zúčastnilo vyše 1 000 divákov 

a účastníkov, účinkujúcich bolo takmer 400. 

 

Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci so SNM Bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý 

Kameň organizovali v Galérii Baníckeho múzea výstavu Rozprávkové múzeum. Vernisáž sa 

uskutočnila 23. novembra. Výstava priblížila bábkarstvo so svojím svojbytným prejavom 

umelcov slovenskej moderny a ich tvorbu pre inštitucionálne bábkové scény. Posledná časť 

výstavy bola interaktívneho charakteru, ktorá pomohla návštevníkom zžiť sa s bábkou, naučiť 

sa vodenie bábky a zahrať si samotné bábkové divadlo.  

 

Dňa 28.11.2017 Denné centrum pripravilo v spolupráci s mestom Rožňava pri príležitosti osláv 

životných jubileí malé posedenie s kultúrnym programom. Vo svojom  príhovore zástupca 

primátora Mgr. Dionýz Kemény vzdal úctu a poďakovanie nielen jubilantom, ale všetkým 

prítomným, pretože si my mladší vážime  ich múdrosť a cenné rady a s úctou sa skláňame pred 

ich šedinami. Poprial im pevné zdravie a ešte veľa spokojných a šťastných rokov v kruhu 

svojich najbližších a priateľov. 
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V Dome tradičnej kultúry sa 30. novembra uskutočnila vernisáž spojená s rozhovorom známej 

výtvarníčky Jany Kušnírovej, ktorá odprezentovala svoju najnovšiu tvorbu na výstave s názvom 

Z rodného kraja v Dome tradičnej kultúry Gemera. Rodáčka z Betliara na súbore olejomalieb 

zachytila prostredie svojho rodného Betliara - obce, ale najmä turisticky vyhľadávaného 

Betliarskeho kaštieľa a malebné zákutia priľahlého parku.  Dominantným je obraz, ktorý je 

poctou rodu Andrássyovcov - gemerských mecenášov a dobrodincov, a ako hovorila autorka: 

„Tento obraz som symbolicky venovala rodine Andrássyovej, ktorá poznamenala moje životné 

smerovanie a život ľudí v tejto obci a zanechala neskutočné klenoty pre celé Slovensko." 

 

December 

 „Mikuláš“ a „Ježiško“ – v detských očiach dve 

najdôležitejšie osoby počas adventného mesiaca. A 

Mikuláš Rožňavu nesklamal ani tento rok. Hneď ráno 

navštívil so svojim rozprávkovým sprievodom primátora 

mesta Pavla Burdigu. Potom sa rýchlo ponáhľal za tými 

najmenšími do materských škôl. Nezabudol ani na detičky 

v Dome humanity.  No a večer si ho mohli užiť nielen deti, 

ale i dospelí, ktorí Mikuláša prišli pozdraviť na Námestie 

baníkov. Pred jeho príchodom všetkých prítomných rozveselila rozprávka členov Mestského 

divadla Actores. Potom nastala slávnostná chvíľa príchodu očakávaného  Mikuláša s pravou 
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bradou, ktorú mu zvedavé detičky veru nie raz potiahli. Tento rok však Mikuláš nebol len taký 

„obyčajný“ Mikuláš, pretože p. Štefan Gerža už 42 rokov rozsvecuje nielen vianočné 

stromčeky, ale aj očká malých detí.  

 

Námestie baníkov v dňoch 5. – 7. decembra ožilo vianočnými trhmi. Vianočné trhy začali 5. 

decembra tradičnou zabíjačkou priamo na námestí a príhovorom primátora mesta Pavlom 

Burdigom. Okrem množstva jarmočníkmi ponúkaných produktov sa deň viedol vo 

veselom kultúrnom duchu, ktorý  potešil všetkých prítomných.  

 

 

 

 

 

 

 

           Jarmočníci so svojim tovarom               Hudobno-zábavný večer so Ščambou 

 

 

Gemerské osvetové stredisko vydalo publikáciu  „Az utolsó túlélő“ (Posledný pozostalý), ktorá 

obsahovala spomienky posledného rožňavského Žida Tibora Ehrenfelda. Publikácia poukazuje 

na ľudský osud, ktorý nesie v sebe všetky krutosti 40-tych rokov 20. storočia. zároveň 

dokumentuje, ako sa život rodiny pána Ehrenfelda pod vplyvom mocenskej politiky daného 

obdobia zmenil, a ako medzitým stále sa stupňujúce napätie narušilo atmosféru pokojného 

mestečka. Publikáciu odprezentovali 14. decembra v Dome tradičnej kultúry Gemera. Súčasťou 

programu bolo aj premietanie prvého a jediného slovenského Oscarového filmu Obchod na 

Korze, ktorý si diváci mohli pozrieť v obnovenej premiére. Nielen téma je spoločná 

s publikáciou, ale aj obdobie, osudy ľudí a ďalšie súvislosti ho spájajú s Rožňavou. Pôvodne sa 

mal tento film natáčať v Rožňave, kde jeden z jeho autorov, scenárista a režisér Ján Kadár prežil 

svoje detstvo. Počas vojny bol rovnako pre svoj židovský pôvod väznený. Na jeho pamiatku je 

na priečelí budovy, v ktorej v Rožňave býval, umiestnená pamätná tabuľa.  

 

Primátor mesta dňa 19. decembra pozval ľudí bez domova na slávnostný obed s malým 

občerstvením do historickej budovy radnice. 

