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 Mesto Rožňava už tradične privítalo nový rok 2012 na Námestí baníkov. O polnoci 

zaznel slávnostný prípitok primátora a štátna hymna Slovenskej republiky. K oslavám nového 

roka nechýbal ani slávnostný ohňostroj, ktorý trval zhruba 20 minút. Oproti minulým rokom 

sa žiadny kultúrny program nekonal. 

 

Obyvateľstvo a demografický vývoj 

 

Prvým Rožňavčanom narodeným v roku 2012 je Alex Szűcs.  Narodil sa 2. januára 

v rožňavskej nemocnici sv. Barbory.  Malému Alexovi a  jeho rodičom prišli zablahoželať   

 primátor MUDr. Vladislav Laciak a členovia Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom 

úrade v Rožňave.  

 

Kaleidoskop udalostí 

 

 7. január 

Konal sa 34. ročník Novoročného výstupu na Volovec. Toto podujatie zorganizovali Klub 

slovenských turistov Volovec Rožňava, obec Čučma a mesto Rožňava. Na výstupe sa 

zúčastnilo zhruba 800 turistov z domova, ale aj zo zahraničia. 

 

 19. január 

 Uplynulo šesť 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. Túto smutnú udalosť si na miestnom cintoríne pripomenulo vedenie mesta 

spolu s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky z Rožňavy. 

 

 23. január 

Konali sa spomienkové oslavy 67. výročia oslobodenia mesta Rožňava, ktoré si na Námestí 

baníkov v Rožňave pripomenuli zástupcovia mesta spolu s občanmi a žiakmi rožňavských 

základných škôl. 

  

 25. január 

Mesto Rožňava navštívil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. 

 



 Od 1. marca do 4. marca  

sa v maďarskej metropole Budapešti konal 35. ročník výstavy s názvom Utazás – Cestovanie. 

Tak ako aj po minulé roky, bol pripravený stánok pre mesto Rožňava ako súčasť prezentácie 

Slovenska. Naše mesto prezentovali zamestnanci mesta. V prvý deň výstavu navštívili 

primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak spolu s poslancom mestského zastupiteľstva Ing. 

Jánom Lachom. Táto výstava počas jej trvania prilákala viac ako 50 tisíc návštevníkov. 

 

            8. marec 

V západnej časti centra mesta sa začal realizovať projekt rekonštrukcie Námestia baníkov. 

Samotným stavebným prácam predchádzal rozsiahly archeologický výskum, ktorý vykonával 

Slovenský archeologický a historický inštitút Bratislava. 

 

 10. marec 

Na Slovensku sa uskutočnili už v poradí tretie predčasné parlamentné voľby. Aj v Rožňave 

boli otvorené volebné miestnosti. Spomedzi 26 politických strán a ich zástupcov si občania 

mesta mohli vybrať politickú stranu, resp. zástupcu strany v osemnástich volebných okrskoch. 

V meste k volebným urnám prišlo 7 513 voličov. Výsledky volieb 2012 do NR SR na území 

mesta: 

 

 

Politická strana alebo 
hnutie Počet platných hlasov v % 

1. Zelení 19 ( 0.25 % ) 

2. KDH 271 ( 3.66 %) 

3. SDĽ 13 ( 0.17 %) 

4. SNS 282 ( 3.88 %) 

5. OĽaNO 577 ( 7.80 %) 

6. SaS 431 ( 5.83 % ) 

7. PaS 19 ( 0.25 % ) 

8. NÁŠ KRAJ 16 ( 0.21 % ) 

9. SZ 22 ( 0.29 % ) 

10. ĽSNS 183 ( 2.47 %) 

11. SMER - SD 1963 ( 26.55 % ) 

12. Zmena zdola DÚ 122 ( 1.65 % ) 

13. NaS - ns 25 ( 0.33 % ) 

14. KSS 79 ( 1.06 % ) 

15. SRÚS 5 ( 0.06 %) 

16. MOST - HÍD 1837 ( 24.85 %) 

17. 99 % 174 ( 2.84 %) 

18. ĽS HZDS 107 ( 1.44 % ) 



19. + 1 HLAS 0 ( 0.00 % ) 

