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Vedenie mesta

Michal Domik
primátor mesta

Ing. Ján Lach
zástupca primátora mesta

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka mestského úradu

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave:
Volebný obvod č. 1

Ing. Juraj Balázs
kandidoval za: nezávislý

Ing. Ján Lach
kandidoval za: nezávislý

Ing. Ondrej Bolaček
kandidoval za: nezávislý

Zoltán Beke
kandidoval za: nezávislý
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Bc. Ivan Kuhn, MA
kandidoval za: OKS, SaS, OĽANO, NOVA, SPOLU – Občianska
demokracia, Zmena zdola, DÚS

Mgr. Dionýz Kemény
kandidoval za: nezávislý

Ing. Attila Kelecsényi
kandidoval za: SMK-MKP

Miroslav Demény
kandidoval za: nezávislý

Mgr. Michal Drengubiak
kandidoval za: nezávislý
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Volebný obvod č. 2

Ing. Karol Kováč
kandidoval za: OKS, SaS, OĽANO, NOVA, SPOLU - Občianske
združenie, Zmena zdola, DÚS

Eduard Mihók
kandidovala za: OKS, SaS, OĽANO, NOVA, SPOLU - Občianske
združenie, Zmena zdola, DÚS

Roman Ocelník
kandidoval za: nezávislý

Mgr. Matúš Bischof
kandidovala za: OKS, SaS, OĽANO, NOVA, SPOLU - Občianske
združenie, Zmena zdola, DÚS
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Mgr. Zoltán Breuer
kandidoval za: nezávislý

Ladislav Dávid
kandidoval za: nezávislý

Pavol Burdiga
kandidoval za: MOST - HÍD

Ing. Filip Pollák
kandidoval za: nezávislý
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Mestské zastupiteľstvo/poslanci mestského zastupiteľstva
1/

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

2/

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave má 17 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 všeobecnými 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.
Pôvodné znenie štatútu bolo schválené v roku 1993. V priebehu nasledujúcich rokov bol štatút
novelizovaný, pričom v porovnaní iných okresných miest bol neprimerane rozsiahly. Nový
štatút okrem iného v podstatne menšej miere obsahuje ustanovenia, ktoré boli prevzaté
z celoštátnej legislatívnej úpravy. Zakotvuje tiež presný počet komisií MZ, precíznejšie
upravuje postavenie hlavného architekta mesta a je zosúladený s platnými predpismi SR. Štatút
mesta Rožňava bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave uzn. č. 66/2019 dňa
28. 3. 2019. Účinnosť nadobudol 1. 4. 2019.
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Komisie mestského zastupiteľstva
Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské
zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov, ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom
z radov odborníkov. Komisie sú najviac z deviatich členov. Zo schváleného počtu členov
komisií je minimálny počet poslancov v každej komisii 2. Každá komisia sa skladá z predsedu,
podpredsedu, členov komisie (volí ich MZ) a tajomníka komisie – poverený pracovník MsÚ.
Schádzajú sa podľa potreby, komisiu zvoláva a vedie jej predseda. Komisie nemajú
rozhodovaciu právomoc, ich uznesenia majú odporúčací charakter vo vzťahu k prerokovávanej
problematike a vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. Mesto Rožňava má vytvorené tieto
komisie:

❖ Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
predseda:
Bc. Ivan Kuhn, MA
podpredseda: Ing. Ondrej Bolaček
členovia:
Zoltán Beke
PaedDr. Marek Kmeť
Vladimír Polóny
Pavol Horňák
Gejza Záhn
JUDr. Martina Vrenčáková
Árpád Gőrgei
Ing. Mária Blašková
Tomáš Németh
tajomník:
Ing. Erika Leskovjanská

❖ Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských
komunikácií
predseda:
Ing. Karol Kováč
podpredseda: Ing. Attila Kelecsényi
členovia:
Ing. Ján Lach
Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Radoslav Szabados
RNDr. Jozef Gregor
Ing. Soňa Raczembergerová
Ing. arch. Peter Bischof
Ing. Boris Šramko
Ing. arch. Peter Tešlár
Ing. Nataša Vjestová
tajomník:
JUDr. Ing. Michal Bernáth (do 31.3.2019)
Ing. Jarmila Breznenová (od 1.4.2019)
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❖ Komisia vzdelávania a mládeže
predseda:
Eduard Mihók
podpredseda: Mgr. Zoltán Breuer
členovia:
Mgr. Richard Szőllős
PhDr. Peter Lőrincz
Zoltán Várady
Mgr. Zuzana Hencelová
Mgr. Zuzana Hameliová
Mgr. Blanka Boldiová
Ing. Róbert Benik
tajomník:
Ing. Ivan Nemčok ( do 30.4.2019)
Ing. Jolana Zatrochová ( od 1.5.2019)

❖ Komisia športu
predseda:
Ladislav Dávid
podpredseda: Ing. Filip Pollák
členovia:
Ing. Bc. Andrej Ružík
Ing. Oskar Lőrinc
Ing. Michal Bagačka
Ing. Martina Molnárová
Mgr. Nora Angyalová
tajomník:
Erika Švedová

❖ Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
predseda:
Miroslav Demény
podpredseda: Mgr. Matúš Bischof
členovia:
Mgr. Monika Kerekešová, DIS.art.,
Mgr. Valéria Icsová
Mária Štítnická
Bc. Anežka Kleinová
Peter Katrenics
Mgr. Radoslav Kovács
Ján Szőllős
tajomník:
Bc. Romina Gyuréková

❖ Komisia sociálna, zdravotná a bytová
predseda:
Mgr. Dionýz Kemény
podpredseda: Zoltán Beke
členovia:
Mgr. Erika Ocelníková, MSc.
Mgr. Zsolt Buza
Ing. Jozef Kováč
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tajomník:

Mgr. Monika Šeďová
Mgr. Marek Krajňák
Mgr. Andrej Vaško
Mgr. Zoltán Kónya
Mgr.Ľudmila Černická

❖ Komisia ochrany verejného poriadku
predseda:
Roman Ocelník
podpredseda: Mgr. Matúš Bischof
členovia:
Mgr. Tibor Gonos
Roman Piku
Ing. Róbert Hanuštiak
Peter Szabad
tajomník:
Mgr. Juraj Halyák

❖ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Rožňava
predseda:
Pavol Burdiga
podpredseda: Mgr. Michal Drengubiak
členovia:
Ing. Attila Kelecsényi
Ing. Ondrej Bolaček
Bc. Ivan Kuhn, MA
tajomník:
JUDr. Judita Jakobejová
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do 30.6.2019
12

od 1.7.2019
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Mestské organizácie
Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC)
riaditeľ: JUDr. Karol Gogolák
sídlo: Podnikateľský inkubátor
Zakarpatská 19
Predmet činnosti:
RPIC Rožňava a Podnikateľský inkubátor v Rožňave ponúka zo svojho spektra rôzne služby
pre začínajúcich podnikateľov.

Technické služby mesta Rožňava
príspevková organizácia
riaditeľ: PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
sídlo: Štítnická č. 21, 048 01 Rožňava
Dozorná komisia: Ing. Filip Pollák, Ing. Attila Kelecsényi, Ing. Ondrej Bolaček
predmet činnosti:
Miestne komunikácie a spevnené plochy
Mestské lesy Rožňava s.r.o.:
majetková účasť mesta: 100%
základné imanie: 41 791,14 €
konateľ: Ing. Bohuš Hudaček
sídlo: Rožňava – huta 2243, 048 01 Rožňava
predmet činnosti:
- ťažba dreva
- služby v lesníctve
Dozorná rada : Zoltán Beke, Roman Ocelník, Bc. Ivan Kuhn, MA
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava
Rozsnyói Városi Televízió
konateľka: Martina Molčanová
sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
predmet činnosti:
Hlavným predmetom činnosti mestského televízneho štúdia je poskytovanie informácií 24
hodín denne v rámci vysielaní televíznych programov v slovenskom a v maďarskom jazyku.
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MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA
príspevková organizácia
riaditeľka: Mgr. Art. Tatiana Masníková
sídlo: Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
Dozorná komisia: Ing. Ján Lach, Ing. Ondrej Bolaček, Miroslav Demény

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 Gemera-Malohontu.
Rožňavu, ktorá leží v nadmorskej výške 313 metrov, obklopuje veniec
zelených hôr. Na severe k nej zbiehajú mierne svahy masívu Volovec
(1 293 m). Z východnej a južnej strany spadajú do kotliny strmými
vysokými svahmi krasové planiny Slovenského krasu Silická
a Plešivecká. Blízkosť národných parkov Slovenský kras a Slovenský
raj Rožňavu predurčujú na obľúbené turistické mesto.
Malebnosť historického a napriek tomu moderného mesta s takmer 20-tisícmi obyvateľov
podčiarkujú dve línie vodných tokov – rieka Slaná, do ktorej sa vlieva Rožňavský potok, alebo
inak Drázus. Príjemnú miernu klímu údolného mesta umocňujú husté, zväčša listnaté 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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Demografický vývoj
V roku 2019 na území mesta žilo 17 906 obyvateľov, z toho 8 487 mužov a 9 419 žien. Mesto
v tomto roku zaznamenal úbytok (odsťahovaní) o 554 obyvateľov (muži 259, ženy 295),
pričom prírastok (prisťahovaní) predstavoval len 405 obyvateľov (muži 205, ženy 200).
Zomrelo 185 obyvateľov, z toho 96 mužov a 89 žien.
V Rožňavskej nemocnici sa narodilo 631 novorodencov, z toho 346 chlapcov a 285 dievčat.
Narodili sa aj 2 dvojčatá.
Medzi najčastejšie mená v roku 2019 patria: 15x Samuel, 12x Ján a Kristián, 12x Sofia, 10x
Eliška a 9x Viktória.
Netradičné mená v roku 2019 boli: Kemal, Selim, Ozan, Salvador, Rodan, Eliel, Jiří, Šárka,
Esmeralda, Charlotte, Elizabeth, Meghan, Chanel a Nihan.

Manželstvá k 31.12.2018 v Rožňave uzavrelo 113 párov, z toho sú 71 civilných a 42
cirkevných sobášov. S cudzincom boli uzavreté 3 sobáše.
Obyvatelia mesta, ktorí svoj vzťah chcú spečatiť manželstvom a majú trvalý pobyt v meste,
alebo patria do matričného obvodu Rožňava, za vykonaný sobášny obrad nemajú žiadne
poplatky. Keďže sobáš v historickom kaštieli má svoje čaro, snúbenci majú možnosť
manželský sľub za poplatok zložiť aj v Kaštieli Betliar, prípadne v priľahlom parku.
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Prvý občan mesta Rožňava v roku 2019

Prvý deň v roku 2019 bol nielen prvým dňom oslavovania, predsavzatí a začiatkov, ale aj
narodenia prvého dieťatka v roku. Svojim príchodom na svet dievčatko urobilo radosť rodičom
mamke Sláve a otcovi Romanovi.
Dievčatku dali meno Kristína, ktoré vybral dvojročný brat Patrik. Kristína sa narodila 1.1.2019
o 8.05 hod., vážila 3 550 gramov a merala 50 cm.
Prvé rožňavské bábätko v roku 2019 šiel pozdraviť do Nemocnice s poliklinikou v Rožňave
sv. Barbory primátor mesta Michal Domik s veľkou plyšovou koalou, plným košíkom pre
malú Kristínu a kyticou pre maminu. Zaželal šťastným rodičom a malej Kristíne hlavne pevné
zdravie, šťastie a rodinnú pohodu. Zároveň sa poďakoval spolu s rodičmi gynekologickopôrodníckemu oddeleniu za príkladnú starostlivosť o mamičky a ich novonarodené detičky.

Zľava: mamička (Sláva Paľová), primátor mesta (Michal Domik), otec (Roman Magyar)

Kristína Magyarová
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Najstaršia občianka mesta Rožňava v roku 2019
Dátum 28. jún 2019 bol pre Annu Jankóovú veľmi dôležitý, pretože v ten deň sa dožila krásnej
storočnice a zároveň bola najstaršou občiankou mesta Rožňava. V zariadení Subsidium jej
okrem rodiny boli zagratulovať aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka
a primátor mesta Michal Domik. Na veľkej oslave sa zišli viacerí klienti zariadenia, a tak sa
oslavovalo aj s tortou a kultúrnym vystúpením. Primátor mesta odovzdal jubilantke kyticu
s obrovským darčekovým košom a pamätným listom.

Anna Jankóová oslavuje svoje životné jubileum 100 rokov

Ekonomika a hospodárstvo
Najvýznamnejší zamestnávatelia v meste: GEMTEX a.s., VELTEX s.r.o., AGROTRADE
GROUP spol. s.r.o. Rožňava, Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Mesto Rožňava vrátane
svojich príspevkových a rozpočtových organizácií.
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V meste sa nachádza:
ukazovateľ
Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy – názov
Kúpalisko umelé alebo prírodné
Telocvičňa
Ihrisko pre futbal (nie školských)
Knižnica
Videopožičovňa a DVD požičovňa
Kino stále
Lekárne a výdajne liekov
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa
Skládka komunálneho odpadu
Komunálny odpad
Využívaný komunálny odpad
Predajňa potravinárskeho obchodu
Pohostinské odbytové stredisko
Predajňa nepotravinárskeho obchodu
Predajňa pohonných látok
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
Hotel (motel, botel)
Penzión ***až*
Turistická ubytovňa**,*
Chatová osada*** až*
Kemping****až*
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
Komerčná poisťovňa
Komerčná banka
Bankomat

hodnota
áno
áno
áno
áno
áno
áno
v Brzotíne
áno
áno
áno
áno
áno
nie
áno
áno
áno
áno
áno
nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
nie
nie
áno
áno
áno
áno

Pod správu a financovanie Mesta Rožňava patria materské školy vrátane jedální pri MŠ:
-

MŠ Pionierov
MŠ Ernesta Rótha
MŠ Kyjevská
MŠ Krátka
MŠ Vajanského
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-

MŠ Štítnická

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:
-

ZŠ Zlatá
ZŠ Pionierov
ZŠ akad. J. Hronca
Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským vrátane MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským
Základná umelecká škola

Z rozpočtu mesta sú ešte financované aj cirkevné školy a školské zariadenia (1 MŠ, 2 ŠKD,
školská jedáleň, výdajňa školskej jedálne, súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva a súkromná umelecká škola).
Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:
- Mestské divadlo Actores
- Technické služby
Do zakladateľskej pôsobnosti mesta Rožňava patria aj:
Spoločnosť
Účasť mesta
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava 100 %
Mestské televízne štúdio, 100 %
s.r.o. Rožňava

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnosti:
Spoločnosť
Podiel mesta
Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. 1,59 %
Košice
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava
13,6 %

Vklad mesta
41 792 €
110 411 €

Výška v €
3 877 753,64 €
1 619 942,16 €

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie:
Názov neziskovej organizácie
Sídlo neziskovej organizácie
Regionálne a poradenské a informačné Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská 19,
centrum
Rožňava
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku mesta:
1. Budova na Rožňavskej Bani s pozemkom (administratívna budova bývalých
železorudných baní)
2. Budova (zdravotnícke stredisko Čučmianska dlhá)
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Dotácie z rozpočtu mesta na rozvoj športu, kultúry, mládeže, spoločenským a sociálnym
organizáciám na území mesta
Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta.
finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a na jej poskytnutie nie je žiadny právny nárok.
Mesto poskytuje dotácie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života
a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej
umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. V roku 2019 mesto Rožňava poskytlo žiadateľom
finančnú dotáciu vo výške 77 099,82 €, z toho:
⮚ Športové kluby:
60 000 €
⮚ Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie
12 819,82 €
⮚ Združenia pri MŠ a ZŠ
2 520 €
⮚ Sociálna organizácia
160 €
⮚ Rezerva
1 600 €

Hospodársky výsledok mesta /účtovný/:
Výnosy: 13 359 255,36 €
Náklady: 13 427 660,82 €

Rekapitulácia príjmov v EUR
V plnení príjmovej časti rozpočtu bol celkový nárast príjmov mesta. Tento nárast bol
ovplyvnený predovšetkým rastom príjmov z majetku mesta, grantov a finančných príjmov,
ktorý vznikol z prebytku predchádzajúcich rokov ako rezervný fond a čerpania úveru. Vývoj
finančných príjmov bol ovplyvnený hlavne čerpaním úverov na dofinancovanie kapitálových
výdavkov – rekonštrukcie majetku mesta a použitím prebytku z predchádzajúcich rokov na
krytie kapitálových a finančných výdavkov mesta.
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vývoj príjmov
20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Bežné príjmy
2015

Kapitálové príjmy
2016

2017

2018

FINANČNÉ PRÍJMY
2019

Rekapitulácia výdavkov v EUR
Výdavková časť rozpočtu sa odvíjala od príjmovej časti. Rast bežných výdavkov bol
ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov, z dôvodu schváleného nárastu
miezd hlavne u pedagogických zamestnancov. Nárast tovarov a služieb za sledované obdobie
bol spôsobený rastom výdavkov hlavne v oblasti starostlivosti o majetok mesta – oprava
a údržba budov a zariadení. Z dôvodu opotrebovanosti budov škôl a školských zariadení, mesto
investovalo hlavne v tejto oblasti. Boli realizované aj opravy ciest a chodníkov, čo sa prejavilo
vo vyššej spokojnosti občanov.
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Finančné operácie výdavky
2019

Bilancia aktív a pasív
Vývoj aktív má za posledné dva roky stagnujúcu tendenciu, čo vyplýva z toho, že mesto
v súčasnosti neinvestuje do nového majetku toľko, čo by malo za následok rast majetku mesta.
Oprávky prevyšujú rast majetku. Mesto postupne rekonštruuje budovy škôl, v roku 2019 začalo
s rekonštrukciou zimného štadióna a s rekonštrukciou administratívnej budovy, ktorá je
financovaná z prostriedkov európskych fondov. V roku 2019 do rekonštrukcie majetku mesto
investovalo 1 013 019 €.
Vývoj majetku mesta
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Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2019 došlo k celkovému zníženiu záväzkov,
na druhej strane narástli úvery, ktoré boli použité na krytie rekonštrukcie majetku mesta. V roku
2019 došlo k splateniu úverov v sume 659 885 €, čo sa prejavilo na ich celkovom znížení.

Vývoj pasív:
V€
Vlastné imanie a
záväzky
v tom:
Vlastné imanie
v tom:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
*Rezervy
* Dlhodobé záväzky
* Krátkodobé záväzky
Bankové úvery

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

56 478 676

56 612
015

54 950
54 459 896
355

54 341 661

34 467 107

34 759
659

34 492
34 060 131
962

33 739 872

23 650
0
34 443 457

6 409 565
733 966
1 586 021

23 650
5 987
5 987
0
0
0
34 736
34 486
34 054 144
009
975
456 144
532 500
370 336
6 229 671 5 463 524 5 297 350
778 537
808 610
991 157
1 391 218 1 076 056
941 824
23

5 987

33 733 885
102 169
5 006 529
1 062 078
1 299 915

* Dlhodobé bankové
úvery
* Krátkodobé bankové
úvery
Časové rozlíšenie

1 228 960 1 034 157
357 061

357 061

12 717 519

12 902
925

746 347

636 746

993 915

329 709

305 078

306 000

12 449
11 920 597
169

12 025 375

Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy
Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 261 zamestnancov.
V hodnotenom období došlo k poklesu stavu zamestnancov odchodom zamestnanca mestskej
polície a k nárastu zamestnancov došlo u opatrovateliek, keď v roku 2019 sa zvýšil počet
opatrovaných. V školstve sa stav zamestnancov odvíja od počtu detí. Mesto zamestnáva
občanov aj cez rôzne projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ŠR
a mesta. Ide o malé obecné služby, komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov,
znevýhodnené skupiny na trhu práce. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca
v hospodárstve SR dosiahla v roku 2019 hodnotu 1 092 €.

Stav a vývoj pohľadávok
2015
2016
2017
2018
2019
Pohľadávky celkom 1 389 370 1 429 228 1 528 854 1 483 661 1 521 687
1 041 960 1 127 961 1 141 399 1 192 065
Z toho daňové a KO 981 879
Pohľadávky boli v zmysle platnej smernice zasielané na vymáhanie cez exekútorov v sume
811 466,65 € a vymožené za rok 2019 bolo 57 328,72 €.

Záväzky
Vývoj záväzkov má za posledné roky rastúcu tendenciu. Na navýšení záväzkov v roku 2019
mala vplyv došlá faktúry za opravu ciest v danom roku v sume 214 659 €. Ostatné záväzky za
rok 2019 tvoria prevažne za zber KO v sume 18 757 €, záväzky za MŠ a ŠJ v sume 4 772 €,
záväzky týkajúce sa bytov 8 634 € a zbytok tvoria prevažne záväzky za energie, služby, opravy
a údržbu.

Rozpočet mesta – plnenie
Plnenie rozpočtu mesta za rok 2019 možno hodnotiť oproti predchádzajúcemu obdobiu
priaznivo.
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Príjmová časť rozpočtu bola celkom splnená na 89,3 %, na schválený rozpočet a na poslednú
zmenu rozpočtu na 91,2 %. Bežné príjmy boli splnené na 101,3 % na schválený rozpočet a na
98 % na poslednú zmenu rozpočtu.

Na opravu majetku mesta dostalo mesto z Ministerstva kultúry SR 20 000 € na opravu
františkánskeho kláštora. Koncom roka 2019 mesto získalo ďalšiu dotáciu, a to na opravu
barokovej Kalvárie v sume 19 635 €, ktoré budú použité v roku 2020. v rámci grantov dostalo
mesto v roku 2019 čiastku 13 795 €. Finančné prostriedky boli účelovo viazané väčšinou na
kultúrne aktivity organizované v roku 2019.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo účelovo viazanú dotáciu na rekonštrukciu budovy
MsÚ, na rekonštrukciu futbalového štadióna, na výstavbu detského ihriska, na vybudovanie
automatu na pitnú vodu pre sociálne slabšie obyvateľstvo a na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice. Koncom roku mesto ešte dostalo dotácie na vybudovanie detského ihriska J. A.
Komenského, na čiastočnú rekonštrukciu zimného štadióna a na vybudovanie školskej jedálne
pri ZŠ Zlatá.

