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Demografia mesta

Rozloha mesta Rožňava:

45, 614088 km2

Hustota osídlenia:

410,09 obyvateľov na km2

Demografický vývoj obyvateľstva

V meste Rožňava v roku 2016 žilo 18 192 obyvateľov, z toho 8 611 mužov a 9 581 žien.
Mesto za rok 2016 zaznamenalo úbytok (odsťahovaní, úmrtie) o 554 obyvateľov ( muži 269,
ženy 285), pričom prírastok (prisťahovaní, narodenie) predstavoval len 450 obyvateľov (muži
186, ženy 264). V roku 2016 v Rožňave zomrelo 181 obyvateľov, z toho 90 mužov a 91
žien. Narodilo sa 162 detí, z toho 76 chlapcov, 86 dievčat. V Rožňavskej nemocnici sa
narodilo aj 7 dvojčiat: 3x dievčatá, 2x chlapci, 2x chlapec / dievča.
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Najčastejšie mená dávali rodičia:
dievčatám: Natália, Viktória, Sofia, Kristína, Lea, Vivien, Lenka, Ema Veronika, Emma
chlapcom: Samuel, Tobias, Lukáš, Adam, Martin, Ján, Dávid, Oliver, Patrik, Viktor
Netradičné mená v roku 2016:
dievčatá: Abigél, Zsejke, Samira, Gwendoline, Bella, Tia, Zarina, Carmen, Lelle, Nolie
chlapci: Jeremiah, Santiago, Sayed, Bilal, Esteban, Nimród, Remus, Emir, Roger
Manželstvá k 31. 12. 2016 uzavrelo 108 snúbencov, z toho 69 bolo civilných sobášov a 39
cirkevných. S cudzincami bolo uzavretých 9 sobášov a pochádzali z USA, Maďarska, Česka,
Chorvátska, Nemecka, Belgicka a z Čile. Sobáš s maloletým nebol. K takémuto sobášu je
potrebné právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo maloletému Takéto
rozhodnutie môžu vydať osobe, ktorá už dovŕšila 16 rokov, ale nemá ešte 18 rokov. Najviac
sobášov bolo v mesiacoch máj až október a najviac – 20 ich bolo v mesiaci september.
Najmenší počet obyvateľov podľa veku: 97 ročný (zároveň najstarší občan) - 1x
Najväčší počet podľa veku: 39 roční – 338x
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Najčastejšie priezviská v meste Rožňava TOP 20:
Kováč (361), Horváth (269), Rézmüves (229), Boldi (221), Farkaš (181), Nagy (170), Ferko
(169), Kerekeš (160), Lipták (158), Gallo (154), Fábián (143), Tóth (142), Baláž (137),
Molnár (130), Varga (127), Krištof (125), Kiss (108), Lándori (95), Kónya (89), Rusňák (66).
Na prelome rokov 2015/2016 mesto Rožňava pripravilo pre svojich občanov slávnostný
ohňostroj na Námestí baníkov, ktorým Rožňavčania privítali Nový rok. Najzaujímavejšie
udalosti a príhovor primátora mesta sa premietal na dominante mesta – Strážnej veži.
Prvou občiankou mesta Rožňava sa stala Vivien Pethö, ktorá sa narodila v sobotu 9. 1. 2016
presne o 7.40 hod. Vážila 3,120 kg a merala 49 cm. Prvé bábätko prišiel pozdraviť aj primátor
mesta Pavol Burdiga a prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková. Rodičom Jakubovi a Eve
Pethö Osvaldovej odovzdali kyticu kvetov, darčekový kôš, pamätný list a „tortu“ plnú
plienok, osušiek a hračiek zas maličkej Vivien. Návšteva sa zrealizovala v NsP sv. Barbory
v Rožňave na gynekologicko-pôrodnickom oddelení za účasti námestníčky pre
ošetrovateľstvo Mgr. Aleny Kačalovej.

Zľava: Jakub Pethö, JUDr. Erika Mihaliková, Pavol Burdiga, Eva Pethö Osvaldová
a Vivien.
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Primátor mesta Rožňava pozdravil dňa 28. 6. 2016 najstaršiu občianku mesta, ktorá sa
práve v ten deň dožila 97. narodenín. Toto krásne jubileum oslávila pani Anna Jankóová
v Subsídiu, kde primátor mesta Pavol Burdiga odovzdal oslávenkyni kyticu voňavých kvetov,
pamätný list a darčekový kôš plný dobrôt. Pani Jankóová s vďačným úsmevom a žiarivými
očkami poďakovala za dary a návštevu, ktoré jej urobili veľkú radosť.