Nechýbal vianočný stromček, kultúrny program 

a počas príhovoru primátora mesta Pavla Burdigu 

veru ani slzy v očiach tých citlivejších. Po 

výbornom tradičnom obede – kapustnici, rezňi 

a zemiakovom šaláte si pochutnali na voňavej káve, 

pagáčikoch či chrumkavom jabĺčku. V balíčku ich 

čakalo teplé ale aj sladké prekvapenie. Možno si po 

celý rok neuvedomujú natoľko chýbajúcu rodinu 
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či domov, ako práve v tento deň, keď sa im primátor mesta prihovoril s vyjadrením, že tiež 

patria do tejto spoločnosti, je myslené aj na nich a podľa možnosti aj pomáhané. V očiach sa 

im odzrkadľovalo veľké ďakujeme.  

 

 

Šport, športové podujatia,  

 

Mesto Rožňava v rámci svojich možností každoročne poskytuje športovým klubom 

a spoločenským organizáciám z rozpočtu mesta Rožňava na rozvoj športu a kultúry finančnú 

dotáciu schválenú Mestským zastupiteľstvom v Rožňave. Na rok 2017 bola pre športové kluby 

schválená a poskytnutá finančná dotácia v celkovej výške 60 0000 €.  

 

Január 

 

Olympijský klub Gemer v spolupráci s Centrom voľného času v Rožňave usporiadali 24. 

januára preteky v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. Súťaž sa konala v lyžiarskom 

stredisku Július a celkovo sa prihlásilo 40 pretekárov zo siedmych základných škôl 

z rožňavského okresu. V úvode podujatia prebehol oficiálny olympijský ceremoniál. Po 

ukončení a vyhodnotení pretekov boli prví traja v každej kategórii odmenení medailami, 

diplomami a peknými plyšovými snehuliakmi. všetci  pretekári si odniesli domov účastnícky 

list, ktorý im bude pripomínať tento 1. ročník lyžiarskych pretekov O cenu snehuliaka.  

 

Stolným tenistom 

rožňavského TJ Geológ sa 

uplynulom kole extraligy 

28. januára podarilo uhrať 

zaujímavý výsledok. 

Zdolali prvé mužstvo 

skupiny o záchranu STK 

Rybník. Súperom patril 

v tabuľke skupiny prvé 

miesto, kým Rožňava bola 

posledná. Domáci síce 

prehrali v štvorhre, ale 

nakoľko mali v zostave 

Ľubomíra Leitnera, cítili 

šancu na body. Vedeli, že rozhodujúci je zápas Slováčika s jednotkou súpera Gajdošom, ktorý 

získal pre hostí druhý bod, no to bolo zo strany hráčov Rybníka všetko. Následne  keď Leitner 

zdolal Daniela Gogu, bolo o ich víťazstve rozhodnuté.  
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Aj keď hráči MFK Rožňava cestovali do Popradu na turnaj o Pohár primátora mesta 

v oklieštenej zostave, predviedli sa v dobrom svetle a dostali sa až do finále. Turnaj sa konal 

30. januára a získali druhé miesto. Rožňavský brankár zinkasoval najmenej gólov zo všetkých 

brankárov. V prvom zápase v skupine si rožňavskí starší žiaci počínali bravúrne. Víťazstvom 

16:0 nad Kežmarkom si získali pozornosť nielen divákov, ale i médií. V ďalšom zápase zdolali 

Levoču 7:2 a účinkovanie v skupine uzavreli výhrou 3:1 nad FK V Poprad. Do semifinále tak 

išli z prvého miesta. V ňom sa stretli s druhým celkom B skupiny FK R Poprad, odtiaľ sa dostali 

do finále. Stretli sa tam so súperom, ktorého v skupine zdolali, ale nakoľko boli v oslabení a 

„točili“ len siedmych hráčov, kým súper dvanásť, skončili na druhom mieste.  

 

 

Február 

 

Rožňavskí futbalisti si z Maďarska doviezli 8. februára cenné víťazstvo. V tom čase futbalisti 

mali už za sebou prvú polovicu prípravných zápasov a v poradí piaty odohrali v Miškolci (MR) 

mužstvo cestovalo v oklieštenej zostave – v kádri bolo 12 hráčov a jediným náhradníkom bol 

Michal Domik ml. trinásťročný talent si tak v premiére vyskúšal, aké je to hrať za áčko.  

 

 

Marec 

 

Desiaty ročník automobilovej súťaže pod názvom L Racing 10. Rally Rožňava sa uskutočnilo 

v dňoch 31- marca – 1. apríla 

2017. Jej jubilejný ročník na 

seba nechal čakať deväť rokov. 

Súťaže sa započítavali do 

kategórií: Majstrovstvá 

Slovenska v rally, 

Majstrovstvá Slovenska v rally 

historických automobilov 

2017, Slovenský Rally Pohár 

2017 a Rally Legend. Centrom 

súťaže bolo mesto Rožňava, 

riaditeľstvo súťaže bolo 

umiestnené v budove radnice, 

pred ňou bola umiestnená 

štartová a cieľová rampa.  
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Máj 

 

Olympijský klub Gemer  pripravil 15. mája pre deti základných škôl vedomostný kvíz zameraný 

na olympiády. V roku 2017 boli témou hry v Rio de Janeiro. Otázky boli zamerané 

predovšetkým na úspechy slovenských športovcov. Pripomenuli si aj olympijské zlato atléta 

Mateja Tótha. Pripomenuli si aj vodákov Škantárovcova nezabudli ani na atlétky Janku a Danku 

Velďákové. Súťaže sa zúčastnilo osem trojčlenných tímov a víťazom sa stali žiaci ZŠ akad. 