20. SF 20 ( 0.27 % ) 

21. Obyčajný ľudia 12 ( 0.16 % ) 

22. SDKÚ - DS 497 ( 6.72 % ) 

23. SOSKA 7 ( 0.09 % ) 

24. SMK - MKP 594 ( 8.03 %) 

25. SSS - NM 105 ( 1.42 %) 

26. SZŠ 12 ( 0.16 % ) 

 

           19. apríl 

Archeologický výskum, ktorý predchádzal rekonštrukcii Námestia baníkov, priniesol 

zaujímavý objav – priekopu, ktorá sa pravdepodobne datuje do 13. storočia, čo by znamenalo 

prepísanie histórie mesta. Realizátor rekonštrukcie Združenie Inžinierske stavby – J. P. Stav 

Rožňava doposiaľ odfrézoval asfalt s makadamovým podkladom. Obnažili sa elektrické 

a telekomunikačné káble pre zistenie ich stavu, čo je dôležité pre stavebné práce. Vyrúbaných 

bolo 15 stromov, ktoré budú nahradené javorom mliečnym v počte13 stromov. 

 

          3. august 

Stavebné práce na Námestí baníkov napredujú aj v letnom období. Pri rekonštrukcii je 

potrebné napojiť nadzemný hydrant, inštalovať káblové vedenia a rekonštruovať chodníky 

v smere od prevádzky Garant. 

 

         23. november 

Pri rekonštrukčných a stavebných prácach pri prevládajúcom daždivom počasí sa vyskytli 

problémy s ukladaním zámkovej dlažby, pretože škárovací piesok upadával, strácal sa, bolo 

potrebné pravidelné pieskovanie. Skúška nového verejného osvetlenia prebehla v poriadku. 

 

 

Kultúrne a spoločenské udalosti 

 

 14. január 

V divadelnej sále OKC pred vypredanou kulisou sa konal Novoročný koncert s názvom 

ABBA World Revival.  

 

 

 



 23. január 

Domov sociálnych služieb Amália v Rožňave, Základná umelecká škola v Rožňave a mesto 

Rožňava pripravili pri príležitosti začiatku čínskeho roku vodného draka program pod názvom 

„ Drakiáda ”, ktorý sa konal na Námestí baníkov. Žiaci z rožňavských základných škôl, ako aj 

všetci prítomní, mali možnosť vychutnať si orientálne tance či ukážky bojových umení. 

Severnou časťou námestia potom prešiel sprievod v dračích maskách na čele s čínskym 

drakom. 

 

 4. február 

V priestoroch OKC sa konal 4. reprezentačný ples mesta Rožňava a Združenia miest a obcí 

Horného Gemera. O zábavu na plese sa postarali hudobníci zo skupiny Cigánsky diabli, 

umelecké duo Aratron Aspis a akrobaticko – tanečné zoskupenie Vertigo. 

 

 5. február 

Centrum voľného času v Rožňave organizovalo na zimnom štadióne detský karneval na ľade. 

Podujatie sa začalo prehliadkou masiek a pokračovalo zábavno – športovými súťažami na 

ľade. 

 

6. február   

Do MŠ Vajanského v Rožňave zavítalo divadlo Actores s predstavením „ANGLICKÝ 

KARNEVAL“. Divadlo sa predstavilo v slovensko-anglickom jazyku, pričom sa deti 

oboznámili s novými anglickými slovíčkami. 

 

 

 5. marec  

V priestoroch Zóny M sa konalo vyhodnotenie fotografickej súťaže s témou zima. Porota si 

vybrala ako víťaznú fotografiu od Barbory Kriakovej, študentky Gymnázia P. J. Šafárika 

v Rožňave.   

 

            27. marec  

V priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave sa konalo podujatie pod 

názvom ,,Na túto knihu nikdy nezabudnem“, kde známe osobnosti z regiónu predčítavali 

deťom knihy.   

 



            28. marec  

V spoločenskej sále Mestského úradu mesto Rožňava organizovalo oslavy pri príležitosti Dňa 

učiteľov. Podujatia sa zúčastnili pozvaní zástupcovia rožňavských škôl a učitelia, ktorí už 

dosiahli dôchodkový vek. Zástupcovia mesta odovzdali učiteľom pamätné listy a červené 

ruže, ktoré symbolizovali poďakovanie za ich prácu. V programe vystúpili deti z materských 

škôl, žiaci zo Základnej umeleckej školy hrou na flaute a gitare a tanečníci z klubu mladých 

Zóna M v Rožňave. 