Zľava: primátor mesta Pavol Burdiga, oslávenkyňa Anna Jankóová a Ing. Mária
Wernerová, riaditeľka Subsídia – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb.
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Ekonomika a hospodárstvo

Mesto Rožňava čerpá niekoľko úverov. Celkový stav dlhu k 31. 12. 2016 predstavuje čiastku
7 711 677,23 eur, po odpočítaní úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 6 134 561
eur, vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné
nájomné byty, je stav dlhu mesta 1 577 116,42 eur, čo je 13% z celkových bežných príjmov
roku 2015 (12 465 292 €), a 19%, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté
prostriedky od inej verejnej správy v roku 2016. Do roku 2016 prešli úvery v sume
8 030 530,76 eur, z toho zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)v sume 6 429 990 eur.
V roku 2016 mesto čerpalo investičný úver z VÚB, a.s. v sume 143 004 eur. Na rekonštrukciu
budovy MŠ Vajanského, dodávateľský úver v sume 234 636 eur na rekonštrukciu Spojenej
školy Komenského 5 v Rožňave. Celkové splátky úverov v roku 2016 vrátane finančného
lízingu boli v sume 657 075 eur. Úvery čerpané zo ŠFRB boli použité na výstavbu bytových
jednotiek, ostatné úvery boli použité na výstavbu budovy OKC a rekonštrukciu majetku
mesta.
Rožňavčania k 31.decembru 2016 dlžili mestu Rožňava hlavne za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Na druhej priečke je daň z nehnuteľností. Vymáhanie daňových nedoplatkov Mesto
Rožňava vymáha prostredníctvom externých exekútorov v súlade so zákonom.

Pohľadávky mesta Rožňava k 31. decembru 2016

Druh dane

Pohľadávka k 31. 12. 2016

Daň z nehnuteľností

325 336,84 eur

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

646 626,22 eur

Daň za psa

11 650,42 eur

Daň za užívanie verejného priestranstva

7 144,96 eur

Daň za ubytovanie

6 636,16 eur

Daň za predajné automaty

265,87 eur
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Daň za nevýherné hracie prístroje

570,67 eur

Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

44 154,60 eur

Poplatok z reklamy

107,03 eur

Poplatok zo vstupného

0,53 eur

SPOLU

1 041 960,50 eur

Projekty a granty
Rok 2 0 1 6
PODANÉ PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

Grant/
Názov
dotácia
Ministerstvo
vnútra SR-Rada
vlády SR pre
prevenciu
kriminality

Rozšírenie
monitorovacieh
o kamerového
systému
v meste
Rožňava III.
etapa

Lidl Slovenská
republika, v.o.s.

Projekt „Lidl
detské ihriská“

Nadácia
TESCO
Nadácia
SLSP

Výška
požadovanej
dotácie v €

18.686,44

Výška
schválenej
dotácie v €

10.000,-

spolufinancovanie v €

Informácie o
priebehu
implementácie

13.353,05

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie bola
podporená

80.000

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie nebola
podporená

Zelená pre deti
sídliska

1.300

460

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie nebola
podporená

Prvý krok pre
Veľký park

3.500

1.980

Žiadosť o
poskytnutie
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dotácie bola
podporená
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a
športu SR

Rekonštrukcia
základnej školy
Zlatá Rožňava Telocvičňa

19.112,06

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie bola
podporená

7.850

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie bola
podporená

1.370

V procese
schvaľovania

5.000

800

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie nebola
podporená

13.300,-

700,-

V procese
schvaľovania

1500,-

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie nebola
podporená

1.200,-

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie nebola
podporená

138.661,46

Zakúpenie
technologického
Ministerstvo
vybavenia na
vnútra SR -Úrad
podporu
splnomocnenca
zamestnanosti a
vlády SR pre
zamestnateľnosti
rómske
v obecnom
komunity
podniku Mesta
Rožňava

15.000

Ochrana
prirodzeného
druhového
Environmentálny
zloženia
fond
ekosystémov na
území mesta
Rožňava

26.030

Nadácia SLSP

Druhý krok pre
Veľký park

Ministerstvo
kultúry SR –
Obnovme si svoj
dom

Ministerstvo
kultúry SR –
Obnovme si
svoj dom

Nadácia
EKOPOLIS –
Zelené oázy
2017

Oáza pre ľudí,
ľudia pre oázu

Nadácia
EKOPOLIS –
Zelené oázy
2017

Druhý krok pre
Veľký park

Nadácia SPP –
Zlepšime
SPPoločne
Slovensko
SPOLU:

EUFÓNIA

55.000

10.000

5.000,-

3.460,17

Žiadosť o
poskytnutie
dotácie nebola
podporená

4.200,-

314 108,07

75 000
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48 325,11

Mesto v rámci rozpočtu v roku 2016 vynaložilo na ochranu životného prostredia
zabezpečením zberu a odvozu odpadu, odhaľovaním a likvidáciou čiernych skládok sumu 869
032 € a zabezpečením odvozu a neškodného odstránenia vedľajších živočíšnych produktov
sumu 1 772 €.