Výdavky mesta boli splnené na 84,8 % na pôvodný rozpočet a na 87,3 na poslednú zmenu
rozpočtu. Najväčší podiel z výdavkov predstavujú výdavky na oblasť školstva – na materské
a základné školy, školské zariadenia – v celkovej sume 9 842 262 €, čo z celkových výdavkov
predstavuje 53 %.

V rámci väčších opráv sa vykonali opravy schodov na Krásnohorskej ulici v sume 34 470 €,
údržba dopravného značenia v sume 25 717, chodníkov a ciest po prívalových dažďoch v sume
9 997 €. Na budovách škôl a školských zariadení mesto v r. 2019 zabezpečilo opravy na
majetku mesta: oprava elektroinštalácie, výmena podlahy a vymaľovanie priestorov, oprava
kotla v MŠ, oprava strechy v MŠ Vajanského, čiastočná výmena podlahy na Spojenej škole.
Z dotácie a vlastných zdrojov bol opravený priestor pred fontánou pri baníckych kahancoch.
Opravený bol aj povrch na ihrisku ZŠ Zlatá. Na údržbu verejného osvetlenia mesto vydalo
44 271 €. Celkové výdavky na opravy a údržbu majetku mesta činili 416 059 €. Veľkú položku
v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu, v celkovej výške
970 492 €. Na opatrovateľskú službu, ktorá je zabezpečovaná inými subjektami mesto vyčlenilo
sumu 80 937 €. Nárast vo vývoji výdavkov predstavujú mzdy a následne aj odvody – nárast na
úroveň 142 %. Tento nárast je ovplyvnený nárastom miezd hlavne pedagogických
pracovníkov.
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Participatívny rozpočet
V roku 2019 okrem témy verejného priestranstva pribudli ďalšie dva okruhy. Jedným je
mládež, kultúra a šport a druhým životné prostredie. Na základe skúseností z pilotného ročníka
bola upravená doba na realizáciu projektu z jedného na dva roky. Objem financií na projekty
sa znížil z 50 000 na 30 000 €. Na každú z troch tém bolo vyčlenených 10 000 €. Projekty sa
v rámci témy delili na malé – s podporou do 1000 € a veľké – s podporou do 5 000 €.

Participatívny rozpočet je možnosť ako pomôcť vylepšiť priestory v meste, či už okolie sídlisk,
vytvoriť nové oddychové zóny, priniesť do mesta niečo nové, čo je už zaužívané v iných
mestách alebo niečo úplne nové. Tohtoročné projekty riešia aj vzhľad strážnej veže na námestí,
zakúpenie verejného defibrilátora

Prvým projektom aktuálneho ročníka Participatívneho rozpočtu, ktorý bol dokončený a
odovzdaný, bolo Detské ihrisko na sídlisku pri kasárňach na Šafárikovej ulici v Rožňave.
Predkladateľkou projektu i hovorkyňou komunity obyvateľov, ktorí sa podieľali na jeho
realizácii, bola Erika Kereškényiová. Keďže mali už vybrané typy herných prvkov, tak po
urgovaní vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré zabezpečovalo mesto, stihli verejné
obstarávanie ešte roku 2019, a tým mali možnosť realizovať detské ihrisko ešte v ten rok.
Certifikované prvky na verejné detské ihriská boli pomerne drahé a ich cena sa každý rok
zvyšuje. Keďže sa chceli zmestiť do rozpočtu podaného projektu aspoň štyrmi hernými
prvkami, museli sme sa poponáhľať. Ihrisko je teda odovzdané k spokojnosti všetkých
obyvateľov hlavne sídliska.

Životná úroveň
Štatistické údaje o UoZ za mesto Rožňava (miera evid. nezamestnanosti sa vykazuje iba do
úrovne okresov). Počet disponibilných UoZ za mesto Rožňava k 31.12.2017 bol spolu 894
z toho 458 žien a 436 mužov a k 31.12.2019 bol spolu 643 z toho 352 žien a 291 mužov.
2019 / December
Rožňava
STAV
343
432
775
23
232
1

muž
žena
Pohlavie
10 - Neukončené základné vzdelanie
11 - Základné vzdelanie
12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie
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13 - Stredné odborné vzdelanie
14 - Úplné stredné odborné vzdelanie
15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie
16 - Vyššie odborné vzdelanie
17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

200
205
39
3
15
55
2

19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Vzdelanie
< 20 rokov
>= 20 do < 25 rokov
>= 25 do < 30 rokov
>= 30 do < 35 rokov
>= 35 do < 40 rokov
>= 40 do < 45 rokov
>= 45 do < 50 rokov
>= 50 do < 55 rokov
>= 55 do < 60 rokov
>= 60 rokov
Vek
0-3 mesiacov
4-6 mesiacov
7-9 mesiacov
10-12 mesiacov
13-18 mesiacov
19-24 mesiacov
25-30 mesiacov
31-36 mesiacov
37-42 mesiacov
43-48 mesiacov
nad 48 mesiacov
Dĺžka evidencie
0 - Príslušníci ozbrojených síl
1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
2 - Špecialisti
3 - Technici a odborní pracovníci
4 - Administratívni pracovníci
5 - Pracovníci v službách a obchode
6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve,
lesníctve a rybárstve
7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
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775
18
56
77
80
112
89
91
91
105
56
775
185
126
66
67
60
38
33
22
18
6
154
775
1
42
21
43
62
135
5
58

8 - Operátori a montéri strojov a zariadení
9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
N/A - neurčené
Profesia posledného zamestnania

31
201
176
775

2019 / December
Okres Rožňava
1213 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania
1221 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketingu
1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
1411 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach
2166 - Grafickí a multimediálni dizajnéri
2211 - Všeobecní lekári
2212 - Lekári špecialisti
2222 - Špecialisti v pôrodníctve
2264 - Fyzioterapeuti
2269 - Liečební pedagógovia
2310 - Vysokoškolskí učitelia
2320 - Majstri a lektori prípravy na povolanie
2341 - Učitelia v základných školách
2342 - Učitelia v predškolských zariadeniach
2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
2634 - Psychológovia a psychoterapeuti
3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
3211 - Rádiologickí technici
3221 - Zdravotné sestry
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
3322 - Obchodní zástupcovia
3323 - Nákupcovia
3332 - Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
3343 - Odborní administratívni asistenti
3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
3522 - Technici v oblasti telekomunikačných zariadení
4110 - Všeobecní administratívni pracovníci
4212 - Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
28

Stav
1
1
1
1
1
8
4
2
1
1
3
1
1
3
4
2
1
1
1
1
1
2
7
1
1
3
4
1
2
13
3

4221 - Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kancelárií a agentúr
4224 - Hoteloví recepční
4226 - Recepční (okrem hotelových)
4311 - Administratívni pracovníci v účtovníctve
4321 - Pracovníci v sklade
4419 - Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení
5120 - Kuchári (okrem šéfkuchárov)
5131 - Čašníci a someliéri
5132 - Barmani
5153 - Správcovia objektov
5169 - Pracovníci v osobných službách inde neuvedení
5223 - Predavači
5246 - Predavači jedál za pultom alebo pri okienku
5321 - Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným
postihnutím
5322 - Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so
zdravotným postihnutím
5412 - Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov)
7112 - Murári a podobní pracovníci
7123 - Omietkari a štukatéri
7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a
zariadení
7412 - Elektromechanici a autoelektrikári
7413 - Elektromontéri a opravári elektrických vedení
7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
7515 - Degustátori a kvalitári potravín a nápojov
7522 - Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
8142 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov
8143 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera
8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
8182 - Operátori parných strojov a kotlov
8322 - Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
8331 - Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek
8332 - Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
9112 - Upratovačky
9212 - Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe
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4
1
2
1
3
3
9
6
3
3
2
13
3
7
50
1
2
6
1
5
5
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
14
2
1
15
1

9213 - Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve
9215 - Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
9313 - Pomocní pracovníci na stavbách budov
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
9333 - Manipulační pracovníci, nosiči
9412 - Pomocníci v kuchyni
9612 - Triediči a likvidátori odpadov
9613 - Zametači a podobní pomocníci
9629 - Pomocní pracovníci inde neuvedení
Požadovaná profesia
10 - Neukončené základné vzdelanie
11 - Základné vzdelanie
12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie
13 - Stredné odborné vzdelanie
14 - Úplné stredné odborné vzdelanie
16 - Vyššie odborné vzdelanie
17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požadované vzdelanie

Turistický ruch
V rokoch 2017, 2018 a 2019 Turistické informačné centrum prevádzkovala spoločnosť
Envilaw s.r.o. pod názvom prevádzky Turisticko-informačná kancelária na základe zmluvy,
ktorá bola uzavretá v roku 2014.
Zodpovedná za prevádzku TIK: Ing. Nataša Vjesztová

Sídlo: Námestie baníkov 32
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2
4
4
2
4
1
8
6
13
304
30
15
73
91
70
4
2
19
304

Predmet činnosti :
a) Zber, spracovanie a poskytovanie informácií o kultúrnohistorických pamiatkach,
prírodných pozoruhodnostiach, turistických trasách, subjektoch cestovného ruchu,
firmách a inštitúciách v jednotlivých kategóriách internej databázy TIC v elektronickej
forme a aj vo forme dostupnej cez internet a sociálne siete.
b) Zber, spracovanie a poskytovanie informácií o podujatiach konaných na území
Rožňavy a priľahlých oblastí – región Slovenský kras a Horný Gemer, tvorba
kalendára podujatí
c) Bezplatné poskytovanie informácií o dopravných spojeniach verejnej i súkromnej
dopravy (autobusy, vlaky, letecké spojenia, taxi),
d) Organizovanie podujatí zameraných na prehliadku Strážnej veže a historického centra.
e) Príprava propagačných materiálov – tvorba a preklady textov, korektúra, fotografie...
f) Spolupráca so základnými, strednými i vysokými školami na území SR i v zahraničí
(prax, konzultácia diplomových prác, exkurzie, prednášky o cestovnom ruchu).
g) Evidencia a spracovanie štatistiky návštevnosti, vrátane krajiny pôvodu návštevníka
a jeho predmetu záujmu (druh informácie, služby),
h) Propagácia Rožňavy a regiónu – vyhľadávanie všetkých dostupných možností,
prezentácie, účasť na workshopoch, interview s médiami na Slovensku i v zahraničí,
vypracovanie tlačových správ.
i) Zabezpečenie prevádzky Strážnej veže v Rožňave, vrátane sprievodcovskej činnosti
pre návštevníkov.
j) Koordináciu kultúrnych podujatí v rámci mesta Rožňava
k) Zabezpečiť sprievodné podujatia počas kultúrnych a spoločenských podujatí
organizovaných mestom Rožňava

Počas celého zmluvného obdobia poskytovala minimálny štandard služieb podľa metodickej
príručky AICES.

Tabuľka č. 1 Prehľad návštevnosti TIK Rožňava v rokoch 2017 – 2019
Rok
2017
2018
2019

spolu
turisti
4731
5618
5223

SR

ČR

Maď

Nem/Rak

Pol

2018
1941
1899

635
963
723

1335
1869
1955

110
145
108

137
187
101
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Ostatné Obyvatelia
496
513
437

5041
4964
4938

Spolu
9772
10582
10161

Tabuľka č. 2 Návštevnosť Strážnej veže Rožňava
Rok
Počet
návštevníkov

2017

2018

2019

1927

2886

2749

Na základe štatistických údajov je možné konštatovať, že návštevnosť za sledované obdobie
mala ustálený charakter. Okrem domácich turistov zo zahraničia mesto navštívilo najviac
turistov z Maďarska, a potom z Českej republiky. V tabuľke č. 1 v stĺpci ostatné sú zahrnuté
ostatné národnosti sveta ako napr. turisti z Francúzka, Izraela, Španielska, Kanady, USA, Južná
Afrika atď.

Sociálna starostlivosť, bytová politika
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 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
Mesto v zmysle zákona o sociálnych službách vykonáva aj 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)
b)
c)
d)

sociálnu službu v zariadení pre seniorov
sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
sociálnu službu v dennom stacionári
opatrovateľskú službu
32

Uvedené sociálne služby v závislosti od druhu sociálnej služby mesto zabezpečuje
prostredníctvom svojich zamestnancov alebo iných verejných a neverejných poskytovateľov na
základe výberu občana. Medzi neverejných poskytovateľov poskytujúcich napríklad domácu
opatrovateľskú službu na území mesta Rožňava patrí Slovenský Červený kríž a Diecézna
Charita. Náklady mesta za zdravotné posudky boli vo výške 888 €.
Finančný príspevok na prevádzku a poskytovanie sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby poskytnutý mestom Rožňava roku 2019:
na domácu opatrovateľskú službu pre neverejných poskytovateľov v roku 2019

Neverejný poskytovateľ
ADOS Slovenský Červený kríž Rožňava

Počet prijímateľov soc.
služby
5

Diecézna charita Rožňava
SPOLU

5
10

Výška finančného
príspevku
25 012,09 €
28 189,86 €
53 201,95 €

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2019 bol 51 a priemerný počet
opatrovateľov bol 44.

Príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu v roku 2019 boli v celkovej výške 30 446,69 €.
Výdavky respektíve náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby v roku 2019 boli čerpané
z mestského rozpočtu v celkovej výške 388 609,76 €.

S účinnosťou novely zákona č. 448/2008 Z.z. od 1.1.2019 je mesto povinné poskytovať
finančný príspevok na prevádzku pre zariadenia sociálnych služieb pre svojich občanov
s trvalým pobytom v meste Rožňava (Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre
seniorov) a pre Nocľaháreň a Nízkoprahové denné centrum na kapacitu zariadenia.
Zariadenie opatrovateľskej služby Slovenský Červený kríž
Počet
prijímateľov
SPOLU

8

Výška
finančného
príspevku
10 099,18
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Zariadenie pre seniorov FOR REGION, n.o. Nadabula
Počet
prijímateľov
SPOLU

24

Výška
finančného
príspevku
2 368,56

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava Huta
Počet
prijímateľov
SPOLU

45

Výška
finančného
príspevku
4 475,42

Zariadenie pre seniorov Dom seniorov Zálesák, o.z. Betliar
Počet
prijímateľov
SPOLU

8

Výška
finančného
príspevku
1 412,86

Zariadenie pre seniorov Dom seniorov Rejdová, n.o. Rejdová
Obdobie

Počet
prijímateľov

Výška
finančného
príspevku

SPOLU

2

116,43

Zariadenie pre seniorov SENIRES, n.o. Ružomberok

SPOLU

Počet
prijímateľo
v
1

Výška finančného
príspevku
349,08

Nízkoprahové denné centrum
Neverejný poskytovateľ Počet prijímateľov Výška finančného
soc. služby
príspevku
Diecézna charita Rožňava
48
4913,28
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Nocľaháreň
Neverejný poskytovateľ

Počet prijímateľov Výška finančného
soc. služby
príspevku
Diecézna charita Rožňava
15
4 000

Mesto Rožňava v súlade s platnou legislatívou poskytuje aj požičiavanie pomôcok. Príjmy
z úhrad za požičané pomôcky v roku 2019 boli vo výške 84,50 €.
Výdavky 0 €.

Taktiež mesto poskytuje aj odľahčovaciu službu. V roku 2019 nebola podaná ani jedna žiadosť
na túto službu.

Denné centrum
Zriaďovateľom Denného centra je mesto Rožňava ako verejný poskytovateľ sociálnej služby.
V centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V roku 2019 bolo
v centre 183 návštevníkov a 1 zamestnanec. Výdavky činili 13 978 €.

Stredisko osobnej hygieny a práčovňa
V roku 2019 mesto prevádzkovalo dve strediská osobnej hygieny a práčovňu. Tieto strediská
sa nachádzajú priamo v centre rómskej komunity. Náklady spojené s prevádzkou plne hradí
mesto z vlastných zdrojov. Prevádzku týchto stredísk zabezpečujú pracovníci v rámci malých
obecných služieb pod dohľadom terénnych sociálnych pracovníkov.
Počet klientov strediska osobnej hygieny : 2000
Príjmy od klientov : 974 €
Počet klientov práčovne: 377
Príjmy od klientov : 522 €
Výdavky spolu: 4 960 €
Počet zamestnancov -

1 (terénni pracovníci)
1 (aktivačné práce)
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Sociálna pomoc
Poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky a pomoci v náhlej núdzi
V zmysle platnej legislatívy v roku 2019 boli podané 3 žiadosti, z toho kladne riešené 2
žiadosti. Poskytnutie finančnej výpomoci bolo v celkovej výške 60 €.

Pochovanie
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho
do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí v zmysle platnej legislatívy 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 2019 mesto nezaznamenalo takýto
prípad.

Inštitút osobitného príjemcu
V roku 2019 bolo mesto osobitným príjemcom:
● dávok v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi v priemere pre 39 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 33 oprávnených
● rodičovského príspevku v priemere pre 4 oprávnené a príspevku pri narodení dieťaťa
v priemere pre 0 oprávnenú (v prípade, ak je sociálna dávka poskytovaná
prostredníctvom osobitného príjemcu)

Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca sa realizuje v meste už od roku 2005 prostredníctvom projektov
z Európskeho sociálneho fondu. Pracovisko terénnych sociálnych pracovníkov je v budove
Komunitného centra 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.
V roku 2019 sa ukončil Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej len „NP TSP
I“) k 31.08.2019. V čase po ukončení NP TSP I. od 01.09.2019 do 31.3.2020 mesto udržalo
pracovisko terénnej sociálnej práce spolu so zamestnancami v prevádzke. Zároveň mesto
podalo ďalšiu žiadosť o zapojenie sa do NP TSP II, ktorý sa bude realizovať od apríla 2020.
Financovanie terénnej sociálnej práce v roku 2019:
Celkové výdavky: 57 327 € (mzdy, odvody, tovary a služby)
Celkové príjmy (refundácie v roku 2019): 33 686 €.
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Prehľad počtu intervencii TSP/ATSP v roku 2019

Intervencie podľa jednotlivých oblastí
Zamestnanosť
Bývanie
Zdravie
Sociálno-patologické javy
Financie
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Iné
SPOLU

Počet intervencii
217
201
295
593
565
105
347
113
2 436

Komunitné centrum
Mesto Rožňava od 01.06.2016 do 31.8.2019 realizovalo Národný projekt poskytovania
vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. V komunitnom
centre (ďalej len „KC“) v roku 2019 boli zamestnaní 3 zamestnanci – 1 odborný garant KC, 1
odborný pracovník KC a 1 pracovník KC. Okrem stálych zamestnancov boli v roku 2019
zamestnaní dvaja študenti na dohodu o brigádnickej práci študenta na 18,75 hod. týždenného
úväzku. Študenti zabezpečovali predovšetkým vedenie športovo-pohybových aktivít a krúžkov
a dohľad pri aktivitách KC, boli nápomocní pracovníkom KC pri skupinových aktivitách
a vykonávali dohľad a sprevádzanie detí na detské besiedky a iné aktivity mimo KC.
Komunitné centrum sídli v priestoroch bývalého rómskeho klubu na Ulici krátkej 30. V budove
je okrem realizácie aktivít komunitného centra aj pracovisko terénnych sociálnych pracovníkov
/Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach II/, Stredisko osobnej hygieny a práčovne
/SOHaP/, stála ponuka zánovného šatstva a 5 bytov nižšieho štandardu. Budova je situovaná
v časti mesta, ktorú obývajú predovšetkým marginalizované rómske komunity a obyvatelia
ohrození sociálnym vylúčením. V bezprostrednom susedstve je budova materskej školy
s triedou s vyučovacím jazykom slovenským a s jednou triedou s vyučovacím jazykom
maďarským.
Celkové výdavky: 47 412 (mzdy, odvody, tovary a služby)
Celkové príjmy (refundácie v roku 2019): 25 964
Prehľad štatistických ukazovateľov /01.01.2019 – 31.12.2019/
Celkový počet klientov za rok 2019
⎯ z toho muži
⎯ z toho ženy
Celkový počet vykonaných sociálnych poradenstiev*
⎯ z toho základné poradenstvo
⎯ z toho špecializované sociálne poradenstvo
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422
178
244
695
144
56

⎯ z toho pomoc pri uplatňovaní práv a právom
495
chránených záujmov
1. z toho špecifické poradenstvo tútoring/mentoring
23
Celkový počet vykonaných skupinových aktivít
558
⎯ z toho záujmové aktivity
411
⎯ z toho príprava na školskú dochádzku/vzdelávacie
100
aktivity
⎯ z toho preventívne aktivity
47
Celkový počet vykonaných komunitných aktivít
16
*vysvetlivka: elektronický systém zaznamenávania vykonaných poradenstiev priraďuje
k jednému klientovi iba jedno vykonané poradenstvo napriek tomu, že počas dňa mohlo byť
jednému klientovi poskytnutých niekoľko základných, špecializovaných poradenstiev, alebo
pomoc...

Bytová politika
Mesto je vlastníkom bytov:
-

byty osobitného určenia (malometrážne byty)
byty a domy s nižším štandardom
byty na Šafárikovej 101

Byty postavené s podporou štátu (byty Družba a Nadabula)
● Cieľová skupina: byty sú určené najmä pre obyvateľov mesta a pre tých, ktorí majú
pracovný pomer v meste alebo podnikajú na území mesta a nemôžu si obstarať bývanie
vlastným pričinením
● počet bytov: 216 (z toho 62 trojizbové, 84 dvojizbové, 58 jednoizbové, 7 dvojizbové
bezbariérové, 5 jednoizbové bezbariérové)
Prehľad pridelených bytov - rok 2019

obecné byty

byty
postavené

Typ bytu
malometrážne
s nižším štandardom
v domoch s nižším
štandardom
Šafárikova 101
byty v odpredaných byt.
domoch
Družba - 1 izbové
Družba - 2 izbové
Družba - 3 izbové

Počet bytov
72
41
3
12
1
58
78
62
38

spolu
0
1
0
0
7
5
2

s podporou
štátu

Družba - bezbariérové

12

Nadabula - 2 izbové

6

SPOLU

345

1
1
17

Výstavba, zmeny charakteru a úprava mesta, doprava, spoje, Malé obecné
služby

Okolie fontány resp. Baníckeho orloja zmenilo svoj
výzor. Technické služby mesta Rožňava začali na
rekonštrukcii pracovať
5. marca a miesto asfaltu
umiestnili novú dlažbu. Na obnovu bolo potrebných
1 375 m2 zámkovej dlažby.

