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Mesto Rožňava privítalo nový rok 2011 na Námestí baníkov. Po polnoci na tóny
štátnej hymny s niekoľko minútovým meškaním bol spustený slávnostný ohňostroj v hodnote
3000 eur. Privítanie nového roka bolo spojené aj s kultúrnym programom, ktoré organizovala
miestna samospráva. O zábavu na námestí sa postarala rožňavská kapela Sexit. Oslavy
nového roka mali pokojný priebeh.

Obyvateľstvo a demografický vývoj
Prvým občanom Rožňavy sa stal Marián Gono, ktorý sa narodil 12. januára 2011.
Najstaršou občiankou v roku 2011 bola Juliana Császárová, ktorá sa dožila 97 rokov.
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt k 31. 12. 2011 bolo 18 645, z toho
žien 9 777, mužov 8 868. Počet obyvateľov prihlásených na prechodný pobyt k 31. 12. 2011
bol 495.
Vývoj počtu obyvateľov v sledovanom roku v nasledovných kategóriách:
Narodení:

171

Zomrelí:

192

Prirodzený prírastok/úbytok:

- 21

Prisťahovaní:

258

Odsťahovaní:

330

Saldo migrácie:

-72

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo vo veku od 18 – do 62 rokov k 31. 12. 2011 bolo
12 710 občanov, čo je 68,16 % z celkového počtu obyvateľov.
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V porovnaní s rokom 2010 počet obyvateľov mesta klesol o 93 občanov. Možno
konštatovať, že naďalej pretrváva celkový úbytok obyvateľov, ktorého hlavnou príčinou je
vysoký počet odsťahovaných občanov z Rožňavy.

Celkový počet sobášov v roku 2011:

99

Z počtu sobášov:

civilných:

66

cirkevných:

33

uzavretých s cudzincom:

6

Kaleidoskop udalostí
8. januára sa uskutočnil 33. ročník Novoročného výstupu na Volovec, ktorý
zorganizovali spoločne Klub slovenských turistov Volovec Rožňava, mesto Rožňava a obec
Čučma.
12. januára riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Jozef Csobádi prevzal významné
ocenenie z oblasti muzeológie, ktoré mu odovzdal v Košiciach hlavný konzul MR János
Szerencsés.
19. januára uplynulo päť rokov od leteckej tragédie pri obci Hejce. V tento deň
v troskách lietadla zahynulo pri návrate z misie KFOR v Kosove 42 príslušníkov Ozbrojených
síl Slovenskej republiky. Medzi obeťami boli aj dvaja vojaci z Rožňavy, práporčík Ondrej
Keszi a rotný Peter Komora.
21. januára na Námestí baníkov sa uskutočnili spomienkové oslavy 66. výročia
oslobodenia mesta. Túto udalosť si svojou prítomnosťou uctili zamestnanci mesta, príslušníci
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Ozbrojených síl SR z Rožňavy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z
Rožňavy, viceprimátor mesta Pavol Burdiga spolu s ostatnými prítomnými.
21. januára počas svojej pracovnej cesty do Košíc navštívila naše mesto predsedníčka
vlády SR Iveta Radičová.
V dňoch od 20. januára do 23. januára sa konala Výstava cestovného ruchu ITF
Slovakia tour 2011 v Bratislave v areáli výstaviska Incheba. V rámci prezentácie jednotlivých
regiónov bol vytvorený spoločný výstavný stánok pre región Gemera, kde bolo propagované
aj mesto Rožňava.
Od 30. januára do 6. februára sa konali Dni mesta Rožňava 2011. Podujatie bolo
spojené so sprievodným programom. Otvorenie sa konalo v kongresovej sále na radnici dňa
30. januára za účasti primátora mesta MUDr. Vladislava Laciaka a viceprimátora mesta
Pavla Burdigu spevom a divadelným pásmom v interpretácii rožňavskej saleziánskej mládeže
zo združenia Domka.
31. januára počas dní mesta sa konalo stretnutie žiackeho a študentského parlamentu s
predstaviteľmi mestskej samosprávy, ktorú v priestoroch historickej radnice na Námestí
baníkov zastupoval primátor mesta Rožňava MUDr. Vladislav Laciak. Na stretnutie, ktoré
organizovalo CVČ v Rožňave prišiel so študentmi diskutovať aj náčelník Mestskej polície v
Rožňave Ing. Robert Temesi.
V divadelnej sále OKC v Rožňave boli podvečer 3. februára ocenení tí najlepší
športovci a športové kolektívy Rožňavy za rok 2010. Ocenenia športovcom odovzdali za
samosprávu mesta – primátor Rožňavy MUDr. Vladislav Laciak, viceprimátor Pavol Burdiga
a poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave PaedDr. Viktor Baláž.
Najúspešnejší športovec za rok 2010:
Monika Horváthová - Jasanima DSS Rožňava
Maroš Helmeci - Basketbalový klub Športom proti drogám Rožňava
Monika Repaszká - MBK REGIÓN Rožňava
Diana Beňušková - MBK REGIÓN Rožňava
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Klement Fekete - oddiel kulturistiky a silového trojboja J.P. STAV HERKULES
Štefan Sokoly - oddiel kulturistiky a silového trojboja J.P. STAV HERKULES
Gregor Gallo - TJ Geológ Rožňava
Róberta Lebovská - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Najúspešnejší športový kolektív za rok 2010:
Basketbalový klub Športom proti drogám Rožňava

Najúspešnejší športovci v kategórii žiaci za rok 2010:

Jaroslava Bernárová - MBK REGIÓN Rožňava
Richarda Lučková - MBK REGIÓN Rožňava
Adrián Angyal - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava
Jozef Hölcz - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

V podvečerných hodinách sa 4. februára v priestoroch historickej Radnice počas
Dní mesta konalo stretnutie primátorov a ďalších zástupcov samospráv partnerských miest so
zástupcami rožňavskej samosprávy.

Boli to zástupcovia samospráv zo Srbska - Bačka

Topoľa, Poľského Cieszyna, Českého Těšína, Budapešti V. Belváros – Lipótváros
a Szerencsu z Maďarska.
Dňa 5. februára ako vyvrcholenie Dní mesta sa konalo udeľovanie najvyšších
mestských vyznamenaní za rok 2010. Slávnosť sa konala už tradične v Sobášnej sieni, kde sa
v priamom prenose RVTV konal akt udeľovania titulu Čestný občan mesta, Cena mesta
a Cena primátora mesta.

Titul Čestný občan mesta za rok 2010 bol udelený:
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- MUDr. Jozefovi Vitkovskému – primárovi ortopedického oddelenia NsP. sv.
Barbory v Rožňave, za neobvyklú reprezentáciu mesta dosahovaním vynikajúcich
medicínskych výsledkov na ortopedickom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v
Rožňave.
Cena mesta za rok 2010 bola udelená:
- PhDr. Klimentovi Miturovi za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti
medailérstva, ktorými opakovane reprezentuje aj mesto, a to nielen doma, ale aj
v zahraničí.
- Miroslavovi Hujdičovi za vynikajúcu reprezentáciu mesta v oblasti výtvarného
umenia na domácej a medzinárodnej úrovni.
Cena primátora za rok 2010 bola udelená:
- Mgr. Jozefovi Csobádimu za uchovávanie histórie Rožňavy a jej prezentácie doma a
v zahraničí.
- Mgr. Alexanderovi Tóthovi za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu.
- Kataríne Horváthovej za dlhoročnú obetavú prácu v prospech generácie tretieho
veku.
- Mgr. art. Tatiane Masníkovej za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti
divadelného umenia doma i v zahraničí.
- Márii Burdigovej za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva – na úseku
biochémie.
- RNDr. Ondrejovi Hroncovi za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť so
stredoškolskou mládežou v škole i mimo nej.
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V mesiaci február mesto Rožňava oslávilo 720. výročie svojho vzniku.
V znamení trávenia voľného času a pohybu sa konal v dňoch od 3. do 6. marca v
priestoroch veľtržného výstavného centra Hungexpo 34. ročník najvýznamnejšieho
medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v Maďarsku „Utazás 2011“ v Budapešti. Mesto
Rožňava dostalo možnosť od Slovenskej agentúry pre cestovný ruch prezentovať sa práve v
národnom stánku Slovenska. Veľtrh „Utazás 2011“ počas jeho trvania prilákal takmer 60 tisíc
návštevníkov. Cieľom účasti Mesta Rožňava na veľtrhu bolo prezentovať región Horného
Gemera a prilákať čo najviac turistov.
8. marca Rožňavu navštívil najvyšší predstaviteľ Matice slovenskej jej predseda Ing.
Marián Tkáč, PhD., ktorý bol prijatý primátorom mesta MUDr. Vladislavom Laciakom. Po
návšteve primátora mesta sa presunul do Gymnázia P. J. Šafárika, kde sa prihovoril
súťažiacim 15. ročníka dejepisnej súťaže s názvom Pribinove poklady. Počas svojej návštevy
mesta sa stretol so študentmi rožňavských stredných škôl ako aj s niektorými predstaviteľmi
miestnej štátnej správy z Košického samosprávneho kraja.
Dňa 15. marca sa začala Spomienková slávnosť v organizácii OV a MO Csemadoku
na pamiatku 163. výročia vypuknutia Maďarskej revolúcie a boja za slobodu z rokov 1848/49.
prvej polovice 20. storočia. Program začal pri pamätníku Sándora Petőfiho na Námestí
baníkov,

potom sa slávnostné zhromaždenie presunulo ku soche Lajosa Kossutha pri

Baníckom múzeu. Slávnostný príhovor mali László Köteles podpredseda RV Csemadoku
a Béla Bugár podpredseda NR SR.
25. marca obidva rožňavské vojenské útvary zorganizovali Deň otvorených dverí.
Všetci tí, ktorí mali záujem pozrieť sa zblízka, ako to vyzerá v Prápore radiačno-chemickobiologickej ochrany a čím sa môže popýšiť tunajší Raketometný oddiel, mali možnosť prísť
do priestorov posádky v Rožňave a pozrieť si nielen vojenskú techniku, ale i rôzne praktické
ukážky. Deň otvorených dverí bol určený predovšetkým pre deti materských a základných
škôl, no a tie si ho ozaj vychutnávali. Príslušníkom vojenských ozbrojených síl sa prihovorili
a slávnostné prejavy predniesli minister obrany SR Ľubomír Galko a primátor mesta Rožňava
MUDr. Vladislav Laciak.
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12. apríla uplynulo presne päť rokov od smrti známeho rožňavského historika a
archeológa Gábora Tökölyho.
Od 13. mája do 6. júna sa uskutočnilo na území Slovenskej republiky sčítavanie
obyvateľov, domov a bytov 2011. Toto sčítanie obyvateľov sa zapísalo do histórie z dvoch
dôvodov, lebo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES boli všetky členské štáty
Európskej únie po prvý raz povinné usporiadať sčítanie v tom istom roku a obyvatelia
Slovenskej republiky si pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 po prvý raz v histórii
vyberali, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. 2. mája
kvôli tejto udalosti sa v priestoroch spoločenskej sály Mestského úradu v Rožňave
uskutočnilo školenie 82 rožňavských sčítacích komisárov, ktorí v období od 13. mája do 6.
júna 2011 v rámci pridelených sčítacích obvodov na území Rožňavy navštívili jednotlivé
domácnosti a odovzdali občanom sčítacie formuláre v listinnej podobe a v obálke
identifikátory (prihlasovacie meno a heslo), ktoré sú potrebné k elektronickej forme sčítania.
Údaje zo sčítavania obyvateľov, domov a bytov 2011 po ich spracovaní Štatistickým úradom
SR, majú byť zverejnené v nasledujúcom roku.
6. mája Mesto Rožňava a Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov
v Rožňave usporiadali oslavy k 66. výročiu víťazstva nad fašizmom.
7. mája sa na Námestí baníkov konal 3. ročník Zrazu veteránov, na ktorom boli
vystavené najmä automobily z prvej police 20. storočia.
Aj v tomto roku mesto Rožňava spolu s ďalšími desiatimi mestami na Slovenku opäť
zažltlo. Informačné centrum Europe Direct Rožňava v spolupráci so zastúpením Európskej
komisie na Slovensku pripravilo aj v tomto roku pre Rožňavčanov, resp. všetkých tých, ktorí
sa 9. mája doobeda nachádzali na Námestí baníkov symbolický darček - žltú ružu.
18. mája návštevníkov a zamestnancov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského
navštívil bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Verejnosť ho pozná nielen
ako politika a prezidenta, ale aj ako vášnivého cestovateľa. Má blízko k umeniu, je autorom
niekoľko desiatok rozhlasových hier, detektívok, cestopisov. V ten deň prezentoval aj svoje
zážitky z cestovania po svete.
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Dňa 24. júna pred budovou OKC pri soche Pavla Jozefa Šafárika sa konala
spomienková slávnosť k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, ktorú organizovalo mesto
Rožňava v spolupráci s MO Matice slovenskej. Na tejto slávnosti sa zúčastnili primátor mesta
Rožňava MUDr. Vladislav Laciak, Mgr. Jozef Matis, riaditeľ Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika
ako aj študenti tohto gymnázia, členovia MO Matice slovenskej v Rožňave ako aj
predstavitelia evanjelického cirkevného zboru v Rožňave, ktorí si uctili pamiatku tohto
známeho polyhistora – rodáka z Kobeliarova. Meno Pavla Jozefa Šafárika nesie gymnázium
v Rožňave, univerzita v Košiciach a niektoré katedry Prešovskej univerzity.
Predpoludním 27. júna