Partnerské vzťahy
Je stáročnou tradíciou vo svete, že mestá, ich oficiálni predstavitelia, inštitúcie a občania
hľadajú a upevňujú medzi sebou družobné vzťahy v záujme vzájomného poznávania,
hľadajúc a rozvíjajúc podmienky mierovej spolupráce.
Mesto Rožňava do roku 2016 má partnerské vzťahy s mestami:
Szerencs

- zmluva bola podpísaná 27. 11. 1991

Budapest V. Belváros – Lipótváros – zmluva bola podpísaná 27. 3. 1997
Český Těšín - zmluva bola podpísaná 2. 2 .2001
Cieszyn

- zmluva bola podpísaná 7. 6. 2001

Bačka Topola - zmluva bola podpísaná 3. 2. 2006
Mesto Rožňava podpísalo Memorandum o spolupráci s mestami:
Trogstad

- memorandum bolo podpísané 1. 2. 2009

Skiptvet

- memorandum bolo podpísané 1. 2. 2009

V dňoch 10. až 11. júna 2016 sa zúčastnila delegácia mesta Rožňava Svátku tří bratři 2016
v partnerskom meste Český Tešín a Cieszyn. Delegácia sa okrem iného zúčastnila aj
slávnostného sprievodu a otváracieho ceremoniálu spojeného s predstavením legendy
o vzniku Českého Tešína. Cieľom tejto cesty bolo plánovanie spoločných projektov
a upevnenie partnerských vzťahov.
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zľava: místostarostka mesta: Mgr. Gabriela Hřebačková, Starosta mesta: Ing. Vít Slováček,
referentka kultúry: Mgr. Lenka Leštáková, zástupca primátora: Ing. Ján Lach a právnik
mesta: Mgr. Juraj Halyák

Na základe predbežných rokovaní primátora mesta Pavla Burdigu s predstaviteľmi obce
Podgora bol Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave predložený na schválenie návrh zmluvy
o družobných vzťahoch medzi mestom Rožňava a obcou Podgora v Chorvátskej republike.
Uznesením č. 119/2016 zo dňa 23. 6. 2016 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo
uzavretie zmluvy o družobných vzťahoch, ktorá bola podpísaná mestom Rožňava
22. 7. 2016 a obcou Podgora 15. 9. 2016.

Životná úroveň

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Sídlo: Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava – pracovníci sociálno-právnej ochrany
a sociálnej kurately a poradensko-psychologické služby
Sídlo: Ernesta Rótha 49, 048 01 Rožňava

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľka úradu Mgr. Monika Šeďová, ktorá je
súčasne vedúcou služobného úradu.

Vysunuté pracoviská:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dobšiná
Sídlo: Zimná 126, 049 25 Dobšiná

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Plešivec
Sídlo: Okružná 428,049 11 Plešivec
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Rožňava ku dňu:
31.12.2016
31.12.2015
20,93 %

21,58 %

31.12.2014
24,27 %

Disponibilní počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v okrese Rožňava ku dňu:
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
6 345

6 596

Štruktúra UoZ k 31.12.2016 v okrese Rožňava:
celkový počet UoZ:
ženy:
občania so ZP:
absolventi:

7 206 UoZ
3 486
144
258 (VŠ - 48, ŠS- 210)
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7 393

Počet UoZ zaradených na § 52 zák. o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z.- príspevok
na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších
služieb pre samosprávny kraj:
Okres Rožňava:
2016

2015

2014

1 199

2 406

1 949

Mesto Rožňava:
2016

2015

2014

144

281

189

Dohodnutá suma nákladov na aktívne opatrenia na trhu práce (nástroje AOTP slúžia na
vytváranie pracovných miest, na udržanie pracovných návykov UoZ, vzdelávanie UoZ
a pod.)
Okres Rožňava:
2016

2015

2014

5 997 623,56 €

5 118 279,92 €

2 023 275,38 €

Prehľad realizovaného vzdelávania a prípravy pre trh práce - § 54 REPAS zák. č.
5/2004 Z. z. v r. 2016 - okres Rožňava:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a
rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.
Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh
pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má
požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.
Za rok 2016 využilo možnosť rekvalifikácie podľa § 54 REPAS 317 UoZ z okresu
Rožňava. Z toho úspešne ukončilo kurz 257 UoZ.
Najvyhľadávanejšie kurzy za rok 2016 sú: kurz vodiča skupiny C, D, opatrovateľský
kurz, obsluha krovinorezov a strunových kosačiek, kurzy účtovníctva, kurzy SBS.
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Stav a vývoj voľných pracovných miest
V roku 2016 bolo v územnej pôsobnosti ÚPSVaR Rožňava nahlásených celkovo 1 367
voľných pracovných miest (VPM). Na základe štruktúry nahlásených VPM v okrese Rožňava
podľa požadovaného minimálneho vzdelania je zrejmé, že najväčší počet vytváraných
pracovných miest bol s požiadavkou minimálne na stredoškolské vzdelanie s výučným listom
(Tab.1). Takéto profesie sa vyskytli v približne 46 % prípadov z celkového počtu VPM.
Zo strany zamestnávateľov je najväčší dopyt po nekvalifikovaných manuálnych profesiách,
ďalej po profesiách v oblasti strojárenského priemyslu, ale aj v oblasti administratívy,
personalistiky, gastronómie, obsluhy zákazníkov a stavebníctva. (Tab.2, Graf 1)
Tab. 1