 

           30. - 31. marec 

V severnej časti Námestia baníkov  sa konalo podujatie pod názvom „Veľká noc na námestí“, 

ktoré organizovalo mesto Rožňava a Združenie gemerských remeselníkov. Návštevníci 

podujatia si mohli vymaľovať svoju vlastnú kraslicu, či  vyskúšať prácu kováča v uličke 

remesiel, pozrieť a kúpiť si ručne vyrezávané drevené hračky,  potreby do domácnosti a iné 

tradičné ľudové výrobky. V sprievodnom kultúrnom programe vystúpila tanečná skupina 

Murda East, spevácka skupina Dubina a tanečná skupina Haviarik. Všetky účinkujúce 

skupiny pochádzajú z Rožňavy. 

 

          20. apríl  

O 20.02 hod. sa symbol mesta, Strážna veža rozsvietila namodro, čím sa mesto pripojilo 

k celosvetovej iniciatíve Light in up blue. Tento deň je Svetovým dňom informovanosti 

o autizme, kedy sa rozsvietia historické skvosty a pamätihodnosti v mnohých krajinách sveta 

na modro.  

 

          4. - 5. apríl  

V priestoroch Zóny M sa uskutočnili  Veľkonočné tvorivé dielne. Študentky gymnázia 

Veronika Vávrová a Patrícia Hlbocká, ktoré naučili žiakov základných škôl rôzne techniky 

zdobenia kraslíc, vytvárať ozdoby zo slaného cesta, jarné ikebany, ktorými si vyzdobili svoje 

školské triedy. Pomáhali im Stanislava Gubeková a František Petr v rámci svojej 

absolventskej praxe a vysokoškoláčka Miroslava Annová, ktorá predvádzala ikebany. 

 

          13. apríl  

Na mestskej radnici sa uskutočnila okresná súťaž detského folklóru pod názvom,, 

U Havranky hrať budú...“. Organizátormi boli GOS, mesto Rožňava a Dom Matice slovenskej 

v Rožňave. Súťažilo 85 detí z okresu v štyroch kategóriách- speváci sólisti a duá, sólisti 



inštrumentalisti, ľudové hudby a spevácke skupiny. V skupine sólisti speváci  a sólisti  

inštrumentalisti postúpila Martina Zagibová, v skupine ľudové hudby Lúčka a v skupine 

spevácke skupiny Stromíš.   

 

          14. apríl 

Približne 50 účastníkov strávilo sobotné dopoludnie čistením brehov rieky Slaná od klziska 

po Indiánske jazero. Podujatie organizovali: OZ Com. Unity, SRZ Rožňava a aktivační 

pracovníci mesta. 

V galérii Gemerského osvetového strediska sa konal 16. ročník krajskej súťažnej prehliadky 

amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2012. V najstaršej celoslovenskej súťaži postúpilo do 

krajského kola 37 filmov. Z nášho regiónu postúpil Vladimír Kóňa s dokumentárnym filmom 

o Silickej ľadnici a Alexandra Borzy s hraným filmom Stres. 

 

          3. máj 

Pred budovou mestského úradu sa na krátku chvíľu zdržala Olympijská štafeta, ktorá 

prechádzala naprieč Slovenskom. Po pridaní stuhy vo farbách mesta pokračovala olympijská 

pochodeň na ďalšiu púť po slovenských mestách. 

 

          4. máj 

V Gemerskej knižnici P. Dobšinského slávnostne otvorili výstavu obrazov mladej výtvarníčky 

Silvie Ujházy s názvom ,,Moje drobné dielka“, ktorá trvala do 30. mája. 

 

          9. máj 

Pri príležitosti Dňa Európy sa na Námestí baníkov konalo podujatie Žlté ruže. Pracovníčky 

informačného centra EUROPE DIRECT rozdávali všetkým okoloidúcim žlté ruže ako symbol 

priateľstva medzi národmi spojenými v EÚ. 

 

        10. - 11. máj  

V priestoroch Zóny M sa konali tvorivé dielne. Pri príležitosti Dňa matiek si žiaci základných 

škôl mohli vlastnoručne vyrobiť darček pre svoje mamy. 