prijal primátor Rožňavy MUDr. Vladislav Laciak v

priestoroch historickej radnice poslanca Európskeho parlamentu prof. Alajosa Mészárosa,
ktorý sa oboznámil s aktuálnou situáciou v meste Rožňava a zároveň informoval aj
o možnostiach, ktoré prináša projekt s názvom Európske zoskupenie územnej spolupráce,
prostredníctvom ktorého môžu regionálne a miestne samosprávy z rôznych členských štátov
EÚ vytvárať cezhraničné zoskupenia.
6. júla vyvesením dvoch bilbordov niekoľko občianskych aktivistov mesta vyjadrilo
svoj nesúhlas s odpredajom menšinového podielu mesta v spoločnosti TEKO-R. Táto ich
aktivita bola prezentovaná aj v celoštátnych médiách.
13. júla vláda SR na svojom rokovaní vymenovala do funkcie prednostu Obvodného
úradu v Rožňave Mgr. Miloša Galla, ktorý vo funkcii vystriedal doterajšieho prednostu Ing.
Viliama Mezeia. Nový prednosta sa svojej pozície ujal od 15. júla.
25. augusta v dopoludňajších hodinách zorganizovali Mesto Rožňava a Základná
organizácia zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti 67. výročia SNP.
Začiatkom septembra známy rožňavský hudobník Milan Capák na svoje vlastné
náklady začal opravovať chodníky, ktoré sú v centre mesta a spadajú pod správu mesta. Táto
jeho aktivita bola prezentovaná aj vo viacerých spravodajských reláciách na Slovensku.
10. septembra sa v dopolodňajších hodinách na Námestí baníkov konalo stretnutie
motorkárov.
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Koncom septembra podala výpoveď Martina Beshirová, konateľka Mestského
televízneho štúdia s.r.o. RVTV a zároveň bola poverená viesť RVTV až do vymenovania
nového konateľa. Do funkcie konateľky RVTV bola vymenovaná v roku 2007 súčasným
primátorom MUDr. Vladislavom Laciakom. Pre mestskú televíziu pracovala 11 rokov.
6. októbra sa konala Spomienková slávnosť na pamiatku 162. výročia Mučeníkov
z Aradu v organizácií OV Csemadoku na miestnom cintoríne pri hrobe rožňavského stotníka
domobrany z revolúcie v Uhorsku z rokov 1848/49 Antala Szörcseyho. K zhromaždeným
ľuďom sa prihovoril miestny rímskokatolícky kňaz János Zsóka.
Na jeseň uplynulo 60 rokov od objavenia Gombaseckej jaskyne. Dobrovoľní
jaskyniari pod vedením banského kresliča a merača Viliama Rozložníka, ktorý pracoval
v Rimamuránskej spoločnosti v Rožňave, sa dostali do podzemných priestorov jaskyne v
Slovenskom krase len niekoľko kilometrov od Rožňavy koncom jesene 1951. O štyri roky
neskôr bola po potrebných úpravách sprístupnená.
27. októbra vo veku 78 rokov zomrel rožňavský emeritný biskup rímskokatolíckej
cirkvi Mons. Eduard Kojnok, ktorý kňazskú vysviacku prijal 24. júna 1956, rožňavským
diecéznym biskupom sa stal 18. marca 1990. 27. decembra 2008 pápež Benedikt XVI. prijal
jeho zrieknutie sa úradu a stal sa rožňavským emeritným biskupom. Jeho pohreb sa konal 3.
novembra v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Pohrebnú svätú omšu
celebroval košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Úprimnú sústrasť prejavili
viacerí predstavitelia verejného života. Nechýbal napríklad predseda Národnej rady SR Pavol
Hrušovský, vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič, minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja a prvý podpredseda vlády SR Ján Figeľ. Prítomný bol aj primátor
Rožňavy Vladislav Laciak. Biskupa Kojnoka si uctili aj ďalší biskupi, desiatky kňazov,
predstavitelia náboženského a spoločenského života a stovky veriacich.
17. novembra si Mesto Rožňava, ako aj miestni občianski aktivisti v podvečerných
hodinách pripomenuli udalosti spred 22 rokov vo vtedajšom Československu. Mesto Rožňava
prvýkrát organizovalo spomienkové stretnutie ohľadom novembrových udalostí z roku 1989.
K zúčastneným občanom sa pred strážnou vežou prihovoril zástupca primátora mesta Pavol
Burdiga. Na stene strážnej veže bol premietaný krátky dokumentárny film o udalostiach
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v Rožňave počas Nežnej revolúcie. Tento film bol sprevádzaný živou hudbou, o ktorú sa
postarali členovia rožňavskej kapely Sexit.
28. novembra vo veku 73 rokov zomrel český historik umenia prof. PhDr. Milan
Togner. Profesor Togner sa zapísal aj do dejín umenovedného výskumu v Gemeri, keď
pracoval ako externý pracovník Okresnej pamiatkovej správy v Rožňave v druhej polovici
70. rokov 20. storočia. Spolu s reštaurátormi Jiřím Josefíkom a Ladislavom Székelyom
preskúmali nástenné maľby v desiatkach stredovekých kostoloch na okolí Rožňavy a Jelšavy.
3. decembra vo veku 66 rokov náhle zomrel významný rožňavský výtvarník a maliar
Ján Kuchta. So svojimi umeleckými dielami dôstojne reprezentoval Rožňavu doma
i v zahraničí. Bol nositeľom Ceny mesta, Ceny primátora a mnohých vyznamenaní v oblasti
výtvarnej tvorby.
18. decembra vo veku 75 rokov zomrel posledný československý prezident Václav
Havel. Kvôli tejto smutnej udalosti si aj Rožňavčania uctili jeho pamiatku zapálením sviečok
pred pamätníkom Františky Andrássyovej na Námestí baníkov vo večerných hodinách dňa 22.
decembra 2011. V súvislosti s úmrtím Václava Havla mesto Rožňava 19. decembra 2011
sprístupnilo kondolenčnú listinu, v ktorej mohli občania mesta prejaviť sústrasť pozostalým,
najbližšej rodine a vyjadriť spoluúčasť s českým národom. V mene všetkých občanov mesta
vyslovil hlbokú a úprimnú sústrasť rodine a najbližším príbuzným zosnulého posledného
československého prezidenta primátor Rožňavy MUDr. Vladislav Laciak.

Kultúrne a spoločenské udalosti
19. januára sa v divadelnej sále OKC konal novoročný koncert spojený s prípitkom
v podaní hudobnej skupiny Fragille.
21. januára v reštaurácii Fontána v Rožňave sa konal Jazzový koncert v podaní
Árpáda Farkaša a Maria Garberu.
31. januára počas Dní mesta sa na zimnom štadióne v Rožňave konal detský karneval
na ľade, ktorého organizátorom bolo CVČ.
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1. februára v Galérii Baníckeho múzea v rámci Dní mesta sa konala výstava karikatúr
a ilustrácii akademickej maliarky Daniely Zacharovej, dcéry známej slovenskej spisovateľky
Kláry Jarunkovej. Autorka tejto výstavy neskôr mala možnosť v priestoroch Gemerskej
knižnice Pavla Dobšinského stretnúť sa na besede so žiakmi základných a stredných škôl.
Túto besedu si nenechal ujsť ani primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak.
V rámci Dní mesta 2. februára sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského konalo
podujatie s názvom „Na túto knihu nikdy nezabudnem”, ktoré bolo pripravené pre žiakov
prvého stupňa rožňavských základných škôl. V troch blokoch sa postupne predstavilo šesť
známych osobností mesta Rožňava, napr. viceprimátor mesta Pavol Burdiga, riaditeľ OR PZ
pplk. Mgr. Ivan Bronďoš, riaditeľka ZUŠ Eva Klenovská, ktorí čítali úryvky zo svojich
obľúbených kníh z obdobia ich detstva, resp. také, ktoré radi čítavali svojim deťom.
V priestoroch Galérie historickej radnice sa 4. februára v rámci Dní mesta konala
vernisáž výstavy maliarov MLYN 2010. Vystavené boli diela maliarov z Rožňavy a jej
partnerských miest.
Dňa 5. februára počas Dní mesta v priestoroch historickej radnice sa konal v poradí
už 3. reprezentačný ples mesta. Moderátorkou plesu bola Bibiána Ondrejková. O program a
zábavu sa postarali hostia ako Ivan Ožvát – sólista opery SND, Milan Capák, hudobná
skupina Sexit a Trial a v neposlednom rade členovia TK Sambed, ktorí odtancovaním valčíka
otvorili ples.
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pri príležitosti Svetového dňa
turistických sprievodcov 19. februára, pripravila bezplatnú prechádzku mestom s odborným
výkladom sprievodcu. V Rožňave sa to konalo pod taktovkou Turistického informačného
centra. Na prehliadke historického centra mesta sa zúčastnilo zhruba 90 ľudí.
26. februára v kongresovej sále radnice sa konal už tradičný ples v organizácii MO
Csemadoku, ktorý mal názov „ Magyar bál ” - „ Maďarský ples ”.
V období od 28. februára do 5. marca bolo v priestoroch Gemerského osvetového
strediska - GOS otvorené Jarné kino.
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Začiatkom mesiaca marec bola sprístupnená s finančnou podporou Úradu vlády SR
nová webová stránka v maďarskom jazyku www.rozsnyovidek.sk, ktorej správcom sa stala
„Gömöri ifjúsági társaság -GIT ”-„Gemerská mládežnícka spoločnosť ”. Partnerským
portálom tejto stránky sa stala www.inforoznava.sk.
3. marca sa konalo vystúpenie folklórneho súboru Železiar z Košíc, ktoré malo názov
„Vichodňarom na dzeku, druhim pre pocechu”.
13. marca v divadelnej sále OKC sa konal koncert prešovskej kapely Hrdza.
Dňa 15. marca v popoludňajších hodinách v budove OKC so svojim programom
vystúpilo Tanečné Divadlo Ifjú Szívek z Bratislavy.
17. marca v priestoroch Baníckeho múzea bola otvorená výstava s názvom Zodiac
autora Rolanda Neupauera.
17. marca v priestoroch Colors clubu v Rožňave sa konal hudobný koncert s názvom
„ Brothers duo ” v podaní Eugena Pál Balázsa a jeho brata Mariána Pál Balázsa.
Dňa 18. marca v Rákócziho dome v Rožňave sa konala prednáška miestneho historika
Lászlóa Kardosa na tému Revolúcia a boj za slobodu v rokoch 1848/49 v súvislosti s jej
rožňavským dianím. Túto prednášku so spevom a hrou na gitare obohatil Nándor Polgáry.
Dňa 21. marca v Galérii GOS sa konala výstava s názvom Výtvarné spektrum Amfo
2011. Bola prezentovaná neprofesionálna výtvarná tvorba a fotografie.
24. marca sa v budove OKC konal koncert muzikantov z hudobnej skupiny Cigánsky
diabli. V ten istý deň sa v priestoroch Colors clubu v Rožňave konal koncert slovenského
rockového speváka Mariána Greksu.
25. marca sa konala beseda so slovenským prozaikom, dramatikom a bývalým
politikom Jozefom Banášom v budove Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského, ktorá mala
názov „Slobodný sme len vtedy, keď poznáme pravdu”.
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V priebehu mesiaca apríl sa v priestoroch Galérie Baníckeho múzea konala výstava
predstavujúca remeselnícke cechy pochádzajúce zo 17. a 18. storočia.
Od 2. apríla do 3. apríla sa v kongresovej sále radnice konal v poradí 17.
ročník Celoštátneho stretnutia maďarských pedagógov na Slovensku. Nosnou myšlienkou
tejto odbornej porady bola „efektívna inštitúcia – úspešná škola”. Organizátorom stretnutia
bol Zväz maďarských pedagógov na Slovensku a spoluorganizátorom Mesto Rožňava.
5. apríla sa konal 1. ročník okresnej súťažnej prehliadky detských folklórnych
súborov, ktorá mala názov „Kot som húsky pásla” v budove historickej radnice. Na tejto
súťažnej prehliadke sa zúčastnili deti z folklórneho súboru Haviarik z Rožňavy ako aj deti z
iných folklórnych súborov z rožňavského okresu.
9. apríla sa jubilejný 15. krát konala v priestoroch GOS krajská súťažná prehliadka
amatérskej filmovej tvorby - Cineama 2011. Do súťaže bolo prihlásených 35 prác
rozdelených do 4 blokov. Medzi nimi boli zaradené aj tri snímky rožňavských filmových
amatérov, s ktorými postúpili z okresného kola. Lea Máriássy sa predstavila filmom Už len
spomienka, na tému 60 rokov slobody.
13. apríla sa konala v priestoroch Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského výstava
s názvom „Veľký Slováci a Česi s malými očami”. Autormi výstavy boli deti, ktoré nakreslili
portréty významných osobností českej a slovenskej histórie.
Dňa 14. apríla na Námestí baníkov sa konali Veľkonočné trhy 2011, na ktorých
miestni remeselníci ponúkali svoj tovar a produkty pre návštevníkov trhu.
16. apríla v areáli hvezdárne v Rožňave bolo pripravené podujatie s názvom „ Jurský
deň”. Toto podujatie bolo obohatené aj programom, ktorý pripravili zamestnanci GOS.
20. apríla v priestoroch Colors clubu pre návštevníkov diskotéky sa o skvelú zábavu
starala známa maďarská DJ-ka Pósan Nikolett, ktorú viacerí poznajú pod prezývkou ako Niki
Belucci.
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V multifunkčnej športovej hale sa dňa 28. apríla konal večerný galakoncert Marie
Rottrovej a jej hostí, ktorého spoluorganizátorom bolo aj Mesto Rožňava.
Dňa 29. apríla Mesto Rožňava spolu s členmi folklórnych súborov Umeleckej únie
organizovali na Námestí baníkov pred budovou historickej radnice slávnostné „Stavanie
mája”.
11. mája sa konala v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského vernisáž
výstavy s názvom Južná Afrika od jej autora Alexandra Jiroušeka, ktorá bola spojená aj
s besedou autora s návštevníkmi tejto výstavy.
„Piatok, trinásteho”, pod týmto názvom v piatok 13. mája slávnostnou vernisážou
otvorili medzinárodnú výstavu umeleckých fotografií v Galérii Gemerského osvetového
strediska v Rožňave. Vystavujúcimi autormi boli Bánóczi László, Tóth Károly a Jozef
Peniaško.
14. mája v spolupráci GOS sa konalo podujatie „Street dance workshop”, ktoré bolo
organizované pre všetky vekové kategórie a bolo zamerané na prvky moderného tanca.
Banícke múzeum v Rožňave dňa 18. mája pripravilo vo svojej Galérii pre svojich
návštevníkov celodenný program s názvom Deň a noc múzeí. V rámci programu bola
otvorená výstava fotografií s názvom Medzi Krasom a Tatrami od jej autora rožňavského
rodáka Milana Kapustu. Počas tohto dňa sa konal koncert žiakov ZUŠ, prichystané boli aj
výtvarné dielne na ukážku zaujímavých výtvarných techník a zároveň návštevníci mali
možnosť nahliadnuť do stálych expozícií múzea.
19. mája v budove OKC sa uskutočnila tanečná show od Jána Ďurovčíka, ktorá mala
názov „Gasp” - asi najrýchlejšie ruky, aké ste kedy počuli.
S moderátorom televíznych novín z Televízie Markíza Karolom Farkašovským,
rodákom z Rožňavy sa záujemcovia mohli stretnúť pri dialógu, ktorý bol uskutočnený dňa 24.
mája v miestnej reštaurácii Fontána.
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V priestoroch rožňavského pivovaru Kaltenecker sa dňa 27. mája konal 5. ročník
pivných slávností. Pivovar Kaltenecker s.r.o. Rožňava počas tohto dovjdňového festivalu
piva privítal domácich i zahraničných odborníkov a degustátorov na obilný slad a chmeľ.
Primátor Rožňavy MUDr. Vladislav Laciak odovzdal majiteľovi a konateľovi spoločnosti
Pivovar Kaletenecker s.r.o. Rožňava Bc. Ladislavovi Kovácsovi cenu primátora mesta. Toto
ocenenie bolo udelené: “Za verejnoprospešnú činnosť v prospech rozvoja nášho mesta a jeho
prezentáciu doma i v zahraničí“.
Dňa 30. mája v priestoroch MO Csemadoku sa konalo podujatie s názvom „ Majális ”
- „ Majáles ”, ktorého vyvrcholením bola súťaž v pečení koláčov gemerského regiónu.
Vo večerných hodinách v budove OKC dňa 3. júna vystúpil so svojim programom
tanečný súbor Lúčnica z Bratislavy, ktorý mal názov Mladosť a krása.
V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského 7. júna boli vystavené diela recyklovaných
predmetov z rúk rožňavských detí. Na akcii s názvom Dajme veciam druhú šancu sa spolu
podieľali CVČ v Rožňave a firma Brantner s.r.o.
Dňa 14. júna pre širokú verejnosť otvorilo svoje brány kúpalisko v Rožňave.
Kúpalisko bolo otvorené do 4. septembra.
V areáli hvezdárne v Rožňave vo večerných hodinách 17. júna sa konal koncert
s názvom „Gold Tal – Country noc pod hviezdami”.
18. júna pre milovníkov jazzovej hudby bol usporiadaný v estrádnej sále OKC
medzinárodný jazzový festival s názvom Gemer Jazz Fest Rožňava 2011.