Jura Hronca v Rožňave.  

 

 

Zaujímavá akcia sa odohrala 25. mája na Námestí baníkov, kde si 14 detí zo šachového krúžku 

zahralo šachy na veľkej 4x4 metrovej šachovnici. Sily si zmerali so šachistami z MŠK Rožňava. 

Partie zo skúsených šachistov proti deťom bola zaujímavá skúsenosť. Pridalo sa k nim aj 

množstvo iných detí, ktoré šach obľubujú.  

 

 

 
 

 

Európsky futbalový týždeň špeciálnych olympiád už roky nachádza podporu aj v Rožňave. 

Mentálne, zdravotne i sociálne znevýhodnení športovci podporení zdravými sa 30. mája stretli 

už po 17.-krát na turnaji v Unifikovanom futbale. V roku 2017 pri organizácii podal pomocnú 

ruku MFK Rožňava, na ihrisku ktorého sa zápasy odohrali. O slávnostný výkop sa postaral 

štatutár MFK Rožňava Michal Domik. Cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť týmto 

hendikepovaným  športovcom a ich zdravým partnerom možnosť rozvíjať svoje schopnosti 

a zručnosti, upevňovať zdravie, sebavedomie, prežiť pocit spolupatričnosti, upevniť či 
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nadviazať priateľstvá, pomôcť prekonávať bariéry a prispieť tak k integrácii postihnutých detí 

do spoločnosti.   

 

 

Jún 

 

17. júna sa v sále OKC zišli siloví trojbojári na medzinárodných majstrovstvách Slovenska. Na 

šampionáte  štartovala viac ako stovka pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky,  

Poľska a Maďarska. Súťažilo sa o tituly v silovom trojboji a mŕtvom ťahu a v tlaku na lavičke. 

Kristína Huttová z klubu Calisto Dobšiná zvládla v trojboji vo váhe nad 75 kg RAW 450 kg,  

v drepe to bolo 160 kg, v tlaku 82,5 kg a mŕtvom ťahu 217,5 kg. slovenský rekord prekonala 

hneď v prvom pokuse a potom to už len zlepšovala. Slovenský rekord pridal aj ďalší člen  

dobšinského klubu Marek Lipták. Vo váhe do 125 kg RAW zdolal v tlaku 220 kg. v trojboji to 

bolo 820 kg. súťaž mala peknú úroveň, taký lifterský drajv, kde sa zišla taká špička  Slovenska. 

O kvalite podujatia svedčí aj to, že v tento deň boli slovenské rekordy zlepšené až 28 krát.  

 

 

Dňa 21. júna sa uskutočnila pod záštitou mesta Rožňava ukážka činnosti Klubu Športovej 

Kynológie Slovakia v Rožňave, určená žiakom ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave. cieľom 

podujatia bolo priblížiť týmto žiakom základné pojmy, činnosti a povinnosti, s ktorými sa 

denne stretáva každý majiteľ psa, ako i hlavnú myšlienku udržiavania čistoty životného 

prostredia od psích exkrementov v meste a trávnatých plochách sídlisk mesta. Ukážky sa 

zúčastnilo 9 psovodov so svojimi psami, ktorí deťom priblížili cviky základnej poslušnosti, 

socializácie a obrany.  



62 
 

 

Júl 

 

Basketbalový klub Športom proti drogám usporiadal 1. augusta už tretí ročník Basketbalového 

maratónu.  Zápas medzi žltými a modrými sa začal ráno o deviatej a trval do siedmej večer. 

Vystriedalo sa na ňom takmer osemdesiat hráčov a hráčok všetkých vekových kategórií. 

Konečno skóre bolo 999:853 v prospech žltého tímu. Padlo spolu takmer 1 900 bodov, čo 

predstavuje skoro 1 000 úspešných streleckých pokusov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tretí ročník Basketbalového maratónu 

 

 

 

Siedme kolo rožňavskej mariášovej ligy zavítalo koncom júla do betliarskeho kultúrneho domu. 

Rovnako ako v minulom kole sa z víťazstva tešil Ladislav Mišenda z Rožňavy. Získal ho 

zásluhou pomocných bodov, čím odsunul na druhé miesto Š. Luczu z Rožňavy. Na treťom  

mieste skončil Ondrej Tešlár tiež z Rožňavy.  

 

 

Koncom septembra sa natáčala v Rožňave a v jeho okolí obľúbená relácia Cyklopotulky. Táto 

sa pravidelne na obrazovkách ČTV objavuje už 10 rokov a na obrazovkách RTVS 2 roky. 

Relácia sa zameriava na prezentáciu rôznych atraktívnych miest, ktoré sú svojou polohou 

a dostupnosťou vhodnou lokalitou pre milovníkov cyklistiky. Štáb spoločnosti Egomotion s.r.o. 

sa vybral do nášho okresu a očami cykloturistov predstavil divákom nielen mesto Rožňava s jej 
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atrakciami a zaujímavosťami, ale aj okolie – Betliar a Čučmu. Rožňavský futbalový štadión 

v Rožňave oslávil v roku 2017 svoje 90. narodeniny. Slávnostne bol daný do prevádzky 28. 

augusta 1927. Niečo z histórie a začiatkoch: začiatky futbalu v meste siahajú až do roku 1913, 

kedy jednak študenti oboch gymnázií, ako aj remeselnícka mládež, pod vedením svojich 

učiteľov telesnej výchovy, zakladajú prvé futbalové mužstvá a hrávajú proti sebe futbalové 

zápasy na miestnom „Búza piac“ (Pšeničné námestie). Neskôr v rámci spolku RIKIT 

a Rozsnyói atletika club – RAC organizujú aj prvé zápasy s okolitými mestami a obcami. 

