
Zápisnica 

zo zasadnutia Názvoslovnej komisie pri MZ v Rožňave zo dňa 09.05.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie  

2. Voľba predsedu a podpredsedu komisie  

3. Predloženie návrhov na pomenovanie novej ulice 

4. Posúdenie predložených návrhov  

5. Záver  

1. Otvorenie  

Nakoľko predseda a podpredseda komisie boli zvolení len počas rokovania komisie, 

zasadnutie otvorila a prítomných privítala tajomníčka komisie. Následne vyzvala členov 

komisie na voľbu jej predsedu a podpredsedu.  

 

2. Voľba predsedu a podpredsedu komisie  

Členovia komisie sa zhodli na voľbe predsedu a podpredsedu dohodou.  Člen komisie 

Mgr. Michal Drengubiak predložil návrh na predsedu a podpredsedu: za predsedu komisie 

navrhol Mgr. Matúša Bischofa, za podpredsedu p. Miroslava Deménya. Predložený návrh bol 

členmi komisie prijatý.  

 

Uznesenie č. 01/05/2019:  Komisia volí za predsedu Názvoslovnej komisie pri MZ 

v Rožňave p. Mgr. Matúša Bischofa.  

 

Hlasovanie:  

za – 5 (Demény, Mgr. Drengubiak, Kardos, Mgr. Kovács, Mgr. Kušnierová) 

proti – 0 

zdržal sa – 1 (Mgr. Bischof)  

neprítomný – 1 (Ing. arch. Tešlár) 

 

Uznesenie č. 02/05/2019:   Komisia volí za podpredsedu Názvoslovnej komisie pri MZ 

v Rožňave p. Miroslava Deménya.   

 

Hlasovanie:  

za –5 (Mgr.Bischof, Mgr.Drengubiak, Kardos, Mgr.Kovács, Mgr. Kušnierová) 

proti – 0 

zdržal sa – 1 (Demény)  

neprítomný – 1 (Ing. arch. Tešlár) 

 

Po uskutočnení voľby sa vedenia rokovania ujal predseda komisie Mgr. Bischof, ktorý zároveň 

navrhol doplniť program rokovania o bod: Návrh skupiny občanov na zmenu názvu ulíc.  

Komisia návrh jednomyseľne prijala, čím sa do programu doplnil bod č. 5 a záver sa posunul 

na bod č. 6.  

 

Uznesenie č. 03/05/2019: Komisia schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod: Návrh 

skupiny občanov na zmenu názvu ulíc.  

 

Hlasovanie:  

za – 6   (Mgr.Bischof, Demény, Mgr.Drengubiak, Kardos, Mgr.Kovács, Mgr. Kušnierová) 

proti – 0 

zdržal sa –  0 



neprítomný – 1 (Ing. arch. Tešlár) 

Následne komisia schválila doplnený program rokovania.    

 

Uznesenie č. 04/05/2019: Komisia schvaľuje doplnený program rokovania 

 

Hlasovanie:  

za – 6   (Mgr.Bischof, Demény, Mgr.Drengubiak, Kardos, Mgr.Kovács, Mgr. Kušnierová) 

proti – 0 

zdržal sa – 0   

neprítomný – 1 (Ing. arch. Tešlár) 

 

3. Predloženie návrhov na pomenovanie novej ulice 

 Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom skupiny občanov – majiteľov 

nehnuteľností na novovybudovanej ulici v lokalite medzi Alejou Jána Pavla II. a rožňavskými 

kasárňami,  ktorí navrhujú určiť ulici názov „Ulica nová“ nakoľko ide o najnovšiu ulicu 

v meste.   

 Členka komisie Mgr. Kušnierová predložila návrh na pomenovanie ulice názvom 

„Szilvássyho ulica“ po významnom rožňavskom staviteľovi, z prelomu 19. a 20. storočia 

Nándorovi (Ferdinandovi) Szilvássym (1855 – 1913),  ktorého dielom sú v Rožňave napr. 

budova bývalej nemocnice na Ul. Kósu – Schoppera, kostol reformovanej cirkvi, či dnes už 

neexistujúca židovská synagóga. V roku 1912 postavil v Rožňave modernú tehelňu, neďaleko 

ktorej stojí aj jeho niekdajšia vila s vežičkou známa medzi obyvateľmi mesta ako Szilvássyho 

kaštieľ.  Ďalšie konkrétne návrhy na názov ulice zo strany členov komisie neboli predložené.    