Obnova Mestského úradu v Rožňave začala v marci 2019 za účelom zníženia energetickej
náročnosti objektu a vylepšeniu technického stavu objektu. Na zníženie energetickej náročnosti
objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, vnútornej tepelnej pohody
a modernizácie budovy boli navrhnuté nasledovné opatrenia: zateplenie obvodového plášťa,
zateplenie strechy, zateplenie stropu nad vykurovanými priestormi, výmena otvorových
konštrukcií, zateplenie terasy (nová nášľapná vrstva), výmena zábradlia na terase, zvýšenie
atiky, výmena odvetrávacích komínkov, rotačných hlavíc, strešných vtokov, výmena rozvodov
vykurovania a vykurovacích telies, výmena svetelných zdrojov, výmena bleskozvody, nové
požiarne rebríky a búracie práce – prípravné práce pre realizáciu rekonštrukcie. Investor
stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29 Rožňava, dodávateľ stavby: R. P. invest s.r.o. Bratislava,
predpokladané náklady na vybudovanie: 31 tis. € s DPH, lehota zahájenia: III/2019,
predpokladaná lehota ukončenia: VIII/2020.

Začiatkom októbra sa začali rekonštrukčné práce na Zimnom štadióne v Rožňave z dôvodu
nevyhovujúceho stavu starých rúrok, ktoré chladili ľadovú plochu. Začali rekonštrukciou
ľadovej plochy, prebehla nová betonáž a rúrkovanie. Tie boli následne zaliate betónom
a napojené do súčasnej strojovne. Odstránili sa aj staré mantinely. Rekonštrukcia pokračovala
pokládkou fólie a izolačného materiálu na ľadovú plochu. Medzi dve betónové vrstvy boli
uložené nové rúrky. Taktiež strojovňa prešla kontrolou a revíziou.
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Doprava
V meste Rožňava premávajú dve linky MHD.
Linka č. 808102 Rožňava, sídlisko P. J. Šafárika – Autobusová stanica – Nadabula a má 12
autobusových spojov.
Linka č. 808107 Rožňava, sídlisko Juh – Autobusová stanica – Rožňavská Baňa a má 25
autobusových spojov.

Komunálny odpad
Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
vychádza zo skutočných nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom (KO).

Náklady na KO
2018
2019
predpokladaný 820 761 €
940 000 €
Skutočný
945 712,84 €
838,569,51 €
úspora
107 143,33 € rozdiel na faktúrach
15 917,05 € zvýšený zákonný poplatok z 5,04 € na 8 €
2 394,71 € príjem za pristavenie MOK a VOK
10 260 € cena za vývoz Juh aj v pondelok
915 € 61 ton BIO odpad z roku 2018
= 136 628,09 €
14 066,67 € náklady na kontrolu Brantneru
122 561,42 € úspora celkom
Poplatok obyvateľstva za komunálny odpad sa v roku 2019 znížil na 46,59 € oproti roku 2018,
kde poplatok činil 52,54 €. Pri počítaní s počtom 18 tis. obyvateľov, rozdiel činí 5,95 €. Povinný
poplatok za uloženie zmesového odpadu na skládku je stanovený v zmysle legislatívy podľa
úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v %. Mesto Rožňava dosiahlo úroveň vytriedenia
v roku 2018 – 30,82% a v roku 2019 – 35,89%. Úroveň vytriedenia stúpla o 5,07%. Množstvo
komunálneho odpadu v roku 2018 – 8 745,845 ton a v roku 2019 – 6 338,57 ton. Po kontrole
sa množstvo komunálneho odpadu znížilo o 2 407,175 ton. Za KO sa v roku 2018 vybralo na
dani – 552 030,59 € a v roku 2019 – 550 821,41 €.
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Politický a verejný život
Vo vedení Okresného úradu v Rožňave došlo k zmene, ktorú odsúhlasila vláda na svojom
zasadnutí 13. februára 2019. Na miesto prednostu okresného úradu Ing. Jána Babiča nastúpil
od 1. marca 2019 Ing. Robert Anna.

Rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím bola 1. marca 2019 novozriadená služba včasnej
intervencie. Doposiaľ táto služba na Gemeri nebola. Od 5. marca Domov sociálnych služieb
Jasanima začala poskytovať terénnu sociálnu službu rodinám s deťmi do siedmych rokov so
zaostávajúcim, oneskoreným alebo rizikovým psychomotorickým vývinom či zdravotným
postihnutím. Ako vyplynulo z prieskumu odboru sociálnych vecí, na území Košického
samosprávneho kraja bolo momentálne 340 detí so zdravotným postihnutím a narastá počet
detí, ktoré potrebujú službu včasnej intervencie. Službu priamo v rodinách poskytujú sociálni
pracovníci, špeciálni pedagógovia alebo terapeuti. Cieľom je pomôcť rodine, aby zvládala
situáciu, viedla rodinný život a neizolovala sa od spoločnosti.

Predseda NR SR svojim rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil voľby
prezidenta Slovenskej republiky. Deň konania volieb určil na sobotu 16. marca 2019. Ani jeden
z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov oprávnených voličov. Do druhého kola volieb postúpili Zuzana Čaputová a Maroš
Šefčovič. Deň konania druhého kola prezidenta SR bol určený na sobotu 30. marca 2019. Voľby
sa konali v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Podľa oficiálnych výsledkov získala víťazka volieb Zuzana Čaputová 1 056 582
hlasov, čo predstavuje 58,4 % všetkých platných hlasov. Neúspešný kandidát Maroš Šefčovič
dostal 752 403 hlasov, t.j. 41,59 % hlasov. Andreja Kisku tak po piatich rokoch
v prezidentskom kresle vystriedala historicky prvá prezidentka na Slovensku. Funkcie sa ujala
15. júna 2019.
Rožňava mala vo voľbách 37,68 % účasť. V Rožňave aj v Rožňavskom okrese triumfovala
Zuzana Čaputová, získala 9 370 platných hlasov (64,65 %) a Maroš Šefčovič 5 123 hlasov
(35,34 %).

Zuzana Čaputová

Andrej Kiska
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V rámci Dňa advokácie si Slovenská advokátska komora pripomenula prijatie zákona
o slobodnom a nezávislom výkone advokátskeho povolania. Komora tento sviatok oslavuje
bezplatným poskytovaním právnych rád občanom. Záujemcovia v Rožňave sa mohli bezplatne
o právnu pomoc poradiť s advokátom 24. apríla 2019 na radnici, Námestie baníkov 32.

Celoslovenský informačný portál o Slovensku Slovakregion vyhlásil súťaže Naj mesto a obec
Slovenska 2019 a Primátor/Starosta Slovenska 2019. Od 1. apríla do 31. októbra mohli ľudia
hlasovať za najlepšie obce a ich primátorov či starostov. Mesto Rožňava skončilo aj tento rok
v najlepšej desiatke, keď s počtom hlasov 15 156 obsadila krásne 6. miesto.

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa na Slovensku uskutočnili v sobotu 25. mája
2019. V ten deň voliči na Slovensku zvolili štrnástich europoslancov, ktorí budú najbližších 5
rokov pôsobiť v Európskom parlamente. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa hlasovania
zúčastnilo 22,74 % oprávnených voličov. Ide o historicky najvyššiu účasť v eurovoľbách na
Slovensku. Spomedzi krajín EU28 však Slovensko s volebnou účasťou sa umiestnilo na
poslednom mieste.

Súhrnné výsledky hlasovania v meste Rožňava:
Zapísaní voliči
Počet vydaných obálok
Účasť voličov
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov

14 739
2 623
17,79 %
2 619
2 566

Slovensko má v tomto funkčnom období 14 europoslancov. 14. kreslo bolo obsadené po
odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
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poslanec

Počet platných
hlasov

Michal Šimečka
Michal Wiezik
Martin Hojsík
Vladimír Bilčík

81 735
29 998
27 549
26 202

Monika FlašíkováBeňová
Miroslav Číž
Robert Hajšel

89 472
51 362
13 773

Kotleba ĽSNS

2

Milan Uhrík
Miroslav Radačovský

42 779
42 276

Kresťanskodemokratické
hnutie

2

Ivan Štefanec
Miriam Lexmann

33 128
27 833

Sloboda a Solidarita

2

Lucia Ďuriš
Nicholsonová
Eugen Jurzyca
Peter Pollák

52 331
33 540
23 815

OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti

1

Monika Flašíková-Beňová je europoslankyňou kontinuálne už štvrté volebné obdobie od roku
2004, teda od vstupu Slovenska do EÚ.

Kabinet na výjazdovom rokovaní v Slavošovciach 18. novembra 2019 rozhodol o prerozdelení
viac ako 1,8 milióna eur obciam a ďalším subjektom v okrese Rožňava, ktorý patrí medzi
najmenej rozvinuté. Mesto Rožňava mala prisľúbených 200 tis. eur na rekonštrukciu jedální
a zvýšenie ich kapacity v súvislosti s nárastom počtu stravníkov pri tzv. obedoch zadarmo.
Podľa premiéra Petra Pellegriniho nie sú výjazdové zasadnutia vlády len formálne, ale otvárajú
sa na nich témy, ktoré miestnych ľudí ťažia a ktoré možno nie sú zachytené vo vládnom
materiály.

Pietne akty
Letecké nešťastie pri obci Hejce
Na kopci Borsó v maďarskej obci Hejce dňa 19. 1. 2006 došlo k tragickej udalosti najväčšieho
leteckého nešťastia v histórii Ozbrojených síl SR. Bol to deň, ktorý sa navždy zapísal čiernym
písmom do dejín Slovenska. Po úspešnej
mierovej misii v Kosove sa slovenskí vojaci
vracali do domov, keď došlo k tragickej
udalosti – havarovaniu lietadla s posádkou.
O život tam prišlo 42 slovenských vojakov.
I keď ubehlo už 13 rokov, rodičia rtn. Petra
Komoru a práp. Ondreja Kesziho stále s láskou
a bolesťou spomínajú na svojich statočných
synov. Táto tragédia zasiahla všetkých, aj
Rožňavčanov, keďže títo dvaja príslušníci
pochádzali práve z Rožňavy. Na rožňavskom cintoríne pri hroboch menovaných
profesionálnych vojakov sa konal pietny akt so všetkými poctami. Primátor mesta Michal
Domik, prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková, vedúca odboru školstva PaedDr. Janka
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Mičudová, poslanci MZ, vojaci vojenských útvarov v Rožňave, zástupca OV a ZO
protifašistických bojovníkov v Rožňave vzdali úctu pri hroboch vojakov položením kytíc
a modlitbou za ich krátky, ale statočný život

Oslobodenie mesta
Ťažko vybojovanú a vytúženú slobodu Rožňavčania získali dňa 23. 1. 1945. Zásluhu na
oslobodení nášho mesta mali vojaci Červenej armády a 4. rumunskej armády, ktorí hrdo
povstali proti nepriateľským vojskám i za cenu vlastného života. Vojnové roky boli plné
neistoty, bolesti i strachu, a preto je veľmi dôležité si tento deň pripomínať. Oslobodenie nášho
mesta je významným medzníkom našej histórie. Na Námestí baníkov v Rožňave sme si
pripomenuli už 74. výročie oslobodenie
mesta. Padlým hrdinom vzdali úctu nielen
zástupcovia mesta, ale aj organizácie
a školáci. V príhovore primátor mesta
Michal Domik zdôraznil význam tejto
udalosti, aby táto chvíľa bola mementom
a poučením pre súčasnú generáciu.
Poďakoval sa všetkým prítomným, ktorí si
vážia slobodu a mier.

Koniec 2. svetovej vojny
Koniec 2. svetovej vojny bol po rokoch krutosti a beznádeje najočakávanejší okamih pre všetky
štáty Európy. Odo dňa 8. mája 1945 o 23.00 hod., keď Nemecko podpísalo bezpodmienečnú
kapituláciu uplynulo už 74 rokov. Za toto obdobie Európa prešla rôznymi zmenami, ale
spomienky na hrôzy vojny ostali vždy rovnaké. 9. 5. 2019 si výročie Dňa víťazstva nad
fašizmom mesto Rožňava, spoločenské organizácie, vojenské útvary i občania uctili pietnym
aktom kladenia vencov pri Pamätníku oslobodenia v parku na Hviezdoslavovej ulici.
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Slovenské národné povstanie
Záver augusta sa už desaťročia spája s pripomenutím si Slovenského národného povstania
(SNP). V tomto roku to bolo už 75. výročie. V Rožňave sa pietny akt konal v piatok 30. augusta.
S prejavmi vystúpili primátor Rožňavy Michal Domik, predseda Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Juraj Bernár a podplukovník Oliver
Toderiška, veliteľ práporu RCHBO v Rožňave. Rečníci zhodne pripomenuli dôležitosť SNP
pre slovenský národ i fakt, že patrilo k najväčším protifašistickým vystúpeniam v Európe.
Program potom pokračoval odovzdaním ocenení pre subjekty, ktoré podporujú činnosť
Oblastnej organizácie SZPB, ako aj minútou ticha za členov organizácie, ktorí v uplynulom
roku zomreli. Výnimočnosť 75. výročia podtrhol aj kultúrny program, v ktorom vystúpili
členky Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade vo Vyšnej Slanej, spevokol Denného
centra v Rožňave i mužská spevácka zložka Folklórneho súboru Dubina. Na záver predniesla
báseň pani Anna Jungová.

Smútočný pochod

Pietne miesto pri buste partizána Tótha

Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých alebo „Dušičky“, patrí hlavne návratom do minulosti a spomínaniu na
najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Tisíce plamienkov na hroboch symbolizuje
predovšetkým úctu a spomienku. Pietny akt na mestskom cintoríne po prednesenej básni otvoril
vedúci odboru kultúry, športu a cestovného ruchu, Ing. Ivan Nemčok. Potom spoločne
s primátorom mesta Michalom Domikom, náčelníkom mestskej polície Ing. Robertom
Hanuštiakom, poslancom MZ v Rožňave Zoltánom Bekem a profesionálnymi vojakmi
rožňavských útvarov, položili vence a kytice kvetov k pamätnej tabuli padlých vojakov 1. a 2.
svetovej vojny, k pomníku Holokaustu, obetiam fašizmu a i dodnes existujúcim spoločným
vojenským hrobom. Následne primátor mesta ako i účastníci pietneho aktu položením kvetov
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a zapálením sviečok vzdali hold aj bývalým primátorom, predsedom MsNV a kronikárom
mesta.

Smútočný pochod

Pamätná tabuľa padlých vojakov 1. a 2.
svetovej vojny

Deň červených makov
Deň vojnových veteránov alebo aj Deň červených makov je deň, ktorý je venovaný pamiatke
vojnových veteránov. Na celom svete sa pripomína 11. novembra. Bokom samozrejme
nezostala ani Rožňava. Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB) a základná organizácia SZPB partizána J. Tótha v Rožňave pripravili na rožňavskom
cintoríne spomienkové zhromaždenie. O 11.00 hod. si spolu s nimi pripomenuli pamiatku
vojnových veteránov aj predstavitelia štátnej správy i samosprávy, ako aj vojaci Armády SR z
rožňavskej posádky. Nechýbali ani deti z rožňavských škôl. Odzneli krátke prejavy i báseň v
podaní pani Jungovej. K pomníku padlých v 1. svetovej vojne boli položené vence a na
pamiatku zapálené sviece.
Deň 11. november bol vybraný symbolicky,
pretože v tento deň v roku 1918 bolo
podpísané prímerie medzi Spojencami a
Nemeckom.
Symbolom Dňa vojnových veteránov sa stal
kvet vlčieho maku. Pôvod má v básni
kanadského chirurga, ktorý slúžil na
západnom fronte. Prvý raz ho ako symbol pre
padlých vojakov použili v roku 1920.
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Polícia
Obvodné oddelenie Policajného zboru Rožňava v roku 2019 na území mesta Rožňava
zaevidovalo v jednotlivých územných častiach nasledovný počet trestných vecí:
Územná časť obvodu 1 ( ďalej – ÚČO) (sídliská: Podrákoš - P. J. Šafárika, Námestie baníkov)
– 67 trestných vecí ( -19), z toho 59 známych, objasnenosť 88,06 % ( +5,50%)
ÚČO 2 (sídlisko: Vargove pole, záhradkárske osady Sever a Juh, Štítnická ulica, Rožňavská
Baňa)
– 33 trestných vecí ( -9), z toho 22 známych, objasnenosť 66,66 % ( -14,29%)
ÚČO 3 (sídliská: Juh, Stred, Kasárne)
– 34 trestných vecí ( +3), z toho 19 známych, objasnenosť 55,88 % ( -15,03%)
Spolu pre mesto Rožňava: 134 trestných vecí (-25 oproti roku 2018), z toho 100 známych
prípadov.
Priestupkov na území mesta Rožňava v roku 2019 evidovalo obvodné oddelenie celkom 457.
Z uvedeného počtu bolo 162 priestupkov proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/19890 Zb.
o priestupkoch. Objasnených priestupkov proti majetku bolo 65, čo je objasnenosť 40,12 %.
Priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch napadlo 278. Z uvedeného počtu bolo objasnených 237 priestupkov t.j.
objasnenosť 85,25 %. Ostatných priestupkov napadlo 17.

Prehľad trestných činov a ich objasňovanie v územnom obvode OO PZ Rožňava za
obdobie roka 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018.
Útvar
Aktuálne údaje
Nápad trestných činov

2019
2018

Rozdiel
Z toho objasnené trestné činy

2019
2018

Rozdiel
Objasnenosť TČ v %

2019
2018

Rozdiel
Dodatočne objasnené TČ

2019
2018

Rozdiel
Odhalené TČ

2019
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OO PZ
Rožňava
332
410
-78
242
300
-58
72,89
73,17
-0,28
43
43
0
42

2018
Rozdiel
Zadržaný páchateľ na mieste TČ

2019
2018

Rozdiel

80
-38
62
68
-6

Prehľad priestupkov a ich objasňovanie na OO PZ Rožňava za obdobie roka 2019 s
porovnaním rovnakého obdobia roka 2018.

Útvar
Aktuálne údaje

OO PZ
Rožňava
2019

1526

2018

1732

Priestupky spolu

Rozdiel
Objasnenosť priestupkov v %

-206
2019

87,22

2018

87,18

Rozdiel
Priestupky proti majetku

+0,04
2019

348

2018

452

Rozdiel
Počet objasnených priestupkov proti
majetku

-104
2019

207

2018

275

Rozdiel
Objasnenosť priestupkov proti majetku v %

-68
2019

59,48

2018

60,84

Rozdiel

-1,36
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Policajti v akcii
Muži zákona na strednej škole v Rožňave hovorili o drogách na tému Nelegálne drogy, drogové
závislosti. Prednášky boli spojené s ukážkami práce príslušníkov PZ a služobnej kynológie –
v spolupráci so psovodom so služobným psom z Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Akcie
sa zúčastnilo 90 študentov z troch tried Strednej zdravotníckej školy v Rožňave. Avšak pri
vykonávaní ukážok psovoda sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Služobným psom bolo v jednom,
prípade zistené podozrenie zo spáchania prečinu „Nedovolená výroba omamných
a psychotronických látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi“.
Nakoľko služobný pes označil v taške študentky presne nezistenú omamnú látku vo forme
sušenej rastlinnej drte zelenej farby, bola zaslaná na expertízu.

7. februára bola v Špecializovanom zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb
Subsidium vykonaná k preventívnemu projektu „Bezpečná jeseň života“. Projekt bol zameraný
na občanov v dôchodkovom a preddôchodkovom veku a vznikol z dôvodu potreby
vykonávania osvety medzi dôchodcami, nakoľko táto skupina ľudí je ľahkou obeťou
páchateľov. Projekt bol realizovaný prostredníctvom informačných letákov, prednášok
a besied. Jeho úlohou bolo informovať starších spoluobčanov o možnostiach ochrany seba
a svojho majetku pred trestnou činnosťou, poučiť ako nenaletieť podvodníkom, ako sa správať,
aby sa nestali obeťou trestného činu a ako postupovať v prípade, ak už sa obeťou trestného činu
stali.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave po vykonaní potrebných procesných
úkonov a na základe doposiaľ zhromaždených a vyhodnotených dôkazov zo zločinu vydierania
obvinil 33-ročného muža, ktorý sa vyhrážal fyzickým ublížením ako i podpálením jeho domu
v prípade, ak mu nezaplatí 10 tis. eur. Poškodený z obavy o svoj život, zdravie a majetok
peniaze vydieračovi odovzdal. Avšak keď nenásytník opakovane pod hrozbou použitia zbrane
žiadal od poškodeného ďalších 10 tis. eur, táto skutočnosť bola nahlásená na políciu. Cieľom
obvineného muža bolo pre seba získať finančné prostriedky, preto cielene a opakovane
vyvolával u poškodeného muža obavy o jeho život, zdravie a majetok.

V sobotu nadránom 18. mája prijali rožňavskí policajti oznámenie o vzájomnej hádke dvoch
hostí v jednej z rožňavských herní, kde došlo k fyzickému napadnutiu. Vyšetrovateľ odboru
kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave po vykonaní potrebných procesných
úkonov obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu (pokus ťažkej ujmy) a prečinu
výtržníctva obvinil 30-ročného muža z Rožňavského okresu, ktorý po predchádzajúcej hádke
fyzicky napadol o päť rokov staršieho muža, ktorého pichol nožom do krku. Poškodenému
mužovi tým spôsobil zranenia s dobou liečenia do 14 dní.
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19-ročný maturant z Rožňavy 22. mája krátko po 23.00 hod. viedol osobné motorové vozidlo,
pričom pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu
a povahe vozovky prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do stromu a zlomil ho. Potom
ďalej pokračoval v jazde, na jednom z parkovísk narazil do odstaveného auta od ktorého sa
vozidlo odrazilo a skončilo prevrátené na streche. Počas dokumentovania dopravnej nehody
bol vodič podrobený dychovej skúške, kde mu namerali 1,87 promile alkoholu. Vodič zranený
nebol, spolujazdec len ľahko. Následne bol vodič umiestnený do cely policajného zaistenia
a obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Vážna zrážka motorky a osobného motorového vozidla sa stala 19. júna na križovatke
Šafárikovej ulice pri pneuservise. Na miesto smerovali záchranné zložky a polícia, kde
motorkára museli na mieste oživovať. Bol v bezvedomí a nekomunikoval. S ťažkými
zraneniami ho sanitka transportovala do nemocnice.