V roku 1919 vzniká Futbalový zväz pre Slovensko a organizuje prvé oficiálne súťaže. V roku 

1926 mal už Rozsnyói sport club (Rožňavský športový klub) – RSC „A“, „B“ mužstvo 

dospelých a mužstvo dorastencov. V roku 1927 bola RSC prijatá do súťaže Stredoslovenskej 

futbalovej župy, ktorá mala sídlo v Rimavskej Sobote. Rozvojom športových aktivít v meste, 

predovšetkým však futbalu, rastom jeho popularity nastala požiadavka, a to vybudovanie 

nového futbalového ihriska. Starý „Búza piac“ už ani rozmermi ani kvalitou nevyhovoval 

novým požiadavkám. Na členskej schôdzi oddielu RSC vo februári 1927 požiadal klub mesto 

o pridelenie plochy na vybudovanie nového futbalového ihriska. Mesto žiadosti vyhovelo 

a bezplatne pridelilo RSC plochu medzi bitúnkom a malou stanicou. Týmto k existujúcemu 

viacúčelovému športovému 

areálu, kde sa už v tom 

období nachádzal betónový 

plavecký bazén, kolkáreň, 

tenisové kurty, prístrešok 

a tanečný parket, v zimnom 

období sa tu upravovala  

ľadová plocha na 

korčuľovanie, pribudlo aj 

futbalové ihrisko. 

Regulárna hracia plocha 

mala upravený mlatový 

povrch a obopínala ju 

atletická dráha so sektormi 

pre diaľku, výšku a guľu. Týmto vlastne vznikol v meste nový komplexný kultúrno-

spoločenský areál, ktorý nepredstavoval už iba miesto pre športovanie, ale preniesol sa sem 

okrem športu aj celý spoločenský život mesta (areál, kde dnes stojí bývalý hotel „ŠPORT“). 

RSC v týchto priestoroch organizoval plesy, majálesy, tanečné zábavy. Ešte v 50. a 60 rokoch 

20. storočia sa v areáli kúpaliska končili všetky 1. májové sprievody a konali sa tu oslavy Dňa 

baníkov. Po takmer polročných stavebných prácach bol 28. augusta 1927 futbalový štadión  

RSC slávnostne uvedený do prevádzky. Je to štadión neskoršieho Baníka Rožňava, dnešného 

MFK Rožňava. a otvárací zápas pozvali vtedajšieho majstra Slovenska KAC Košice.  
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September 

 

Deviate kolo Rožňavskej mariášovej ligy sa konalo ako sprievodné podujatie Dní mesta 16. 

septembra a hralo sa nielen o body, ale aj Cenu primátora. Víťazom sa stal J. Ilašenko 

z Rožňavského Bystrého pred E. Daničom z Bratislavy a Z. Ulbrikom z Krásnohorského 

Podhradia. Vedúce duo Barna s Tešlárom tentoraz skončili v poli porazených.  

 

Október 

 

Športový klub TJ Elán na Základnej škole na Ulici zlatej zorganizoval Športovanie s Elánom. 

V rámci neho deti prvého stupňa ZŠ i materských škôl absolvovali viacero disciplín. Okrem 

iného si skúsili aj základy juda, či prekonávali prekážky. Pre staršie deti predviedli záchranári 

pravidlá prvej pomoci.  

 

 

Svetový deň džuda sa už pravidelne oslavuje 28. októbra. Džudisti s Judo klubom Rožňava sa 

rozhodli osláviť  tento deň na súťaži Olympijských nádejí v Lučenci. Od septembra sa klub 

sústreďuje na súťažné judo a vyplatilo sa: v supermini - Laura Šimko získala 3. miesto a taktiež 

Samuel Imrich, Thomas Dobies získal 2. miesto, v mini – Erik Vizi si vybojoval 2. miesto 

a Oliver Labaška 3. miesto. V kategórii mladších žiakov 4. miesto získal Dávid Boršodi a 2. 

miesto Adrián Ruman. Ako najstarší žiak Kristián Hudák získal 2. miesto.  

 

 

Oblastný futbalový zväz v Rožňave (ObFZ) mal po štyroch rokoch volebnú konferenciu, ktorá 

sa konala 16. novembra. Aj v ďalšom štvorročnom období bude viesť ObFZ Ján Džubák. 

Doterajší predseda získal v tajnej voľbe 19 hlasov a jeho protikandidát Vladislav Vávra 9. 

O dôležitosti, ktorú konferencii kluby a ich zástupcovia prikladali, svedčila aj účasť 28 

delegátov, teda nikto nechýbal. Po voľbe predsedu nasledovala voľba členov Výkonného 

výboru ObFZ. Pri nej došlo k zmene, futbalové kluby boli podľa územného členenia rozdelené 

do šiestich obvodov, ktoré si volili svojho zástupcu do výkoného výboru.  V tejto voľbe za 

jednotlivé obvody uspeli G. Čižmár (Tatran Betliar), Cs. Jonáš (FK Čoltovo), S. Zubriczký (ŠK 

Jablonov nad Turňou), J. Kerekeš (Sokol Rudná), M. Kuzma (ŠK Baník Štítnik) a L. Bernáth 

(Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka). Predsedom revíznej komisie sa stal B. Kuzma, predsedom 

odvolávacej komisie P. Kontra a predsedom disciplinárnej komisie sa stal P. Béreš. 