24. júna v divadelnej sále OKC vystúpil so svojim programom slovenský komik
a ľudový rozprávač Ján Pisančin známy ako Ander z Košíc.
28. júna sa konala výstava fotografií, ktorá mala názov Japonsko po cunami od autora
Andreja Bána v priestoroch Baníckeho múzea v Rožňave.
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Od 30. júna do 19. augusta v areáli hvezdárni v Rožňave prostredníctvom GOS bolo
otvorené Letné kino. Návštevníci kina pod holým nebom vo večerných hodinách v určený deň
premietania filmov si mohli pozrieť filmy ako Bathory, Esti mesék v maďarskom jazyku,
Samotáři, Divé svine, Skřítek, Street dance, Fantóm opery, Šiesty zmysel, Szoborfák – Sochy
ukryté v stromoch v maďarskom jazyku.
9. júla bola vystavená v priestoroch Galérie Baníckeho múzea tvorba rožňavskej
rodáčky Alice Vojčíkovej – Gabzdilovej.
Od 18. júla počas letných prázdnin v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla
Dobšinského sa konal Indiánsky týždeň. Zamestnanci knižnice spolu s členmi Amalia DSS a
za pomoci mnohých priateľov kníh vyzdobili miestnosti knižnice v indiánskom duchu.
23. júla vo večerných hodinách na Námestí baníkov v priestoroch Cold Light klubu
sa konal koncert maďarskej rockovej kapely Pokolgép.
25. júla zorganizovali Dom Matice slovenskej v Rožňave a Gemerská knižnica Pavla
Dobšinského výstavu pod názvom Zahraničná Matica slovenská v priestoroch Gemerskej
knižnice Pavla Dobšinského.
3. augusta sa v priestoroch OKC konal koncert legendárneho českého pesničkára
a skvelého gitaristu Vladimíra Mertu a jeho hostí.
6. augusta sa konalo podujatie pod názvom Graffiti Jam, ktoré zorganizovali členovia
Grafftwoks. Účastníci tohto podujatia mali možnosť legálne využiť svoje tzv. graffiti umenie
v koryte potoka Drázus pri autobusovej stanici.
8.augusta Turistické informačné centrum organizovalo netradičnú Večernú hudobnú
prehliadku Strážnej veže. O návrat do hudobnej histórie sa postarala skupina Duo Antico
Moderno.
13. augusta sa na kúpalisku v Rožňave konalo zábavné podujatie pod názvom „Colors
summer night party”. Toto podujatie bolo organizované najmä pre mladých, na ktorom
vystúpili viacerí DJ - ovia zo Slovenska.
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17. augusta sa konala jedinečná výstava k 150. výročiu Memoranda Národa
Slovenského v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského, ktorú zorganizovali Dom
Matice slovenskej v Rožňave a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského. Pamiatky, ktoré boli
prezentované touto výstavou sú súčasťou knižných fondov Slovenskej národnej knižnice
rukopisných fondov SNK Archívu literatúry a umenia a muzeálnych zbierok SNK
Slovenského národného literárneho múzea. Autorom výstavy a katalógu bol Pavol Parenička.
19. augusta v priestoroch MO Csemadoku v Rožňave sa konali oslavy, ktoré
mali názov ,,Svätoštefanské dní”. Boli obohatené kultúrnym programom, na ktorom vystúpili
folklórne súbory, spevokoly a umelci z Rožňavy a jej okolia.
22. augusta v organizácii Mesta Rožňava sa konal 15. ročník medzinárodného
maliarskeho sympózia – MLYN, na ktorom sa zúčastnili najmä umelci z partnerských miest
mesta Rožňava. Boli to maliari z Poľska, Česka, Maďarska a Srbska, ale i umelci z iných
miest zo Slovenska ako aj miestni rožňavskí maliari. Zúčastnení maliari mali týždeň na to,
aby namaľovali tri diela, z ktorých jedno ostalo vo vlastníctve mesta Rožňava. Diela maliarov
boli vystavené v priestoroch historickej radnice na Námestí baníkov a zároveň budú
prezentované v nasledujúcom roku počas Dní mesta Rožňava.
26. augusta na futbalovom štadióne v Rožňave sa vo večerných hodinách konal
koncert maďarskej skupiny Republic. Na koncerte sa zúčastnilo zhruba 3000 návštevníkov.
26. augusta v priestoroch hotela Čierny Orol sa konal v duchu bluesových, jazzových
a funky skladieb koncert miestnej kapely Grampohone pod vedením Nándora Polgáryho.
V dňoch 26. a 27. augusta zorganizovalo Mesto Rožňava a Gemerský banícky spolok
Bratstvo 4. stretnutie banských miest a obcí Slovenska konané pod záštitou prezidenta SR
Ivana Gašparoviča a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. V Rožňave
sa zišlo takmer 700 baníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Nemecka. Počas týchto dní
mali pripravený ako baníci tak i návštevníci tohto stretnutia bohatý program.
26. augusta od ranných hodín sa začala konať prezentácia účastníkov na Námestí
baníkov za účasti primátora mesta, ktorý spolu s baníkmi položili vence k pamätnej tabuli
18

rožňavského baníctva. Je zavesená na budove bývalej banskej komory. V budove historickej
radnice mesta sa konalo zasadnutie Banskej komory. V popoludňajších hodinách sa konala
konferencia s názvom „720. výročie písomnej zmienky o Rožňave”. Vo večerných hodinách
sa na Námestí baníkov konal program pod názvom Slávnostný skok cez kožu Šachtág.
27. augusta v ranných hodinách sa konala znova prezentácia účastníkov. V budove
MsÚ došlo k privítaniu účastníkov tohto stretnutia u primátora spolu s predstaviteľmi mesta.
Po privítaní baníci prešli slávnostným sprievodom od MsÚ po Námestie baníkov, kde ich
čakal slávnostný program. Po programe mali prichystaný slávnostný obed a po ňom ďalšie
kultúrne programy súvisiace s prehliadkou Baníckeho múzea, Galérie Baníckeho múzea,
katedrály Nanebovzatia Panny Márie, kaštieľa Betliar a hradu Krásna Hôrka, a takisto aj
Rejdovské slávnosti. Na záver stretnutia banských miest a obcí Slovenska v budove OKC pre
účastníkov bolo prichystané divadelné predstavenie.
6. septembra v priestoroch Baníckeho múzea bola otvorená výstava z výberu
umeleckých diel od poľského autora Krzysztofa Kedzierdkiho.
7. septembra v popoludňajších hodinách sa v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla
Dobšinského v Rožňave uskutočnilo otvorenie výstavy výtvarných diel Mariána Chochola
pod názvom Kruh. Otvorenie výstavy bolo sprevádzané netradičným hudobným doprovodom
v podaní Dušana Zatrocha.
Kvôli predpokladanej rekonštrukcii Námestia baníkov sa toho roku Rožňavský jarmok
2011 v organizácii Mesta Rožňava konal v dňoch 15. – 17. septembra na sídlisku Juh. Ako
aj v minulých rokoch, tak aj toho roku mali možnosť ponúkať domáci a zahraniční
podnikatelia svoje tovary pre obyvateľov blízkeho a širokého okolia Rožňavy.
K Rožňavskému jarmoku 2011 patrili aj sprievodné podujatia, akým boli Dvor
remesiel a Tvorivé dielne rómskeho klubu. Neoddeliteľnú súčasť rožňavských jarmokov
tvoria aj kultúrne programy, ktoré nechýbali ani na tomto jarmoku. 15. septembra sa pred
návštevníkmi trhu predstavili detský folklórny súbor Haviariak, folklórny súbor Búzavirág,
folklórny súbor Haviar a podvečer kapela Eminent. 16. septembra sa predstavili súbory
z rožňavských základných škôl – Ulice pionierov, Ulice zlatej, Ul. zakarpatskej, vystúpil
detský folklórny súbor Százszorszép a citarási. Po nich nasledovali v programe s tanečným
predstavením členovia

TK Sambed. Predstavili sa aj členovia súboru Dlhá Lúčka
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a folklórneho súboru Dubina. Vyvrcholením dňa bol večerný výročný koncert rožňavskej
kapely Sexit a jej hostí. Týmto koncertom kapela Sexit oslávila 20 rokov svojho vzniku.
17. septembra sa o zábavu na jarmoku postarali členovia skupiny Retro Music Band
23. septembra
Filharmónia z Košíc

v katedrále Nanebovzatia Panny Márie organizovala Štátna
v spoluorganizovaní s OZ Gotika z Rožňavy

41. medzinárodný

organový festival Ivana Sokola.
10. októbra sa konala v priestoroch GOS výstava sôch, obrazov a pláten, ktorá
mala názov Rožňavské dni sv. Cyrila a Metoda. Organizátormi boli Rímskokatolícka cirkev
farnosť Rožňava a GOS.
Výstava obrazov od rožňavského maliara Jána Kuchtu sa konala 10. októbra
v budove Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského. Táto výstava mala názov Rytmy – Čiary –
Čísla.
13. a 14. októbra v organizácii OV a MO Csemadoku v Rožňave, Baníckeho múzea
v Rožňave a Mesta Rožňava sa konali v poradí IX. Gemerské kultúrne dni. 13. októbra sa
konala výstava, ktorá mala názov „Rómske remeslá v minulosti a dnes“. 14. októbra sa
konalo Medzinárodné stretnutie spevokolov. Na tomto stretnutí okrem spevokolov
z Budapešti, Fiľakova, Ceglédu, Szerencsu vystúpil aj miestny ženský spevokol reformovanej
kresťanskej cirkvi v Rožňave. Toto podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta MUDr.
Vladislava Laciaka.
15. októbra sa v sále Mestského úradu v Rožňave uskutočnila okresná súťažná
prehliadka folklórnych skupín. Zároveň sa uskutočnila nesúťažná prehliadka v ľudovom
rozprávaní a mimo súťaže sa divákom predstavili aj členovia Ľudovej hudby Lúčka pri ZUŠ
a folklórneho súboru Dubina z Rožňavy.
Svoje brány pre širokú verejnosť otvoril zimný štadión v Rožňave dňa 18. novembra.
21. októbra sa vo večerných hodinách konal koncert českej speváčky Lenky Filipovej
v divadelnej sále OKC.
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Od 21. októbra do 24. októbra sa konal v poradí X. ročník medzinárodnej prehliadky
historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste pod názvom Ars Antiqua Europae In
Via Gothica pod záštitou Košického samosprávneho kraja v spolupráci s GOS. Počas tohto
podujatia 22. novembra v katedrále Nanebovzatia Panny Márie