26. mája v popoludňajších hodinách po predchádzajúcej slovnej výmene názorov, pred jedným
z rožňavských rodinných domov, na mieste verejnosti prístupnom, opakovane fyzicky napadol
poškodeného 39-ročného muža 35-ročný Adrián. Poškodený následkom konania obvineného
utrpel zranenia s dobou liečenia cca viac ako 6 týždňov.

K tragickej dopravnej nehode na ceste medzi Rožňavou a Nadabulou došlo 3. augusta o 20.00
hod. V motorovom vozidle 19. ročný vodič v tiahlej ľavotočivej zákrute na mokrej vozovke
pravdepodobne dostal šmyk, prešiel do protismeru a následne bočnou stranou narazil do
protiidúceho vozidla. Nehoda mala tragické následky, účastníci nehody utrpeli rôzne poranenia,
avšak 20-ročný mladík utrpel ťažké zranenia nezlučiteľné so životom. Vo vozidle, ktoré nehodu
spôsobilo bola nájdená zelená sušina neznámeho pôvodu a striekačka s neznámou látkou.
Zaistené veci boli podrobené expertíznemu skúmaniu.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rožňave v spolupráci s Krajskou pobočkou Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach vykonalo dopravno-preventívnu akciu pod
názvom „Biela palica“. Akcia prebehla na Šafárikovej ulici a bola zameraná na bezpečnosť
nevidiacich chodcov. Policajti z OR PZ v Rožňave sledovali reakcie a správanie vodičov
motorových vozidiel v prípade, ak cez priechod prechádza nevidiaca osoba s bielou palicou.
Celkovo bolo zaznamenaných 96 vodičov, z toho počtu 73 vodičov dalo prednosť nevidiacim
chodcom, v 23 prípadoch vodiči pokračovali v jazde bez toho, aby dali prednosť nevidiacim.
Keďže sa jednalo o preventívnu akciu, priestupcovia boli riešení pokarhaním.
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Krajský súd v Košiciach prešetroval prípad sexuálneho zneužívania na škole. Jednalo sa o 42ročného učiteľa slovenčiny Obchodnej akadémie v Rožňave. Učiteľ čelil obvineniam v šiestich
bodoch obžaloby. Prvý skutok bol z júna 2014, keď počas školského výletu obťažoval žiačku
3. ročníka. V roku 2016 učiteľ kontaktoval cez sociálnu sieť 16-ročnú študentku 2. ročníka, od
ktorej požadoval sex pod hrozbou zverejnením jej sexuálneho života, neukončením štúdia
a poškodením povesti. Od septembra 2017 do mája 2018 poznajúc nepriaznivé osobné pomery
žiačok predstieral záujem o ne a rôznym spôsobom ich kontaktoval. Zvyčajne si vyhľadával
dievčatá z labilnejšími povahami. Dievčatá nakoniec túto situáciu nezvládli a všetko oznámili
riaditeľovi školy, ktorý kontaktoval políciu. Učiteľ bol sudcom Okresného súdu v Rožňave dňa
4. 6. 2018 vzatý do väzby. V prípravnom konaní učiteľ podrobne vypovedal ku všetkým
skutkom. Vo svojej podstate sa ku trestnej činnosti sám priznal. Na súde v roku 2019 vyhlásil,
že je vinný, dokazovanie sa teda nekonalo. Znalec z odboru sexuológia vypovedal, že
obžalovaný trpí sexuálnou deviáciou – sadomasochizmom. Z toho dôvodu bolo navrhnuté
ochranné liečenie v ústave. Senát sudcu M. M. po zohľadnení posudku poslal na 3 a pol roka
do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Na 10 rokov mu zakázal vykonávať pedagogickú
i odborno-vzdelávaciu činnosť. Krajský súd v Košiciach na základe odvolania prokurátora
zrušil rozsudok Okresného súdu v Rožňave a obžalovanému uložil úhrnný trest odňatia slobody
za zločin sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona a iné trestné činy v trvaní 6
rokov nepodmienečne, trest zákazu činnosti vykonávať pedagogickú činnosť a odbornú
výchovno-vzdelávaciu činnosť na dobu 10 rokov, zároveň uložil ochranné sexuologické
liečenie ústavnou formou.

Psovodi
Policajti oddelenia služobnej kynológie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave
sa okrem dennej starostlivosti a výcviku služobných psov podieľajú aj na plnení rozmanitých
služobných úloh. Sú využívaní pri ochrane verejného poriadku počas väčších spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí, pri mimoriadnych opatreniach, pátracích akciách, eskortách
a v bežnom výkone služby. Služobné psy sú využívané v klasickej kynológii, pri výkone
pachových aj obranných prác. V rámci preventívno-výchovnej činnosti v roku 2019 vykonali
10 ukážok z výcviku služobných psov.

Kvalita vycvičenosti služobných psov je na vysokej úrovni, čomu nasvedčujú aj dosiahnuté
výsledky na rôznych súťažiach v roku 2019. Získali prvé, druhé a piate miesto v jednotlivcoch
na XVIII. Krajských vylučovacích pretekoch, kde zároveň naše dve družstvá obsadili druhé aj
tretie miesto a získali víťazstvo v pachových prácach aj poslušnosti. V mesiaci október na
Zemplínskej šírave v I. ročníku Majstrovstiev Slovenka obranárskeho preteku služobných psov
Policajného zboru, družstvo KR PZ Košice, ktorého členom bol aj psovod z OSK Rožňava,
skončilo na celkovom druhom mieste. Tieto pekné výsledky odzrkadľujú kvalitu starostlivosti
a výcviku psov.
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Mestská polícia Rožňava
Mestská polícia Rožňava (MsP) bola založená dňa 19. 12. 1990 uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rožňave č. 1/1990.
Sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Tiesňové volanie: 159
Náčelník MsP: Ing. Róbert Hanuštiak

Činnosť mestskej polície (ďalej len „MsP“) vychádza zo Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri
zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a
plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského
zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

Mestská polícia objasňuje a v blokovom konaní prejednáva priestupky ustanovené osobitným
predpisom a vybrané priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, týkajúce sa
najmä zón s dopravným obmedzením, zastavenia, státia, odbočovania, otáčania a vjazdu
vozidiel.

Arpád Kelemen
Koordinátor pre objasňovanie priestupkov a prevenciu
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Jozef Szántó
Koordinátor pre výkon služby a administratívu

Plnenie úloh je zabezpečované vhodnou kombináciou peších hliadok, cyklohliadok
a motorizovaných hliadok. V prípade mimoriadnej situácie, alebo v prípade mimoriadnych
akcií ( Dni mesta, jarmoky, neplánované súčinnostné akcie a podobne), náčelník nariaďuje
výkon služby mimoriadnym rozpisom.

V skorých ranných hodinách 26. januára Mestská polícia v súčinnosti so zamestnancami
Oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce a sociálnych vecí
v Rožňava a Okresným riaditeľstvom PZ v Rožňave vykonala v rôznych podnikoch na území
mesta preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo
podávania alkoholu mladistvým a maloletým a súčasne pátranie po osobách a veciach. Počas
tejto akcie bolo zistené požitie alkoholu u 4 mladistvých. Podobnú akciu vykonali aj 15. mája
s rovnakým výsledkom.

Mestskej polícii od 1. júla začala dohliadať nad poriadkom v meste aj „Miestna občianska
poriadková služba“ tzv. „Rómska hliadka“. Hliadka bola zriadená s finančnou podporou
projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a realizovaného prostredníctvom
Ministerstva vnútra SR z Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom bolo zvýšenie
finančnej gramotnosti, zamestnanosti a zamestnateľnosti marginalizovaných rómskych
komunít, predovšetkým Rómov. Činnosť tejto hliadky bola koordinovaná mestskou políciou
v spolupráci s odborom sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ a bola prioritne zameraná na
zisťovanie protiprávneho a protispoločenského konania medzi osobami z marginalizovaných
rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom, ochranu maloletých a mladistvých, podporu
dochádzky do školy u maloletých osôb a znečisťovanie životného prostredia.

V rámci plánovaných kontrol dodržiavania právnych predpisov vykonala mestská polícia 19.
septembra preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na prevádzkovanie taxislužby na území
mesta Rožňava. Počas akcie bolo zistené porušenie zákona a príslušného Všeobecného
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záväzného nariadenia (VZN) mesta Rožňava u viacerých vodičov a prevádzkovateľov
taxislužby. Osem vodičov bolo riešených priamo na mieste v blokovom konaní za
nerešpektovanie pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a za nerešpektovanie
VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Rožňava. V troch prípadoch
sa vykonalo správne konanie voči prevádzkovateľom taxislužieb.

Celkovo 3 207 priestupkov riešila v roku 2019 mestská polícia (MsP) v Rožňave, čo znamená
medziročný vzrast o 785 priestupkov. Zároveň sa príslušníkom MsP podarilo odchytiť 86
túlavých zvierat a odstrániť 20 vrakov motorových vozidiel z parkovísk.

Vojenské útvary v Rožňave

Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO)
Chemické vojsko je pevnou súčasťou každých ozbrojených síl a jeho dôležitosť je stále
potrebná. Jedine chemické vojsko má prostriedky na to, aby dokázalo ochrániť nielen vojakov,
ale aj civilné obyvateľstvo. Chemické vojsko plní úlohy nielen v národných štruktúrach, ale aj
v medzinárodných, v ktorých je Slovenská republika zapojená. Mesto Rožňava je unikátne tým,
že sa tu tento chemický prápor nachádza. Pôsobí v meste už 15 rokov a spolupráca medzi
mestom a útvarom sú veľmi dobré.

Veliteľ práporu RCHBO podpl. Ing. Oliver Toderiška si slovami vďaky uctil profesionálne
vojačky a zamestnankyne práporu kde podotkol, že osláviť 8. marec znamená pripomínať si
potrebu rovnosti príležitosti žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy môžu byť isté,
že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží.

Veliteľ 1. mechanizovanej brigády Topoľčany pluk. Ivan Balog navštívil 19. marca vojenské
útvary v posádke Rožňava, ktoré sú priamo podriadené prvej brigáde. Svoj program začal na
nástupisku samohybného delostreleckého oddielu.

V rámci komplexného štábneho nácviku s recertifikáciou veliteľstva práporu a multifunkčnej
roty RCHBO prebiehajúceho v Centre výcviku Lešť si 29. marca cvičiace jednotky RCHBO
vyhlásením Rozkazu náčelníka Generálneho štábu OS SR pripomenuli 15. výročie prijatia za
člena Severoatlantickej aliancie.
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Dňa 20. mája sa ráno k nástupu profesionálnych vojakov z práporu RCHBO pripojilo aj 14
vojakov aktívnych záloh, ktorí v minulosti vykonávali vojenskú službu, či už ako profesionálni
vojaci, vojaci dobrovoľnej prípravy alebo základnej vojenskej služby v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky.

31. mája sa v posádke Rožňava otvorili dvere pre širokú verejnosť. Organizovaný bol pri
príležitosti Dňa deti, kde im príslušníci práporu pripravili pestrý program s cieľom priblížiť im
vojenskú techniku. Boli vykonané statické a dynamické ukážky špeciálnej techniky, materiálu
jednotlivých útvarov a civilnej ochrany. Školáci si mohli taktiež vyskúšať prvky sebaobrany,
zdravotníckej prípravy, prostriedky na individuálnu ochranu a improvizáciu prekážkovú dráhu.
Prápor oslávil sté výročie plynovej služby a chemického vojska. Podujatie bolo rozdelené na
dva dni.
Pozvanie prijali veľvyslanci Veľkej
Británie, Poľska, Maďarska, a nechýbal ani veliteľ
Pozemných síl OS SR genmjr. Jindřich Joch.
Dvojdňové oslavy sa niesli vo viacerých úrovniach.
Duchovná úroveň bola dosiahnutá slávnostnou
omšou 16. septembra v Katedrále nanebovzatia
Panny Márie. Primátor mesta Michal Domik
spoločne s veliteľom práporu podpl. Ing. Oliverom
Toderiškom nad pamätníkom Pápeža Jána Pavla II.
16. septembra zapálili vatru – Vatru Chemickej storočnice. Nechýbal ani kultúrny program.
Program 17. septembra začal nástupom čestných hostí v priestoroch práporu RCHBO, kde bola
slávnostne odhalená pamätná tabuľa, ktorú práporu venovali Vojenskí chemici a Únia priateľov
vojenských chemikov. Po presune čestných hostí na Námestie baníkov vykonali príslušníci
Armády ČR a práporu RCHBO 1.mb OS SR slávnostný nástup, na ktorom boli udelené čestné
medaile a plakety. Po oficiálnej časti osláv si prítomní mohli pozrieť statické a dynamické
ukážky spôsobilosti práporu.

Príslušníci práporu RCHBO 1. októbra vykonali praktický výcvik v preprave po železnici.
Presun vojsk po železnici je v plánoch nasadenia vojsk jedným z hlavných druhov prepravy.
V roku 2019 už druhýkrát precvičili montáž univerzálnej nakladacej oceľovej rampy – UNOR,
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ktorá po kompletnom zložení umožnila precvičovať čelné vagónovanie kolesovej techniky.
Bočné vagónovanie na železničný vagón bolo precvičené z rampy vedľa koľajiska. Počas
pohybu techniky po rampách a následne po vagóne museli vodiči zvládnuť techniku jazdy
a spoľahnúť sa na svojich navádzačov.

V decembri sa konal v priestoroch Gemersko-malohontského práporu RCHBO 7. ročník
TOXIC LANCE 2020. hlavná plánovaná konferencia medzinárodného cvičenia sa zúčastnili
príslušníci ozbrojených síl Českej republiky, Poľska, Maďarska, Spojených štátov amerických
a Národnej gardy Indiana. Profesionálny prístup všetkých zúčastnených a už rokmi overená
kvalita tohto cvičenia umožnila krajinám vykonať aj certifikáciu vlastných RCHBO jednotiek.
Skúsenosť cvičiť v medzinárodnom zoskupení a zároveň pod veliteľom inej krajiny NATO
bolo pre jednotky RCHBO neoceniteľná, či už z pohľadu plnenia odbornej úlohy, tak aj
z pohľadu zabezpečenia spojenia, doladenia logistiky, precvičenia anglického jazyka.

Raketometný oddiel Rožňava (RMO)
História vzniku RMO je bezprostredne spojená s históriou delostreleckej brigády, ktorej
počiatky siahajú do 50-tych rokov, keď vznikla na základe výnosu MNO č.j. 98288, dňa 1. 12.
1950 v posádke Jičín ako 21. ťažká delostrelecká brigáda, ktorá bola súčasťou 5. delostreleckej
divízie. Dňa 29. 4. 1955 bola brigáda premenovaná na 21. prešovskú ťažkú delostreleckú
brigádu. Prelomovým medzníkom pre brigádu sa stali roky 1990 až 1991, kedy došlo k ďalším
reorganizačným zmenám, keď bola brigáda prečíslovaná na 3. delostreleckú brigádu a zároveň
bola preložená z posádky Jičín do posádky Jelšava. Podstatnou reorganizačnou zmenou v rámci
Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) bolo zrušenie 5. delostreleckej brigády dňom
31. 3. 2005 a vznik raketometného oddielu dňom 1. 4. 2002, ktorý sa stal súčasťou 1.
mechanizovanej brigády a bol preložený do posádky Rožňava. dňa 3. 5. 2007 bol Rozkazom
prezidenta SR raketometného oddielu zapožičaný historický názov Jaslovský raketometný
oddiel. Dňom 1. 7. 2009 raketometný oddiel prepodriadený do priamej podriadenosti veliteľa
Pozemných síl OS SR. Poslednou reorganizačnou zmenou bol raketometný oddiel dňom 1. 9.
2015 prepodriadený do podriadenosti veliteľa 1. mechanizovanej brigády.

Raketometný oddiel je taktickou zložkou pozemných síl OS SR s prvoradým poslaním podieľať
sa na bojovej podpore plnenia úloh ochrany životných záujmov štátu a jeho deklarovaných
spojencov proti všetkým vojenským a nevojenským ohrozeniam.

V priestoroch Centra výcviku Lešť od 20. marca pôsobili cvičiace jednotky zložené
z príslušníkov Raketometného oddielu Rožňava, 11. mpr Martin, 12. mpr Nitra, 13. mpr Levice,
Ženijného práporu Sereď a veliteľstva 1. mechanizovanej brigády Topoľčany. Súčasťou
prípravnej fázy cvičenia bola vykonaná rekognoskácia terénu, výstavba pracoviska Hlavného
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miesta velenia a príprava tlačového manévru. Hlavná fáza cvičenia sa začala nástupom
vyvedených vojsk. Po vydaní čiastkového rozkazu došlo k zaujatiu vybudovaných priestorov
bojového rozmiestnenia a taktiež bolo vykonané minicvičenie a nácvik spojenia. Taktiež
prebiehali bojové školské streľby mínometných jednotiek 1. mechanizovanej brigády. Cieľom
cvičenia na veliteľskej úrovni bolo upevniť schopnosti pri velení a riadení paľby a zjednotiť
postupy a povelovú techniku pri vedení bojovej činnosti.

V priestoroch Jaslovského raketometného oddielu Rožňava sa 5. apríla konalo nominačné kolo
Súťaže o najlepšieho delostrelca PS OS SR 2019. Víťazom nominačného kola sa stal kapitán
Peter Kalna.

Príslušníci raketometného oddielu v termíne od 15. do 18. apríla absolvovali účelový kurz
zdolávania prekážok lezeckými technikami a základný kurz ovládania primárnej a sekundárnej
zbrane v priestoroch Centra výcviku Lešť.

Raketometný oddiel sa poďakoval v mene desiatnika Milana Durasa všetkým, ktorí prispeli na
jeho nevyhnutnú liečbu. Milan Duras bol po ťažkej automobilovej doprave 23. mája 2018
odkázaný na pomoc lekárov a blízkych. Vďaka vyzbieranej finančnej pomoci v roku 2019
desiatnik mohol absolvovať niekoľko rehabilitačných pobytov v špecializovaných centrách, po
ktorých sa výrazne zlepšili jeho pohybové a verbálne schopnosti. Desiatnik Duras v tej
neľahkej životnej skúške spoznal ozajstných priateľov.

31. mája sa uskutočnil slávnostný ceremoniál odovzdania a prevzatia
funkcie raketometného oddielu 1. mechanizovanej brigády. Funkciu
veliteľa raketometného oddielu odovzdal podplukovník Ľubomír Bodnár,
ktorý túto funkciu zastával od 18. júla 2015 do 31. mája 2019. Funkciu
veliteľa raketometného oddielu prevzal zástupca veliteľa raketometného
oddielu 1. mechanizovanej brigády pozemných síl major Ján Hric. Slávnostný ceremoniál bol
ukončený slávnostným pochodom nastúpených jednotiek.

V priestoroch posádky Rožňava sa uskutočnil 12. júla spomienkový beh na počesť padlých
a ranených hrdinov na medzinárodnej operácii ISAF. Raketometný oddiel v Rožňave si touto
cestou uctil slovenskú vojenskú misiu v Afganistane, kde sa počas cvičenia International
military police v rámci medzinárodnej operácie ISAF, 9. júla 2013 odohral smrteľný incident.
V dôsledku tohto incidentu stratili kolegu rotného Daniela Kavuliaka, dvaja boli ťažko zranení
a ďalší štyria utrpeli ľahké zranenia.
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Zvýšiť pripravenosť na plnenie úloh v domácom krízovom manažmente a pripraviť
profesionálnych vojakov na nasadenie pri podpore Ministerstva vnútra, orgánov štátnej správy
a samosprávy bolo cieľom výcviku, ktorý sa konal 28. októbra v priestoroch raketometného
oddielu v spolupráci s Policajným zborom SR. Cvičiace jednotky si počas výcviku zjednotili
a ujasnili úlohy v prípade spoločného nasadenia najmä pri udržiavaní verejného poriadku,
bezpečnosti a nedotknuteľnosti štátnych hraníc Slovenskej republiky.

Hasičský a záchranný zbor
A/ Činnosť zboru
1) Zbor:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/

plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
vykonáva štátny požiarny dozor,
plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných
prác pri haváriách, nežiaducich udalostiach a pri ochrane životného prostredia,
poskytuje pomoc pri záchrane života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických
osôb a fyzických osôb,
vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej
bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,
plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred
požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace
s vykonávaním činnosti zboru,
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.
2) Zbor sa podieľa:

a/

b/
c/
d/

e/

na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách,
nežiaducich udalostiach a na poskytovaní zdravotnej starostlivosti za podmienok
ustanovených v osobitných predpisoch,
na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na
poskytovaní humanitárnej pomoci,
na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,
v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi aj na plnení úloh integrovaného
záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich
s mobilizačnými prípravami,
na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi,
3) Zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať obrazové alebo
iné záznamy o priebehu zásahu, záchranných prácach, alebo pri zisťovaní príčin vzniku
58

požiarov vrátane príjmu tiesňového volania a uchovávať ich po dobu 3 rokov odo dňa
vzniku; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.
4) Zbor spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy,
právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými osobami.

5) Zbor sa môže podieľať na materálno-technickom vybavení dobrovoľných hasičských
zborov obce, Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (SR) a iných
občianskych združení, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany pred
požiarmi.
6) Zbor spolupracuje pri riešení otázok na úseku ochrany pred požiarmi s príslušnými
orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami.
7) Zbor poskytuje pomoc iným štátom v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je SR
viazaná.
B/ Organizačné členenie a personálne:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave:
● Riaditeľ pplk. Ing. Martin Kaprál, sekretariát riaditeľa Adela Burmannová
● Oddelenie požiarnej prevencie: vedúci oddelenia pplk. Ing. Iveta Šafárová + 3 referenti:
mjr. Ing. Radovan Ružík, mjr. Dušan Gallo DiS., npor. Eva Macejková
● Oddelenie prevádzkovo-technické: vedúci oddelenia mjr. Ing. Florián Albert + 3
referenti: mjr. Ing. Atilla Dudás, mjr. Ing. Leóna Mihalová, kpt. Tibor Várady
● Hasičská stanica Rožňava: 3 zmeny pozostávajúce: veliteľ družstva + 10 príslušníci
● Hasičská stanica Dobšiná: veliteľ stanice mjr. Ing. Peter Szabad, 3 zmeny
pozostávajúce: veliteľ družstva + 4 príslušníci.