 

 

December 

 

Okresné majstrovstvá v elektronických šípkach sa konali 9. decembra. Hlavným favoritom 

turnaja bol majster Slovenska Peter Klementy, ktorý sa stal historicky prvým majstrom okresu 

medzi mužmi. Na druhom mieste skončil Martin Ziman a tretí bol Marián Pipoly. Medzi ženami 

titul získala Ružena Tureková, na druhom mieste skončila Tímea Bagačková Zollerová a tretie 

získala Monika Mátéová. V juniorskej kategórii sa predstavili Martin Ziman, ktorý sa presadil 

aj medzi mužmi a druhé miesto patrilo Tomášovi Luxovi.  
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Kedysi sa venovala džudu, teraz zbiera medaile 

v Spartan Race a je viacnásobná Železná 

tigrica – Blanka Plačková. V roku 2017 začala 

preteky Spartan Race už v januári, a zúčastnila 

sa takmer v rámci celej Európy. Okrem Spartan 

Race sa venovala aj silovo orientovaným 

pretekom, kde v Detve znova dominovala. 

Železnej tigrici sa každým rokom venuje viac 

a viac dievčat, a to ju motivuje k lepším 

výsledkom. Od februára chodievala do 

Octagon Fighting Academy v Bratislave, kde 

mala osobného trénera, ktorý sa venoval MMA, čo sú zmiešané bojové umenia. Okrem iného 

sa zameriavala na silu, dynamiku, rýchlosť či vytrvalosť. Rok 2017 bol pre p. Plačkovú, veľmi 

úspešný, výsledkom čoho bolo okrem iných ocenení aj ocenenie z rodného mesta – 

najúspešnejší športovec mesta Rožňava. 

 

  

 

Rozlúčili sme sa s legendami rožňavského športu: 

 

Koncom mája odišiel jeden z prvých registrovaných hráčov a jeden z mužov stojaci pri zrode 

Geológu, všestranný športovec Dušan Macko. V začiatkoch pôsobenia Geológu  bol jeho 

významnou súčasťou.  

 

 

Dňa 30. mája prehrala svoj zápas s ťažkou chorobou vo veku 54 

rokov aj jedna z najväčších postáv histórie Geológu Rožňava JUDr. 

Milan Kováč. Pán Kováč patril do legendárnej, zlatej, garážovej 

generácie Geológu. Táto generácia 70-tych rokov minulého storočia 

na modrom žiguli prebrázdila celú republiku, získali medaily na 

Majstrovstvách Československej socialistickej republiky a 

Majstrovstvách Slovenskej socialistickej republiky. Rožňava sa 

stala centrom mládežníckeho stolného tenisu na Slovensku. Po 

ukončení vysokoškolských štúdií v roku 1985 sa vrátil do Rožňavy 

a naštartoval Geológ z krajskej súťaže až do slovenskej extraligy.  

 

 

 

Ján Strausz – 16. novembra sa dožil 75 rokov a 29. novembra popoludní sa nečakane zastavilo 

srdce tohto veľkého futbalistu. V najvyššej československej futbalovej súťaži dal 115 
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prvoligových gólov a stal sa členom elitného klubu Ligových kanonierov a  navždy mu patrí 

prívlastok „Košický kanonier 20. storočia“.  

 

 

 

Zdravotníctvo 

 

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

 

Riaditeľ nemocnice: MUDr. Dušan Suchý 

Námestník LPS: MUDr. Anton Paľovčík 

Námestník LPS: MUDr. Anna Šarišská 

Námestníčka OŠE: Mgr. Alena Kačalová 

 

Spoločnosť v roku 2017 dosiahla zisk vo výške 237 162 €.  Náklady nemocnice boli vo výške 

12 303 434 € a výnosy 12 540 596 €.  

 

 

V roku 2017 došlo k zmene počtu zamestnancov. K zvýšeniu jeho počtu prispel hlavne nábor 

v kategórii - ostatný zdravotnícky personál, technicko-hospodárski (THP) pracovníci 

a v kategórii robotníci. Naopak, pokles zamestnancov bol zaznamenaných u lekárov a sestier. 

Počet zamestnancov k 31.12. bol 490 z toho 32 vedúcich zamestnancov: lekári – 73, sestry – 

193, ostatný zdravotný personál – 134, THP – 15 a robotníci 75. Lôžkovú časť ku koncu 

sledovaného roka tvorilo 382 lôžok.  

 

Štruktúra posteľového fondu v nemocničnej zložke: 

 

2017 

Interné 35 

Psychiatria 35 

Psychiatrická liečebňa 102 

Anesteziologická a intenzívna medicína 6 

Neurológia 28 

Pediatria 36 

Gynekológia a pôrodníctvo 25 

Chirurgia 30 

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 20 

Neonatológia 10 

Dlhodobo chorých 40 

JIS interná 5 

JIS neurologická 5 

JIS chirurgická 5 
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V roku 2017 celkový počet ukončených hospitalizácií dosiahol 9 128, čo je oproti roku 2016 

nárast o 645 hospitalizácií.  

 

Vývoj počtu ukončených hospitalizácií podľa oddelení 2017 

Vnútorné lekárstvo 1 945 

Neurológia 1 052 

Psychiatria 1 216 

Pediatria 948 

Gynekológia 897 

Chirurgia 1 307 

OAIM 159 

Fyziatria 611 

Neonatológia 544 

JIS vnútorné lekárstvo 91 

JIS neurológia 73 

JIS chirurgia 59 

Dlhodobo chorých 226 

 

Ambulantná starostlivosť v roku 2017 bola poskytovaná na 20 ambulanciách. Nemocnica má 

aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť – stacionár v odbornom zameraní psychiatria.  