mali koncert hudobníci

akordeónového orchestra zo skupiny Toccata.
28. októbra sa v Galérii Baníckeho múzea konala výstava umeleckých diel, ktorá
mala názov 3 výtvarné svety od autorov Jany Andrašovskej, Viktórii Zatrochovej a Petra
Mezeia.
V znamení strelca – takýto názov mala výstava obrazov otvorená 8. novembra
v Galérii Baníckeho Múzea od jej autorky Jany Kušnierovej.
24. novembra v kongresovej sále radnice v Rožňave sa konalo Stretnutie detských
folklórnych súborov pod názvom „ Na pamiatku predkov, do pamäti potomkov ”, ktorú
zorganizovalo ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM v spolupráci s ZMRS
pri ZŠ. Na tomto stretnutí sa zúčastnili detské folklórne súbory : Százszorszép z Rožňavy, jej
dve zložky: menšie deti a väčšie deti, súbor citaristov Nefelejcs, detský folklórny súbor
Kincskereső z Drnavy. Predstavil sa mládežnícky folklórny súbor Avas z Miskolcu (MR) a
detský folklórny súbor Cinege z Diósgyőru (MR). Obecenstvo zabávali aj rozprávkari, Tamás
Zagiba a Bettina Vajnerová. Okrem detských folklórnych súborov sa predstavil aj folklórny
súbor Búzavirág z Rožňavy. Na toto stretnutie bol pozvaný aj detský folklórny súbor
Haviarik, ktorý sa na tomto stretnutí nemohol zúčastniť.
Dňa 30. novembra sa konal Deň otvorených dverí v Gemerskej knižnici Pavla
Dobšinského. Toto podujatie bolo obohatené zaujímavým programom, ktorého súčasťou bola
aj beseda s Jánom Klobušníkom a Jánom Kušnierom.
V priestoroch GOS dňa 30. novembra sa konalo otvorenie výstavy, ktorá mala názov
Čaro gemerských Vianoc.
1. decembra bola vernisáž výstavy pod názvom Mozaika svetovej pošty od autora
Miloša Lenga v priestoroch Čajovne večnej mladosti v Rožňave.
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6. decembra deti z materských a základných škôl na Námestí baníkov privítali
Mikuláša. Rožňavský Mikuláš počas dňa navštívil všetky rožňavské materské školy. V ten
istý deň bol mikulášsky program prichystaný aj pre deti v organizácii MO Csemadoku.
7. decembra sa konalo otvorenie výstavy fotografii s názvom Svet fotoobjektívom od
jej autorov Kevina Baláža a Vasilija Sabova v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského.
10. decembra v organizácií MO Csemadoku v popoludňajších hodinách sa konal
hudobný festival, na ktorom vystúpili muzikanti z Rožňavy a okolia, ale aj iných miest.
V kongresovej sále historickej radnice sa dňa 18. decembra konal večer Umeleckej
Únie mesta Rožňava, na ktorom vystúpili so svojím predstavením klienti DSS Jasanima,
muzikanti zo skupiny Flauta Dolce a folklórne súbory Haviar a Haviarik.
18. decembra v budove OKC v organizácii Mestského divadla Actores sa konalo
vyhodnotenie cyklu „Cesta za rozprávkami 2011“. Počas tohto podujatia bola prezentovaná
aj umelecká expozícia na tému „Pani Zima“ od autorov Štefana Liptáka a Jany Švarcovej.
Mesto Rožňava a Mestské Divadlo Actores v dňoch 18. – 20. decembra organizovali
tradičný Vianočný trh 2011. Ako aj v predošlých rokoch, tak aj teraz bolo umožnené
prezentovať sa podnikateľským subjektom a možnosť nákupu pre obyvateľov z blízkeho
a širokého okolia. V severnej časti námestia boli umiestnené stánky domácich aj zahraničných
tradičných ľudových remeselníkov a výrobcov.
Súčasťou Vianočného trhu bolo aj niekoľko sprievodných udalostí. V deň otvorenia
trhu v dopoludňajších hodinách pod vianočným stromom pred starou radnicou na Námestí
baníkov bol vystavený “Živý Betlehem” a predstavili sa deti z folklórneho súboru Haviarik
s vianočnými koledami. V programe sa predstavili aj členovia OZ LAURA a OZ DOMKA.
K atmosfére trhu nemohla chýbať ani tradičná domáca zabíjačka a ochutnávka rôznych
zabíjačkových špecialít. Prvýkrát v histórií Vianočného trhu bola otvorená tvorivá dielňa pre
deti v priestoroch mládežníckeho klubu Zóna M.
K Vianočnému trhu patrili aj kultúrne programy organizované Mestským Divadlom
Actores. Vo večerných hodinách 19. decembra v katedrále Nanebovzatia Panny Márie sa
konal „Vianočný koncert v katedrále“. Zaujímavosťou tohto koncertu bolo, že vstupné bolo
dobrovoľné v rámci zbierky na podporu tých, ktorí nemajú dôstojný domov v meste Rožňava.
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Od 25. decembra do 27. decembra sa uskutočnil 4. ročník Megadiskotéky 32 hodín
bez prestávky, ktoré organizoval Cafe Jazz Club v Rožňave.
Divadelné predstavenia
2. februára v rámci Dní mesta v divadelnej sále OKC bola uvedená divadelná hra od
A. Fugarda s názvom Pokrvné puto v podaní hercov MD Actores.
Počas Dní mesta 4. Februára sa v divadelnej sále OKC bola uvedená opereta
pod názvom „Egy csók és semmi más“ - „ Jeden bozk a nič viac“ v predstavení OZ Teátrum z
Komárna
22. februára v divadelnej sále OKC sa predstavili herci z divadla J. G. Tajovského zo
Zvolena s divadelnou hrou, ktorá mala názov Erós.
27. februára bolo uvedené divadelné predstavenie pre deti s názvom Jack a fazuľka
v priestoroch OKC.
3. marca bol uvedený muzikál od hercov Divadla Thálie z Košíc s názvom „Valahol
Európában“ - „Niekde v Európe”.
14. marca v priestoroch OKC sa hrala komédia v podaní známych slovenských
hercov s názvom Rozmarný duch.
20. marca Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice predstavilo svoju divadelnú hru
s názvom Popoluška.
10. apríla herci zo spektakulárnej divadelnej spoločnosti z Rimavskej Soboty uviedli
komédiu s názvom Silák Emil.
29. mája Divadlo Commedia z Popradu predstavilo svoju rozprávku pre deti
pod názvom Janko Hraško.
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10. júna vo večerných hodinách sa konala premiéra svetoznámej komédie, ktorá má
názov Don Juan v podaní hercov MD Actores.
12. júna v podaní hercov Klaunovského divadla – Teater komika bolo uvedená
divadelná hra s názvom Klaun hudobným virtuózom.
11. septembra vo večerných hodinách sa konala 2. premiéra svetoznámej komédie,
ktorá má názov Don Juan v podaní hercov MD Actores.
30. septembra sa s komédiou, ktorá má názov „Pletykák - Pletykák” predstavili herci
z divadla Thália z Košíc.
10. októbra sa vo večerných hodinách konalo v poradí tretie predstavenie
svetoznámej komédie, ktorá má názov Don Juan v podaní hercov MD Actores.
16. októbra Divadlo Commedia z Popradu predstavilo divadelnú hru s názvom
Buratinove dobrodružstvá alebo zlatý klúčik
11. novembra sa konalo divadelné predstavenie Divadla Jókaiho z Komárna, ktoré
malo názov „Az ördög nem alszik” - „Čert nespí”. Počas prestávky si mohli zúčastnení
pozrieť vernisáž výstavy, ktorá mala názov „No title – Cím nélkül – Bez názvu”.
27. novembra vo večerných hodinách Štátne Divadlo Košice uviedlo baletnú
rozprávku s názvom Luskáčik.
18. decembra počas Vianočného trhu 2011 v popoludňajších hodinách v divadelnej
sále OKC, Divadlo Žilina predstavilo svoju rozprávku Perinbaba.
20. decembra Divadlo Commedia z Popradu predstavilo komédiu s názvom
Kapustnica.
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Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Ku koncu 31. januára bolo v rožňavskom okrese podľa štatistík Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny v Rožňave evidovaných 9279 uchádzačov o zamestnanie a z toho
2102 priamo z Rožňavy. Oproti roku 2010 vzrástol počet nezamestnaných v rožňavskom
okrese o 168 osôb. A pritom bolo evidovaných len 32 voľných pracovných miest. Pokračoval
negatívny trend z minulého roku zvyšovania nezamestnanosti a znižovania voľných
pracovných miest.
Počas Dní mesta 1. februára sa v priestoroch Klubu dôchodcov konala výstava
ručných prác od miestnych seniorov. Okrem toho boli prezentované aj staré dokumenty
zachytávajúce históriu klubu. Výstavu slávnostne otvoril viceprimátor mesta Pavol Burdiga.
V období od 14. februára do 11. marca sa konala celoslovenská kampaň s názvom
„Valentínska kvapka krvi“, do ktorej sa zapojil aj územný spolok Slovenského červeného
kríža v Rožňave, ktorý pozýval dobrovoľných darcov krvi a prvodarcov na odber krvi na
hematologicko-transfúzne oddelenie NsP. sv. Barbory a.s. v Rožňave
Počas mesiaca marec Slovenská katolícka charita – SKCH vyhlásila verejnú finančnú
zbierku, na pomoc zemetrasením postihnutému Japonsku. Jej výnos neskôr zaslala svojej
partnerskej organizácii Caritas Japonsko.
Na svetový deň Downovho syndrómu dňa 21. marca v miestnej reštaurácii Fontána
zamestnanci spolu s klientmi Amalie DSS, OZ Rehamenta a Klub DS Gemer Betliar si
pripomenuli tento deň. Študentka sociálnej práce na FF UPJŠ v Košiciach Erika Vanyová
z Rožňavy oboznámila zúčastnených s problematikou Downoho syndrómu.
7. apríla v priestoroch Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave Sieť Eures Európske služby zamestnanosti

v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

zorganizovali tzv. pracovné raňajky so zamestnávateľmi so zámerom skvalitniť, rozšíriť a
prehĺbiť spoluprácu s kľúčovými spoločnosťami v regióne.
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Dňa 15. apríla nezisková organizácia Liga proti rakovine na území Slovenskej
republiky organizovala už 15. ročník Dňa narcisov verejnej finančnej zbierky na pomoc
onkologickým pacientom. Ako spoluorganizátor sa do tohto projektu na území mesta
Rožňava zapojilo aj CVČ v Rožňave spolu s dobrovoľníkmi z radov žiakov a študentov
stredných škôl. 2 712 eur - bola čiastka, ktorú sa podarilo v Rožňave vyzbierať pre
onkologických pacientov.
Slovenský červený kríž – územný spolok Rožňava dňa 28. apríla vo svojich
priestoroch organizoval Deň otvorených dverí.
Na Deň svetového zdravia 10. mája mesto Rožňava, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Rožňave a Združenie saleziánskej mládeže Domka Rožňava zorganizovali na
Námestí baníkov pre deti rožňavských základných škôl predpoludnie plné pohybových a
súťažných aktivít.
V spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave sa 11. mája uskutočnila výstava
kompenzačných pomôcok zameraná na praktickú prezentáciu špeciálnych pomôcok pre osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím. Hlavným organizátorom výstavy, ktorá bola v Rožňave
zorganizovaná po druhýkrát, bola tentoraz nezisková organizácia Miesto pod slnkom Košice
a Sociálna poradňa Rožňava.
Pri príležitosti 5. výročia založenia Rotary klubu Rožňava dňa 20. mája v divadelnej
sále OKC sa konal benefičný program na podporu kultúrneho života sirôt a zdravotne
postihnutých detí. V programe vystúpili klienti Jasanima DSS Rožňava, folklórny súbor
Búzavirág, herci MD Actores, kapela Sexit a ako hostia Eva Dvocová a Ján Lehotský.
Dňa 25. mája v divadelnej sále OKC sa konal 8. ročník

festivalu dramatickej

tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb s názvom „Most úsmevov 2011” pod záštitou
Košického samosprávneho kraja, na ktorom sa prezentovali so svojím predstavením aj klienti
rožňavskej Jasanima DSS.
V areáli Domu humanity G. Bergera sa dňa 2. júna konala Súťaž mladých
zdravotníkov pre žiakov základných a stredných škôl z Rožňavy. Túto súťaž organizoval
Slovenský červený kríž - územný spolok Rožňava.
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8. júla sa v priestoroch Amália DSS v Rožňave v spolupráci s OZ Rehamenta konal
deň otvorených dverí.
Spoločnosť Trenkwalder zaoberajúca sa s ponukou pracovných miest v Slovenskej
republike uskutočnila dňa 11. augusta v kongresovej miestnosti radnice stretnutie
s uchádzačmi a záujemcami o zamestnanie z Rožňavy a jej okolia.
Dňa 5. októbra sa v priestoroch Spoločenskej sály Mestského úradu stretli členovia
riadiacej skupiny a štyroch pracovných skupín, ktorí sa mali v nasledujúcich šiestich
mesiacoch podieľať na realizácii dokumentu s názvom Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Rožňava – KPSS. Členovia pracovných skupín zložených zo zástupcov poskytovateľov
a prijímateľov sociálnych služieb, teda subjektov, organizácií a združení, ktoré na území
mesta poskytujú sociálne služby sa oboznámili s organizáciou práce a metodikou procesu
tvorby KPSS.
Počas tohto roka pre klientov zariadenia Amalia DSS vďaka podpore Nadácie SPP
a jej grantového programu Opora 2011 úspešne prebehla realizácia individuálneho plánu
rozvoja klienta s autizmom. Z finančných príspevkov poskytnutých Nadáciou SPP boli
zakúpené prístroje, ktoré

aktívne využívajú

klienti tohto zariadenia ako prostriedok

podporujúci ich komunikáciu a sebavyjadrenie.
26. októbra prijal primátor mesta v priestoroch historickej radnice členov
rožňavského Klubu dôchodcov pri príležitosti 40. výročia vzniku rožňavského Klubu
dôchodcov, ale i hostí z družobných klubov z iných miest a obcí na Slovensku. Na tejto
slávnostnej príležitosti sa zúčastnili aj predstavitelia miestnej samosprávy i štátnej správy.
O kultúrny program pri tejto príležitosti sa postarali, členovia spevokolu z Klubu dôchodcov,
deti zo súboru Haviarik a z folklórneho súboru Százszorszép. Dvojnásobnú radosť a dôvod
na veľkolepú oslavu mala pani Ružena Kostelníková, ktorá je predsedníčkou Klubu
dôchodcov v Rožňave práve pätnásty rok. Viceprimátor Rožňavy Pavol Burdiga sa v mene
samosprávnych orgánov mesta poďakoval všetkým, ktorí stáli pri zrode klubu až po jeho
dnešné vedenie.
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Od 1. septembra akcie rožňavskej nemocnice, zriadenej Košickým samosprávnym
krajom, získala na 20 rokov Vranovská investičná s. r. o. Tú vlastní Svet zdravia, a. s., ktorá
je vo vlastníctve Estate Consult, s. r. o. a v nej kúpila obchodný podiel stredoeurópska
investičná skupina Penta.
Od 1. novembra novou riaditeľkou Domova sociálnych služieb Jasanima v Rožňava
sa stala Margita Petrová. Predchádzajúca riaditeľka Kristína Cibríková 5. augusta požiadala
predsedu KSK o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Jej žiadosti bolo vyhovené a od
1. septembra bola poverená riadením do vymenovania novej riaditeľky.