  

4. Posúdenie predložených návrhov  

 

Predseda komisie upozornil na skutočnosť, že výstavba rodinných domov sa realizuje  aj 

v lokalite „Pod Gombášom“, kde sa v dohľadnej dobe vytvorí niekoľko nových ulíc, čím 

vlastne navrhovaný názov „Ulica nová“ stratí svoju opodstatnenosť.  Ostatní členovia komisie 

vyjadrili súhlasné stanovisko.  

Následne sa členovia komisie stotožnili s návrhom Mgr. Kušnierovej s tým, že v názve ulice sa 

uvedenie plné meno osobnosti, po ktorej by mala byť ulica pomenovaná v slovenskej aj 

maďarskej podobe, teda „Ulica Ferdinanda Szilvássyho – Szilvássy Nándor utca“ 

 

Uznesenie č. 05/05/2019: Komisia odporúča určiť novovzniknutej ulici pri Aleji Jána 

Pavla II. názov „Ulica Ferdinanda Szilvássyho – Szilvássy Nándor utca“, s tým, aby sa 

prípadná ďalšia zástavba tejto lokality realizovala v línii novovytvorenej ulice.   

 

Hlasovanie:  

za – 6   (Mgr.Bischof, Demény, Mgr.Drengubiak, Kardos, Mgr.Kovács, Mgr. Kušnierová) 

proti – 0 

zdržal sa – 0   

neprítomný – 1 (Ing. arch. Tešlár) 

 

5. Návrh skupiny občanov na zmenu názvu ulíc  
 

Predseda komisie oboznámil prítomných so skutočnosťou, že skupina občanov mesta podala 

primátorovi mesta dva návrhy na zmenu názvu ulíc a to: Ul. pionierov premenovať na Ul. 

jaskyniarov s odôvodnením, že jaskyniarstvo má v Rožňave dlhoročnú tradíciu a v blízkom 

okolí mesta sa nachádza veľké množstvo jaskýň.   



V druhom prípade navrhujú premenovať časť Šafárikovej ulice od odbočky do historického 

centra (od križovatky s Košickou ul.) až po Námestie baníkov na „Ulicu grófa Dionýza 

Andrássyho“, v minulosti štedrého sponzora mesta.  

 

Členka komisie Mgr. Kušnierová upozornila, že v názvoch ulíc sa šľachtické tituly neuvádzajú, 

teda názov ulice by mal byť „Ulica Dionýza Andrássyho–Andrássy Dénes utca“.  

 

V ďalšej diskusii sa členovia komisie zamerali na otázku dopadu zmeny názvu ulíc na občanov 

mesta bývajúcich, či podnikajúcich na uvedených uliciach.  

Člen komisie Mgr. Drengubiak sa zaujímal o to, či by premenovanie časti Šafárikovej ulice 

malo priamy dopad aj na zostávajúcu časť tejto ulice. Tajomníčka komisie uviedla, že by to 

malo dopad na celú ulicu, keďže po zmene sa musí celá zostávajúca časť ulice prečíslovať.  

Nakoľko ide o ulicu s veľkým počtom obyvateľov, ako aj množstvom podnikajúcich subjektov 

a rôznych organizácií a spoločností, členovia komisie premenovanie časti Šafárikovej ulice 

zamietli    

 

Uznesenie č. 06/05/2019: Komisia neodporúča rozdelenie a zmenu názvu časti Šafárikovej 

ulice z dôvodu, že toto rozdelenie by malo za následok zmeny v číslovaní aj v zostávajúcej 

časti ulice.  Komisia odporúča použiť navrhovaný názov „Ulica Dionýza Andrássyho“ pri 

určovaní názvov ulíc po dobudovaní lokality „Pod Gombášom“ .  