  

       16. máj  

V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského sa konal medzinárodný projekt Noc literatúry 2012. 

Milovníci krásnej literatúry si vypočuli úryvky z kníh Harryho Mulischa, Philipa Pullmana, 



Silwie Chutnik, Moniky Kompaníkovej a Pavla „ Hiraxa“ Baričáka. Predčítavali Peter Gallo, 

referent MsÚ, Petra Annová, pracovníčka Zóny M, Henrieta Farkašová, víťazka Svetového 

pohára v zjazdovom lyžovaní a študent Petr František. 

 

23. máj 

V Mestskom divadle Actores sa uskutočnil 9. ročník dramatickej tvorivosti klientov domovov 

sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Na festivale s názvom Most úsmevov 

súťažilo 12 kolektívov. 

 

31. máj 

V Gemerskej knižnici P. Dobšinského sa konal piaty ročník detského čitateľského maratónu  

„Čítajme  si“.  Žiaci základných škôl sa striedali pri čítaní knihy„ Naša mama je bosorka“ od 

spisovateľky Gabriely Futovej. Krstnou mamou projektu je spisovateľka Oľga Feldeková, 

jeho cieľom bolo zapojiť do klasického čítania čo najväčší počet detí. 

 

7. jún 

Na Námestí baníkov v Rožňave sa konali oslavy Medzinárodného dňa detí.  Približne 400 

žiakov materských a základných škôl si zmerali sily v netradičných športových súťažiach 

a zasúťažili si vo vedomostnom kvíze. Všetky deti dostali na záver osláv svojho dňa sladkú 

odmenu. 

 

            13. jún 

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych 

služieb v Rožňave zorganizovalo pre svojich klientov, ktorí za uplynulých šesť mesiacov 

oslávilo okrúhle životné jubileum slávnostné predpoludnie. Prednostka MsÚ, p. Darina 

Repaská spolu s viceprimátorom, p. Pavlom Burdigom odovzdali oslávencom pamätné listy 

a kvety. 

Jubilantom sa prihovorila aj riaditeľka SUBSIDIA, Ing. Mária Wernerová. Darom pre 

seniorov bolo tiež  pásmo poézie, folklóru a vystúpenie kapely ARITHMICA, ktorej členmi 

sú zamestnanci SUBSIDIA. 

 

          

 

 



            23. jún 

Konalo sa slávnostné otvorenie letného  kúpaliska. Jeho návštevníci symbolickým 

hromadným skokom do bazéna začali letnú sezónu. Klub mladých Zóna M pripravili 

návštevníkom na letné mesiace novinku, animačné programy pre návštevníkov. 

 

           5. júl  

pri príležitosti 110. výročia úmrtia Františky Andrássyovej, manželky grófa Dionýza 

Andrássyho, pripravilo Turistické informačné centrum netradičnú večernú prehliadku mesta - 

rande s grófkou. Účastníkov podujatia privítala dobová hudba v podaní Duo Moderno Artico 

a v sprievode grófskeho páru sa vydali na prechádzku po celom starom meste so zastávkami 

pri pamiatkach spojených s rodom Andrássyovcov. 

 

            13. júl 

Klub mladých Zóna M a Klub dôchodcov spustili realizáciu projektu „ Dva svety“. Počas 

piatich mesiacov trvania projektu sa budú môcť mladí ľudia naučiť od seniorov zručnostiam 

na kurze záhradkárstva, pečenia, háčkovania, a naopak, mladí zas pomôžu seniorom sa 

zorientovať v technických vymoženostiach, napr. prácu so sociálnymi sieťami. 

 

            25. august  

Uskutočnila sa premiéra Mestského divadla Actores: The Family Band Wagon, ktorá sa 

konala v Irish pube. Komické divadelné a hudobné pouličné predstavenie malo v zaplnenom 

pube mimoriadny úspech. 

 

            29. august  

Na Námestí baníkov sa konali spomienkové oslavy pri príležitosti 68. výročia Slovenského 

národného povstania. 

 

            7. - 15. september  

Po prvýkrát sa v tomto termíne konali Dni mesta spojené s Rožňavským jarmokom.  