Štruktúra nahlásených VPM v okrese Rožňava (od 1.1.2016 - 31.12.2016) podľa
požadovaného minimálneho vzdelania
požadované min. vzdelanie

počet VPM

základné vzdelanie

249

nižšie stredné vzdelanie

199

stredoškolské vzdelanie (výučný list)

630

úplné stredoškolské vzdelanie/gymnázium

220

vysokoškolské vzdelanie

69

Tab. 2

Prítok nahlásených voľných pracovných miest na ÚPSVaR Rožňava za rok 2016 podľa pracovnej
oblasti
Prítok VPM (r.2016)

Percentuálne zastúpenie VPM
(r.2016)

ostatné nekvalifikované manuálne
pomocné prac. profesie

311

22,75%

strojárenská výroba

134

9,80%

96

7,02%

131

9,58%

Prac. oblasť

administratíva, personalistika,
účtovníctvo
hotelierstvo, gastronómia, obsluha
zákazníkov
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sociálne služby, starostlivosť

39

2,85%

Stavebníctvo

124

9,07%

Zdravotníctvo

46

3,37%

predaj, obchod

143

10,46%

textilná a odevná výroba

34

2,49%

ochrana majetku a osôb

21

1,54%

Školstvo

23

1,68%

šport, rekreácia, kultúra a umenie

17

1,24%

elektrikárske práce

50

3,66%

osobná a nákladná preprava

51

3,73%

logistika a skladové hospodárstvo

35

2,56%

manžérske a vedúce prac. pozície

13

0,95%

finančné služby, obchodný zástupcovia

23

1,68%

lesné hospodárstvo

19

1,39%

drevárenská a nábytkárska výroba

21

1,54%

servis motorových vozidiel

18

1,32%

poľnohospodárstvo, živočíšna a rastlinná
výroba

13

0,95%

služby zákazníkom

4

0,29%

IT sféra

1

0,07%

Spolu

1367
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V stredu 14. septembra 2016 sa konalo v Rožňave v priestoroch radnice výjazdové rokovanie
vlády SR, na ktorom bol schválený Akčný plán rozvoja okresu Rožňava. Okres Rožňava bol
na základe zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov zaradený do
zoznamu najmenej rozvinutých okresov z dôvodu evidovanej vysokej miery nezamestnanosti,
ktorá dlhodobo prekračuje hranicu 20 percent a momentálne zaraďuje okres na štvrté miesto
v rámci Slovenska. Akčný plán je vypracovaný na obdobie rokov 2016 – 2020, počíta
s vytvorením 1 345 pracovných miest a finančnou investíciou 109 miliónov eur, pričom za
toto obdobie sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 65 miliónov eur a 44
miliónov z ostatných zdrojov. Kľúčové oblasti sú smerované predovšetkým na priemysel,
poľnohospodárstvo, rozvoj dopravnej infraštruktúry a zlepšenie podnikateľského prostredia.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa vyjadril, že v okrese Rožňava je
prevaha extrémne dlhodobo nezamestnaných. Aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti
v okrese Rožňava bola do júla 2016 na úrovni 20,49 percent. Problém vidí v tom, že po
skončení podpory v rámci projektov od úradu práce firmy ľudí nezamestnávajú na dobu
neurčitú, ale iba na dohodu o vykonaní práce.

Náš región navštívil dňa 11. mája 2016 významný rakúsky personalista Martin Georg Höfner,
ktorý je zástupcom WKO – čo je v preklade Zväz zamestnávateľov. Prišiel na pozvanie
riaditeľa konzultačnej spoločnosti, Mareka Šmihulu. Podľa neho má rakúska strana záujem
pomôcť nášmu regiónu a zároveň aj sebe tým, že bude pravidelne informovať o voľných
pracovných pozíciách na rakúskom pracovnom trhu, predovšetkým v oblasti gastronómie
a cestovného ruchu.

Turistický ruch

V dňoch 28.1. až 31.1.2016 sa v bratislavskej Incheba Expo konali 4 významné podujatia: 22.
medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, 23. ročník medzinárodného veľtrhu
Danubius Gastro, 23. ročník výstavy Poľovníctvo a oddych a 8. ročník výstavy Wellness
a Fitness. Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného trhu na Slovensku.
Prezentovali na ňom svoje ponuky z jednotlivých krajín, regiónov, miest, obcí, organizácií
cestovného ruchu i spoločností, ktoré podnikajú v cestovnom ruchu. Expozíciu Košického
samosprávneho kraja reprezentovali štyri nosné regióny, ktorými bol Slovenský raj, Gemer,
Zemplín a Košice. Vysoko profesionálne reprezentovaná bola Rožňava, ktorá sa na výstave
predstavila v najlepšom svetle a ponúkla klientom kompletnú mozaiku skvostov a turistických
možností Gemera.
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Možnosti ubytovania a stravovania v meste Rožňava:


Reštaurácia TRI RUŽE
Námestie baníkov 32
reštaurácia: 30 miest, vináreň: 80 miest, cukráreň: 22 miest



Boutique Hotel EMPRESS **
Košická 1
reštaurácia: 45 miest
ubytovanie, stravovanie



Reštaurácia INKUBA
Zakarpatská 19
kapacita: 50 miest



Pivnica PERLA
Námestie baníkov 18
kapacita: 60 miest



Hotel KRAS
Šafárikova 52
reštaurácia: 80 miest, kaviareň: 80 miest

 Hotel ČIERNY OROL
Námestie baníkov 17
reštaurácia: 30 miest, pivnica: 70 miest, letná záhrada: 40 miest, denný bar: 12 miest


Areál ZAMMA – sauna, bar, pizzéria, ubytovanie
Kósu-Schoppera 29
pizzéria: 30 miest, bar: 36 miest, letná záhrada: 50 miest



PIZZERIA
Námestie baníkov 12
kapacita: 50 miest



Garni Hotel Gemer **
Štítnická 630



Apartmánový hotel Selfness Rožňava
Kasárenská 36
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Guest House Luxury
Šafárikova 17



Wexim Penzion & Bowling
Štítnická 36



Apartmán *** Rožňava
Kyjevská 4



Turistická ubytovňa *
Šafárikova 19



Turistická ubytovňa pri Školskom internáte OA v Rožňave
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8
Ubytovanie v súkromí – izby



Vila Valéria
Južná 29



Privát Eva
Ružová 21



Ubytovanie na súkromí / Zuzana Leferovičová
Ružová 19

Sociálna starostlivosť
Zariadenie pre seniorov FOR REGION n.o. v mestskej časti Rožňava - Nadabula otvorilo
v mesiaci marec 2016 novú spoločenskú miestnosť s názvom ZEN. Spoločenskú miestnosť
oficiálne otvoril Štátny tajomník MPSVaR Mgr. Branislav Ondruš za účasti riaditeľky
zariadenia Ing. Lucii Liptákovej, garanta sociálnej starostlivosti Mgr. Valérii Korintuš, ako aj
ostatných prítomných hostí. Priestory budú slúžiť pre klientov zariadenia, ako aj ich
rodinných príslušníkov.

Na základe štatistík z roku 2013 bolo rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia
ohrozených 19,8% populácie, t.j. viac ako jeden milión osôb. Najviac ohrozené boli a sú
rodiny s deťmi, hlavne neúplné rodiny s deťmi, ďalej sú to rodiny s viac ako tromi deťmi
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a jednotlivci. Poskytovanie pomoci je v rámci Operačného programu Faed. Databázou pre
výber konečných príjemcov je databáza poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Zoznamy
príjemcov balíkov určuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR. Jednotlivec, ktorý spĺňa
podmienky, má nárok na jeden balík, rodina s jedným až dvomi nezaopatrenými deťmi má
nárok na dva balíky, rodina s tromi až štyrmi deťmi má nárok na tri balíky. Maximálne môže
jedna rodina obdržať štyri balíky, a to rodina s viacerými nezaopatrenými deťmi. Balík
obsahuje mix potravín, ktoré sú určené k rýchlej konzumácii, na krátku dobu tepelnej úpravy
a sú navzájom kombinovateľné. V roku 2016 v meste Rožňava prebehli dva termíny, kedy
Slovenský červený kríž v Rožňave rozdával balíky v súlade so zoznamom a kritériami
určenými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý termín prebehol v mesiaci
júl 2016, príjemcov bolo 356 a 682 rozdaných balíkov. V mesiaci október SČK rozdalo pre
323 príjemcov 312 balíkov.

Deň otvorených dverí sa uskutočnil dňa 14. 12. 2016 v Jasanime – DSS Rožňava. V rámci
tohto dňa sa za účasti primátora mesta Pavla Burdigu slávnostne otvorila nová miestnosť –
SNOEZELEN. Snoezelen bol vyvinutý v Holandsku so zámerom poskytnúť ľuďom so
zmyslovým alebo mentálnym postihnutím vhodnú relaxáciu a prostredie pre trávenie
voľného času. Priestory tejto multisenzorickej miestnosti budú slúžiť obyvateľom zariadenia
na povzbudenie všetkých zmyslov, na relaxáciu a zníženie agresivity. Dôvere a uvoľneniu
napomáha nedirektívny prístup terapeuta. V budúcnosti plánujú terapiu poskytnúť na využitie
aj širokej verejnosti mesta i okolia.