Neinvestičný fond NsP sv. Barbory Rožňava bol založený zriaďovacou listinou
a registráciou pred ôsmimi rokmi na Krajskom úrade v Košiciach dňa 6. novembra 2003. Jeho
zriaďovateľom je MUDr. Peter Krokavec. Účelom jeho zriadenia bola ochrana a podpora
zdravia občanov, nákup prístrojovej zdravotnej techniky a repasácia CT prístroja. Fond má
svoju Správnu radu, Dozornú radu a správcu. Ich personálne obsadenie sa časom menilo.
Prvým predsedom Správnej rady fondu bol Ing. Pravoľub Drahoš a od februára 2005 Bc. Belo
Hefler. Od januára 2010 je vo funkcii predsedkyne Správnej rady MUDr. Marta Hlaváčová,
súčasná generálna riaditeľka rožňavskej nemocnice. V roku 2011 sa zo sponzorských
príspevkov, hlavne príspevku 2 % dane z príjmu, zakúpila ďalšia prístrojová zdravotná
technika.
8. novembra v priestoroch Amalia DSS v Rožňave sa konalo slávnostné
odovzdávanie darov pre rožňavský Domov sociálnych služieb Amalia vo forme tkacieho
stavu, digitálneho piana a šijacieho stroja. Na túto slávnosť bol pripravený kultúrny program,
ktorý pripravili spolu s vychovávateľmi sociálne odkázaní klienti tohto domova. Pozvanými
hosťami boli misionári Cirkvi Ježiša Krista neskorších, prednostka MsÚ v Rožňave Darina
Repaská a zamestnanci Amalie.
Koncom novembra vyšla tlačová správa z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, že
takzvaný “protipovodňový príspevok” poskytol v rožňavskom okrese za rok od svojho vzniku
prácu 198 ľuďom.
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V dňoch 9. a 10. decembra sa v meste realizoval Európsky program potravinovej
pomoci prostredníctvom Mesta Rožňava a v spolupráci s Diecéznou charitou Rožňava. Na
príprave

technicko-organizačného

zabezpečenia

Potravinovej

pomoci

sa

podieľali

zamestnanci MsÚ – Odboru sociálnych vecí a bytovej politiky, sociálni pracovníci mesta,
príslušníci Mestskej polície, starosta obce Krh. Podhradie Peter Bollo, aktivační pracovníci
projektu Malé obecné služby, Územný spolok Slovenského červeného kríža v Rožňave a
niekoľko firiem, ktoré bezplatne poskytli techniku potrebnú k manipulácii s potravinami. Túto
pomoc si v priestoroch Mestského úradu prevzalo takmer 800 Rožňavčanov, a to dôchodcovia
a sociálne odkázaní občania, ktorí spĺňali podmienky potravinovej pomoci v podobe hladkej
múky a bezvaječných cestovín a boli zapísaní do zoznamu oprávnených poberateľov.
Od 15. decembra v nemocnici sv. Barbory v Rožňave je novým generálnym
riaditeľom MUDr. Dušan Suchý, ktorý vo funkcii nahradil MUDr. Martu Hlaváčovú.
Počas Vianočného trhu zorganizovalo mesto Rožňava spolu s divadlom Actores
19. decembra v Katedrále Nanebovzatie Panny Márie Vianočný koncert, ktorý bol zároveň
spojený s bazárom predmetov. Všetky predmety a dary, ktoré sa podarilo vyzbierať boli
určené na predaj. Myšlienkou Vianočného koncertu, aj vianočného bazára bolo podporiť tých,
ktorí nemajú dôstojný domov v meste Rožňava a tie sociálne skupiny, ktoré sú odkázané na
pomoc iných. Z vianočného bazára sa podarilo vyzbierať 476 eur. 22. decembra 2011 Mesto
Rožňava, v zastúpení vedúcou odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu v
Rožňave Ing. Katarínou Valkovou venovalo 238 eur Diecéznej charite v Rožňave a presne z
takej istej čiastky sa tešili deti z krízového centra pre obnovu rodiny Dorka, n.o.

Šport
2. februára počas Dní mesta sa v multifunkčnej telocvični na ulici Štítnickej konal
basketbalový turnaj žiačok rožňavských základných škôl.
Dňa 5. februára ako sprievodné športové podujatie Dní mesta Rožňava 2011 sa
v novej športovej hale na ulici Štítnickej konal 16. ročník futbalového turnaja osobností
Weston Cup 2011. Hlavný organizátor podujatia Miroslav Mackulín v spolupráci s
primátorom mesta MUDr. Vladislavom Laciakom, pripravili pre divákov atraktívne športovo-
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kultúrne podujatie. Rožňavčania mohli vidieť množstvo slovenských futbalových osobností
ako V. Zvaru, Ď. Šimona, M. Prusáka, T. Medveďa, M. Obšitníka, J. Valkučáka, choreografa
Jána Ďurovčíka, moderátorov súkromnej televízie Markíza, P. Švajdu, M. Špačka či P.
Varinského, mimofutbalových osobností J. Rezeša, R. Havrillu, D. Jendrichovkého a ďalších.
Predstavilo sa 10 družstiev z toho dve boli ženské. Z konečného víťazstva na turnaji sa tešilo
mužstvo Teko Košice. Výťažok z podujatia organizátor podujatia venoval na rozvoj
folklórneho súboru Haviar a talentovanej a úspešnej paraolympioničke Henriete Farkašovej z
Rožňavy.
6. februára počas Dní mesta TK Sambed v spolupráci s Mestom Rožňava v estrádnej
sále OKC pripravili tanečnú súťaž neregistrovaných párov.
9. apríla na Námestí baníkov sa pre priaznivcov motoriek konalo otvorenie
Motosezóny 2011, kde sa predstavilo zhruba 200 motorkárov.
7. mája v priestoroch radnice mesta, sa konalo podujatie pod názvom „Aerobic day
2011 Rožňava”. Účastníci tohto podujatia si mohli vyskúšať masovo – pohybové športy ako
zumba, latinský aerobic a aerobic.
19. mája 2011 sa na futbalovom ihrisku Základnej školy na Ul. J. A. Komenského v
Rožňave uskutočnil športový deň - XI. ročník Európskeho futbalového týždňa v
unifikovanom futbale. Hlavným organizátorom podujatia bola Amalia DSS Rožňava. Do
futbalového turnaja sa zapojili klienti z Amalie DSS v Rožňave, klienti DSS Jasanima zo
Špitálskej ul. v Rožňave, žiaci rožňavských základných škôl a zahrať si futbal prišli aj žiaci zo
Spojenej školy internátnej v Rožňave.
6. júna vedľa sídliska JUH sa pod záštitou primátora mesta MUDr. Vladislava
Laciaka sa konal 6. ročník cyklokrosu pre vekovú kategóriu žiakov od 9 do 16 rokov.
Tretí júlový týždeň sa trénerka rožňavského Taekwondo klubu Hakimi Nora Kiššová,
zúčastnila päťdňového kurzu pre inštruktorov Taekwondo WTF. Kurz sa konal priamo v
Soule, v srdci Taekwondo WTF.
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Od 25. júna do 4. júla sa v Aténach konala 13. svetová letná špeciálna olympiáda, na
ktorej sa zúčastnila a úspešne zastupovala Slovenskú republiku ako aj Rožňavu Silvia
Petrenková v zastúpení Amalie DSS z Rožňavy. V silnej svetovej konkurencii získala
v cestnej cyklistike v časovke na 1 km zlatú medailu, na 500 m bronzovú medailu a na 5 km
trati obsadila 6. miesto.
20. augusta v spoluorganizovaní BK ŠPD Rožňava, mesta Rožňava a Collors Clubu
na dočasne uzavretej miestnej komunikácii sa konal 3. rožňavský streetball fest.
Posledný augustový víkend sa v chorvátskom meste Korčula konal medzinárodný
turnaj v Taekwonde, na ktorom úspešne reprezentoval naše mesto Adrián Angyal z
Taekwondo Hakimi Rožňava. V kategórii juniorov získal dve zlaté medaily.
Počas Rožňavského jarmoku 2011 v novej multifunkčnej hale na Ulici štítnickej
v dňoch 17. a 18. septembra sa konal Medzinárodný basketbalový turnaj žien o Pohár mesta.
V priestoroch OKC dňa 20. novembra sa konala súťaž pod názvom "Rožňavská
jesenná súťaž v tanečnom športe – memoriál Mareka Sedmáka". Do súťaže sa zapojilo 129
tanečných párov z celého Slovenska ako aj z Poľska a z Maďarska.
2. decembra sa uskutočnil v telocvični na Ulici zlatej Minimaxvolejbalový turnaj
dievčat o pohár riaditeľa školy. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá žiačok zo ZŠ Zlatej.
Dňa 3. decembra v telocvični ZŠ akademika Jura Hronca sa konal prvý ročník
športovo-tanečného minimaratónu. Zhruba 50 účastníkov si vyskúšalo pestrý pohybový
koktail zo zumby, taeba, aerobicu, body workoutu a chi-kung-u. V ten istý deň v telocvični
ZŠ Pionierov sa konalo podujatie, ktoré malo názov Mini – Maratón. Účastníci si mohli
vyskúšať masovo – pohybové športy ako taebo, zumba, dance aerobic a chi-kung.
Na Majstrovstvách Slovenska v Taekwondo WTF 3. decembra v Košiciach naše
mesto úspešne reprezentovali členovia klubu Taekwondo Hakimi Rožňava, ktorí získali 5
titulov Majstrov SR 2011 a 9 titulov Najúspešnejších pretekárov za rok 2011.
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Dňa 4. decembra sa uskutočnil Vianočný turnaj 2011 juniorov a dorastencov na
zimnom štadióne. Turnaj vyhralo družstvo HKM 98 mládeže Rožňava za účasti troch
mužstiev.
V športovej hale na Ulici štítnickej sa dňa 6. decembra

konal Mikulášsky

basketbalový turnaj mladších žiakov, ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta. Na turnaji
sa zúčastnili dve družstvá zo ZŠ na Ulici pionierov a družstvá zo ZŠ Zlatej a ZŠ akademika
Jura Hronca. Tento turnaj vyhralo A družstvo zo ZŠ na Ulici pionierov.
8. decembra sa konal vianočný stolnotenisový turnaj pre mladé talenty v kategóriách
dorastencov a mladších žiakov, ktorý zorganizoval miestny stolnotenisový klub TJ GELÓG
Rožňava.
Dňa 8. decembra v telocvični ZŠ akademika Jura Hronca sa uskutočnil Mikulášsky
turnaj športových tried v basketbale pre dievčatá a vo futbale pre chlapcov.
Dňa 15. decembra sa konal vianočný basketbalový turnaj basketbalového klubu ŠPD
JUH Rožňava v kategóriách kadetov a žiakov.
17. decembra MBK Región Rožňava organizovalo v športovej hale na Štítnickej ulici
Medzinárodný basketbalový turnaj. Na tomto turnaji sa zúčastnili družstvá regionálnej súťaže
mládeže a jedno družstvo zahraničné z Maďarska. Po odohraní všetkých zápasov na prvom
mieste sa umiestnili hráčky MBK REGIÓN Rožňava.
Rožňavskí basketbalisti oslávili v tomto roku 80. výročie vzniku mužského basketbalu
v našom meste. 17. decembra sa konala pri tejto príležitosti slávnosť v multifunkčnej hale
Gymnázia v Rožňave pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu. Počas tejto slávnosti bola
odovzdaná Cena primátora mesta pre výkonného manažéra klubu BK ŠPD Rožňava Petra
Kissa z rúk primátora mesta Vladislava Laciaka, ktorý je zároveň čestným prezidentom klubu
BK ŠPD Rožňava.
18. decembra v multifunkčnej telocvični sa konal halový turnaj v malom futbale s
názvom Rožňava 24 cup, ktorého víťazmi sa stali futbalisti z FK Krásnohorské Podhradie.
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MBK REGIÓN Rožňava organizoval v dňoch 27. - 28. decembra 2011 dvojdňový
Medzinárodný basketbalový turnaj mládeže v kategórii mladších žiačok, na ktorom sa
zúčastnili tri družstvá regionálnej súťaže a jedno družstvo zahraničné z Maďarskej republiky.
Po odohraní všetkých zápasov na prvom mieste sa umiestnili hráčky BEAC Budapešť.
Seniorské mužstvo basketbalistov BK ŠPD Rožňava v sezóne 2010/2011 štartovalo v
1. lige mužov, kde v konečnom poradí po odohratí všetkých zápasov skončilo na 5. mieste
a zároveň mali možnosť hrať nadstavbovú časť súťaže.
Seniorské mužstvo basketbalistiek MBK Región Rožňava v sezóne 2010/2011 hralo,
tak ako minulú sezónu, najvyššiu ženskú basketbalovú celoštátnu súťaž extraligu žien,
v ktorej po odohraní všetkých zápasov skončili Rožňavčanky na 6. mieste a mali možnosť
hrať nadstavbovú časť súťaže.
Stolní tenisti A - mužstva Geológu Rožňava sa zúčastnili v sezóne 2010/2011
najvyššej celoštátnej súťaže extralige mužov, v ktorej po odohraní všetkých hier skončili
v tabuľke extraligy na 10. mieste.
Futbalisti SP MFK Rožňava v kategórii seniorov hrali v sezóne 2010/2011 regionálnu
súťaž IV. futbalovej ligy v skupine JUH. V konečnom poradí po odohraní všetkých zápasov
futbalisti Rožňavy skončili na poslednom 16. mieste. Kvôli reorganizácii nižších futbalových
súťaží neopustili IV. ligu.