 

            7. september 

Dni mesta sa začali slávnostným odhalením pamätnej tabule Dr. Sándora Markóa, 

rožňavského kráľovského verejného notára v Rákocziho dome. V priestoroch radnice na 

Námestí baníkov sa konala slávnostná vernisáž pamätnej výstavy venovanej Dr. Sándorovi 



Markóovi. Nasledovalo podpísanie memoranda medzi Notárskymi komorami Slovenskej 

republiky a Maďarskej republiky za účasti predstaviteľov oboch komôr, zástupcu primátora 

mesta Pavla Burdigu a prednostky mestského úradu Dariny Repaskej. Vo večerných hodinách 

sa uskutočnilo divadelné predstavenie Cesta ku vdovstvu od autora Ferencza Szécsiho, ktoré 

uviedol Divadelný súbor maďarských notárov. 

 

              12. september  

V historickej radnici sa krstila nová kniha o našom meste s názvom „Rožňava a okolie.“ 

Autorka textu Mgr. Edita Kušnierová spolu s p. prednostkou Darinou Repaskou pokrstili 

publikáciu  modro-žltými lupienkami ruží. Knihu vydalo vydavateľstvo JES SK s.r.o. 

s podporou Ministerstva kultúry SR. 

 

               13. – 15. september  

V rámci Dní mesta sa konal tradičný jarmok. Z dôvodu rekonštrukcie Námestia baníkov sa 

realizoval na sídlisku Juh.  

Vo štvrtok 13. septembra na otvorení vystúpili FS Haviarik, mládežnícky dychový orchester 

Fanfár z partnerského mesta Szerencs a hudobná skupina Valentína Čekovského Clakson. 

V piatok 14. septembra sa v dennom  programe prezentovali základné školy na území mesta, 

v popoludňajších hodinách sa súťažilo o najsilnejšieho muža jarmoku, program pokračoval 

koncertmi hudobných skupín Renaissense, Graceful a AC/DC Revival. Podvečer sa 

odovzdávali ocenenia najúspešnejším športovcom mesta. Večernú atmosféru spestrila zábava 

prostredníctvom koncertu Retro Music Band a pokračovala s formáciu HUFU a skupinou All 

Devils. 

Sobota 15. septembra patrila športu, v multifunkčnej telocvični sa konal medzinárodný 

basketbalový turnaj žien o Pohár primátora mesta. 

Oslavy dní mesta vyvrcholili odovzdávaním najvyšších mestských ocenení. Zástupca 

primátora Pavol Burdiga odovzdal Cenu mesta Rožňava Baníckemu múzeu Rožňava pri 

príležitosti 110. výročia jeho vzniku, Základnej škole na Zlatej ulici pri príležitosti 50. výročia 

jej založenia a Ing. Ondrejovi Bolačekovi za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti zachovania 

baníckych tradícií, speleológie, múzejníctva a ochrany prírody. Cenu primátora získal Milan 

Tkáčik  a Juraj Lörinčík za 3. miesto na súťaži Genius Olympiad v Oswegu v USA a za 

úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava. 

 

 



                 5. október  

Pri príležitosti 90. výročia vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej v Rožňave prijal 

zástupca primátora Pavol Burdiga predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD. Na 

slávnostnom posedení sa zúčastnila aj Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice 

slovenskej v Rožňave. 

 

1. november  

Na mestskom cintoríne v Rožňave sa konal pietny akt k Pamiatke zosnulých. 

 

             5. november  

Vo  veľkej  sále Mestského úradu sa konala súťaž pod názvom: Euroscola: Quo vadis, 

Európa? - Kam kráčaš, Európa? Študenti strednej zdravotníckej školy si svoje vedomosti 

a zručnosti overili na wokshope, témou bol rok 2012- Európsky rok aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami. Pozvanie prijali poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. 

Monika Smolková a zástupca primátora mesta p. Pavol Burdiga. 

 

             20. november  

Seniori zariadenia Subsidium, ako aj členovia Klubu dôchodcov oslavovali svoje životné 

jubileá. Oslávencom blahoželal novozvolený primátor Pavol Burdiga. 