C/ Technika:
Cisternové automobilové striekačky:
3x
CAS 30 Tatra 815-7
2x
CAS 30 IVECO Trakker
1x
CASLP PV3S ARS 12 Chem.
1x
CASLP TOYOTA Landcruiser 6x6
Špeciálna zásahová technika:
4x Štvorkolka POLARIS RANGER
2x KIA Sportage
Mercedes VARIO
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Mercedes ATEGO
PVP 27 Tatra 815
MB ATEGO AR 30
Nissan Navara
Štvorkolka POLARIS
Mercedes ATEGO METZ L39
Osobné vozidlá:
2x Hyundai i 30
Škoda Fábia Combi
VW Crafter
Peugeot 208
Motorové člny:
Marine 17 FHD
Raftový čln Gumotex
D/ Zásahová činnosť

2018 2019
Celkový počet výjazdov
Požiare
Technická pomoc
Dopravné nehody
Nebezpečné látky
Cvičenie
Planý poplach, príznaky horenia, zneužitie jednotky
a výjazd bez zásahu

488
146
128
100
28
63
23

510
143
167
80
28
76
16

12. februára v dopoludňajších hodinách bol ohlásený požiar v severnej časti mesta drevenej
jednoduchej stavby určenej na bývanie. Napriek rýchlemu zásahu hasičov, stavba z dreva
zhorela, no ochránili susedný objekt. Pre silné zadymenie museli zasahovať v dýchacích
prístrojoch.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava (DHZ)
Dobrovoľní hasiči sú stabilnou súčasťou zásahov profesionálov. Či už je to pri lesných
požiaroch, odstraňovaní škôd po prívalových dažďoch, povodniach, ale i bežných požiaroch.
Je pre to čoraz dôležitejšie, aby boli vybavení adekvátnou technikou. A tak sa 3. septembra
dobrovoľní hasiči z rožňavského okresu stretli pri odovzdávke nových vozidiel Iveco Daily.
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Kľúče od vozidla na Námestí baníkov slávnostne odovzdal štátny tajomník Ministerstva obrany
SR Marián Saloň. Rožňavské Iveco pokrstili sektom primátor mesta Michal Domik a veliteľ
DHZ Peter Máté. Počas čakania na nové vozidlo mala rožňavská DHZ zapožičaný Mercedes,
ktorý už nie úplne vyhovoval ich potrebám, a tak ich nové auto samozrejme veľmi potešilo.

Školstvo, aktivity/podujatia
Mesto Rožňava malo v roku 2019 celkovo 7 základných škôl, z toho v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta 4 cirkevné 3, materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 7 a cirkevné
2 V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je na území mesta stredných škôl a z toho je jedna
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Mesto registruje aj Vysokú školu zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety.
Materské školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Hlavným
cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu
a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život
v spoločnosti. V roku 2019 bol v 7 materských školách štatisticky vykázaný priemerný počet
detí 546.
Prehľad počtu detí a tried v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta k 15. 9. daného školského roka

školský rok
Krátka Vajanského Kyjevská Štítnická Pionierov Ernesta MŠ
spolu
počet detí/tried
Rótha
s VJM
2018/2019
36/2
54/3
128/6
132/7
37/3
126/6
36/2 549/29
2019/2020
32/2
60/3
131/6
135/7
37/3
115/6
36/2 546/29

Prehľad neštátnych materských škôl na území mesta Rožňava k 15.9.2019:
Evanjelická cirkevná materská škola , Zeleného stromu 14, Rožňava
školský rok
počet
detí/tried
2018/2019
2019/2020

Celkový počet
detí k 15.9.

Z toho s trvalým
pobytom v RV

%

66/3
70

50
44

76%
63%

Katolícka materská škola bl. Zdenky, Kóssu Schopera 22, Rožňava
školský rok
počet
detí/tried
2018/2019
2019/2020

Celkový počet
detí k 15.9.

Z toho s trvalým
pobytom v RV

%

0
18/1

0
13

0
72%
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Príspevok na výchovu vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol v hodnotenom roku
vyčerpaný v sume 33 909,17 € z celkového počtu 35 046 €. Nevyčerpané finančné prostriedky
boli presunuté na rok 2020.

Prehľad počtu detí a tried v jednotlivých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta k 15. 9. daného školského roka
V roku 2019 bolo na základných školách spolu 95 tried s celkovým počtom 2 045 žiakov.
školský rok
Zlatá
Pionierov Akad.
J.A. Komenského spolu
počet detí/tried
Jura Hronca
2018/2019
664/29
605/26
453/22
280/17
2002/94
2019/2020
679/29
612/26
460/21
294/19
2 045/95

Prehľad neštátnych základných škôl na území mesta Rožňava k 15. 9. 2019:
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM, Kozmonautov 2, Rožňava
– A Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája:
školský rok
počet
detí/tried
2018/2019
2019/2020

Celkový počet
detí k 15.9.

Z toho s trvalým
pobytom v RV

%

168/9
165/9

57
48

34%
29%

Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, Rožňava
školský rok
počet
detí/tried
2018/2019
2019/2020

Celkový počet
detí k 15.9.

Z toho s trvalým
pobytom v RV

%

119/9
118/9

88
95

74%
81%

Evanjelická cirkevná základná škola, Zeleného stromu 14, Rožňava
školský rok
počet
detí/tried
2018/2019
2019/2020

Celkový počet
detí k 15.9.

Z toho s trvalým
pobytom v RV

%

0
9/1

0
9

0
100%
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Z dotácie na vzdelávacie poukazy bolo vyčerpaných spolu 63 577 €. Systém vzdelávacích
poukazov je prínosom pre rozvoj vedenia záujmových krúžkov a záujmovej činnosti. Hodnota
vzdelávacieho poukazu, ako ročného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného
žiaka školy bola na rok 2019 stanovená v sume 32 €, čo činí 3,20 €/mesiac.

Dopravné bolo čerpané na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského
obvodu Rožňava. Disponibilné zdroje na dopravné boli v hodnotenom roku v sume 36 561 €,
z toho z roku 2018 do roku 2019 bolo prevedených 4 263 € a vyčerpané v plnom rozsahu.
Finančné prostriedky pre rok 2019 v sume 32 298 € boli vyčerpané na 89,42 %, nevyčerpané
boli prevedené na rok 2020.

Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia bol použitý na skvalitnenie
podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Príspevok bol čerpaný v prevažnej miere na mzdy a poistné asistentov učiteľa pre týchto žiakov
v sume 45 900 €.

Školské stravovacie zariadenia boli zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Od 1. 9. 2019 na
stravovanie detí v poslednom ročníku MŠ a žiakov škôl prispieva štát sumou 1,20 €.

Školský klub detí tvorí súčasť každej základnej školy v Rožňave a vykonávala v roku 2019
záujmovú činnosť zameranú na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Klub plnil funkciu predovšetkým výchovno-sociálnu a zabezpečovala prípravu na vyučovanie,
najmä na 1. stupni. V školských kluboch pri ZŠ v Rožňave bolo v školskom roku 2019/2020
zapísaných spolu 890 žiakov v 36 oddeleniach.

Centrum voľného času (CVČ) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je od 1. 1.
2018 súčasťou ZŠ pionierov 1. Zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov
a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. CVČ zabezpečuje podľa potrieb vedomostné
súťaže, olympiády a športové súťaže pre deti základných a stredných škôl.

Základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZUŠ) má svoje špecifické
vzdelávacie a kultúrno-výchovné ciele. Nepriamo pôsobí na rozvoj a formovanie osobnosti.
ZUŠ v Rožňave vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť priamo v niektorých základných
školách na požiadanie riaditeľa, nakoľko je výhodnejšie vyučovanie priamo tam.
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Prehľad počtu žiakov za obdobie:
školský rok
Počet žiakov Hudobný Tanečný Výtvarný LiterárnoZ toho štúdium
počet detí/tried
odbor
odbor
odbor
-dramatický pre dospelých
odbor
2018/2019
572
355
75
110
32
12
2019/2020
600
386
80
109
25
16

Súkromná základná umelecká škola, Šafárikova 20, Rožňava

Školský rok

Celkový
počet
žiakov
k 15. 9.

z toho
individuálnou
formou

%

z toho
skupinovou
formou

%

z toho
do 15 rokov

%

2018/2019

307

50

16%

257

84%

284

93%

2019/2020

313

54

17%

259

83%

289

92%

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol v roku 2019 poskytnutý v plnej
výške podľa schváleného rozpočtu a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019.
Čerpaný transfer
Škola/školsk. zariadenia
k 3.12.2019
Rímskokatolícka cirkev
32 131,81
Reformovaná cirkev
56 021,55
Evanjelická cirkev
142 560
SPOLU:
230 713,36
Súkromné centrum
63 666
Súkromná ZUŠ
131 778
Spolu z podielových daní
426 157,36

Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení
ŠKD
ŠJ
MŠ
SZUŠ SCŠPP
14 771,97 17 359,84
0
0
0
31 513,54 24 508,01
0
0
0
0
0
142 560
0
0
46 285,51 41 867,85 142 560
0
0
63 666
131 778
46 285,51 41 867,85 142 560 131 778 63 666

Podľa zúčtovania boli finančné prostriedky čerpané na osobné náklady pedagogických
a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, na energie, materiálne
zabezpečenie a za poskytnuté služby.

Stredné školy poskytujú žiakom stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie,
úplné stredné všeobecné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Pripravujú žiakov na výkon
povolaní a činností v národnom hospodárstve, správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach
života (aj na vysokoškolské štúdium).

Stredné školy

Počet žiakov
v šk. r. 2018/2019

Počet žiakov
v šk. r. 2019/2020

1.

C. Spojená škola J.A. Komenského s VJM SOŠ

46

56

2.

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8

199

199

64

3.

Stredná odborná škola technická,
Hviezdoslavova 5

412

410

4.

Stredná odborná škola obchodu a služieb

336

261

431

418

409

387

1833

1731

Gymnázium P. J. Šafárika- P. J. Šafárik
Gimnázium
Stredná zdravotnícka škola- Egészségugyi
iskola

6.

SPOLU

Spojená škola internátna, Zeleného stromu 8, Rožňava v októbri 2020 oslávila svoje 60.
výročie založenia. Začínala s jednou triedou, no v súčasnosti má škola organizačné zložky:
●
●
●
●
●

špeciálna základná škola internátna s vyučovacím jazykom slovenským (ŠZŠ),
špeciálna základná škola internátna s vyučovacím jazykom maďarským,
odborné učilište (OU)
praktická škola
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii
s iným zdravotným znevýhodnením.

Školský rok

Celkový
počet
žiakov
k 15. 9.

z toho
žiaci ŠZŠ

%

z toho
žiaci OU

%

2018/2019

192

144

75%

48

25%

2019/2020

218

148

68%

70

32%

Aktivity, podujatia
Deň otvorených dverí sa konal dňa 29. januára v aule Gymnázia P. J. Šafárika, kde sa stretla
približne 80 mladých záujemcov o štúdium na tejto škole. Pripravené boli pre nich otvorené
hodiny, interaktívne workshopy, zážitkové vyučovanie, súťaže či pokusy a experimenty.

22. marca Stredná odborná škola technická oslávila 70. výročie svojho založenia. Písal sa rok
1949, keď bol slávnostne otvorený ústav baníckeho dorastu. V tom istom roku sa začalo
s výstavbou modernej budovy baníckeho učilišťa, ktorá má svoju podobu dodnes. Škola od
svojho založenia vyučila množstvo absolventov, zaviedla veľa odborov, ktoré vždy súviseli
s potrebami trhu práce. Za posledných 5 rokov sa stala najväčšou strednou školou v okrese
Rožňava.
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Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy aj v roku 2019 aktualizoval rebríček slovenských
škôl. V prvej dvadsiatke stredných odborných škôl v kraji mala Rožňava niekoľko zástupcov.
Štvrtá najlepšia škola v našom kraji je Obchodná akadémia v Rožňave so známkou 6,9. na 15.
miesto sa dostala Stredná zdravotnícka škola, ktorá získala známku 5,1. stredná odborná škola
technická sa usadila na 25. mieste s hodnotením 4,4. Stredná odborná škola obchodu a služieb
sa dostala na 41 pozíciu so známkou 3,2. Gymnázium P. J. Šafárika je v hodnotení za Košický
kraj na 3. priečke so známkou 7,4 spomedzi gymnázií.

V dňoch 7. – 13. apríla vedenie školy Obchodnej akadémie zorganizovalo v rámci projektu Be
the Change aktivitu India meets Slovakia. Cieľom podujatia bol rozvoj spolupráce medzi
krajinami Európy a Ázie prostredníctvom využívania informačných a komunikačných
technológií. Žiaci v projekte rozoberali a diskutovali na témy týkajúce sa životného prostredia,
taktiež spravovania a fungovania spoločnosti. V spomínaných dňoch sa uskutočnilo prvé
stretnutie medzi školami, v rámci ktorého pani Anjali Handa a sedem žiačok z Indie
pricestovalo do Rožňavy.

Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2019) sa uskutočnilo začiatkom apríla na
školách. Na testovaní sa zúčastnili žiaci 9. ročníka základných škôl a žiaci 4. ročníka gymnázií
s osemročným vzdelávacím programom. Žiaci boli testovaní z matematiky a tiež národného
jazyka a literatúry. Z 20 škôl v okrese Rožňava 385 žiakov dosiahlo v teste z matematiky
priemernú úspešnosť 47,4 %, čo bol tretí najhorší výsledok zo všetkých okresov. Test zo
slovenského jazyka a literatúry písalo v našom okrese 327 žiakov, priemerná úspešnosť bola
52,2 %, ide o piaty najslabší výsledok v rámci slovenských okresov. Výsledky stredne vecne
významne horšie ako celoslovenský priemer bol podľa Národného ústavu certifikovaných
meraní vzdelávania v okresoch: Gelnica, Revúca a Rožňava.

Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v roku 2019 bol hlavne
spoločným predmetom pre maturantov z Rožňavy slovenský jazyk a literatúra. Každý žiak ešte
povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka. Výsledky nepotešili, školy z Rožňavského
okresu boli na chvoste. Najlepšiu úspešnosť v okrese mali žiaci Gymnázia P. J. Šafárika, a to
69,5 %. Tesne pod národným priemerom (50,7 %) skončili žiaci obchodnej akadémie, ktorí
dosiahli 50,5 %. Stredná zdravotnícka škola dosiahla v slovenčine priemernú úspešnosť 40,2
%, Stredná odborná škola obchodu a služieb skončila s 32,9 % a Stredná odborná škola
technická získala 32,3 % úspešnosť.

Riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
(KSK) vymenoval v júni predseda KSK Rastislav Trnka. Po 1. júli zostáva ma vedúcej pozícii
aj Ľuboš Lipták, ktorého opätovne vymenoval za riaditeľa Strednej zdravotníckej školy
v Rožňave. Za novú riaditeľku gymnázia v Rožňave vymenoval predseda KSK Katarínu
66

Adamkovú a Diana Košťalová pokračuje v súčasnom vedení na Strednej odbornej škole
technickej. Pred dôchodkom sa rozlúčil dlhoročný riaditeľ Gymnázia P. J. Šafárika Jozef Matis.

29. októbra sa v telocvični Základnej školy akademika Jura Hronca zišli všetci, ktorí chceli
osláviť vstup prváčikov do cechu žiackeho. Sólo patrilo najstarším a najmladším žiakom školy.
Imatrikulačný obrad tvorili hry a úlohy, ktoré museli prváci splniť. Za ich splnenie boli
pasovaní veľkými školáckymi tuškami do cechu žiackeho, a tak sa oficiálne stali prvákmi školy,
skutočnými a nefalšovanými žiakmi.

Kultúra a umenie
V Rožňave pôsobí profesionálne Mestské divadlo Actores, Divadlo Theátrum a umelecké
súbory: Evanjelický cirkevný detský spevácky zbor Permoníci, Evanjelický cirkevný spevokol,
orchester Retro Music Band Rožňava, Mužské spevácke kvarteto 4G, ZUŠ Band, skupiny
Renaissense, The Roads, Sexit, Folklórny súbor Dubina, Detský folklórny súbor Haviarik,
Folklórny súbor Haviar, Detský folklórny súbor malý Haviar, Ľudová hudba Ondreja Hlaváča,
Ľudová hudba Maroša Rusňáka, kapela IAKO BEI, kapela Prevrat. Okrem týchto súborov
pôsobí v meste ešte niekoľko študentských kapiel a iných menších zoskupení.

V Rožňave pôsobia tiež kultúrno – vzdelávacie inštitúcie Gemerské osvetové stredisko, ktorého
súčasťou je aj rožňavská hvezdáreň na Kalvárii, Banícke múzeum s Galériou Baníckeho múzea
na Námestí baníkov a Gemerská knižnica P. Dobšinského, ktoré celoročne organizujú
množstvo podujatí pre obyvateľov mesta či už vo svojich priestoroch či v exteriéry.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 94/2019 zo dňa 25. 4. 2019 schválilo prerozdelenie
finančných prostriedkov pre športové kluby, mládežnícke, kultúrne, spoločenské, sociálne
organizácie a združenia pri školách v celkovej výške 80 tis. €. Z celkovej schválenej sumy bolo
poskytnuté kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám a OZ a RZ pri
MŠ a ZŠ 16 tis. €, + 4 000 € rezerva, t.j. 25%.

Aktivity a podujatia
Január
Karmen Pál-Baláž sa v roku 2018 zúčastnila známej speváckej súťaže, skončila spomedzi
tisícok súťažiacich na krásnom treťom mieste. Donedávna koncertovala s kapelou Acoustic
Nights, teraz sa však vydala na sólo kariéru a predstavila svoj debut – emotívnu skladbu Anjel.
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Adam Ďurica oslovil Karmen na spoluprácu cez vydavateľstvo Universal Music. Piesni sa ušiel
aj krásny zasnežený videoklip.

Vedenie Baníckeho múzea predstavilo návštevníkom expozíciu baníctva a hutníctva formou
nového knižného sprievodcu. Táto publikácia poskytla návštevníkom alebo čitateľom ucelený
obraz o jej obsahu formou textu, ale aj formou fotografií znázorňujúcich zbierkové predmety
nachádzajúce sa priamo v expozícii. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých
Fondom na podporu umenia.

Február v Dome tradičnej kultúry Gemera sa 27. februára uskutočnil Folklórny večer, ktorý
priblížil fašiangové obdobie. Týždeň pred Popolcovou stredou stredisko ponúklo fašiangovú
zábavu s folklórnym súborom Borostyán z Drnavy a ľudovou hudbou Maroša Rusňáka.

Marec
V rámci Týždňa slovenských knižníc Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
ponúkol širokej verejnosti voľnú diskusiu s PhDr. Petrom Lőrinczom, odborníkom z Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave pod názvom Digitálne
detstvo. Dôvodom podujatia bolo priblížiť, ako mobilné telefóny a internet pohltí človeka,
vytvára sa nich závislosť. Ľudia unikajú z reálneho sveta do virtuálneho, pričom zanedbávajú
iných a zabúdajú na dôležité hodnoty a priority života.

Každá žena si zaslúži ocenenie, či už v práci alebo v osobnom živote. A preto 8. marec je
venovaný práve ženám, kedy má možnosť každý vyjadriť poďakovanie za zásluhy svojej
manželke, mame, dcére alebo kolegyni. Na tento krásny sviatok pripravilo Subsidium
v Rožňave v spolupráci s mestom Rožňava ženám v zariadení kultúrne dopoludnie. Primátor
mesta Michal Domik odovzdal vedeniu voňavú kyticu kvetov a vecný dar, z ktorého mali
radosť nielen ženy, ale všetci obyvatelia zariadenia.
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V marci sa uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby. V rámci výstavy sa verejnosti predstavilo 11 autorov z regiónu. Nešlo len o klasickú
maľbu, ale aj netradičné techniky ako airbrush, enkaustiku či kolorovanú kresbu.

Občianske združenie MEDZA, pôsobiace pri Baníckom múzeu v Rožňave, prezentovalo 21.
marca dvojjazyčnú slovensko-maďarskú knižnú publikáciu Rožňava a Miškovec – priemyselné
dedičstvo (ktorú vydalo na konci roka 2018). podujatie sa konalo v zasadacej miestnosti
Zážitkového centra SENTINEL, kde riaditeľ Pavol Lackanič prezentoval aj zaujímavé
regionálne témy. Norbert Mogyorósi prezentoval lanové dráhy na Gemeri a do histórie chaty
Volovec zasvätila prítomných Gabriela Kolesárová. Pavol Horváth predviedol 3D vizualizáciu
priemyselnej časti Rožňava Bane.

Deň učiteľov je sviatkom a oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca
nie je iba povolaním, ale poslaním. Vedenie mesta Rožňava si váži prácu každého
pedagogického pracovníka, a preto dňa 26. 3. 2019 v budove historickej radnice, primátor
mesta Michal Domik prijal a pozdravil, zástupcov všetkých škôl na území nášho mesta.
V príhovore im poďakoval za ich ľudské vlastnosti – pracovitosť, obetavosť, usilovnosť, ale
predovšetkým za lásku, ktorú dávajú našim deťom.

Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom na Slovensku koordinuje Spolok slovenských
knihovníkov a knižníc. Koná sa pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa
Christiana Andersena, ktoré pripadá na 2. apríl, keď je od roku 1967 vyhlásený aj
Medzinárodný deň detskej knihy. Je to akcia knižníc na podporu detského čítania, pri ktorej
deti nocujú v knižnici. V Rožňave sa Rozprávková noc plná dobrodružstiev, kreativity a súťaží
konala 29. marca.

Apríl
Slovensko sa tiež pripojilo k celosvetovej kampani „Rozsvieťme to na modro“, ktorá vychádza
z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Druhý apríl bol
rezolúciou Organizácie Spojených národov vyhlásený ako Svetový deň povedomia o autizme.
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Aj Rožňava sa zaradila medzi mestá, ktoré zorganizovali tento celosvetový projekt. Na podporu
autistom a ich blízkym ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla mnohí ľudia
obliekli do modrého oblečenia, symbolicky zapálili modré svetielka a vypúšťali modré
balóniky.