  

Hlasovanie:  

za – 5 (Mgr.Bischof, Demény, Mgr.Drengubiak, Mgr.Kovács,  Mgr. Kušnierová) 

proti – 0 

zdržal sa – 1 (Kardos)   

neprítomný – 1 (Ing. arch. Tešlár) 

 

K návrhu na premenovanie Ul. pionierov Mgr. Bischof uviedol, že on osobne víta návrh na 

zmenu názvu ulice a následne predložil aj svoje návrhy na jej nový názov:   

 Ul. Chavivy Reikovej  - rodáčka z terajšej m.č. Nadabula, významná predstaviteľka 

protifašistického odboja, aktívna členka sionistických organizácií, popravená fašistami 

20. novembra 1944   

 Ul. Artura Maurera – osobný lekár a priateľ Andrássyovcov, polyhistor, zakladateľ 

regionálnych novín Rozsnyói Híradó (Rožňavský spravodaj) významný predstaviteľ 

nielen rožňavského, ale aj župného verejného života druhej polovice 19. storočia.  

 U. Václava Havla – prvý a jediný ponovembrový československý prezident, ktorý 

osobne navštívil Rožňavu 

 Ul. Jána Kadára – bývalý občan mesta Rožňava, významný slovenský scenárista 

a režisér, natočil prvý a jediný československý film ocenený Oscarom – Obchod na 

korze 

 Ul. Gabriela Tökölyho -  významný rožňavský historik,  autor mnohých historických 

publikácií 

 

Člen komisie Mgr. Kovács skonštatoval, že mesto by mohlo poskytnúť občanom dotknutým 

zmenou názvu ulíc nejakú kompenzáciu za prípadné nepríjemnosti, ktoré im z tejto zmeny 

vyplynú a zároveň navrhol vyčísliť predpokladané náklady spojené s týmito zmenami, či už pre 

mesto, tak aj pre občanov.  

Mgr. Drengubiak doplnil, že nakoľko presné vyčíslenie nákladov asi nie je možné, treba zistiť 

a vyčísliť aspoň jednotkové ceny za výmenu niektorých dokladov, za zmeny v obchodnom, 

živnostenskom registri a pod.  



 

Uznesenie č. 07/05/2019:  Komisia  navrhuje zmenu názvu Ulice pionierov. Žiada mestský 

úrad o vyčíslenie nákladov vyplývajúcich z tejto zmeny pre mesto, ako aj pre dotknutých 

občanov a o zváženie možnosti kompenzácie zo strany mesta na zmiernenie dopadu na 

občanov.  

 

Hlasovanie:  

za – 6   (Mgr.Bischof, Demény, Mgr.Drengubiak, Kardos, Mgr.Kovács, Mgr. Kušnierová) 

proti – 0 

zdržal sa – 0   

neprítomný – 1 (Ing. arch. Tešlár) 

 

Mgr. Kušnierová navrhla aj zmenu názvu Ulice Kósu – Schoppera. Svoj návrh odôvodnila tým, 

že v skutočnosti ulica je pomenovaná po dvoch osobách, zakladateľoch rožňavskej nemocnice 

MUDr. Karolovi Kóšovi a rožňavskom biskupovi Jurajovi Shopperovi a preto by sa aj ulica 

mala volať Ulica Kósu a Schoppera.  

 

Uznesenie č. 07/05/2019:  Komisia  navrhuje zmenu názvu Ulice Kósu - Schoppera . Žiada 

mestský úrad o vyčíslenie nákladov vyplývajúcich z tejto zmeny pre mesto, ako aj pre 

dotknutých občanov a o zváženie možnosti kompenzácie zo strany mesta na zmiernenie 

dopadu na občanov.  

 

Hlasovanie:  

za – 6   (Mgr.Bischof, Demény, Mgr.Drengubiak, Kardos, Mgr.Kovács, Mgr. Kušnierová) 

proti – 0 

zdržal sa – 0   

neprítomný – 1 (Ing. arch. Tešlár) 

 

Predseda komisie uviedol, že v záujme doriešenia navrhovaných zmien v názvoch ulíc bude 

potrebné zvolať aj ďalšie zasadnutie názvoslovnej komisie, termín zasadnutia bude stanovený 

dodatočne.   

 

6.  Záver 

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  

 

 

 

 

  

 

                  Mgr. Matúš Bischof 

         predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Erika Nagypálová 