 

             22. november  

V kultúrnom centre sa po 17.-krát konalo benefičné podujatie Charitánia. Organizátori 

AMALIA DSS a združenie Milan Štefánik pripravili pestrý program, cieľom ktorého bolo 

prelomiť bariéry medzi chorými a zdravými a spojiť svet detí a dospelých. Moderátorom bol 

známy zabávač Andrej Bičan, vystúpili hendikepované deti, ktoré oslnili tanečno-športovým 

výkonom, zlatý Slávik Peter Czmorík, mladý talent Martin Harich, jazzový spevák Peter 

Armstrong Ondria, spevák a tanečník Zašo, spevák Lukáš Adamec s kapelou Siempre 

a hlavná tohtoročná hviezda, speváčka Katka Knechtová. 

 

              23. november 

Rožňavu navštívil maďarský veľvyslanec na Slovensku Csaba Balog. Na stretnutí 

s primátorom mesta Pavlom Burdigom sa zaujímal o problémy mesta, ako sú 

nezamestnanosť, chýbajúci veľkí investori, tiež o problematiku školstva v meste 

a rekonštrukciu námestia. 



 

               6. december 

Do mesta prišiel po roku Mikuláš. Po návšteve detí v materských školách, klientov DSS 

AMALIA, materského centra Meduška a Domu humanity G. Bergera na Námestí baníkov 

pred budovou historickej radnice za účasti niekoľko desiatok detí a dospelých zapálil svetlá 

na vianočnom stromčeku. 

 

              11. decembra  

Na Strednej zdravotníckej škole sa konala diskusia s veľvyslancom Rakúskej republiky, 

Josefom Markusom Wuketichom. Témou stretnutia Tak blízko, a predsa tak ďaleko, čo spája 

a rozdeľuje Rakúsko a Slovensko, bola diskusia o cudzom jazyku ako prostriedku na 

poznávanie kultúr národov, komunikácia o spoločných problémoch a hľadanie lepšej 

spoločnosti založenej na hodnotách vzdelania a ľudskosti. Organizátorom bola firma 

Sugarbooks a týždenník Slovak Spectator. 

 

               18. - 20. decembra  

Na Námestí baníkov sa konali Vianočné trhy, otvoril ich primátor mesta Pavol Burdiga 

s Detským folklórnym súborom Haviarik.  Združenie saleziánskej mládeže Domka pripravilo 

živý Betlehem. Počas troch dní trvania trhov bolo pre ich návštevníkov pripravených mnoho 

predajných stánkov, dvor remesiel s ručne vyrábanými výrobkami a tvorivé dielne tradičnej 

prípravy perníkov a vianočného stola. 

 

              23. december  

Primátor mesta Pavol Burdiga, zástupca primátora Ing. Ondrej Bolaček a tajomníčka Zboru 

pre občianske záležitosti Erika Švedová pozdravili dvoch najstarších občanov mesta Rožňava. 

Pani Júlia Štefanová a pán Jozef Hudák sa dožili krásnych 98 rokov. 

 

 

Školstvo a vzdelávanie 

 

 Od 15. januára  do 15. februára  

sa na území mesta začal zápis školopovinných detí do základných škôl.  

 

 



16. február 

V spoločenskej sále mestského úradu sa pre deti z MŠ na Ulici Ernesta Róhta konal detský 

karneval. 

 

 18. február  

Uskutočnil sa v poradí 10. ročník plesu MŠ z Ulice Kyjevskej. Na plese sa zúčastnila 

prednostka MsÚ Darina Repaská,  zamestnanci školského úradu a hostia z družobnej MŠ 

z Českého Tešína. 

 

 

Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

 

 19. január 

V priestoroch Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave sa konala burza práce, ktorá 

bola zameraná najmä pre uchádzačov o zamestnanie, pre dlhodobo nezamestnaných. 

 

4. december 

V priestoroch núdzového ubytovania pre  ľudí bez prístrešia prevzal primátor mesta Pavol 

Burdiga  od majiteľov firmy Dom služieb s.r.o., Attilu Ondreja a JUDr. Roberta Tutka dar, 

ktorý zakúpili pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. 

 

Šport 

 

25. - 27. január 

V talianskom stredisku Arta Terme sa uskutočnilo úvodné kolo Svetového pohára v 

zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých ľudí. V dvoch obrovských slalomoch Henrieta 

Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získali zlaté medaily a v obrovskom slalome sa 

takisto umiestnili na prvom mieste. Henrieta Farkašová úspešne reprezentuje Slovenskú 

republiku, ako aj mesto Rožňava. 