Veľkonočné trhy v našom meste sa konali 11. – 13. apríla na Námestí baníkov v Rožňave.
Okrem rozličného sortimentu si mohli návštevníci pochutnať na miestnych špecialitách,
medovine alebo si urobiť radosť rôznymi remeselníckymi produktami, pretože široký sortiment
ručne vyrobených výrobkov zaujal každú vekovú skupinu.

Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Košického samosprávneho kraja sa
konala 13. apríla 2019 v Rožňave. Organizačne ju už 23. krát zastrešilo Gemerské osvetové
stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, s finančnou podporou
z verejných zdrojov hlavného partnera podujatia – Fondu na podporu umenia. Víťazi v štyroch
kategóriách si odnášali originálnu sošku Goskara – Gemerského Oskara, a spolu s ostatnými
ocenenými aj vecné ceny, diplomy a čestné uznania. Z Rožňavčanov v prvej skupine autorov
do 16 rokov získal kolektív ANIMOsCOOL Rožňava 1. miesto s animovaným filmom Parazol.
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Čestné uznanie za experiment získali: Michal Novák, Chiara Jozefčáková, Kristína Kerekešová
a Peter Slivinský za hraný film neDOKONALÁ. Čestné uznanie za videoklip získali: Samuel
Horáni, Dominik Dusza, Chiara Jozefčáková, Kristína Kerekešová a Michal Novák za
videoklip: Macklemore´s Thrift Shop

Mesto Rožňava už tradične ako každý rok dňa
30. 4.2019 postavilo svoj „Máj“ na Námestí
baníkov pred budovou historickej Radnice.
Členovia folklórneho súboru Dubina sa po
jeho
vyzdobení
v sprievode
so
spevom presunuli na námestie, kde po
súhlase zástupcu primátora mesta Ing. Jána
Lacha spoločne postavili máj – tradične
vyzdobenú brezu za prítomnosti množstva
divákov. Nasledoval kultúrny program
zúčastnených súborov Dubina, Haviar, Borostyán za hudobného doprovodu Ľudovej hudby
Maroša Rusňáka. Tohtoročná breza merala 14 metrov.

Banícke múzeum v areáli Zážitkového centra Sentinel v Rožňave pripravilo pre širokú
verejnosť originálnu atrakciu. Spustilo prevádzku originálneho banského vláčika. Táto
atraktívna služba v rámci prehliadky múzea bola k dispozícii návštevníkom od 16. apríla počas
celej sezóny.

Mestské divadlo ACTORES Rožňava po uvedení úspešných oceňovaní svetových titulov ako
39 stupňov, Dni v daždi, Totálny nezmysel, prinieslo vo svojom jubilejnom 25. roku
v Slovenskej premiére komédiu na motívy legendárneho spisovateľa Arthura Conana Doyla –
Scherlock Holmes a Tajomná záhada rodu Baskerville. Premiéru divadlo uviedlo 21. apríla
a pozrieť si ju prišli stovky divákov.
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Podporu ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov v gemerskom regióne
zabezpečil nový remeselnícky inkubátor, ktorý oficiálne otvorili 24. apríla v Dome tradičnej
kultúry Gemera v Rožňave. Ide o prvý remeselnícky inkubátor v Košickom kraji. Inkubátor je
určený začínajúcim, ale aj skúseným remeselníkom z Košického samosprávneho kraja.

Na Námestí baníkov v Rožňave sa 30. apríla konala akcia, ktorej málokto odolal. Konal sa totiž
Gastrokultúrny festival, na ktorom si mohli gurmáni pochutnať na samých dobrotách. Akciu
pripravili Generálny konzulát Maďarska v Košiciach, Základná organizácia Csemadok
v Rožňave a mesto Rožňava.

Máj
7. mája sa uskutočnila autorská beseda Andreja Hryca, slovenského herca filmového plátna
a divadelných dosiek, ktorý predstavil svoju druhú knihu INVENTÚRA – nové, doplnené
vydanie. Prvé, dvadsaťtisícové vydanie knihy sa rýchlo rozpredalo, a tak prišlo na rad druhé
vydanie. Po 6 rokoch ju doplnil o nové časti.

Dňa 13. 5. 2019 v spoločenskej sále MsÚ prijal primátor mesta Michal Domik rožňavské
dôchodkyne pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Jednota dôchodcov Slovenska, Denné centrum
– Klub dôchodcov a mesto Rožňava pre ne pripravili bohatý kultúrny program. Účinkujúce deti
im rozdali darčeky vyrobené v materských školách šikovnými rukami detí a ich učiteliek. Na
záver na znak úcty a poďakovania primátor mesta odovzdal všetkým prítomným ženám
kvietok.
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Primátor mesta Michal Domik 16. mája išiel
pozdraviť maminy aj do SUBSIDIA - Špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a
domov sociálnych služieb.

40 detí zo základných škôl z Rožňavy išlo 20. mája na putovnú výstavu ilustrácií Zuzany
Fuskovej pod názvom Slovensko – krajina plná tajomstiev do Dobšinej. Výstavu zorganizovala
Základná škola v Dobšinej, Dom Matice slovenskej v Rožňave, Miestna organizácia Matice
slovenskej v Dobšinej a Mesto Dobšiná. Uskutočnila sa beseda za účasti autorky projektu
Lenky Šingovskej, ktorá mapovala vodné bohatstvo. Navštívili tiež Dobšinskú ľadovú jaskyňu,
kde sa dozvedeli, ako prvý človek – banský inžinier Eugen Ruffiny vstúpil do iskrivej
krištáľovej krásy a sprístupnil tento nádherný prírodný výtvor verejnosti. Na podujatí Po
stopách OBJAVITEĽA sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého a poučného.

Banícke múzeum v Rožňave a kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravili
30. mája výstavu pod názvom RETROvýstava, ktorej vernisáž sa uskutočnila 30. mája v Galérii
Baníckeho múzea. Cieľom výstavy bolo u starších ľudí vyvolať nostalgické spomienky,
zároveň mladšej generácii priblížiť, ako sa v tých časoch žilo a aké predmety sa používali.

Baníckemu múzeu sa podarilo získať finančné prostriedky na opravu kolovrátok. Ide o
jedinečný súbor drevených predmetov, ktoré v minulosti na našom vidieku nechýbali v žiadnej
domácnosti. Projekt reštaurovania kolovrátok A predsa sa točím... podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia sumou 2 000 €, spoluúčasť múzea bola 137 €.

Jún
Banícke múzeum otvorilo začiatkom júna unikátnu výstavu Obrazy a plastiky, ktorej autorom
bol bývalý stomatológ Juraj Halyák. Vystavované diela sú podľa autora špecifické aj tým, že
ich vytvoril v období medzi 76. a 81. rokom svojho života. Kultúrny zážitok z vernisáže
umocnilo aj hudobné vystúpenie učiteľov z rožňavskej Základnej umeleckej školy.
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Výstava Juraja Halyáka v Baníckom múzeu v Rožňave

Pod záštitou primátora mesta Michala Domika Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
uskutočnila na Námestí baníkov (malom pódiu) hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti
a širokú verejnosť pod názvom „Nerušte ma, čítam“. Jednotlivých dospelých striedali deti zo
základných škôl prvého stupňa. Podujatie ešte svojim spevom a gitarou oživil Róbert „Ropko“
Šimko.

Tomáš Puskás sa okrem fotenia a natáčania videí začal venovať aj kresleniu. Vo svojich dielach
sa zameriava na detaily. Zaujala ho hlavne história mesta. Keďže staré fotky majú svoje čaro,
rozhodol sa odkresliť starú fotku. Práca je o to náročnejšia, že niektoré časti fotky sú rozmazané
a ťažko viditeľné. Bola to pre neho výzva, ale náročnosť práce sa vyplatila. Kresba je nádherná.
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Pri príležitosti osláv životných jubileí dňa 25. 6. 2019 primátor mesta Michal Domik šiel
pozdraviť jubilantov Denného centra, aby im zaželal všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie
a ešte veľa spokojných a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Denné centrum, oslava životných jubileí

V zariadení pre seniorov Subsidium v Rožňave sa oslavovali vo štvrtok 28. júna životné jubileá
klientov zariadenia. Zablahoželať jubilantom prišli primátor mesta Rožňava Michal Domik i
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
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Subsidium, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb,
oslava životných jubileí

Hug Day zaplnil rožňavské ulice objatím, ktoré rozdávali dobrovoľníci 26. júna. Ušli sa
náhodným okoloidúcim, ale aj seniorom či deťom v materských školách. V Rožňave sa konal
už 5. ročník Svetového dňa objatí. Celkovo ide o 8. ročník tejto akcie na Slovensku. Symbolom
ôsmeho ročníka bola ležatá osmička. V roku 2019 sa akcia niesla v duchu „prinášame
nekonečne veľa objatí“, čo znamená, že nejde o počet objatí, ale o to, aby čo najviac spríjemnili
deň a vyčarili im úsmev na tvári. Rozdali celkovo 1 406 objatí.

Kino Apollo Gemerského osvetového strediska presunulo svoje premietanie už tradične pod
večernú hviezdnu oblohu do areálu rožňavskej hvezdárne. Prvé premietanie sa uskutočnilo 27.
júna, ktoré začalo oslavou legendárnej rockovej kapely QUEEN vo filme Bohemian Rhapsody.
Súčasťou programu bolo pozorovanie nočnej oblohy s odborným výkladom astronóma.

Júl
Sviatok Cyrila a Metoda si pripomína celé Slovensko v podobe štátneho sviatku. Pre
rožňavských matičiarov bol tento deň
výnimočným nielen svojou kresťanskou
podstatou, ale na význame mu pridalo, že
Dom Matice slovenskej v Rožňave oslávil
10. výročie svojho založenia. Spoločne
v slávnostnej atmosfére si 5. júla pripomenuli
aj príchod Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu, 150. výročie úmrtia prvého
predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa
a
storočnicu
oživotvorenia
Matice
slovenskej.
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V letných prázdninových dňoch od 22. – 26. júla sa konal letný tábor pre deti vo veku od 7 –
11 rokov pod názvom Po stopách rozprávok. Každý deň bol zameraný na inú rozprávkovú
tému, ku ktorej boli prispôsobené dané aktivity. Striedala sa práca s knihou, tvorivou,
pohybovou a relaxačnou aktivitou.

Tradičné a podľa stúpajúcej diváckej návštevnosti úspešné podujatie - Letné kino, oslávilo už
10. výročie. Prvý – nultý ročník letného kina sa uskutočnil už v roku 2009 na nádvorí
Gemerského osvetového strediska (GOS). Keďže bol záujem divákov o premietanie evidentný,
GOS v spolupráci s členmi filmového klubu Gemerfilm upravilo areál hvezdárne a od leta
2010 sa hviezdy filmového plátna prezentujú pod hviezdnou oblohou v ideálnom spojení
s možnosťou pozorovania s odborným astronomický výkladom. Kino prešlo za toto obdobie
vývojom v oblasti technického zázemia, ale tiež čo sa týka dramaturgie. Keďže posledné
premietanie rožňavského mestského kina bolo v roku 2007, ambíciou GOS je aspoň čiastočne
suplovať neexistujúce kino v našom meste a poskytnúť prázdninujúcej mládeži, ale aj
dovolenkujúcim Rožňavčanom, či návštevníkom nášho regiónu možnosť trávenia letných
večerov v príjemnom prostredí pod lesom s atraktívnym filmovým programom, ktorý je
obohatený o astronomické pozorovania. V tomto roku sa uskutočnilo symbolických 10
premietaní, ktoré navštívilo cca 1 200 divákov.

August
Banícke múzeum usporiadalo dňa 8. augusta vernisáž výstavy Jany Kušnierovej s názvom
ŠPACHTĽOU A ŠTETCOM. Na akcii sa zúčastnilo viac ako 100 návštevníkov. Podujatie
podporil svojou prítomnosťou aj zástupca zriaďovateľa, podpredseda Košického
samosprávneho kraja Daniel Rusnák.

September
V dňoch 12. – 14. septembra sa konal 35. ročník Rožňavského jarmoku, ktorý bol spojený
s Dňami mesta Rožňava. Do programu Dní mesta bolo zapojených množstvo kultúrnospoločenských organizácií pôsobiacich na území mesta, základné školy a základné umelecké
školy. V rámci kultúrneho programu vystúpili amatérske aj profesionálne hudobné skupiny zo
Slovenska. Oceňovanie najlepších športovcov za rok 2018 prebehlo na tribúne na Námestí
baníkov. V rámci Dní mesta 2019 mesto navštívili delegácie zo zahraničia, s ktorými
samospráva udržiava už dlhoročné partnerské vzťahy. Ako upútavka na Dni mesta predchádzal
zaujímavý videoklip, a to: 13. 8. 2019 na Mestskom úrade v Rožňave neznámy páchateľ
odcudzil primátorovi mesta Rožňava čierny vak s veľmi vzácnym obsahom. Podľa našich
informácií vak obsahoval doposiaľ nezverejnené informácie o programe na Dni mesta Rožňava
2019 (https://www.rvtv.sk/2019/09/10/odhalenie-programu-dni-mesta-roznava-2019/).
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12. septembra sa v Baníckom múzeu stretli piati slovenskí zberatelia – rekordmani. Zlatka
Halková, Ladislav Hlavács, Erika Lukáčová, Milena Turcsányiová a Mário Pakan si na
slávnostnom otvorení výstavy prevzali certifikáty z Knihy slovenských rekordov (spolu ich
bolo 14). Rekordmani sú z neformálneho združenia zberateľov a vystavovali svoje zberateľské
kúsky – sošky Budhov, náprstky, telefónne karty, šálky, perá a lyžičky. Podujatia sa zúčastnil
zástupca primátora Ing. Ján Lach, ktorý prevzal 15-ty certifikát za najviac rekordných zbierok
na jednom mieste a rekordmanom sa tak stalo aj mesto Rožňava.

20. septembra sa na Námestí baníkov konal 3. ročník vo varení halušiek pod názvom Deň
slovenského folklóru pod záštitou poslanca NR SR Petra Pamulu. Súčasťou súťaže bol aj
sprievodný program, ktorý si pripravili folklórne súbory z Horného Gemera. Plné námestie
naznačilo, že o pripravené podujatie bol veľký záujem. Víťazným družstvom sa stalo družstvo
z Rejdovej pod vedením starostky Slávky Krišťákovej.

Mladí študenti z rožňavského gymnázia pripravili rozlúčka s letnou sezónou v Betliari 22.
septembra v zaujímavom štýle. Pripravili muzikál s názvom Zo srdca Uhorska a celú atmosféru
umocnilo ich dobové oblečenie. Muzikál bol o živote Františky a Dionýza Andrássyovcov.
Hlavným cieľom predstavenia bolo predstaviť históriu nášho regiónu.

Október
Dom Matice slovenskej organizoval matičné aktivity pri príležitosti výročia obnovenia činnosti
Matice slovenskej. Vrcholnou aktivitou sa stalo matičné popoludnie, ktoré bolo spojené
s turistikou a s prednáškou storočnice oživotvorenia matice, aj za súzvuku krásnych
hymnických piesní v podaní mužskej speváckej skupiny Pekná dolinka.

V októbri sa pod záštitou Domu Matice slovenskej v Rožňave konalo v Slavošovciach okresné
kolo recitačnej súťaže pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Zúčastnilo sa na ňom
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53 súťažiacich zo základných škôl rožňavského okresu. Vyhodnotenie súťaže prebehlo pri
pamätníku Pavla Dobšinského, kde si výhercovia prevzali diplomy a knižné odmeny.

Október je Mesiac úcty k starším. Je to čas,
keď sa zvyčajne organizujú stretnutia pre
seniorov. Jedno takéto vydarené podujatie
pripravilo mesto Rožňava v spolupráci s
Denným centrom a Mestskou organizáciou
Jednoty dôchodcov Slovenska. V sále
historickej radnice sa v utorok 15. októbra
stretli desiatky rožňavských seniorov, ktorých
prišiel pozdraviť aj primátor mesta Rožňava
Michal Domik. Pripravený bol aj kultúrny
program a po programe sa rozbehla voľná
zábava, v rámci ktorej do tanca zahral a
zaspieval Zoltán Konya.
Sviatok seniorov si pripomenuli aj v DSS Subsidium. V stredu 16. októbra sa zišli v jedálni
zariadenia pri chutnom zákusku a v
spoločnosti svojich blízkych. Pozdraviť ich
prišiel aj primátor Rožňavy M. Domik. Spolu
si pozreli vtipný a so starostlivosťou
pripravený program. Svoj talent v ňom
predviedli samotní klienti zariadenia.
Prekážkou nebolo ani to, že sú už pripútaní
na vozík. Po vystúpeniach nasledovala voľná
zábava, kde si pri živej hudbe mohli seniori
zatancovať. Parket sa rýchlo zaplnil a
dôchodcovia znova ukázali, že vek je len
číslo a nemusí hovoriť nič o eláne a chuti do
života.
V rámci projektu „Milan Rastislav Štefánik – poznaný i nepoznaný“ pripravila Gemerská
knižnica Pavla Dobšinského pre stredoškolskú mládež a širokú verejnosť podujatie o tejto
významnej osobnosti. Záverečnú prednášku celého projektu pod názvom „Brigádny generál
francúzskej armády M. R. Štefánik v česko-slovenskom zahraničnom odboji“ mal 16. októbra
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Z Historického ústavu SAV Bratislava. Projekt z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia a bol hlavným partnerom projektu.

17. 10. 2019 sa v priestoroch Historickej radnice mesta Rožňava uskutočnil štvrtý ročník
Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Jedným z hlavných cieľov podujatia bolo vytvorenie
priestoru pre samotných seniorov, kde by získali aktuálne a overené informácie z bio-psycho79

sociálno-spirituálnej oblasti. Ďalším cieľom bolo vytvorenie siete a kontaktov medzi
jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú a vedia im byť
nápomocní. Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Rožňave. Program, konzultačné a sprievodné aktivity veľtrhu boli zostavené tak, aby seniori
v jednotlivých informačných blokoch a počas sprievodných a konzultačných aktivít získali
informácie z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb.
Na podujatí bolo spolu prítomných 150 účastníkov - seniorov, študentov a odborníkov
z jednotlivých oblastí. Na netradičnom veľtrhu sa nepredávalo a nekupovalo za peniaze,
tovarom boli informácie a služby a platilo sa úsmevom a poďakovaním.

V piatok 11. októbra bola v V. budapeštianskom obvode odhalená pamätná tabuľa J. Basku. Pri
tejto slávnosti nechýbali ani zástupcovia Rožňavy. József Baska stál pri zrode partnerských
vzťahov medzi Rožňavou a V. obvodom v Budapešti. Rovnako bol iniciátorom maliarskeho
tábora Mlyn. Keďže mal v Rožňave svoje korene, stále ho sem ťahalo. Pamätnú tabuľu mu
venovala samospráva V. obvodu, čím si chceli uctiť jeho pamiatku, keďže bol významným
občanom obvodu. Odhalenia sa zúčastnil František Kardoš, predseda OZ Pre partnerské mestá
Rožňavy.

November
Na Slovensku ojedinelý zimný festival oslavoval 25 rokov. Gemerské osvetové stredisko
(GOS) a mesto Rožňava organizovali ďalší mimoriadne úspešný ročník Zimného festivalu
zvykov a obyčají Gemera v termíne 18. – 23. novembra 2019 s finančnou podporou Fondu na
podporu umenia a Košického samosprávneho kraja pod záštitou predsedu Košického
samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Rozsahom i návštevnosťou najvýznamnejšie folklórne
podujatie v rámci mesta sa nieslo v duchu osláv 25. výročia a prispôsobilo tomu aj bohatý
a pestrý program. Pre deti boli zorganizované tvorivé dielne – výroba z kože, paličkovanie,
drevorezba, maľba na sklo i na drevo, výroba sviečok, medovníkov, hrnčiarska výroba, textilná
výroba, tradičná kuchyňa, škola tanca a koncert skupiny Banda pre deti. Pre verejnosť boli
v ponuke koncerty: Pokošovci, kapela Banda, Štefan Štec a Fajta, workshopy a semináre
zamerané na palicové tance z Gemera, viachlasný spev. Tradičný odev. Divácky úspešné bolo
aj premietanie filmu Loli paradička a Hodovačka na dvore GOS plná gemerských špecialít.
Vďaka zapojeniu verejnosti – obyvateľov Rožňavy, sa podarilo vytvoriť Slovenský rekord
v tkaní pokrovca. Festival sa končil veľkým galaprogramom v dvoch premiérach v divadelnej
sále Obchodno-kultúrneho centra pod názvom „Dupľovaná nevesta“, ktorý v spolupráci
s kolektívom z Gemera vytvoril režisér Ján Lipták. Festivalového programu sa počas celého
týždňa zúčastnilo cca 2 000 divákov a účastníkov, účinkujúcich bolo takmer 500.

Základná umelecká škola pripravila 20. novembra zaujímavé podujatie pod názvom
Bubnovačka. Škola sa na podnet koordinátorky ochrany detí pred násilím zapojila do projektu
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Občianskeho združenia Slniečko v Nitre, ktoré v roku 2019 už štvrtýkrát Bubnovačku
organizovalo. V ten deň bolo aj 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo, aby bolo deti lepšie počuť. Organizátori chceli takýmto spôsobom
vyjadriť spolupatričnosť s týmto celosvetovým problémom, a aby sa deti, ktoré sa stretávajú
s nepriazňou osudu nebáli prehovoriť o svojom nešťastí.

Pri príležitosti 60. výročia úmrtia významného matematika a predsedu Matice slovenskej Jura
Hronca, pripravila Matica slovenská v spolupráci so Základnou školou akademika Jura Hronca
v Rožňave matematickú súťaž. Nakoľko sa prihlásilo veľa škôl, vytvorili sa 15 trojčlenné
družstvá. Víťazmi súťaže sa stalo družstvo zo ZŠ Zlatá, druhé miesto získala ZŠ akademika
Jura Hronca tretie miesto obsadila ZŠ Gemerská Plešivec.

V rámci Mesiaca fotografie sa dňa 22. novembra uskutočnila vernisáž fotografickej výstavy
pod názvom VIII. Členská výstava Fotoklubu Pix-XL. Členovia fotoklubu sa počas roka
pravidelne stretávajú, organizujú worshopy alternatívnej techniky a svojimi fotografiami
obohacujú atmosféru v našom meste napr. v cukrárni alebo čajovni.