Poskytovaná bola aj jednodňová zdravotná starostlivosť, a to najmä v rámci úrazovej chirurgie. 

V sledovanom roku bolo zaznamenaných 83 uskutočnených výkonov. V tom istom roku bolo 

uskutočnených aj celkovo 599 osobitne hradených výkonov, z toho 244 na oddelení chirurgie 

a 355 na oddelení gynekológie. Nemocnica poskytla aj zdravotnú starostlivosť v spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložkách v odboroch: rádiológia, fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia, klinická hematológia a transfuziológia, počítačová tomografia.  

 

 

Nemocnica Svet zdravia Rožňava dňa 28. septembra prezentovala nové fyziatricko-

rehabilitačné oddelenie s kapacitou 20 lôžok. Určené je najmä pre hospitalizovaných pacientov 

napr. po operáciách, traumatologických úrazoch alebo cievnych mozgových príhodách. Bývalé 

priestory ARO boli v rámci rekonštrukcie kompletne prestavené. Výsledkom je nové komfortné  

prostredie s ôsmimi pacientskymi izbami (dve nadštandardné jednolôžkové izby), tromi 

terapeutickými miestnosťami, dvoma telocvičňami a zázemím pre personál. V rámci 

oficiálneho predstavenia boli pacientov navštíviť aj futbalisti treťoligového MFK Rožňava. 

celkové investície nového oddelenia si vyžiadali 210 000 eur.  

 

 

28. a 29. septembra pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) 

v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou vykonávali merania biochemických 

a antropometrických  ukazovateľov kardiovaskulárnych ochorení a poskytovali poradenstvo  

v oblasti zdravého životného štýlu. Na mobilnom stanovisku na Námestí baníkov bolo v daných 
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dňoch vyšetrených 31 klientov. Tieto merania sa realizujú pri príležitosti celonárodnej kampane 

MOST – mesiac o srdcových témach a v roku 2017 to bol 11. ročník.  

 

 

V rožňavskej nemocnici predstavili 24. augusta nový koncept recepcie, ktorá slúži pacientom 

i návštevníkom ako miesto prvého kontaktu. Zamestnanci recepcie poskytujú informácie o 

prevádzke nemocnice, rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, 

nadštandardných  službách alebo dopravnej zdravotnej službe. Projekt novej recepcie si 

vyžiadal celkovú investíciu v hodnote 15 000 eur.  

 

 

Rožňavská nemocnica otvorila 6. decembra po zásadnej prestavbe novú pôrodnicu. Tradičné 

pôrodné sály nahradili pôrodné izby hotelového štandardu. V tomto novom koncepte má každá 

pacientka samostatnú izbu od príchodu na oddelenie, po samotný pôrod a ešte aj štvrtú dobu 

pôrodnú. Kompletnou rekonštrukciou prešlo aj oddelenie šestonedelia. Vybudoval sa nový 

ambulantný trakt a takisto nová gynekologická časť oddelenia. Celková investícia 

predstavovala takmer 340 000 eur , ktorá tvorila náklady na stavebné úpravy oddelenia a vyše 

55 000 eur smerovalo do nového materiálno-technického vybavenia. Rožňavská nemocnica je 

po Humennom a Michalovciach v poradí treťou v Svete zdravia, ktorá predstavila koncept 

pôrodnice novej generácie. Ročne sa v nej uskutoční okolo 600 pôrodov.  
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Životné prostredie, príroda, počasie 

 

Pri príležitosti Svetového dňa vody v dňoch 22. – 24. marca odborní pracovníci oddelenia 

hygieny, životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva všetkým 

záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky poskytovali konzultácie a odborné 

poradenstvo v oblasti zdravej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných 

vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou. Z podujatí 

organizovaných k tomuto dňu sú nielen v našom okrese, ale na celom Slovensku 

najpopulárnejšie bezplatné rozbory vody zo studní. Analýzu vzoriek pitných vôd z studní 

v ukazovateli dusičnany vykonávali pracovníci laboratórií Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. Závod Rožňava.  

 

Koryto rožňavského potoka Drázus od začiatku júla do konca septembra obsadili pracovníci 

Slovenského vodohospodárskeho podniku ohľadom jeho čistenia  a opráv koryta, nakoľko 

došlo k ich poškodeniu a vymytiu kamenného opevnenia v dne a svahoch. Odstraňovali aj 

nánosy a naplaveniny, ktoré vznikli po povodňových prietokoch v roku 2016.  Medzi 

vyťaženými nánosmi a sedimentmi sa nachádzal aj rôzny komunálny odpad, ktorý bol 

vyvezený na skládku technických služieb.  

 

 

Gemerský banícky spolok Bratstvo sa od svojho založenia snaží obnovovať, udržiavať 

a rozvíjať banícke tradície a rozširovať poznatky o baníctve a jeho histórii na území Gemera. 

Vrch Rákoš, týčiaci sa medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím patrí medzi lokality  

ukrývajúce množstvo zaujímavých miest, ktoré pripomínajú slávnu banícku históriu tejto 

oblasti. Práve preto bola najnovšia aktivita spolku zameraná na vytvorenie banského náučného 

chodníka v okolí tohto vrchu. Náučný chodník tvorí turistický okruh s dĺžkou 10 km, prechod 

zaberie zhruba 3 hodiny. Návštevníkom pomocou 5 informačných panelov ponúka množstvo 

pútavých údajov o histórii. 