 

 12. január 

V priestoroch Zóny M sa konal prvý ročník stolnotenisového turnaja zamestnancov MsÚ o 

putovný pohár prednostky MsÚ.  Prvé miesto získal Július Repaszký z Odboru školstva, 

kultúry, mládeže a športu a ZPOZ.  



 

 11. február 

Rožňava sa stala hlavným mestom slovenského kickboxu, pretože sa uskutočnilo prvé kolo 

profesionálnej ligy pre bojovníkov podľa pravidiel K1 s názvom K1 Empress Liga. 

Moderátorom tohto podujatia bol známy slovenský športový komentátor Marcel Merčiak.  

 

              21. marec 

V kanadskom lyžiarskom stredisku Panorama sa víťazkou Svetového pohára v alpských 

lyžiarskych disciplínach zdravotne postihnutých športovcov stala Henrieta Farkašová so 

svojou navádzačkou Natáliou Šubrtovou. Stala sa tak držiteľkou Veľkého krištáľového 

glóbusu. 

 

   17. máj 

 AMALIA DSS zorganizovala v spolupráci so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád 

v Bratislave futbalový turnaj unifikovaných družstiev. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa 

zápasy odohrali v telocvični Obchodnej akadémie. Turnaj začal slávnostným výkopom Ing. 

Filipa Polláka, najlepšieho hráča MFK Rožňava. Prvý zápas odohrali dve mužstvá Spojenej 

školy internátnej, druhý zápas AMALIA-DSS a Jasanina DSS. Víťazmi sa stali všetci 

zúčastnení. Cieľom turnaja bolo poskytnúť hendikepovaným športovcom možnosť rozvíjať 

svoje schopnosti, sebavedomie, prežiť pocit spolupatričnosti a vášeň k športu. 

 

30.september 

Okresná  cyklistická  liga  amatérov  a veteránov  a  Klub  cyklistiky  TJ   Juh  organizovali 

16. ročník cyklistických pretekov Memoriál Ladislava Szántaia. Pretekov sa zúčastnilo 57 

pretekárov. 

 

6. a 7. október  

V športovej hale sa uskutočnil Medzinárodný basketbalový turnaj mládeže v kategórii žiačky 

a kategórii kadetky. Zúčastnili sa štyri družstvá, medzi nimi aj MBK Región Rožňava, ktorí 

obsadili prvé miesto v kategórii žiačky a tretie miesto v kategórii kadetky. 

 

 

 

 



 

Miestna samospráva 

 2. január 

V budove historickej radnice v Rožňave sa konalo slávnostné zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave. Primátor na novoročnom stretnutí predstaviteľov mesta so 

zástupcami príspevkových organizácií, obchodných spoločností, škôl a školských zariadení 

predniesol slávnostný príhovor, ktorý zakončil prípitkom. Na tomto stretnutí predstavil knihu 

Gábora Rokolyaiho “Prvý rožňavský verejný notár”. 

         27. október 

 Konali sa doplňujúce voľby, v ktorých si 15 432 oprávnených voličov volilo primátora 

mesta, ktorý bude zastávať tento post do riadnych komunálnych volieb, ktoré budú v roku 

2014. O post prvého muža mesta sa uchádzalo pôvodne šesť kandidátov, avšak 18. októbra sa 

p. K. Katrenics vzdal kandidatúry. Prvýkrát sa mohlo volieb zúčastniť 432 mladých 

rožňavčanov, ktorí v komunálnych voľbách v r. 2010 ešte voliť nemohli. Volieb sa zúčastnilo 

aj 123 cudzincov, ktorí majú v meste povolený trvalý pobyt. K volebným urnám prišlo 19, 

89% oprávnených voličov. Mestská volebná komisia oznámila, že za primátora mesta bol vo 

voľbách konaných dňa 27. októbra občanmi zvolený p. Pavol Burdiga s počtom hlasov 1 398. 

Druhý v poradí sa umiestnil Ing. Karol Kováč s počtom hlasov 664, tretí v poradí sa umiestnil 

Bc. Ivan Kuhn, MA. s počtom hlasov 599, ako štvrtý sa umiestnil Mgr. Milan Capák s 

počtom hlasov 246, piaty v poradí sa umiestnil p. Roman Ocelník s počtom hlasov 143. 