December
V prvú decembrovú nedeľu sa na Námestí baníkov v Rožňave podvečer stretli primátor mesta
Michal Domik a predstavitelia štyroch cirkví. Dôvodom bolo spoločné rozsvietenie prvej
adventnej
sviečky.
Primátor
mesta
v príhovore hovoril o symbolike adventného
venca, potom sa ujala slova farárka Ľubica
Oleárová z Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku. Prítomným sa
prihovoril aj pastor Apoštolskej cirkvi na
Slovensku Andrej Vaško a tiež dekan
rožňavského Biskupského úradu Ján Čapla,
ktorý adventný veniec aj požehnal. Príhovory
predstaviteľov cirkví zakončil duchovný
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Róbert Mudi.

S predvianočným časom v Rožňave je už desaťročia spojený príchod Mikuláša, ktorý rozsvieti
vianočný strom na Námestí baníkov. Inak tomu nebol ani v tomto roku 2019. K decembru
samozrejme patria aj Vianočné trhy. V roku 2019 sa konali od 4.-6. decembra. Popoludní ich
slávnostne otvoril primátor mesta Rožňava Michal Domik. Na pódiu potom vystúpili deti zo
Základnej umeleckej školy. Po nich prišli koledovať Janko Kulich a Kolegium. V závere svojho
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hodinového vianočného koncertu predstavili Rožňavčanom pesničku, ktorú zložili špeciálne
pre toto vystúpenie. Druhý večer Vianočných trhov pobavilo svojim programom Mestské
divadlo ACTORES a záchranné zložky. Ten deň patril aj Mikulášovi. Od rána postupne
navštívil spolu so svojou družinou všetky materské školy v meste a v tomto roku prvýkrát
pozdravil aj prváčikov na základných školách. Samozrejme neobišiel ani primátora mesta.
Hlavný Mikulášsky program však bol pripravený na podvečer. Bolo naň zvedavých stovky detí,
ktoré spolu s rodičmi naplnili námestie. Mestské divadlo Actores pripravilo vtipnú pôvodnú
rozprávku Mikuláš a Pipi. Spoločne očakávali príchod Mikuláša. Zároveň prežívali vtipné
príhody, pri ktorých im asistovali lekári zo záchranky, policajti i hasiči. Nakoniec všetko dobre
dopadlo a Mikuláš prišiel. Spolu s čertom zázračnou formulkou rozsvietili vianočný strom.
Záver netradičného a pre deti určite pútavého Mikuláša patril ohňostroju. Za pozornosť stojí aj
fakt, že pán Štefan Gerža je oficiálne najdlhšie slúžiacim Mikulášom na Slovensku. Od roku
2017 je zapísaný v Slovenskej knihe rekordov, kde mu uznali 42 rokov. Vianočné trhy skončili
v piatok 6. decembra. Počas ich trvania varili a predávali primátorský grog. Výťažok z predaja
bol použitý na charitatívne účely.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave 11. decembra slávnostne otvorila zážitkovoinformačnú záhradu pod názvom Objavujeme čaro
Gemera. Projekt bol realizovaný s finančnou
podporou Košického samosprávneho kraja v rámci
programu Terra Incognita. Bol jedným zo šiestich
projektov realizovaných v rámci výzvy programu
Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“.
Podujatie bolo realizované tak, aby umožnilo
návštevníkom získať interaktívnou formou
informácie z regiónu.
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Aj ľudia bez domova sú len ľudia. Na ulicu sa dostali žiaľ aj tí, ktorí nezvládli prudko rastúce
nároky na prežitie, prišli o prácu, rodinu, zázemie... Ich rodinou sa stali „kamaráti“ z vonku,
s ktorými spoločne zdieľajú
svoje starosti či radosti. Čaro
Vianoc miluje každý človek,
dospelí či deti, mladí aj starí.
Primátor mesta Michal Domik
s Diecéznou charitou v Rožňave
pripravil 19. decembra pre
týchto ľudí milé posedenie s
občerstvením,
balíčkom
a samozrejme
kapustnicou
so zemiakovým
šalátom
a rezňom. Nechýbal ani kultúrny
program FS Haviarik pod
vedením Ing. Ivana Nemčoka.

19. decembra sa pod ladnými oblúkmi
klasicistického Kostola evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku
v Rožňave uskutočnil Adventný koncert
2019. Rozozneli sa tóny diel európskych
a svetových skladateľov v podaní detských
a študentských speváckych zborov. Hlavným
organizátorom bolo Občianske združenie Pre
partnerstvo škôl v kultúre a športu v Rožňave
v spolupráci s mestom Rožňava, pod záštitou
primátora mesta Michala Domika. Režisérkou a hybnou silou podujatia bola Mgr. Eva
Kardošová.

Šport, športové podujatia
V meste Rožňava pôsobí 25 športových klubov, ktoré svojou činnosťou zviditeľňujú
a reprezentujú mesto. V 10 športových kluboch sa realizuje výkonnostný šport a momentálne
v 1 klube vrcholový šport. Ponúkajú možnosť športového vyžitia obyvateľom mesta a jeho
okolia vo všetkých vekových kategóriách. Podpora zo strany mesta sa uskutočňuje pre športy
ako také bez rozdielu. Samozrejme, na poskytovanie finančnej podpory, iných výhod alebo
úľav (aj formou poskytnutia priestorového zabezpečenia) musia byť splnené všetky podmienky
legislatívneho charakteru a garancie zodpovedných manažérov klubov za realizovanie
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športových projektov, resp. akcií s očakávaným cieľom, teda aj podmienky dodržania účelnosti
a efektívnosti ich poskytovania.
Prehľad športových klubov a občianskych združení vykonávajúcich športovú činnosť:

Por. č.

ŠPORTOVÝ KLUB

1.
2.
3.

MFK Rožňava
ŽBK Rožňava
ŠPD Rožňava – športom proti drogám

4.

Taekwondo HAKIMI Rožňava

5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ Geológ Rožňava
Klub Gemerských bedmintonistov
Spartan Training Group Rožňava
ŠK Bemifo
Gemerrunners
Basket Rožňava - LOPTOŠI

11.

Telovýchovná jednota Elán Rožňava

12.
13.
14.
15.

17.

Klub športovej kynológie Rožňava
Boris Milko – Boxing Klub
Koryo Panthers Taekwondo Rožňava
Speleo Rožňava
MO Slovenského rybárskeho zväzu
Rožňava
Tanečný klub SAMBED Rožňava

18.

HKM 98 - mládež

19.
20.
21.
22.

Športový strelecký klub
KickBOX Klub K1 Rožňava
AC Maratón Rožňava
Olympijsky Klub GEMER
Odbor klubu slovenských turistov
Volovec
Herkules Rožňava
Klub horských športov KRAS

16.

23.
24.
25.

ŠPORTOVÁ
ČINNOSŤ KLUBU

ÚROVEŇ ŠPORTOVEJ
ČINNOSTI

Futbal
Basketbal ženy
Basketbal muži
Bojové umenie
Taekwondo
Stolný tenis
Bedminton
Šport pre všetkých
Futbal
Šport pre všetkých
Basketbal - mládež
oddiel – judo
oddiel - turistika
Kynológia
Box
Taekwondo
Skupina jaskyniarov
Dobrovoľná
organizácia
Tanečný šport
Hokejový klub mládež
Strelecký klub
Kickbox klub
Šport pre všetkých
Šport pre všetkých

výkonnostný
výkonnostný
výkonnostný
výkonnostný vrcholový šport
vrcholový
výkonnostný
masový
výkonnostný
masový
masový
výkonnostný
- masový
masový
masový
výkonnostný
masový

Šport pre všetkých

masový

Šport pre všetkých
Šport pre všetkých

výkonnostný
masový

masový
výkonnostný
masový
výkonnostný
masový
masový
masový

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 94/2019 zo dňa 25. 4. 2019 schválilo prerozdelenie
finančných prostriedkov pre športové kluby, mládežnícke, kultúrne, spoločenské, sociálne
organizácie a združenia pri školách v celkovej výške 80 tis. €. Z celkovej schválenej sumy bolo
poskytnuté športovým klubom 60 tis. €, t.j. 75 %.
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Január
Niekoľko stoviek nadšencov turistiky z nášho mesta začalo rok 2019 Novoročným výstupom
na Volovec. Dňa 6. januára organizoval Klub slovenských turistov Volovec v spolupráci
s mestom Rožňava a obcou Čučma už 41. ročník. Okrem krásneho výhľadu prítomných
vystrašil jeden z turistov, ktorý mal zdravotné ťažkosti. Ratovali ho záchranári. Prvú pomoc mu
podali zdravotnícke hliadky z Červeného kríža a chatári z chaty Volovec – Peter Letanovský
a Alexander Szántó, ktorí ho dopravili na Gulyapalag, kde ho už čakala rýchla zdravotnícka
pomoc. Ukázalo sa, že turista dostal počas výstupu infarkt.
Rožňavčanka paralympionička Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získala
zlatú medailu v slalome na Majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v slovinskej Kranjskej
Gore.

Február
Vďaka dobrej myšlienke z minulých rokov sa zorganizovalo množstvo skupinových behov
bežcov z Gemera, ktorí sa v rámci celoročnej výzvy Gemerunners okolo sveta za 365 dní
rozhodli zabehnúť vzdialenosť prislúchajúcu obvodu našej planéty, čo predstavuje 40 075
kilometrov. Väčšinou sa bežalo v nádhernej prírode nášho najbližšieho okolia. Tento štafetový
beh pripravili tradične raz do roka na podporu behu a všeobecne športu na Gemeri.

Rožňavčanka – zrakovo znevýhodnená lyžiarka Henrieta Farkašová a navádzačkou Natáliou
Šubrtovou získali prestížne ocenenie Laureus World SportAward pre športovú osobnosť roka
so zdravotným znevýhodnením. Na Zimných olympijských hrách v Pjongčangu získala
Farkašová so Šubrtovou štyri zlaté a jednu striebornú medailu. Ocenenie si prevzali v Monte
Carle.

Apríl
Pri príležitosti osláv Svetového dňa stolného tenisu sa 9. apríla na Námestí baníkov v Rožňave
konala akcia, ktorej hlavným organizátorom bolo Centrum voľného času pri Základnej škole
Pionierov. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí boli podľa veku rozdelení do 13. kategórií,
si súťažne mohli zmerať sily v hre stolného tenisu. Tento deň prítomným spríjemnilo nielen
dobré počasie, ale aj smiech a dobrá nálada počas súťaží.

Jún
Športové hry seniorov okresu Rožňava oslávili už 19. ročník. V posledný júnový týždeň sa
v areáli základnej školy na ulici pionierov zišli takmer dve stovky skôr narodených. Časť z nich
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súťažila, časť prišla podporiť svojich favoritov, časť tvorili organizátori z Okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska. Seniori súperili v piatich športových disciplínach. Aj keď
Rožňavčania nevyhrali, dôležitým momentom podujatia bola hlavne zábava.

Október
Paralympionička Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou si v roku 2019
prevzala už druhé významné ocenenie. Ako Slovenská zrakovo znevýhodnená lyžiarka sa stala
najlepšou paralympioničkou sveta za rok 2019. Ocenenie si prevzala 25. októbra v Bonne. Stalo
sa tak v rámci osláv 30. výročia založenia Medzinárodného paralympijského výboru.

Adam Klajber získal v Slovinsku zlato. Do novej sezóny
vstúpil úspešne. Aj keď Geológ s Ružomberkom tesne
prehral, Adam v dvojhrách nenašiel premožiteľa.
Radosť bola o to väčšia, nakoľko súperi boli skutočne
dobrí. Začiatkom októbra v Slovinsku na turnaji World
Junior Circuit (WJC) získal tri medaile.

V austrálskom Perthe sa od 1. do 11. októbra konali historicky tretie majstrovstvá sveta v
malom futbale. Medzi 32 účastníkmi bola aj reprezentácia
Slovenska. V jej zostave nechýbal ani Ro žňavčan Pavol
Gere. Slováci mali v skupine Tunisko, Japonsko a
Kostariku. Po dvoch víťazstvách a jednej remíze svoju
skupinu vyhrali. V osemfinále zdolali v dramatickom zápase
Moldavsko. Ich postup zastavila až Brazília, ktorá ich
zdolala tesne 2:1.

November

Pekný výsledok zaznamenali staršie žiačky ŽBK
Rožňava, keď na domácej palubovke hostili Starú
Ľubovňu. Získali 22-bodové víťazstvo. Síce ich zaskočila
statická zónová obrana súperiek, Rožňavčanky
zabojovali, rozhýbali útok a s prehľadom vyhrali.
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Víťazstvami nad Belou n/C B a Humenným vstúpili stolné tenistky Geológa Rožňava do novej
prvoligovej sezóny. V zostave nastali isté zmeny. K osvedčenej dvojici A. Černická a A.
Sokolská pribudla N. Halászová. Kolo odohrali poslednú októbrovú sobotu. V predpoludní
nastúpili proti Belej n/C B a popoludní hostili Humenné. V oboch zápasoch boli Rožňavčanky
lepším tímom a súperky s prehľadom zdolali.

December

Mladší žiaci MFK Rožňava cestovali tretí decembrový víkend na turnaj Silvester cup do
poľského mesta Zawoja. Zverenci trénera B. Kuzmu sa v meraní síl nestratili. Prvý deň turnaja
prebiehali boje v skupinách. Rožňava sa dostala do skupiny C, kde dosiahli 2 víťazstvá a 1
remízu. Tieto výsledky znamenali 1. miesto v skupine. V ďalších zápasoch získali Rožňavčania
2 víťazstvá a 1 tesnú prehru. V konečnom účtovaní im tieto výsledky zabezpečili celkové 4.
miesto na turnaji.

K záveru roka v klubovom dianí Geológa
Rožňava patrí už desaťročia prestížny
stolnotenisový turnaj TOP 12. Druhý sviatok
vianočný, kedy sa konal turnaj, nadaný
16ročný stolný tenista Adam Klajber bol
hlavným favoritom, na druhom mieste skončil
Gregor Gallo a tretie miesto obsadil Ján
Letanovský.

Zdravotníctvo
Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. bola založená 7. septembra
2005. Nemocnica vykonáva činnosti:
-

prevádzkovanie všeobecnej nemocnice,
stravovacie služby,
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia,
pranie a chemické čistenie prádla.
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Rok
Celkové výnosy
Zisk
Aktíva
Vlastný kapitál
Celková zadlženosť
Hrubá marža

2019
15 358 626 €
394 076 €
10 196 267 €
988 289 €
90,31 %
68,01 %

Základné imanie podľa ORSR:
33 194 €/ splatené 33 194 €
Podľa účtovnej závierky:
33 194 €
Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. v roku 2019 zvýšila zisk
o 8 % na 394 076 € a tržby jej narástli o 11 % na 15,26 mil. €.
Orgány spoločnosti k 31. 12. 2019:
Predstavenstvo:
●

Mudr. Vladimír Dvorový, MPH (predseda)

●

Ing. Lenka Smreková, FCCA (podpredseda od 11. 5. 2017)

●

MUDr. Dušan Suchý (člen)

●

MUDr. Igor Pramuk

Predsedníčka predstavenstva Spoločnosti (nemocnice) a zároveň finančná riaditeľka materskej
spoločnosti Svet zdravia, a.s. ukončila svoje pôsobenie na svojom poste k 31. decembru 2019.

Z dôvodu nárastu chorobnosti na akútne respiračné ochorenia platilo od 12. februára zákaz
návštev na všetkých lôžkových oddeleniach NsP sv. Barbory Rožňava a.s.

Z personálnych dôvodov sa začiatkom marca v rožňavskej nemocnici obmedzila činnosť
neurologického oddelenia.

Prírodné ohniská kliešťovej encefalitídy sa nachádzali v Rožňave aj jej okolí. Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) informoval o tom, že v roku 2019 zaznamenali
výskyt kliešťov rekordne skoro – už vo februári.
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15. júna už po tretíkrát súťažili v zariadení sociálnych služieb JASANIMA Domova sociálnych
služieb Rožňava opatrovatelia z celého Košického samosprávneho kraja (KSK) „O putovný
pohár predsedu KSK“. Súťažilo 11 trojčlenných družstiev v troch rôznych disciplínach. Jeden
člen súťažného družstva písal teoretické testy, ďalší dvaja súťažili v časovej disciplíne, a to
prezliekanie posteľnej bielizne, úprava lôžka a výmena inkontinečnej pomôcky imobilnému
klientovi a treťou disciplínou bolo spoločné praktické poskytnutie prvej pomoci. Napriek
maximálne vynaloženej snahe všetkých, Putovný pohár ostal doma – v Subsidiu,
špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Rožňava.

30. septembra rožňavská nemocnica otvorila vynovenú ambulantnú časť fyziatrickorehabilitačného oddelenia (FRO). Je výsledkom rekonštrukcie priestorov, v rámci ktorej boli
do zdravotníckeho zariadenia nakúpené aj nové medicínske prístroje. Práce v ambulantnej časti
oddelenia trvali 3 mesiace a finančné náklady sa vyšplhali na 20 tis. €. V rámci nich sa
zrealizovali viaceré dispozičné zmeny a priestory sa kompletne zrekonštruovali a vymaľovali.
Boli tiež vymenené inštalácie vody, kanalizácia, obklady a svetlá. Okrem rekonštrukcie
nemocnica v Rožňave zakúpila pre ambulancie aj nové prístrojové vybavenie pre elekroterapiu
a balneoterapiu. Novinkou nemocnice je rázová vlna, v súčasnosti považovaná za jednu
z najmodernejších metód bez použitia skalpela a bez bolesti.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v roku 2019 už po piatykrát hodnotil
nemocnice podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za
obdobie uplynulých štyroch rokov. V tejto kategórii bola hodnotená aj NsP sv. Barbory
Rožňava. Jej celkový rating bol 50,0, čo ju zaradilo na 22. miesto z tridsiatich troch
hodnotených nemocníc (v roku 2018 bola na 29. mieste). Rožňavská nemocnica bola
v ukazovateli transparentnosti tretia najúspešnejšia zo všetkých všeobecných nemocníc.

Životné prostredie, príroda, počasie a jeho osobitosti v priebehu roka
Rožňavčanom nie je ľahostajné životné prostredie v Rožňave a jeho okolí. Napriek
nepriaznivému počasiu sa občania každej vekovej kategórie pustili tentokrát do čistenia potoka
Drázus. Potok skrýval rôzne „poklady“ a okrem smetí vytiahli z neho aj sedačku! Nedali sa
zahanbiť ani poslanci mestského zastupiteľstva (MZ) a priložili ruku k dielu. Avšak celá
problematika by si vyžadovala systémové riešenie, aby sa znečisťovaniu potoka predišlo
a riešili sa nielen jeho následky.

Okolie Rožňavy pustošila silná „supercela“, besniaci živel bral hydinu aj úrodu. Varovanie
meteorológov sa naplnili a ľudia museli 6. a 7. augusta podvečer bojovať s následkami
intenzívnych zrážok, krupobitia a valiaceho sa bahna. Na mnohých miestach stúpla voda
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a záplavy spôsobili škody najmä v Rožňave, Gemerskej Polome, Henckovciach a Nižnej
Slanej. Odplavilo úrodu a dokonca aj ťažké železničné podvaly. Supercela priniesla zo sebou
intenzívne zrážky, miestami krúpy a silné nárazy vetra. Supercely sa v Európe vyskytujú
pomerne vzácne, v poslednom čase však nie sú neobvyklé.

Rožňavčania si opäť vyhrnuli rukávy a tak sa uskutočnilo jesenné upratovanie, tentokrát na
Kalvárii. Kalvária so svojim barokovým kostolom je najstaršou pamiatkou svojho druhu na
celom území Gemera. Od ranných hodín 16. novembra sa v danej lokalite začalo „upratovať“,
a tak je Kalvária opäť o niečo krajšia. Iniciátorom tohto podujatia boli Árpád Görgey a Michal
Drengubiak (poslanec MZ).

Mimoriadne udalosti
20. mája bola vyslaná posádka rýchlej lekárskej pomoci na zásah do areálu rožňavskej
nemocnice. Zo 4. poschodia na internom oddelení vyskočil pacient. Posádka pacienta
resuscitovala, žiaľ bezúspešne. Lekár musel skonštatovať smrť.

Sonický tresk vystrašil nielen Košičanov, ale i Rožňavčanov. 23. júna okolo 22.30 hod. bolo
počuť rázovú vlnu, silný zvuk podobný výbuchu, ktorý bol spôsobený prekonaním rýchlosti
zvuku stíhacích lietadiel. Talianske civilné lietadlo Airbus 320 na trase Miláno – Charkov
stratilo nad našim územím spojenie. Dve stíhacie lietadlá MIG-29, ktoré vzlietli z Leteckej
základne Sliač, ho následne sprevádzali až po ukrajinskú hranicu. Stíhacie lietadlá zaradené
v pohotovostnom systéme NATINAMDS zasahujú nielen proti narušiteľovi, ale aj ako pomoc
lietadlám v núdzi, pri strate spojenia či únose lietadla. Práve strata spojenia je jednou
z najčastejších príčin ostrých vzletov stíhacích lietadiel Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Dňa 16. augusta v dopoludňajších hodinách pri vŕtacích podzemných prácach za železničným
priecestím v katastri obce Brzotín časť Bak došlo k poškodeniu hlavného plynového potrubia
o priemere 30 cm zásobujúce mesto Rožňava a masívnemu úniku zemného plynu. Po
vymedzení nebezpečnej zóny jednotka uzavrela výjazd z kruhového objazdu v smere na
Brzotín, naradila odstávku energií, prerušenie zváračských prác a evakuáciu zamestnancov
firmy CMF Slovakia s.r.o. Rožňava. Táto nehoda si vyžiadala pracovníkov Slovenského
plynárskeho priemyslu (SPP) na uzatvorenie vetvy plynovodu, pracovníkov
Východoslovenskej energetiky (VSE) na odpojenie energií v ohrozenej zóne a pracovníkov
vodární a kanalizácií a zabezpečenie odvetrávania kanalizačného potrubia, ktorým sa unikajúci
plyn šíril smerom do mesta. Operačné stredisko integrovaného záchranného systému Košice
zabezpečilo požiadavku veliteľa zásahu na uzatvorenie koľajovej trate, ktorá sa nachádza
v tesnej blízkosti miesta úniku. Jednotka skrápala unikajúci plyn. Až po úplnom uzatvorení
poškodenej vetvy plynovodu pracovníkmi SPP, následných meraniach koncentrácií, ktoré
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potvrdili zastavenie úniku. Postupne boli obnovované prívody energií do susediacich firiem
a obnovená bola prevádzka železničnej trate. Zásah trval 6 hodín a 41 minút.
Dňa 30. septembra v poobedňajších hodinách pri pokládke optického vedenia v hĺbke cca 1,3
m pomocou pracovného stroja došlo k poškodeniu hlavného plynového potrubia a následnému
masívnemu úniku plynu pod tlakom 22 atm. Miesto úniku sa nachádzalo pod vedením vysokého
napätia cca 50 m od cestnej komunikácie E 571 a vo vzdialenosti cca 80 m viedla koľajová trať,
na ktorých bolo potrebné odstaviť premávku a energie. Pracovníkom SPP sa podarilo po 30
minútach odstaviť poškodené potrubie.