Výstavba, zmeny charakteru a úprava mesta, doprava, spoje, MOS

Strážna vež, ktorá je dominantou nášho mesta, prebehla rozsiahlejšou rekonštrukciou. Veža je
číslom jedna z pohľadu turistického ruchu v našom meste a pýchou samotných obyvateľov.
V mesiaci september začali opravy v plnej miere. Opravená nebola celá veža, ale veci, ktoré
boli už nevyhnutné. Mesto sa uchádzalo o grant z Ministerstva kultúry a dostali sme 15 tis.
eur. Stavba sa plánuje prevádzať dodávateľským spôsobom na štyri etapy. V prvej etape išlo
o dôkladnú opravu strešnej konštrukcie a výmena šindľovej krytiny spolu s opravou kovového
kríža s kladivami až po bleskozvod. V druhej etape sa práce presunú na vonkajšiu fasádu,
v ktorej bude zahrnutá aj oprava oplechovaní. V tretej etape sa zameriame na opravu
vnútorných priestorov a štvrtá zahŕňa výmenu vchodových dverí a osadenie nového pútača
pre turistov. Oprava 1. etapy prebehla v rámci zachovania pôvodného historického vzhľadu.
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Strážna veža v štádiu rekonštrukcie
Rozsiahlou rekonštrukciou v mesiaci jún prebiehala cesta Páterová a Šípková. Ide
o komunikáciu vo vlastníctve a správe mesta Rožňava. Evidovaný stav miestnej komunikácie
vznikol z dôvodu vodnej stavby – „rekonštrukcia vodovodu“ stavebný objekt SO 02 –
rozvodné potrubie.
V roku 2016 mesto zrealizovalo nasledovné stavebné opravy, úpravy:
Oprava povrchov chodníkov v meste – oprava chodníkov na uliciach : Špitálska, Sama
Czabana, Kozmonautov, Štítnickej, Kyjevskej, Zakarpatskej, Edelényskej a Letnej
Natieračské práce na povrchu vozoviek – obnovenie vodorovného dopravného značenia
miestnych komunikácií a parkovísk v meste
Základná umelecká škola - oprava strechy výmenou krytiny
Materská škola Ernesta Rótha - oprava sociálnych zariadení na osobnú hygienu a oprava
chodníka
Materská škola Ulica kyjevská – výmena časti okien v objekte, stavebné úpravy
Materská škola Ulica štítnická – oprava povlakovej krytiny v triedach, chodbách a schodišti
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-

komplet výmena okien na objektoch tried, zateplenie striech
s novou povlakovou krytinou ( dotácia z ENVIROFONDU)
vzduchotechnika v hospodárskom pavilóne

Materská škola Ulica vajanského – oprava statického narušenia budovy
- oprava sociálnych zariadení na osobnú hygienu, šatne,
výdajne jedál
- oprava elektroinštalácie, stavebné úpravy na hospodárskom
pavilóne
- vzduchotechnika v hospodárskom pavilóne
Základná škola Ulica pionierov – oprava školskej jedálne – výmena elektroinštalácie,
rozvodov vody a kanalizácie, keramických dlažieb, obkladov
Základná škola Ulica zlatá - rekonštrukcia strechy telocvične, elektroinštalácia telocvične
(dotácia z Ministerstva školstva – 55.000,00 € )
Spojená škola Komenského 5 – vytvorenie MŠ v jestvujúcej časti ZŠ Z. Fábryho
Obnova mestskej veže - oprava strechy – výmena krytiny a klampiarskych prvkov ( dotácia
z Ministerstva kultúry – 15.000,00 € )
Exteriérové fitnes prvky - osadenie fitnes prvkov na Fitnes zóne na sídlisku Juh
V projekčnej príprave sú akcie :
-

Rekonštrukcia budovy mestského úradu.
Rekonštrukcia MŠ Ernesta Rótha
Oprava priestorov tribúny futbalového štadióna
Opláštenie zimného štadióna

Dôležitá zmena na známom parkovisku pri VÚB a ubytovni nastala odpredajom mestského
parkoviska, ktorý sa zmenil na súkromný. Nový majiteľ tam osadil rampy a za parkovanie
vyberá poplatok. Samozrejme niektorým obyvateľom nášho mesta sa táto zmena nepáči
a podnikatelia vytýkajú, že prichádzajú o potencionálnych zákazníkov, nakoľko tam sídli aj
množstvo malopodnikateľov.

Aj v roku 2016 pribudli nové tzv. retardéry, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť. Pretože sa
osvedčili, mesto v najbližšej dobe plánuje osadenie aj ďalších retardérov, a tým bojovať proti
cestným pirátom a možným dopravným nehodám. Podľa policajných štatistík je prekročenie
povolenej rýchlosti jedna z hlavných príčin dopravnej nehodovosti v meste. Retardéry sú
osadené hlavne na miestach, kde dennodenne prejde cez cestu množstvo školákov.
Umiestňovanie spomaľovacích prahov a príslušných dopravných značiek
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zabezpečujú Technické služby mesta Rožňava v súlade s projektom dopravného značenia.
Cieľom osadenia je jednoznačne zvýšenie bezpečnosti občanov, hlavne detí.