15. november 

V sále Kongresového centra historickej radnice na Námestí Baníkov zasadalo Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave. V úvodnej časti podal hovorca mestskej volebnej komisie Arpád 

Gorgey informácie o výsledku ostatných primátorských volieb. Nasledovalo slávnostné 

zloženie sľubu 

novozvoleného primátora mesta Pavla Burdigu. Zároveň zložil poslanecký sľub Mgr. Árpád 

Laco, ktorý bude zastupovať volebný obvod č. 3. 

 

 

 



 

Hospodárstvo a infraštruktúra 

 

 Od nového roka  sú pre občanov mesta upravené a sprístupnené nové priestory pred 

Matričným úradom na Mestskom úrade v Rožňave.  

 Od 4. januára sa začala výstavba útulku pre opustené zvieratá v mestskej časti 

Rožňavská Baňa. Priestory bývalej trafostanice dalo mesto do prenájmu OZ Život je pes.   

 

 

Počasie a mimoriadne udalosti 

 

 Počasie v prvých dňoch nového roka bolo zamračené a hmlisté. Len zriedkavo sa 

vyskytlo jasné slnečné počasie. Prvá vrstva snehu v novom roku napadla 5. januára. Na konci 

mesiaca január a začiatkom mesiaca február teplota ovzdušia poriadne klesla pod bod mrazu. 

Na niektorých miestach na Slovensku  sa vyskytli ranné a nočné teploty  od - 20 °C do - 35 °C 

stupňov. Kvôli tejto extrémnej zime v Európe prišlo o život viac ako 200 ľudí.  

 

 

Cirkevný život 

  

 17. – 19. január  

V troch historických cirkevných zboroch na území nášho mesta  – v rímskokatolíckom, 

evanjelickom a reformovanom zbore sa  konal už 7. ročník ekumenických modlitebných dní. 

Počas týchto dní veriaci z týchto zborov sa navštevovali spoločne v jednotlivých kostoloch 

týchto zborov, kde im miestni kňazi slúžili so slávnostnými omšami resp. bohoslužbami.  

 

             23. júl  

Rožňavský diecézny biskup Mons. Vladimír Filo prijal zastupujúceho primátora mesta Pavla 

Burdigu. Na stretnutí sa venovali pálčivým témam, ktoré trápia mesto  a aktuálnym 

udalostiam v náboženských kruhoch. 

 

 

 

 



 

Mestská polícia 

 

           V prvom polroku 2012 okrem svojej bežnej činnosti vyplývajúcej zo zákona 

vykonávala  v súčinnosti s policajným zborom a ÚPSVaR v Rožňave  aj celoplošné 

plánované akcie pri odhaľovaní trestnej činnosti. Prebiehali na celom území mesta 

v reštauračných zariadeniach, pohostinstvách a baroch. Zábery mestského monitorovacieho 

kamerového systému (MKS) využila pri odhaľovaní a zadokumentovaní 231 prípadov 

spáchania priestupkov. Z nich bolo 22 prípadov poskytnutých príslušníkom Kriminálnej 

polície a Odboru skráteného vyšetrovania v Rožňave. 

Mestská polícia za sledované obdobie riešila celkovo 1 456 priestupkov, čo je nárast za toto 

obdobie oproti I. polroku 2011 o 560 priestupkov. Mestská polícia označila ako 

najproblematickejšie časti mesta: Vargové pole, Rožňavská Baňa a severná časť mesta. 

Mestská polícia v tomto období tiež vykonávala počas školského roka v čase od 7:25 do 8:00 

hod. preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na bezpečnosť žiakov základných škôl na 

Ulici pionierov a na Ulici zeleného stromu. Príslušníci odetí v reflexných vestách 

zabezpečovali najnebezpečnejší prechod. Akcia priniesla žiaduci efekt. 

Samotnú činnosť Mestskej polície v tomto období značne ovplyvnila práceneschopnosť jej 

príslušníkov, spolu činila 294 dní. 

V 23 prípadoch bola zaznamenaná súčinnosť s OO PZ SR Rožňava, ODI PZ SR Rožňava 

a OR PZ SR Rožňava. Mestská polícia tiež spolupracovala pri riešení potrieb rôznych 

inštitúcií a organizácií ako sú: MsÚ Rožňava, notárske a exekútorské úrady a iné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Milena Kajdová v.r.       
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