 

 

Tvorba a nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) 

na území mesta Rožňava v roku 2017 

Obdobie 2017 

tvorba komunálneho odpadu (KO) a drobný 

stavebný odpad DSO celkom v tonách  

 

8 888 

v tom: 

Zmesový komunálny odpad 6 715,49 

Odpad z čistenia ulíc 0,96 

Plasty 105,71 

Sklo 155,20 

Papier a lepenka 576,11 

Opotrebované šatstvo 34,11 
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Jedlé oleje a tuky 0,19 

Kovy 1,34 

Elektroodpad 2,99 

Opotrebované pneumatiky 5,31 

Viacvrstvové obaly 0,81 

Objemný odpad 143,08 

Biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň 35,72 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov 937,87 

Drobný stavebný odpad 173,34 

 

 

Náklady na nakladanie s KO a DSO celkom 

v tisícoch € 

815 399,080 

v tom: 

Poplatok za uloženie odpadov (tzv. „zákonný 

poplatok“ 

35 023,290 

 

 

 

Osobnosti mesta ocenené v roku 2017 

 

V rámci Dní mesta Rožňava a Rožňavského jarmoku zvykli byť odovzdávané najvyššie 

mestské ocenenia. Primátor mesta Pavol Burdiga predložil návrh v zmene Štatútu mesta 

s odôvodnením, aby sa nezabúdalo  na výročie prvej písomnej zmienky o meste Rožňava, ktorý 

je  3. februára. Navrhol tento sviatok oslavovať tým, že najvyššie mestské ocenenia – cena 

mesta, cena primátora a čestné občianstvo boli odovzdávané v tento deň. Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave číslo 153/2017 zo dňa 28. 9. 2017 boli schválené zmeny a doplnenie 

Štatútu mesta Rožňava.  Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá 

laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 3. 

februára pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava. 

Mimoriadne bola v roku 2017 udelená Cena primátora mesta Štefanovi Geržovi, pri príležitosti 

významného životného jubilea a za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

doma i v zahraničí. 

 

 

V rámci Dní mesta Rožňava a Rožňavského jarmoku 2017 primátor mesta Pavol 

Burdiga,   prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková a zástupca primátora Mgr. Dionýz Kemény 

slávnostne odovzdali ocenenia najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom a za 

dlhoročnú prácu v oblasti športu.  Na pódium sa postavili právom hrdí laureáti a svoje ocenenia 

prevzali na tribúne na Námestí baníkov dňa 15. septembra 2017 za účasti veľkého aplauzu 

športových fanúšikov ako i účastníkov jarmoku. 
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Najúspešnejší športovci mesta Rožňava za rok 2016 

Kategória deti a mládež 

 

 

Gabriel Hiczér ml.     Matúš Manko 

 

 

 

Kristína Viglaská     Orsolya Gyenesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Vaško (cenu prevzal otec) 
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Silvia Oravcová           

 

 

 

Najúspešnejší športovci mesta Rožňava za rok 2016 

kategória dospelí 

 

 

 

Adrián Angayl          Gabriel Hiczér st. 
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Bc. Marián Halko            Mgr. Blanka Plačková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Henrieta Farkašová (cenu prevzal otec) 

  

 

 

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2016 

kategória deti a mládež 

 

 

 

 

 

 

     Taekwondo Hakimi Rožňava 
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Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2016 

kategória dospelý 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

MFK Rožňava A mužstvo mužov 

 

 

 

 

  

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán 

 

 

       

 Mária Buzinkayová 
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Bezpríspevkoví darcovia krvi 

 

 

Krv je vzácna tekutina, bez ktorej by 

nefungovalo naše telo, je nenahraditeľná, 

pretože ju človek nevie vyrobiť. Rozhodnutie 

darovať krv má veľký význam, pretože môže 

zmeniť osud iného človeka a zachrániť mu 

tým život. Územný spolok Slovenského 

Červeného kríža v spolupráci s mestom 

Rožňava vzdali hold a vyslovili veľké 

ďakujeme všetkým darcom krvi 

na  slávnostnom aktíve bezpríspevkových 

darcov krvi dňa 16.11.2017 v priestoroch starobylej radnice mesta Rožňava. Pri tejto príležitosti 

boli udelené zlaté, strieborné a bronzové plakety ako i medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického 

za viacnásobné dobrovoľné darcovstvo krvi a záchranu ľudských životov. V príhovoroch 

prítomní vyslovili veľké uznanie všetkým darcom krvi za ich dobrovoľný dar. Zároveň ich 

vyzdvihli ako živý príklad pre ďalšie generácie, ktoré môžu rovnako vliať do žíl novú nádej 

neznámym ľuďom, a to iba darovaním svojej krvi. 

  

  

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov: 

 

Bronzová plaketa - ženy 10 odberov, muži 10 odberov 

Strieborná plaketa - ženy 20 odberov, muži 20 odberov 

Zlatá plaketa - ženy 30 odberov, muži 40 odberov 

Diamantová plaketa - ženy 60 odberov, muži 80 odberov 

Kňazovického medaila - ženy 80 odberov, muži 100 odberov 

  

  

Rožňavskí nositelia bronzovej plakety: 

Ján Hefler, Ing. Vladimír Balag, Ildikó Kocsisová, Martin Oravec, Marek Strinka, Jakub 

Maliňák, Ján Novotný, Roland Klinko, Patrik Ruska, Andrej Adamko, Diana Erdélyiová, 

Roman Blšták, Mgr. Csaba Malatinský, Marek Takáč, Ondrej Darvaš, Peter Berecz, Petra 

Domiková, Štefan Hlivák, Filip Kúdela. 