Kruhový objazd na okraji mesta ukončený v roku 2016 sa teší veľkej obľube. Prestavbou
frekventovanej križovatky na Šafárikovej ulici smerom na výpadovku došlo k eliminácii
dopravných nehôd. Účelom a cieľom stavby bola prestavba priesečnej križovatky ciest I/67
a II/526 v Rožňave na križovatku okružnú, čím sa zabezpečilo zvýšenie bezpečnosti
a plynulosti cestnej dopravy. Stavba je vybavená aj osvetlením, čo zabezpečuje lepšiu
viditeľnosť aj počas nočných hodín.

Zimný štadión v našom meste využíva každoročne množstvo ľudí z Rožňavy a priľahlého
okolia. Tohtoročná sezóna sa ukončila skôr, a to z dôvodu rekonštrukcie štadióna. Hlavným
ťahákom bola výmena osvetlenia. Dotácie prišli z Úradu vlády a spolufinancovalo ho aj naše
mesto. Finančné prostriedky spolu činia cca 60 tis. eur, za ktoré sa urobila nová
elektroištalácia nad klziskom. Zahŕňa to aj výmenu osvetlovacích telies. Staré sa vymenili za
nové v tejto dobe štandardné ledkové. Z peňazí sa obnovili aj ďalšie priestory – v šatniach
bola položená špeciálna podlaha na korčule. Obnovou prešiel aj vstupný areál a hygienické
zariadenia. Vypracované sú aj ďalšie projekty, v ktorých sa počíta s obnovou kompletného
zariadenia kotolne a zateplenie zimného štadióna.

Keďže v polovici februára mesto postihli intenzívne dažde, ktoré v meste napáchali značné
škody, mesto sa v predstihu pustilo do čistenia zberných rigolov a kanalizačných vpustí na
území mesta Rožňava. Kritickými miestami boli okrajové časti Dúhová, Edelényská
a Marikovského, kde voda steká z polí a lesov. Keďže sa o slovo hlásila už jar, mesto začalo
aj s opatreniami proti prašnosti. Za pomoci Malých obecných služieb a Technických služieb
začali s postupným zberom zvyškov posypového materiálu na mestských komunikáciách
a chodníkoch. Súbežne so zametaním prebiehalo čistenie kanalizačných vpustí, ktorá je
zároveň prevencia proti kalamitným situáciám počas prívalových dažďov. Novinky sa dočkali
obyvatelia na ulici Edelényskej 3, kde došlo k radikálnemu zamedzeniu pretekaniu vody na
cestu. Prehĺbili priestor a navýšili prírodný val zo zeminy okolo kanálovej vpusti, aby sa
zamedzilo pretekaniu zrážkovej vody ďalej na mestskú komunikáciu.
Príchodom teplého počasia začali robotníci s obnovou vzhľadu Baníckeho múzea v Rožňave.
Zamerali sa na reštauračné práce, ktoré vedú odborníci. Budova novej a modernej expozície
baníctva a hutníctva Gemera dostali jedinečný vzhľad. Investorom projektu bol Košický
samosprávny kraj, ktorý získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného
programu z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
Rozpočet po verejnom obstarávaní na vykonanie prác bol 945 208 eur.
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Banícke múzeum pred rekonštrukciou.

Banícke múzeum po rekonštrukcii
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Známe ihrisko na rožňavskom sídlisku Juh je o niečo väčšie. Samospráva investovala do
nových prvkov, ktorými chce prilákať na detské ihrisko aj vyššiu vekovú kategóriu. Pri
ihrisku pribudol fitnes park, ktorý je absolútnou novinkou na exteriérových ihriskách
v Rožňave. U obyvateľov toto cvičebné zariadenie malo okamžitý pozitívny ohlas. Stroje sú
určené na posilňovanie každého svalstva a cvičenie je zadarmo.

Fitnes park pri detskom ihrisku na sídlisku Juh.

Veľký park pri Obchodnej akadémii v Rožňave po revitalizácii priniesol príjemnejšie
prostredie. Tento park vyhľadáva každá veková skupina obyvateľov nášho mesta. Príjemná
prechádzka z časti ponúkne oddych od mestského ruchu. Revitalizácia má prilákať do tejto
mestskej časti viac ľudí - to bol prvý krok na vytvorenie ďalšej oddychovej zóny. V parku sa
odstránili koreňové sústavy po spílených brestoch frézovaním. Následne bola náhradná
výsadba lipy malolistej s obvodom kmienka 14 – 16 mm. Nakúpili sa lavičky a odpadové
koše, ktoré budú osadené na jar v roku 2017. V neposlednom rade sa zrealizovala likvidácia
odpadu a terénne úpravy.

Na východnej strane historického námestia sa tohto roku opätovne upravovalo a skrášľovalo.
Technické služby mesta Rožňava začiatkom leta revitalizovali záhony, okolie vysadených
stromov a osadili obrubníky na ich pôvodné miesto. Po ukončení stavebných prác na
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týchto priestoroch boli vysadené okrasné kry a rastliny. Betónové kvetináče osadené na
námestí slúžili ako zábrana pred vjazdom motorových vozidiel na severnú časť. Keďže
kvetináče zubom času už boli poškodené a neestetické, mesto sa rozhodlo ich vymeniť aj
s novou výsadbou. Nové kvetináče sú samozavlažovacie, odolné proti vplyvom počasia a sú
ľahko prenosné. Spolu ich je osem kusov a dve tzv. pyramídy.