Miestna samospráva
Mestské zastupiteľstvo pracovalo v priebehu tohto roka v inom zložení ako v roku
2010 od posledných komunálnych volieb, pretože poslanec PaedDr. Viktor Baláž (nezávislý)
z 9 členného Klubu nezávislých poslancov, sa 7. októbra vzdal mandátu poslanca MZ
v Rožňave. 13. októbra mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu
poslanca Baláža a 17. októbra sa ujal mandátu poslanca v 1. volebnom obvode ako prvý
náhradník Ing. Ján Lach (Most-Híd) na základe výsledkov volieb do orgánov miestnej
samosprávy v Rožňave z roku 2010. Ing. Ján Lach doplnil aj 9 - členný Klub nezávislých
poslancov v MZ.
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Mestské zastupiteľstvo počas roka 2011 rokovalo v dňoch: 18. 1., 31. 1., 23. 2., 7. 3.,
31. 3., 18. 4., 28. 4., 3. 5., 16. 5., 13. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 8., 5. 9., 29. 9., 13. 10., 17. 10.,
27. 10., 4. 11., 24. 11., 15. 12. V rokovaniach MZ sa v niekoľkých prípadoch pokračovalo a to
v dňoch: 7. 3., 14. 3., 27. 6., 29. 6., 3.10., 4. 11.
Mestské zastupiteľstvo v priebehu roka 2011 počas svojich rokovaní prijalo 453
uznesení. Primátor mesta v 10 prípadoch pozastavil výkon uznesení prijatých MZ. K 31. 12.
ostalo platných a účinných 26 všeobecne záväzných nariadení - VZN mesta.
Zmeny v komisiách pri MZ. 7. marca MZ v Rožňave odvolalo z členstva komisie
cestovného ruchu a regionálnej politiky Ing. Miroslava Boldiša a za člena komisie cestovného
ruchu a regionálnej politiky zvolilo Gabriela Borzyho. Nakoľko PaedDr. Viktor Baláž sa
vzdal mandátu poslanca v MZ, a bol zároveň zvolený aj za predsedu Komisie vzdelávania,
kultúry, mládeže a športu, tým pádom na uvoľnené miesto predsedu komisie MZ 27. októbra
zvolilo nového predsedu tejto komisie. Predsedom tejto komisie sa stala poslankyňa MZ
PaedDr. Janka Mičudová (nezávislá), a novým členom sa stal poslanec MZ Roman Ocelník
(nezávislý). Poslanec MZ Ing. Ján Lach (Most- Híd) sa stal podpredsedom Komisie verejného
poriadku a členom Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej. Z Komisie ochrany verejného
poriadku bol odvolaný poslanec MZ Ľudovít Kossuth (nezávislý).
Zmeny na MsÚ. Primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak 1. októbra vymenoval do
funkcie prednostu MsÚ Darinu Repaskú, ktorá prevzala túto funkciu od bývalého prednostu
Ing. Jána Štefana.
K 31. decembru pre Mesto Rožňava pracovalo 269 osôb. Z toho 67 na aparáte MsÚ,
na opatrovateľskej službe 44 osôb, zamestnancov v MŠ a ŠJ 102, na mestskej polícii 13 a na
projektoch na podporu regionálnej zamestnanosti 43 osôb.
Poslanci MZ
Volebný obvod č. 1.
Ing. Ondrej Bolaček, nezávislý
PaedDr. Viktor Baláž, nezávislý / Ing. Ján Lach, Most - Híd
Ľudovít Kossuth , nezávislý
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Zoltán Beke, nezávislý
Ing. Peter Marko, OKS
František Focko, Smer - SD
Volebný obvod č. 2.
Ing. Dušan Pavlík, nezávislý
Ing. Karol Kováč, nezávislý
Bc. Ivan Kuhn, MA, OKS
Mgr. Dionýz Kemény, nezávislý
Volebný obvod č. 3
Mgr. Matúš Bischof, OKS
Roman Ocelník, nezávislý
PaedDr. Janka Mičudová, nezávislá
Mgr. Radoslav Kovács, nezávislý
Mgr. Dušan Pollák, nezávislý
Pavol Burdiga, Most-Híd
Peter Džačar, nezávislý
Vedenie mesta
MUDr. Vladislav L a c i a k – primátor mesta
Pavol Burdiga - viceprimátor mesta
Ing. Ján Štefan/ Darina Repaská – prednosta MsÚ
JUDr. Katarína B a l á ž o v á – hlavná kontrolórka mesta

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií
Predseda: Ing. Peter M a r k o
Podpredseda: Ľudovít K o s s u t h
Členovia:
Pavol B u r d i g a
Ing. arch. Peter B i s c h o f
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Ing. Peter G a b č o
Ing. Tibor T a k á č
Ing. Nataša V j e s z t o v á
Tajomník: Ing. Ján Š r a m k o
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
Predseda: Ing. Ondrej B o l a č e k
Podpredseda: Bc. Ivan K u h n
Členovia:
Zoltán B e k e
Ing. Dušan P a v l í k
JUDr. Juraj D u b o v s k ý
Ing. Ondrej K r a č ú n
Igor S l a v k a y
Alexander T e l e c k ý
Ing. Erika V a n y o v á
Tajomník: Ing. Erika L e s k o v j a n s k á
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Predseda: PaedDr. Janka M i č u d o v á
Podpredseda: Mgr. Dušan P o l l á k
Členovia:
Roman O c e l n í k
Mgr. Matúš B i s c h o f
Róbert K o b e z d a
Mgr. Katarína K o h u t i a r o v á
Bc. Henrieta R u s n á k o v á
Mgr. Richard S z ő l l ő s
Mgr. Andrej V a š k o
Tajomník: Erika Š v e d o v á
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Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda: Mgr. Dionýz K e m é n y
Podpredseda: Mgr. Radoslav K o v á c s
Členovia:
Ing. Ján L a c h
Mgr. Renáta H e n c e l o v á
Bc. Zoltán K ó n y a
Anna M e š ť a n o v á
Mgr. Monika Š e ď o v á
Tajomník: Norbert B o r o s s
Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda: Peter D ž a č á r
Podpredseda: Ing. Ján L a c h
Členovia:
František F o c k o
Ing. Róbert H a n u š t i a k
Ing. Andrej O l e x a
Vojtech P i k u
Miroslava T a k á č o v á
Tajomník: Erika Č u ň o č k o v á
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
Predseda: Ing. Karol K o v á č
Podpredseda: Mgr. Dionýz K e m é n y
Členovia: Roman O c e l n í k
Gabriel B o r z y
Ing. Karin C s e h
Ing. Štefan Č e r n á k
Cyril M o t y k a
Tajomník: Ing. Tímea B o d n á r o v á
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Útvar hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór mesta – JUDr. Katarína B a l á ž o v á

Organizačná štruktúra mestského úradu
Kancelária primátora mesta
Primátor mesta – MUDr. Vladislav L a c i a k

Podľa organizačnej štruktúry Mesta Rožňava pod kanceláriu primátora mesta spadá:
Zástupca primátora – Pavol Burdiga
Sekretariát primátora
PO, BOZP, CO, krízové riadenie
Prednosta MsÚ – Ing. Ján Štefan / Darina Repaská
Mestská polícia – náčelník: Ing. Robert Temesi
Referát regionálneho rozvoja – vedúca: Ing. Eva Petruchová

Kancelária prednostu
Prednosta MsÚ - Ing. Ján Štefan / Darina Repaská
Pod kanceláriu prednostu spadá:
Sekretariát prednostu
Správca informačných technológií
Podľa organizačnej štruktúry Mesta Rožňava pod kanceláriu prednostu spadajú odbory MsÚ:
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Odbor všeobecnej a vnútornej správy vedúca: Helena Šujanská
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov vedúca: Ing. Klára Leskovjanská
Odbor právny a správy majetku vedúca: JUDr. Erika Mihaliková
Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP vedúca: Ing. Mária Dovalová
Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu vedúca: Mgr. Alžbeta Gyömbérová
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky vedúca: Bc. Ľudmila Černická / Ing. Katarína
Valková

Mestské organizácie
Mesto malo v roku 2011 celkom sedem mestských organizácií a to:

-

Turistické informačné centrum Rožňava /TIC/, Námestie baníkov 32
právna forma: príspevková organizácia
riaditeľka: Ing. Karin Cseh

-

Technické služby mesta Rožňava príspevková organizácia, Štítnicka 21
právna forma: príspevková organizácia
riaditeľ: Ing. Ivan Demény

-

Mestské divadlo ACTORES Rožňava Šafárikova 20
právna forma: príspevková organizácia
riaditeľka: Mgr. art. Tatiana Masníková
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-

1. Rožňavská a. s. Šafárikova 20
právna forma: obchodná spoločnosť
prokurista, riaditeľ: Ing. Štefan Grígeľ

-

Mestské lesy Rožňava spol. s r. o. Rožňava-Huta 2243
právna forma: obchodná spoločnosť
konateľ: Ing. Bohuš Hudáček

-

Mestské televízne štúdio spol. s r. o. Rožňava /RVTV/ Šafárikova 29
právna forma: obchodná spoločnosť
konateľka: Mgr. Martina Beshirová do konca septembra

-

Regionálne poradenské a informačné centrum /RPIC/ Podnikateľský inkubátor
Zakarpatská 19. sídl. Juh
právna forma: neziskové záujmové združenie právnických osôb
riaditeľ: JUDr. Karol Gogolák

Školstvo a vzdelávanie
V správe mesta v tomto roku bolo 8 materských škôl – na uliciach Kozmonautov,
Ernesta Rótha, Krátkej, Ernesta Rótha s vyučovacím jazykom maďarským, Vajanského,
Pionierov, Štítnickej a Kyjevskej. Jedna MŠ spadala pod správu evanjelickej cirkvi na ulici
Zeleného stromu.
Počas roka v správe mesta boli 4 základné školy a jedna Spojená škola. Sú to ZŠ na
uliciach Pionierov, Zakarpatskej, Zlatej a Zeleného stromu. Spojená škola sa skladá zo ZŠ
40

Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským a Strednej odbornej školy s vyučovacím
jazykom maďarským. Mesto má aj dve cirkevné ZŠ – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi
v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským a Katolícka ZŠ sv. Jána

Nepomuckého.

V správe Krajského školského úradu v Košiciach je Spojená škola internátna na ulici
Zeleného stromu.
V tomto roku sa v meste nachádzali 4 školské zariadenia – ZUŠ, CVČ, ŠSZC (školské
stredisko záujmovej činnosti) pri ZŠ Pionierov a takisto pri ZŠ akademika Jura Hronca.
Na území mesta sa v roku 2011 nachádzalo 5 stredných škôl v správe Košického
samosprávneho kraja, a to Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika na ulici Akademika Hronca,
Obchodná akadémia na ulici Akademika Hronca, Stredná zdravotnícka škola – na Námestí 1.
mája, Stredná odborná škola obchodu a služieb na Rožňavskej Bani, Stredná odborná škola na
ulici Hviezdoslavovej.
Na území mesta Rožňava je aj jedno detašované pracovisko VŠ z Bratislavy, a to je
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Ulici Kóschu-Schoppera.
15. januára na území mesta sa začal zápis školopovinných detí do základných škôl.
V MŠ na Ulici E. Rótha sa konal dňa 15. februára zápis detí do tejto materskej
škôlky, ktorý bol spojený aj s maškarným plesom.
7. marca sa konal deň otvorených dverí na detašovanom pracovisku Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v Rožňave.
9. marca žiakov základných škôl testovali z vyučovacieho jazyka a matematiky, aby
overili ich matematickú ale aj čitateľskú gramotnosť. Monitor 9 bol pre nich dôležitý kvôli
prijatiu na stredné školy.
V dňoch 15. a 16. marca študenti končiacich ročníkov stredných škôl absolvovali
externú časť maturitných skúšok. Výsledky z externej časti maturitných skúšok sa dozvedeli
týždeň pred ústnou časťou maturitných skúšok.
Dňa 15. marca ZŠ Fábryho organizovala súťaž s názvom „ Kossuth kupa” –
„Kossuthov pohár”. Zúčastnení žiaci si zmerali svoje sily v športových disciplínach – sálový
futbal, basketbal a vo vedomostiach z dejepisu.
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V priebehu mesiaca marec v kongresovej sále radnice OV Csemadoku organizovalo
okresnú súťaž v prednese poézie a prózy pre žiakov základných a stredných škôl
s vyučovacím jazykom maďarským. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 99 žiakov rozdelených do 4
kategórii.
23. marca žiaci ZŠ Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským vyhrali súťaž v
biblickej olympiáde, ktorú organizoval rímskokatolícky cirkevný zbor v Rožňave.
Mesto Rožňava pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo 28. marca pre pedagogických
zamestnancov slávnostné predpoludnie. Medzi pozvanými hosťami boli