  

Rožňavskí nositelia striebornej plakety: 

Tomáš Božok, Kristián Vidinský, Vladimír Polóny, Radovan Svoreň, Peter Novotný, Ľudovít 

Markušovský, Peter Várady. 

  

Rožňavskí nositelia zlatej plakety: 

Marian Krčmár, Valéria Pačaiová, Mgr. Michal Drengubiak, Gabriel Pulen, Ing. Marián Tešlár, 

Pavol Huďa, Ing. Rastislav Labát, Tibor Mezei, Ondrej Ambrúž, Roman Bernáth, Pater Galík. 
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Medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického 

za 100 násobné bezpríspevkové darovanie krvi a záchranu ľudských životov dostal 

Peter Lőrincz 

zároveň mu bola udelená Cena primátora mesta Rožňava 

 

 

       

V bratislavskom V-klube 46 720 detí rozhodlo o ocenených skutkoch v projekte Detský čin 

roka 2017 a 13. decembra vyhlásili výsledky. V poradí je to už 17. ročník, ktorý dokazuje, že 

aj deti sú schopné robiť veľké veci a konal sa pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku 

a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výberová komisia a občianske združenie 

Detský čin roka vybrali 35 nominácií zo skutkov, ktoré vykonali deti a kolektívy zo 100 

slovenských škôl. Ocenenie získala aj Rožňavčanka  Katarína Viziová v kategórii „Pomoc 

ľuďom“.  

 

 

 

Zaujímavosti  

 

Tohtoročné maximum meteorologického roja Lyríd pripadlo na noc z 21. na 22. apríla. 

Gemerské osvetové stredisko pripravilo pozorovanie pre verejnosť v areáli rožňavskej 

hvezdárne. Ozdobou večernej oblohy bol celú noc Jupiter, postupne sa pridal Saturn a Mesiac 

a nakoniec Venuša. Meteorický roj Lyridy má názov odvodený od súhvezdia Lýry, pretože 

v ňom má tzv. radiant. Ide o miesto, z ktorého zdanlivo vylietajú meteory. Zdrojom 

meteorického roja Lyríd je kométa c/1861 G1 (Thatcher), ktorej obežná doba je 415 rokov 

a svojim postupným rozpadom dopĺňa meteorický roj Lyríd. Naposledy sa k Slnku priblížila 

v roku 1861 a znovu sa jej dočkajú naši potomkovia až v roku 2276.  

 

Počas kultúrneho programu miestnych folklórnych súborov všetci ľudia, ktorí boli na Námestí 

baníkov v Rožňave spojili svoje sily, pochytali sa za ruky a vytvorili reťaz okolo rožňavskej 

dominanty – Strážnej veže. S celkovým počtom 341 ľudí zapojených do živej reťaze sa nám 

spoločne podarilo získať rekord, ktorý bol zapísaný v Knihe slovenských rekordov. Nad celým 

priebehom formovania reťaze a zrátania účastníkov dohliadal komisár Slovenských rekordov 

pán Igor Svítok. V Rožňave je to už 15. rekord a v danom kalendárnom týždni to bol dokonca 

tretí rekord zapísaný v Rožňave.  
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V roku 2017 príchod Mikuláša na rožňavské námestie bol trochu iný 

ako tie z minulých rokov. Nič podstatné nechýbalo, bolo tu však jedno 

prekvapenie. Rožňavský Mikuláš, občianskym menom Štefan Gerža, 

získal od jedného zo zakladateľov Knihy slovenských rekordov Igora 

Svítoka certifikát o tom, že je služobne najstarším Mikulášom na 

Slovensku. Pán Gerža už 42 rokov chodí rozsvecovať na rožňavské 

námestie vianočný stromček. Za ten čas rozdal mnoho radosti pre také 

dve generácie.   

 

 

Jaskyne Slovenského krasu majú svoju zberateľskú mincu. Mincu v nominálnej hodnote 100 

eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo 

Jaskyne Slovenského krasu uviedli do obehu 15. 

novembra v Banskej Bystrici. Zlatá minca 

pripomína najväčšie krasové územie v strednej 

Európe s najväčším počtom jaskýň a priepastí. 

Autorom návrhu mince bol Roman Lugár. Na líci 

sú zobrazené kruhy na hladine jazierka spôsobené 

kvapkou z kvapľa, čo vyjadruje podstatu procesu 

tvorby jaskýň. Kruhy na hladine jazierka sú 

kompozične doplnené živočíchom krivákom 

jaskynným, ktorý kopíruje ich kruhový tvar. Na rube mince je zobrazený letiaci netopier a za 

ním rožňavskí  jaskyniari a  Kvapeľ z Krásnohorskej jaskyne. Minca je zo zliatiny s vysokým 

obsahom drahých kovov. Vydaná bola vo verzii proof. Do obehu sa dostalo 4 250 kusov.  
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Záver 

Tento zväzok Kroniky mesta Rožňava za rok 2017 obsahuje 77 strán. 

 

 

Zdroje 

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: 

 

 Tlačové správy a príspevky z internetovej stránky mesta Rožňava 

 Odbory MsÚ 

 

Regionálne médiá: 

 Rožňavská televízia RVTV 

 Rožňava24 

 Infonoviny 

 

Iné zdroje: 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, TIK, OO Policajného zboru SR v Rožňave, 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava, miestne organizácie a športové kluby, Peter Simon.  

 

 

 

         Erika Švedová  

           kronikárka mesta Rožňava 

 