13. novembra tragicky prišli o život tri Rožňavčanky. Riaditeľka OZ Život je pes v Rožňave
Zuzana Klincková s kamarátkami Katarínou Kuhutiarovou a Zdenkou Majeríkovou sa rozhodli
pomôcť kolegom v Revúce a zachrániť zvieratá v útulku, pretože počas intenzívnych dažďoch
hladina Muránky stúpla až do 2,5 metrovej výšky. V útulku, ktorý bol v blízkosti rieky sa
nebezpečne hromadila voda a hrozilo utopenie psov. Celkovo zhruba tridsiatich psov stihli
zachrániť, no keď tri ženy naložili posledných psov, ďaleko sa nedostali. Navigácia ich mylne
potme doviedla k rieke, kde vošli do silného prúdu vody. Na mieste zasahovali potápači, hasiči,
ako aj dobrovoľní hasiči. Privolaná bola aj komplexná centrálna záchranná služba z Gabčíkova,
ktorá prišla so svojou technikou hľadať nezvestné ženy. Postupne však už našli len telá
nebohých žien.

Dňa 13. novembra došlo k ďalšej tragédii, ktorá šokovala celé Slovensko. Pri zrážke
medzimestského autobusu plného cestujúcich a nákladného auta vyhaslo až 12 životov. Medzi
obeťami boli aj deti. Havária, ktorá sa odohrala na zlatomoravskej ceste neďaleko Malanty pri
Nitre, patrí k najtragickejším v histórii Slovenska. Obete nešťastia pochádzali z obcí Kolíňany
a Jelenec. 15. novembra sa na Slovensku začal štátny smútok, počas ktorého sme si pripomenuli
tých, ktorí sa už domov nikdy nevrátia.

Zaujímavosti
21. januára v skorých ranných hodinách došlo k unikátnemu „krvavému“ úplnému zatmeniu
mesiaca, ktoré bolo posledné v tomto desaťročí,
nakoľko Mesiac v takej podobe opäť uvidíme až 7.
septembra 2025. Zatmenie Mesiaca vzniká pri jeho
prechode zemským tieňom, keď je na opačnej strane
oblohy ako Slnko. Malo by teda nastať pri každom
splne, no ročne to však môžu byť najviac ti zatmenia.
Je to spôsobené tým, že rovina obežnej dráhy Mesiaca
je voči zemskej sklonená o 5,2 stupňa a úplný tieň
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Zeme má vo vzdialenosti Mesiaca uhlový priemer len 1,5 stupňa, a tak ho Mesiac pri splne
väčšinou minie. A prečo krvavý? Slnečné lúče sa v zemskej atmosfére lámu, rozkladajú
a rozptyľujú. Najviac sa láme dlhovlnná (červená) časť spektra, ktorá dopadá na mesačný
povrch a dodáva mu červenkasté sfarbenie. Vzhľad sfarbenia je závislý na momentálnom stave
atmosféry, ktorý ovplyvňuje viacero faktorov. Preto sa sfarbenie Mesiaca pri jednotlivých
zatmeniach mení od jasnej oranžovej, cez tehlovočervenú až po tmavohnedú.

Kalváriu sa nedá nevšimnúť. Vrch, ktorý je pre obyvateľov nášho mesta už súčasťou
každodenných pohľadov ukrýva stavby, ktoré stoja za povšimnutie. Pribudli tam hrubé stavby
dvoch zastavení zo 14-tich, ktoré tam chýbali. Umiestnili sa tam aj lavičky z dubového dreva
a plánuje sa vytvoriť oddychová zóna, nakoľko obnovou Kalvárie sa sledujú tri ciele, a to
duchovnú, celospoločenskú a historicko-umeleckú. Stavba na Kalvárii má už za sebou dlhú
históriu. Okrem kostola na vrchu sa na nej nachádzali aj vzácne zastávkové kaplnky. Už v 19.
storočí na tomto mieste bola uskutočnená úprava celého areálu a obnova stavieb. Rekonštrukcii
sa nevyhla ani murovaná ohrada vrcholovej kaplnky so zvonicou. Areál bol naposledy
obnovený v rokoch 1987 – 1989. Vtedy bol vynovený aj zvon. Toho času celá stavba vyzerá na
spadnutie, zvonica chýba a kaplnka je značne zdevastovaná. Rožňavská Kalvária je štvrtá
najstaršia na Slovensku a bola postavená v roku 1741.

Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka za posledný rok a pol výrazne pokročil. Tomáš
Hollý zo Slovenského národného múzea (SNM) informoval, že dolná a stredná časť hradu by
mala byť sprístupnená v roku 2021. Doposiaľ bolo preinvestovaných spolu zhruba 5,2 milióna
eur z poistného plnenia a približne 97 tis. eur z verejnej zbierky. Ministerka kultúry Ľubica
Laššáková predstavila na tlačovej konferencii projekt komplexnej revitalizácie tejto národnej
kultúrnej pamiatky za 35 miliónov eur zo štátneho rozpočtu a verí, že prví návštevníci po požiari
prejdú komplexne zrekonštruovaným hradom v roku 2023. Krásna Hôrka je jedinečnou
kultúrnou pamiatkou a komplexom stavieb, ktorá si vyžaduje odborný prístup nielen
k rekonštrukcii, teda k odstráneniu následkov požiaru z roku 2012, ale v rámci komplexnej
obnovy je potrebné odstrániť nevhodné zásahy realizované v rokoch 1956 – 1989, ktoré
výrazne poškodili autentickosť tejto pamiatky.

V priestoroch Mauzólea Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí sa každoročne od smrti
grófky Františky Andrássyovej, rodenej Hablawetzovej, manželky grófa Dionýza koná zádušná
rímskokatolícka omša, počas celebrovania ktorej sa používajú zachované relikvie, cirkevné
rúcha a kalichy zo zbierok SBM – Múzea Betliar. Slúženie omše bolo želaním jej manžela
Dionýza a malo byť prejavom vďaky za jej dobročinnosť a súcit s chudobnými, starými,
sirotami a chorými. Omša sa konala 26. októbra 2019. Mauzóleum patrí medzi najhodnotnejšie
pamiatky secesného umenia na Slovensku. Postavili ho ako rodinnú kryptu v r. 1903 –1904 pre
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Dionýza Andrássyho a jeho manželku Františku. Návrh vyhotovil Richard Berndl a Ing. arch.
Konštantín Frick. Sochárska výzdoba je dielom Maxa Fricka a Eduarda Schmuckera.

Mauzólum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Rožňava24 vyhlásila anketu, kde sa najlepšie býva v Rožňave. Rožňava je rozdelená aj na dve
mestské časti. Lokality v hlasovaní neuvádzali podľa oficiálneho územného členenia, ale
podľa toho, ako majú Rožňavčania zaužívané mesto deliť a ako jeho časti nazývať.
Rožňavčania si tak vyberali spomedzi ôsmich lokalít – Centrum mesta a blízke okolie, Mestská
časť: Nadabula, Mestská časť: Rožňava Baňa, Severná časť mesta a blízke okolie, sídlisko Juh,
sídlisko Podrákoš a blízke okolie, sídlisko Stred, sídlisko Vargové pole. Najviac, 29.2 %
hlasov, získalo Sídlisko Juh, ktoré sa tak stalo víťazom ankety. Druhé miesto obsadilo
rožňavské centrum s 19.6 % percentami hlasov a tretie skončilo sídlisko Podrákoš a blízke
okolie s 19.3 %.

Rožňavčanka Petra Nagyová mala blízki vzťah so ženou, ktorá prežila holokaust. Rozhodla sa
o tom napísať knihu, a v procese písania knihy prenikala hlbšie do jej príbehu. Svoju prvú
prezentáciu knihy venovala nášmu mestu a jeho obyvateľom skôr, než samotné uvedenie diela
do života. Predstavenie knihy sa uskutočnilo v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor 18. apríla.
Kniha je rekonštrukciou príbehy Heleny Weissovej, neskôr Weinwurmovej, ktorá sa 27. marca
1942 ocitla spolu so sestrou medzi 703 mladými dievčatami v prvom západoslovenskom
transporte z bratislavskej Patrónky do Osvienčinu. Toto svedectvo pani Heleny je preto veľmi
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dôležité, nakoľko o jej osude a mnoho ďalších deportovaných väzňov najmä z prvých
transportov sa v archíve osvienčimského múzea Auschwitz-Birkenau nezachovalo veľa
dôkazov. Nachádza sa v ňom len malá časť dokumentácie o ľuďoch, ktorú nacisti vytvorili
v táborových kanceláriách od jari 1940 až do januára 1945. Väčšinu týchto dokumentov stihli
zničiť pred poslednou evakuáciou a likvidáciou koncentračného tábora, aby zahladili stopy po
svojich zločinoch.

Náprstky zo skla, porcelánu, kovu či moduritu, zo Slovenska, Číny alebo Afriky. Milena
Turcsányiová z Rožňavy je držiteľkou slovenského rekordu v nazbieranom počte náprstkov.
Nazbierala zatiaľ 1 111 náprstkov, z toho 235 slovenských a 876 zahraničných náprstkov.
Najstarší náprstok má 127 rokov.

Osobnosti mesta ocenené v roku 2019
V sobotu 3. februára na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom pri
príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava, sa už po 24-krát uskutočnil
slávnostný akt, na ktorom boli odovzdané najvyššie mestské ocenenia.

Čestné občianstvo mesta Rožňava bolo udelené:
Mgr. Natálii Šubrtovej, PhD. – navádzačka Mgr. Henriety Farkašovej za mimoriadne úspechy
na paralympiáde v Pjongčangu 2018.

Cena mesta Rožňava bola udelená:
Ing. Martinovi Markušovskému – za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti športu a za aktívnu
propagáciu nášho mesta a okolia prostredníctvom organizovania významných turistických
podujatí.
Mestskému divadlu ACTORES Rožňava – za významnú reprezentáciu mesta Rožňava
v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí.
Cena primátora mesta Rožňava bola udelená:
Ondrejovi Pózmanovi - za aktívnu činnosť v oblasti športu a za dlhoročnú verejnoprospešnú
prácu v prospech občanov.
Mgr. Helene Novotnej – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, udržiavaní a rozvíjaní
slovenských ľudových tradícií a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí.
Petrovi Szabóovi – za vynikajúce športové výsledky v oblasti silového trojboja a za úspešnú
reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.
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Zľava: Peter Szabó, Ondrej Pózman, Mgr. Art. Tatiana Masníková , Ing. Martin Markušovský

Vo februári po jedenástykrát oceňovali v Košickom kraji angažovaných dobrovoľníkov, ktorí
pomáhajú v núdzi, v rámci zábavy, vzdelávania a účelného
využitia voľného času. Ocenenie Srdce na dlani odovzdalo
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v 13. kategóriách.
Srdce na dlani v kategórii Mladý dobrovoľník do 30 rokov
získala aj žiačka Obchodnej akadémie v Rožňave, Patrícia
Albertová. Vo voľnom čase pracuje ako dobrovoľníčka
v občianskom združení pre ľudí s telesným postihnutím. Už
od svojich 13 rokov spoluorganizuje v Rožňave napr. akciu
Deň objatí, je aktívnou účastníčkou programu Medzinárodná
cena Vojvodu z Edinburghu, v rámci ktorého doučuje
angličtinu v detskom domove.

28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil Košický samosprávny kraj (KSK) 35 pedagógov,
ktorí robia učiteľskému povolaniu najlepšie meno. Ďakovné listy si z rúk župana prevzali aj
učitelia z Rožňavy, a to Ivana Fafráková z Obchodnej akadémie a Andrea Havková zo Strednej
odbornej školy obchodu a služieb.

Ocenenie Pamiatkového úradu SR – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2019 získali
štyria laureáti. Slávnostné udeľovanie sa uskutočnilo v Kostole sv. Antona Pustovníka
v Červenom Kláštore. Medzi ocenenými bola aj historička Edita Kušnierová z Rožňavy, ktorá
pôsobila ako lektorka v Múzeu Betliar, ako i na Okresnej správe pamiatkovej starostlivosti
Rožňava. Ako historička – dokumentárka sa uplatnila v Múzeu sv. Antone a ako samostatná
odborná referentka v Matici slovenskej Martin – Literárnom múzeu Brodzany. Edita
Kušnierová ocenenie získala za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany
pamiatkového fondu Slovenskej republiky.
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Oceňovanie najúspešnejších športovcov
Ku Dňom mesta už pravidelne patrí aj odovzdávanie ocenení najúspešnejším športovcom mesta
za predchádzajúci rok. V tomto roku bolo ocenených 22 jednotlivcov a dva kolektívy. Ocenenia
získali:

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2018 kategória deti a mládež

Tomáš Sečkár
Taekwondo Hakimi Rožňava

Lukáš Sečkár
Taekwondo Hakimi Rožňava

Tatiana Bubancová
Taekwondo Hakimi Rožňava

Marko Kendereš
Taekwondo Hakimi Rožňava
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Dávid Tung Duong Nguyen Bat
Taekwondo Hakimi Rožňava

Anna Mikolajová
TJ Elán Rožňava - Judo

Laura Šimko
TJ Elán Rožňava - Judo

Kristián Tömol
TJ Elán Rožňava - Judo

Erika Vizi
TJ Elán Rožňava - Judo
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Orsolya Gyenes
ŽBK Rožňava

Kristína Viglaská
ŽBK Rožňava

Alexandra Uharčeková
ŽBK Rožňava

Matúš Manko
Koryo Panthers Taekwondo

Dominika Klembalová
Hokejový klub mesta 8 – mládeže Rožňava
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Marko Kelemen
futbal

Jaroslav Čiško
Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2018 kategória dospelí

Terézia Krajcová
Oddiel silového trojboja Herkules

Štefan Sokoly
Oddiel silového trojboja Herkules
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Klement Fekete
Oddiel silového trojboja Herkules

Miroslav Pástor (bez účasti)

Mgr. Blanka Plačková
crossfit
cenu prevzala sestra

Adam Klajber
TJ Geológ Rožňava
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Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2018 kategória deti a mládež

Taekwondo Hakimi Rožňava

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2018 kategória dospelí

Oddiel silového
Herkules

trojboja

-

Bezpríspevkoví darcovia krvi
Keďže darcovia krvi sú pre prijímateľov veľkou neznámou, mesto Rožňava v spolupráci
s územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Rožňave organizovalo v budove
historickej radnice verejné poďakovanie. Dňa 27. novembra za účasti predstaviteľov mesta,
červeného kríža, nemocnice a hostí odovzdávali darcom plakety a medaile.
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Rožňavskí darcovia krvi:
Plaketa prof. MUDr. J. Janského
Bronzovú plaketu za 10 bezplatných odberov krvi dostali:
Zoltán Juhász, Erik Balog, Jana Melicherová, Róbert Konečný, Milan Leskovjanský, Lukáš
Letanovský, Andrea Nagy, Miroslav Pástor, Mário Petrik, Peter Rogos, Patrik Smädo, Ing.
René Turenský, Gábor Vanyo, Jozef Vido, Mária Žiaková

Striebornú plaketu za 20 bezplatných odberov krvi dostali:
Vladimír Balag, Lenka Majtányiová, Alica Mlynárová, Tibor Petro, Gabriela Toporová, Ing.
Marcel Uharček, Jaroslav Ulbrik, Peter Valko
Zlatú plaketu za dostali:
ženy: za 30 bezplatných odberov krvi
muži: za 40 bezplatných odberov krvi
Peter Cyli, Mgr. Ľudmila Černická, Renáta Černická, Libor Fazekáš, Lórant Lengyel, Renata
Palme, Pavel Pásztor, Marian Petrík, Henrich Šimko, Ondrej Vester
Diamantovú plaketu za 80 bezplatných odberov krvi dostal:
Jozef Kuchta
Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického
Kňazovického medailu a zároveň aj Cenu primátora mesta Rožňava za 100 bezplatných
odberov krvi dostali:
Jozef Sirgely, Milan Soltész

Cena Košického samosprávneho kraja
Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja v roku 2019 získalo 18 osobností
a 2 kolektívy. Spomedzi kolektívov získalo cenu Mestské divadlo Actores v Rožňave za
zviditeľňovanie a úspešnú propagáciu Košického kraja, Slovenskej republiky a za zvyšovaniu
umeleckého povedomia všetkých vekových generácií. Divadlo tohto roku oslávilo 25. výročie
svojho založenia.
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Ocenení laureáti

Spomíname...
Rožňava patrí k šnúre miest, v ktorých sa 21. februára 2019, rok od vraždy Jána Kuciaka
a Martiny Kušnierovej, uskutočnilo pietne zhromaždenie pod hlavičkou iniciatívy Za slušné
Slovensko. Rožňavčania i ľudia z okolia sa stretli podvečer v severnej časti Námestia baníkov.
Podujatie sa nieslo v pokojnom duchu a pred prítomných vystúpilo niekoľko rečníkov.
Nechýbali ani koncerty hudobníkov z Rožňavy – Vanessy Lalikovej, Romana Jakobeja a Roba
Šimka so skupinou Massriot. Na záver stretnutia zaznela slovenská hymna a prítomní
zapaľovali sviečky pod fotkou obetí vraždy.

10. marca 2019 ubehlo presne 7 rokov od tragédie, ktorá otriasla nielen Gemerom či
Slovenskom, ale i svetom. Rozsiahly požiar sa v roku 2012 pustil do pustošenia pamiatky okolo
13,13 hod. na hrade potom zavládol smútok a pusto. V deň smutného výročia však historická
pamiatka ožila. Hrad Krásna Hôrka bol krásne vysvietený, avšak nechýbal ani smutný smajlík
a slzy – vytvorené pomocou ľudí a svetiel.
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Hrad Krásna Hôrka

17. november 1989 je zapísaný v slovenskej histórii ako Deň boja za slobodu a demokraciu.
Rožňavčania nezabudli a patrične si
uctili už 30. výročie tejto významnej
udalosti. Tento deň bol začiatkom
Nežnej revolúcie v Československu
i začiatkom pádu komunistického
režimu. Udalosti z tých čias si
pripomenuli na Námestí baníkov
desiatky
Rožňavčanov a okrem
zapálenia sviečok odhalili aj novú
pamätnú tabuľu. Okrem Rožňavčanov
sa spomienkovej slávnosti zúčastnil aj
primátor mesta Michal Domik,
zástupca primátora Ing. Ján Lach, poslanci mestského zastupiteľstva, podpredseda vlády SR
pre investície a informatizáciu Richard Raši a poslanec Národnej rady SR Peter Pamula.
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Pribudlo v meste
Mesto Rožňava sa úspešne zapojilo do výzvy na zakúpenie elektromobilov, vyhlásenej
Enviromentálnym fondom. Mesto získalo
dotáciu vo výške 30 tis. eur v rámci projektu
Zakúpenie elektromobilu pre mesto Rožňava.
Zamestnanci mesta prevzali elektromobil od
úspešného uchádzača, ktorý bol vysúťažený
v elektronickom trhovisku. Auto zakúpené
z podpory má slúžiť výlučne na činnosti
nehospodárskeho charakteru vo verejnom
záujme pre potreby mestského úradu,
základných a materských škôl v pôsobnosti
mesta, Centra voľného času ako i Základnej umeleckej školy.

Mestská polícia Rožňava s podporou participatívneho rozpočtu získala automatický externý
defibrilátor, ktorý je nenahraditeľným
pomocníkom pri poskytovaní prvej pomoci
v prípade zlyhania srdcovej činnosti. Všetci
policajti absolvovali školenie z poskytovania
prvej pomoci a v simulovaných podmienkach
si vyskúšali aj použitie tohto prístroja.
Defibrilátor je umiestnený vo vozidle mestskej
polície, aby mohol operatívne prispieť
k záchrane ľudského života.

17. novembra pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa Rožňavčania stretli na Námestí
baníkov, aby si pripomenuli Deň boja za
slobodu a demokraciu. Po programe pristúpili
predstavitelia štátnej správy Richard Raši
a Peter Pamula spolu s primátorom mesta
Michalom Domikom k odhaleniu pamätnej
tabule. Iniciátormi je vyhotovenia boli Edita
Kušnierová, Belo Hefler, Ferencz Ambrus
a Ivan Dianiška. O grafický návrh sa postaral
Peter Bischof, zhotoviteľom bol Kliment
Mitura a odliali ju v Kremnickej mincovni.
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Mesto Rožňava v súvislosti blížiaceho sa zimného obdobia v snahe zefektívnenia
preventívnych aktivít súvisiacich s poskytovaním intervencií a vykonávania preventívnych
opatrení oslovilo Ministerstvo obrany SR s požiadavkou na darovanie nepotrebných vecí
(prebytočný majetok štátu), ktoré by mohli poslúžiť ohrozeným rodinám v meste, najmä
z marginalizovanej komunity, osobám bez prístrešia a rodinám v krízových situáciách.
Nakoľko požiadavka bola odsúhlasená, 27. novembra terénni sociálni pracovníci mesta prevzali
z Vojenského útvaru Nemecká spacie vaky, deky, prikrývky a ďalšie komodity v celkovom
počte 855 kusov.

106

Zdroj:
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, TIK, OO Policajného zboru SR v Rožňave, Hasičský
a záchranný zbor, Dobrovoľný hasičský zbor, vojenské útvary v Rožňave, Eurobus Rožňava,
miestne organizácie a športové kluby, Banícke múzeum, NsP v Rožňave, Roman Ocelník.

Tento zväzok Kroniky mesta Rožňava za rok 2019 obsahuje 107 strán.

Erika Švedová
kronikárka mesta Rožňava
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