riaditeľky

materských škôl, zástupcovia z radov pedagógov rožňavských základných a stredných škôl,
Základnej umeleckej školy a Centra voľného času v Rožňave.
Od 29. marca do 31. marca v Prahe na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem
úspešne reprezentovali naše mesto študenti z Obchodnej akadémie v Rožňave.
8. apríla a uskutočnilo stretnutie odbornej komisie, ktorá vybrala logo pre
novovytvorenú Zónu M z 15 súťažných návrhov. Víťazom sa stal Pavol Katrenič študent
Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave.
19. apríla sa v spoločenskej sále MsÚ s cieľom zvýšiť informovanosť o Európskej
únii, o jej inštitúciách, legislatíve, programoch s akcentom posilniť povedomie
„euroobčianstva“ u mladej generácie, zorganizovala sieť desiatich centier Europe Direct
Slovensko už 6. ročník vedomostnej súťaže o EÚ pre študentov 3. ročníkov stredných škôl
pod názvom „Mladý Európan“. Na súťaži okrem študentov iných stredných škôl zo Slovenska
sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave a Strednej zdravotníckej
školy v Rožňave. Celkové prvenstvo si odniesli študentky z Prvého slovenského literárneho
gymnázia z Revúcej.
Pri príležitosti Dňa Zeme 20. apríla CVČ v Rožňave a firma Brantner Gemer s.r.o.
pripravili pre deti rožňavských MŠ poučné a zábavné poludnie ohľadom ochrany životného
prostredia.
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27. apríla pri príležitosti životného jubilea pani učiteľky Márie Rajmanovej
usporiadali jej bývalí žiaci v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rožňave koncert,
na ktorom vystúpili Peter Máté, Arpád Farkas a jeho syn Zsolt, Anita Ádám, Nándor Polgáry,
Noémi Ulbrik, Jana Celušňáková a Miklós Nyéky.
Materská škola na Vajanského ul. v Rožňave sa s deťmi z 3. triedy zapojila do
zábavného projektu „Naturáčikove dobrodružstvá“, ktorým sa vytvoril pozitívny vzťah detí
k zelenine a na základe toho Tím ľudí z projektu „ Naturáčikové dobrodružstvá“ dňa 9. mája
navštívili tieto deti, pre ktorých pripravili pestrý program
Dňa 18. mája CVČ v Rožňave spolu s firmou Brantner Gemer s.r.o. pripravili
3. ročník súťažného predpoludnia s názvom „ Príroda okolo nás“ pre žiakov ZŠ z Rožňavy
a jej okolia. Hlavnou témou súťaže bola príroda so zameraním nielen na jej zložky ale i
ochranu či triedenie odpadu. Najviac sa darilo žiakom zo ZŠ Rožňavské Bystré, ktorí sa
umiestnili na prvom mieste.
3. výročie svojho vzniku dňa 23. mája oslávilo Materské centrum Meduška
v Rožňave. Toto zariadenie slúži pre mamičky s deťmi do troch rokov a zabezpečuje im
voľnočasové aktivity na sídlisku Juh.
25. mája sa konal 10. ročník súťaže s názvom Andrássyho deň. Súťaž bola
organizovaná pre žiakov základných škôl s cieľom spoznať dejiny nášho regiónu.
Organizátormi súťaže boli pedagógovia zo ZŠ Zoltána

Fábryho a GIT (Gemerský

mládežnícky spolok).
Dňa 31. mája pod záštitou známej spisovateľky a humoristky Oľgy Feldekovej sa
konal 4. ročník detského čitateľského maratónu s názvom „Čítajme si...“ Do tohto projektu sa
už po druhýkrát zapojila aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, aby zvýšili motiváciu
čítania detí. V Rožňave sa na tomto projekte zúčastnilo 90 detí zo ZŠ Zlatej, Zeleného stromu,
Pionierov a Katolíckej ZŠ Jána Nepomuckého. Svedkom celého dňa bol viceprimátor Pavol
Burdiga, ktorý odštartoval čítanie krátkym úryvkom.
6. júna Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v spolupráci s RNDr. Jaroslavom
Stankovičom, významným jaskyniarom, správcom Krásnohorskej jaskyne uskutočnili
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prednášky pre žiakov miestnych ZŠ pod názvom „Jaskyne Slovenského krasu - svetové
prírodné dedičstvo“.
3. septembra v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave v organizácii Zväzu
maďarských pedagógov na Slovensku sa konalo slávnostné celoštátne otvorenie školského
roku 2011/12 pre školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku.
Dňa 30. septembra v priestoroch CVČ v Rožňave sa konal deň otvorených dverí. Na
toto podujatie prišlo viac ako 100 detí spolu s rodičmi, starými rodičmi, či pedagógmi
základných škôl mesta Rožňava. Pre všetkých návštevníkov bol pripravený zaujímavý
program. Okrem rôznych pochúťok sa mohli prítomní zoznámiť s činnosťou CVČ a ich
pripraveným programom pre školský rok 2011/12. Deti a ich rodičia sa mohli vyskúšať
v rôznych športovo – súťažných disciplínach. Mohli vyskúšať maľovanie na tvár, kreslenie,
pohrať sa so psíkmi, ktoré majú byť v budúcnosti každodennou súčasťou života detí v CVČ.
V priestoroch MŠ na Ulici kyjevskej dňa 14. októbra spoločnosť pre predškolskú
výchovu realizovala projekt

s názvom „Naučme sa deti zdravo hrať“. Na projekte sa

zúčastnili učiteľky z materských škôl z Rožňavy a blízkeho okolia v spolupráci s príslušným
odborom MsÚ v Rožňave.
Kolektív pedagogických pracovníkov spolu s deťmi za pomoci nepedagogických
pracovníkov, rodičov a priateľov MŠ na Ulici štítnickej svojimi činnosťami a
environmentálnymi aktivitami v školskom roku 2010/2011 splnili podmienky k získaniu
certifikátu, vlajky a titulu „Zelená škola“ už po piatykrát. Tento certifikát im odovzdala dňa
20. októbra predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.
24. októbra ZŠ na Ulici zlatej v Rožňave bola vyznamenaná certifikátom v podobe
titulu a vlajky v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola/Eco-Schools,
ako jediná ZŠ v rožňavskom okrese. Tento certifikát oceňuje aktivity študentov i učiteľov
v ochrane životného prostredia.
V priestoroch na ZŠ Ulici zeleného stromu dňa 26. októbra pozval kolektív školy
svojich bývalých kolegov učiteľov – dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
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10. novembra sa v Materskej škole na Ulici kyjevskej uskutočnilo slávnostné
stretnutie detí a starých rodičov. Vystúpenie detí bolo spojené s ochutnávkou netradičných
jedál z cibule a prezentáciou z 25-ročného pôsobenia materskej školy.
50. výročie svojho vzniku oslavovala ZŠ na Ulici zlatej v Rožňave v dňoch 23.-25.
novembra. 23. novembra bola pripravená slávnosť v kongresovej sále historickej radnice
Rožňavy s recepciou pre pozvaných predstaviteľov mesta, škôl a osobností, ktorí v minulosti
navštevovali túto školu. 24. novembra v priestoroch školy na Ulici zlatej v jedálni sa stretli
všetci tí, ktorí na Zlatej pôsobili a pôsobia aj v súčasnosti. Ako vrchol týchto osláv bol
zorganizovaný narodeninový ples školy. Riaditeľ školy Richard Szőllös vyjadril poďakovanie
tým, ktorí pomohli materiálne i finančne zabezpečiť priebeh týchto osláv.
25. novembra riaditeľstvo ZUŠ v Rožňave v rámci výchovného jazzového koncertu
zorganizovalo stretnutie s Arpádom Farkašom a so žiakmi ZUŠ.
60. výročie svojho vzniku dňa 25. novembra v divadelnej sále OKC oslávila Stredná
zdravotnícka škola v Rožňave. Na tejto slávnostnej udalosti okrem súčasných a bývalých
zamestnancov sa zúčastnili viaceré známe osobnosti z verejného života a z oblasti
zdravotníctva. Pri tejto príležitosti vydali aj Pamätnicu, ktorá zachytáva históriu školy od jej
vzniku až po dnes. Súčasní študenti tejto školy pre túto slávnostnú udalosť pripravili aj krátke
divadelné predstavenie.
Dňa 30. novembra v priestoroch MŠ na Ulici E. Rótha sa konal projekt s názvom
Materská škola budúcnosti. V rámci tohto projektu sa uskutočnil odborný workshop
„Integrácia digitálnych technológií do každodenných aktivít detí predškolského veku“,
ktorého sa zúčastnili učiteľky MŠ z rožňavského regiónu.
V materskej škole na Ulici kyjevskej 5. decembra sa uskutočnila prvá časť projektu
s názvom "Deti a rodičia proti obezite“ v podobe športového dopoludnia.
Spojená škola na Ulici J. A. Komenského dňa 8. decembra organizovala celoškolskú
akciu s názvom Škola s výhľadom. Žiaci sa mohli zúčastniť viacerých súťaží súvisiacich
s čítaním kníh, výtvarného umenia, športových hier, šachu a zumby.
14. decembra sa konal Deň otvorených dverí v ZŠ na Ulici pionierov.
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15. decembra sa konala narodeninová oslava ZŠ na Ulici zlatej.

Ekonomika – infraštruktúra – životné prostredie
Globálne možno povedať, že aj v roku 2011 pretrvával trend spomaľovania rastu
ekonomiky vo svete, v Európe ako aj na Slovensku. Dôsledkami boli najmä rastúca
nezamestnanosť, ale aj pretrvávajúca dlhová kríza niektorých štátov v eurozóne. Hrubý
domáci produkt – HDP Slovenska vzrástol v tomto roku o 3,3 %, kým v roku 2010 to bol
vzrast o 4,2 %. Hlavný zdrojom rastu HDP na Slovensku naďalej ostáva čistý vývoz – export
do zahraničia.
Napriek nepriaznivému vývoju ekonomiky, ako v zahraničí tak i na Slovensku, sa
Mestu Rožňava počas roka 2011 podarilo schváliť jej rozpočet, začať alebo ukončiť niektoré
projekty ohľadom vybudovania resp. rekonštruovania miestnej infraštruktúry.
Rozpočet mesta bol schválený na zasadnutí MZ dňa 13. júna. Rozpočet bol prijatý
ako vyrovnaný, v ktorom sa počítalo aj s príjmami z predaja prebytočného majetku mesta.
Počas roka sa rozpočet mesta menili dvakrát a to 27. októbra a 15. decembra.
Rozpočet mesta Rožňava na rok 2011
Celkové príjmy 2011 v €

18 947 949

Celkové výdavky 2011 v €

18 947 949

V priebehu mesiaca január z podnetu študentskej samosprávy a OZ Život je pes
uskutočnili zber podpisov na zriadenie psieho útulku v Rožňave.
Od 16. februára do 28. februára mesto Rožňava v spolupráci s firmou Brantner
organizovali akciu s názvom zber papiera na území mesta. Tí, ktorí sa zapojili do tejto akcie
boli aj odmenení – za 6 kg papiera dostali jeden kotúč toaletného papiera.
Mestu Rožňava Úrad pre verejné obstarávanie dňa 18. februára vyrubilo svojim
rozhodnutím pokutu vo výške 266 829,73 eur za to, že pri uzavretí zmluvy na predmet
zákazky “nájomné byty 3 x 30 bytových jednotiek, Družba V. až VII., vrátane technickej
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vybavenosti” nedodržalo jednu z podmienok zákona o verejnom obstarávaní. Mesto Rožňava
napadlo rozhodnutie úradu na správnom súde, právne zastúpenie prevzala na základe
poslancami schválenej zmluvy advokátska kancelária JUDr. Jána Čarnogurského.
16. apríla v dopoludňajších hodinách Mesto Rožňava organizovalo, tak ako po minulé
roky, tzv. jarné upratovanie. V spoločných priestoroch bytoviek a ich bezprostrednom okolí si
vlastníci, resp. nájomníci bytov robili poriadok. Podľa potreby pristavila veľkokapacitné
kontajnery firma Brantner.
16. mája poslanci MZ na svojom rokovaní sa rozhodli 3/5 väčšinou všetkých
poslancov o predaji menšinového podielu mesta v spoločnosti TEKO-R majoritnému
vlastníkovi STEFE.SK.
20. mája v popoludňajších hodinách v rámci Dňa centier voľného času SR, bola na
nádvorí radnice v Rožňave slávnostne otvorená Zóna M, ktorá má byť vhodným miestom pre
stretávanie sa mládeže a pre prezentáciu rôznych aktivít určených predovšetkým pre vekovú
kategóriu stredoškolákov a vysokoškolákov. Na otváracej slávnosti sa zúčastnil viceprimátor
mesta Pavol Burdiga, ktorý prečítal slávnostný príhovor.
9. septembra sa v priestoroch kongresovej sále radnice konala konferencia o trvalo
udržateľnom rozvoji, ktorá mala názov Turizmus – Mládež – Budúcnosť a Trvalo udržateľný
rozvoj Gemersko – turnianskeho regiónu. Na tejto konferencii vystúpili odborníci z oblasti
cestovného ruchu zo Slovenska a Maďarska.
Dňa 9. septembra bola ukončená stavba nájomných bytov Družba V. – VII. tým, že
boli skolaudované.
10. septembra na sídlisku Juh za účasti primátora mesta Rožňava MUDr. Vladislava
Laciaka odovzdala spoločnosť TEKO-R, spol. s.r.o. všetkým deťom nové originálne detské
ihrisko, ktoré výrazne zmenilo podobu starého, pôvodného. Počas tohto predpoludnia sa deti
tešili nielen z jednotlivých atrakcií ihriska, ale i z malých darčekov, ktoré im venovala
spoločnosť TEKO-R. Vhodným spestrením podujatia bolo aj vystúpenie hercov mestského
divadla Actores, ktorí prišli medzi deti priamo na ihrisko. Na slávnostnom otvorení detského
ihriska sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia samosprávy mesta.
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Počas októbra došlo k ukončeniu stavby viacúčelového ihriska s umelým povrchom
na sídlisku Juh.
7. októbra pri nových nájomných bytoch Družba V. – VII. boli kolaudované
inžinierske siete vrátane miestnej komunikácie.
25. októbra sa uskutočnila konferencia pod názvom „Organizácia destinačného
manažmentu v Rožňave a Slovenskom krase“ v kongresovom centre na Námestí baníkov.
Cieľom konferencie bolo pripraviť sa na aplikáciu schváleného Zákona o podpore cestovného
ruchu.
25. októbra v hoteli Medišport sa konal odborný seminár s názvom NATURA 2000 –
súčasť krajiny v Košickom kraji v organizácii Slovenskej agentúry životného prostredia.
Seminár bol určený nielen pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy, ale aj pre záujmové
skupiny pôsobiace v oblasti životného prostredia a ochrany prírody, ďalej pre neziskové
organizácie a širokú verejnosť nevynímajúc.
V priebehu mesiaca november sa začala výstavba oplotenia areálu a kotercov pre
psov na Rožňavskej Bani v budove bývalej trafostanice, kde má byť postavený útulok pre psy
a opustené zvieratá.
Dňa 2. novembra v priestoroch historickej radnice na Námestí baníkov v kancelárii
primátora mesta došlo k slávnostnému odovzdaniu staveniska projektu "Rekonštrukcia
Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave" od primátora mesta pre konateľov a
zástupcov Inžinierskych stavieb a.s. a firmy J. P. – STAV spol. s.r.o. Na odovzdaní projektu
sa zúčastnili aj zástupcovia miestnej samosprávy. Na základe schváleného harmonogramu
výstavby sa so stavebnými prácami začne v mesiaci marec 2012.
25. novembra bola slávnostne skolaudovaná a ukončená investičná akcia mesta
Rožňava – Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy ak. J. Hronca na sídlisku Juh v
Rožňave. Pred budovou ZŠ na Zakarpatskej ulici v Rožňave oficiálnym prestrihnutím pásky
odovzdal investor stavby mesto Rožňava a dodávateľ firma J.P. – STAV spol. s.r.o. Rožňava
zmodernizované priestory školy jej riaditeľovi RNDr. Jánovi Džubákovi. Na slávnostnej
kolaudácii

predstavitelia

rožňavskej

samosprávy
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ako

aj

zástupca

Ministerstva

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Realizácia celého projektu rekonštrukcie trvala 16
mesiacov.
2. decembra došlo k odovzdaniu staveniska v areáli futbalového štadióna, kde sa má
začať s opravou strechy hlavnej tribúny štadióna, ktorú v lete minulého roku zničila silná
búrka.
Počas mesiaca december bola zahájená výstavba distribučného plynovodu, ktorej
investorom bolo Mesto Rožňava. Táto výstavba bola zakotvená v projekte s názvom Dodatok
„Nová IBV areál Tehelne Rožňava” – (zámoček).
Dňa 14. decembra

sa v mestskej časti Rožňavská baňa uskutočnilo slávnostné

otvorenie stavby "Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava, mestská časť Nadabula a
Rožňavská Baňa", ktorý bol financovaný z nenávratného finančného príspevku Európskej
únie. Na tomto slávnostnom otvorení sa zúčastnili predstavitelia Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Košického samosprávneho kraja, ako aj zástupcovia
rožňavskej samosprávy.

Cirkevný život
Koncom mesiaca január sa na území mesta Rožňava v spoluorganizácii troch
miestnych cirkevných zborov – rímskokatolíckeho, evanjelického a reformovaného konal už
v poradí 6. ročník Ekumenických modlitebných dní.
V priestoroch MO Csemadoku 28. januára sa konala neobvyklá náboženská
prednáška na tému „Vernosť”, ktorú prezentoval bývalý biskup slovenskej reformovanej
cirkvi na Slovensku ThDr. Géza Erdélyi. Na tejto prednáške sa zúčastnili okrem členov
reformovaného cirkevného zboru aj veriaci z iných cirkevných zborov.
5. februára počas Dní mesta Rožňava 2011 sa konali Ekumenické bohoslužby
v katedrále Nanebovzatia Panny Márie.
8. februára Apoštolská cirkev v Rožňave v sále MsÚ organizovala podujatie
pod názvom „ Národný týždeň manželstva ”.
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21. apríla na „Zelený štvrtok” veriaci z rímskokatolíckeho cirkevného zboru sa zišli v
rožňavskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie, kde sa konala svätá omša na pamiatku
ustanovenia Sviatosti Oltárnej a Poslednej večere Ježiša so svojimi učeníkmi.
Dňa 1. mája Rímskokatolícke biskupstvo a Rímskokatolícky cirkevný zbor v Rožňave
v rámci svätej omše spomínali na život a pracovnú činnosť pápeža Jána Pavla II., ktorý v roku
2003 navštívil Rožňavu.
V dňoch 20. a 21. mája členovia reformovaného cirkevného zboru v Rožňave spolu
so žiakmi ZŠ reformovanej cirkvi sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít s názvom
„ Szeretethíd 2011 ” - „ Most lásky 2011 ”. Počas týchto dní všetci zúčastnení na týchto
aktivitách čistili od odpadkov vybrané lokality v našom meste. Túto aktivitu podporovali aj
Technické služby mesta Rožňava.
5. júla sa konala spomienková slávnosť pred Biskupským palácom na Námestí
baníkov v Rožňave pri príležitosti 1148. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Organizátormi

tejto

slávnosti

boli

Rímskokatolícka

cirkev

Biskupstvo

Rožňava,

Rímskokatolícka cirkev farnosť Rožňava, Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania
na Slovensku Rožňava a MO Matice slovenskej Rožňava.
V raných hodinách dňa 27. augusta počas 4. stretnutia banských miest a obcí
Slovenska sa konali Ekumenické bohoslužby v katedrále Nanebovzatia Panny Márie.
3. decembra sa konalo podujatie pod názvom „Adventná Rodina s Kristom”, na
Farskom úrade Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Rožňave.

Počasie a mimoriadne udalosti
Počasie v tomto roku môžeme charakterizovať ako suché s menším počtom zrážok.
15. januára v popoludňajších hodinách bol na oblohe nad Rožňavou viditeľný
nezvyčajný prírodný úkaz v podobe dúhy. Zvláštne bolo však to, že tento jav sa objavil
v najchladnejšom mesiaci roka. Posledný februárový víkend bolo krásne slnečné počasie.
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Tretí marcový týždeň počas neustáleho dažďa a topiaceho sa snehu, mal za následok
zvýšenú hladinu riek na východnom Slovensku. Na niektorých miestach na Slovensku SHMU
vydal tretí stupeň výstrahy pred povodňami. Koncom marca maximálna teplota vzduchu
dosahovala 13 až 20 °C. Začiatkom apríla na Slovensku vyčíňal extrémne silný vietor, ktorý
na niektorých miestach dosahoval rýchlosť 100 km/h. V dôsledku toho vo všetkých horských
oblastiach bol vyhlásený tretí stupeň výstrahy. Počas mája maximálna teplota vzduchu sa
pohybovala od 19 °C do 32 °C.
Počas júna bola vydaná aj výstraha 1. stupňa pred povodňami z búrok na území
Slovenska. 24. júna sa cez územie východného Slovenska prehnala silná búrka. Na
niekoľkých miestach, prietrž mračien spolu s krupobitím spôsobili značné škody. 10. júla
maximálna teplota vzduchu dosahovala 33 až 35 °C . 8. augusta počas celého dňa SHMU
vydalo výstrahu druhého stupňa pred búrkami, ktoré boli spojené s prívalovými dažďami
a nárazmi vetra. Od začiatku augusta až po začiatok októbra bolo počasie bez zrážok a ku
koncu roka sa už len zriedka vyskytli zrážky v podobe dažďa. Koncom augusta bola vydaná
výstraha druhého stupňa od SHMU, pretože maximálne teploty vzduchu dosahovali 34 až
37° C. V dôsledku extrémnych horúčav vznikla silná búrka s krupobitím, prehnala sa
severnou časťou rožňavského okresu. Menšie krúpy padali aj v Rožňave.
V septembri sa maximálna teplota vzduchu pohybovala od 23 °C do 33 °C.
Začiatkom októbra vo vysokohorských oblastiach na Slovensku napadla výdatná vrstva
snehu. Začiatkom novembra maximálna teplota vzduchu vystúpila aj na 24 °C a ku koncu
mesiaca klesla na 3 °C. Počas mesiaca december priemerná teplota vzduchu bola 5 °C.
8. júna pri úniku bezfarebného plynu – čpavku v športovom areáli na zimnom
štadióne v Rožňave museli zasahovať hasiči. Prostredie okolo štadióna hasiči zabezpečili,
počas úniku čpavku žiadnu osobu nemuseli hospitalizovať.
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Mestská polícia
V roku 2011 Mestská polícia v Rožňave kládla dôraz na kontrolu dodržiavania
verejného poriadku v meste, kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava
a na požiadavky občanov mesta. V rámci svojich možností a právomocí popri svojej bežnej
činnosti kládla dôraz aj na riešenie podnetov zo strany občanov, primátora, poslancov MZ,
inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta.
Mestská polícia v Rožňave využíva na svoju činnosť aj mestský kamerový systém
(MKS). Zábery MKS Mestská polícia v Rožňave v sledovanom období využila pri
odhaľovaní zadokumentovaní 492 prípadov spáchania priestupkov. Zábery kamerového
monitorovacieho systému boli v roku 2011 poskytnuté v súčinnosti príslušníkom Kriminálnej
polície a príslušníkom Odboru skráteného vyšetrovania v Rožňave pri odhaľovaní trestnej
činnosti v 26 prípadoch.
Naďalej problémom v meste ostalo požívanie alkoholických nápojov mladistvými. Z
tohto dôvodu sa dlhodobo vykonávali námatkové kontroly požívania alkoholu u tejto vekovej
skupiny ako aj celoplošné plánované súčinnostné akcie s policajným zborom, pracovníkmi
ÚPSVaR Rožňava na území celého mesta v reštauračných zariadeniach, baroch a
pohostinstvách. Mestská polícia v Rožňave vykonávala

pravidelné námatkové kontroly

dodržiavania otváracích a zatváracích hodín prevádzok (pohostinstvá, bary). Za sledované
obdobie MP vykonala 91 kontrol v týchto prevádzkach.
Pre potreby Kriminálnej polície sa v rámci spolupráce vykonávali pravidelné
monitorovania priestranstva najmä pred Colors klubom na Ul. Šafárikovej ako aj ostatných
barov na samotnej celej Ul. Šafárikovej. Toto monitorovanie sa vykonávalo najmä v piatok v
nočných hodinách, kedy pravidelne dochádzalo k šarvátkam a bitkám a inej kriminálnej
činnosti. Od 1. júna boli posilnené aj nočné piatkové hliadky Mestskej polície v Rožňave
s ohľadom na výtržnosti pred týmito pohostinskými zariadeniami a barmi.
Mestská polícia v sledovanom období použila aj donucovacie prostriedky, v jednom
prípade, keď osoba neuposlúchla výzvu a kládla aktívny odpor.
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Mestská polícia počas roka musela zintenzívniť aj kontrolu porušovania VZN mesta o
ochrane verejného poriadku v oblasti porušovania povinností chovateľov psov na verejných
priestranstvách z dôvodu nedisciplinovanosti niektorých psíčkarov v meste.
Zo správy o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2011 vyplýva, že v meste
jedným z akútnych problémov je aj zlá dopravná situácia mesta. Kvôli tomu, že vzrástol počet
motorových vozidiel je málo parkovacích miest na území mesta najmä na sídliskách i napriek
vybudovaniu niekoľko nových parkovacích miest.
V roku 2011 bola zaznamenaná súčinnosť s OO PZ SR Rožňava, ODI PZ SR
Rožňava a OR PZ SR Rožňava v celkovom počte 63 súčinnostných akcií, z toho boli 4
celoplošné akcie. Príslušníci Mestskej polície v Rožňave v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ
SR Rožňava a pracovníkmi ÚPSVaR Rožňava vykonali v sledovanom období štyri celoplošné
súčinnostné akcie, zamerané na kontrolu záškoláctva, podávania alkoholických nápojov
mladistvým osobám a prejavom extrémizmu podľa „Projektu kontrol záškoláctva, podávania
alkoholických nápojov mladistvým osobám a prejavom extrémizmu na území Mesta
Rožňava“. Počas sledovaného obdobia príslušníci Mestskej polície v Rožňave spolupracovali
aj s príslušníkmi Colnej správy SR, s príslušníkmi mestských polícií iných miest a obcí ako aj
zo zamestnancami mestských, štátnych, súdnych a súkromných inštitúcií a organizácií.
Druh priestupku

Počet

riešených

priestupkov

príslušníkmi MP v roku 2011 - spolu
Dopravný priestupok

843

Parkovanie bez platnej karty

377

Povinnosti chovateľov psov – VZN

32

o ochrane verejného poriadku
Nočný kľud - VZN o ochrane verejného

32

poriadku
Ochrana nefajčiarov - VZN o ochrane

66

verejného poriadku
Zákaz požívania alkoholických nápojov -

66

VZN o ochrane verejného poriadku
VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty

466

a poriadku v meste
VZN o podmienkach predaja výrobkov

24

na trhových miestach
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VZN o vylepovaní plagátov

3

VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť

6

taxislužby na území mesta
Priestupok

na

úseku

ochrany

pred

3

alkoholizmom
Priestupok proti verejnému poriadku

32

Priestupky spolu

1950

V oblasti priestupkov dochádza ku kladným ukazovateľom, pretože ich počet
v posledných rokoch postupne ubúda. V porovnaní s rokom 2010 najmä kvôli preventívnemu
účinku mestského kamerového systému (MKS) došlo k poklesu priestupkov celkovo o 1310,
z toho u dopravných priestupkov o 704.

Požiare
V roku 2011 zasahovali hasiči Okresného hasičského a záchranného zboru v Rožňave
pri 55 požiaroch, pri ktorých výška priamych škôd činila 15 180 eur. Včasným zásahom boli
uchránené hodnoty vo výške 943 160 eur. Pri požiaroch sa jedna osoba zranila ľahko.
K usmrteniu osôb v dôsledku požiarov našťastie nedošlo.
V porovnaní s rokom 2010 sa požiarovosť vyvíjala menej priaznivo. Došlo k zvýšeniu
počtu požiarov o 8, priame škody boli vyššie až o 7815.- € a uchránené hodnoty boli taktiež
vyššie o 675 330.- €. V roku 2010 bola jedna osoba ťažko zranená a v sledovanom roku je
jedna osoba ľahko zranená.

Záver roku 2011
Rožňavčania a návštevníci mesta sa už tradične na Silvestra dňa 31. decembra lúčili so
starým rokom na Námestí baníkov. Tridsať minút pred polnocou bol na Strážnej veži
premietnutý krátky film RVTV o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa udiali v meste v roku
2011.

Csaba Šimon, v.r. – kronikár mesta
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