V mesiaci jún 2016 sa v priestoroch historickej radnice uskutočnilo pracovné stretnutie
k výstavbe rýchlostnej komunikácie R2 za účasti zástupcov miest obcí a z nášho okolia,
ktorých sa dotknutá stavba priamo, alebo nepriamo týka. Rokovanie sa konalo za účasti
štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Árpáda Érseka a zástupcov Národnej diaľničnej
spoločnosti. Účelom stretnutia bolo získanie nových informácií ohľadom výstavby rýchlostnej
komunikácie R2, keďže situácia sa zdá byť patová. Keďže existuje projektová dokumentácia,
čaká sa na výstavbu tunela Soroška. Tunel cez Sorošku je potrebný, a patrí na tejto trase
medzi tie najpotrebnejšie. Avšak na pracovnom stretnutí odznela novinka, ktorá sa starostom
nepáčila. Štát miesto tunela plánuje rozšírenie pôvodnej cesty, ktorá teraz vedie cez Sorošku.
V prípade zvolenia tejto alternatívy by celý projekt začínal od znova, čím by sa realizácia len
oddialila.
Starostovia miest a obcí nesúhlasia s rozšírením cesty a trvajú na vybudovaní
tunelu cez Sorošku s tým, že projekty sú už rozbehnuté, tunel bude bezpečnejší a nenaruší ani
rezerváciu, ktorá sa v miestnej oblasti nachádza. Výstavba úseku je zahrnutá do zoznamu
projektov financovaných z peňazí Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra 2014 – 2020.

Mestská hromadná doprava
Mesto Rožňava schválilo návrhy cestovných poriadkov autobusových liniek v mestskej
doprave Rožňava. V meste premávajú (na základe zmluvy so spoločnosťou Eurobus, a.s.
Košice) dve autobusové linky mestskej verejnej dopravy:
Rožňava, sídlisko P. J. Šafárika – Autobusová stanica – Nadabula
- na linke premáva 12 spojov
Rožňava, sídlisko Juh – Autobusová stanica – Rožňavská Baňa
- na linke premáva 25 spojov

Rožňavská MHD má nový autobus: uľahčilo sa tým nastupovanie vozíčkarom a mamičkám
s kočíkmi. Novo zakúpený autobus je vybavený modernou informačnou technológiou, ktorá
je momentálne dostupná na trhu, spĺňa najnovšie európske parametre, je plne klimatizovaný a
bezbariérový. Autobus má nájazdovú rampu, 30 miest na sedenie a asi 60 na státie. Kúpu
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autobusu spolufinancovalo mesto Rožňava (hodnota vozidla je 180 tis. eur) a do premávky
bol uvedený v marci 2016.

Novo zakúpený bezbariérový autobus.

Separovaný zber odpadov
V meste Rožňava bolo v roku 2016 celkovo vyzbieraných 8 651 t komunálnych a drobných
stavebných odpadov, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 184 t viac.
V meste Rožňava sa zbierajú nasledovné druhy odpadov:
- Zmesový komunálny odpad
- Drobný stavebný odpad
- Objemný odpad
- Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov
- Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
- Papier a lepenka
- Plast
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- Sklo
- Kovy
- Elekroodpady z domácností
- Jedlé tuky a oleje
V prípade tvorby zmesového komunálneho odpadu nastalo zníženie jeho množstva v roku
2016 o 5,40 % oproti roku 2015. Skutočnosť v roku 2015 bola 6 825 t a v roku 2016 to bolo
6 477 t.
V prípade tvorby papiera a lepenky došlo k zvýšeniu jeho množstva v roku 2016 o 23,90 %
oproti roku 2015. Skutočnosť v roku 2015 bola 472 t a v roku 2016 to bolo 581 t.
V prípade tvorby skla došlo k navýšeniu jeho množstva v roku 2016 o 8,51 % oproti roku
2015. Skutočnosť v roku 2015 bola 141 t a v roku 2016 to bolo 153 t.
V prípade tvorby plastov došlo k zvýšeniu jeho množstva v roku 2016 o 4,39 % oproti roku
2015. Skutočnosť v roku 2015 bola 91 t a v roku 2016 to bolo 95 t.
Taktiež sme medzi prvými mestami na Slovensku v roku 2016 zaviedli pravidelný zber
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov a to 1 x za 7 dní
z individuálnej bytovej výstavby, čo prispelo k značnému poklesu tvorby zmesového
komunálneho odpadu, ako je to uvedené hore.
Tieto čísla hovoria o tom, že gramotnosť obyvateľstva v prípade separovania v meste
Rožňava sa postupne zvyšuje. Samozrejme nemalou mierou k tomu prispieva aj oprávnená
organizácia Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota, ktorá nakladá na území mesta so
vzniknutými komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
Mesto Rožňava sa snaží proti vytvárajúcim sa čiernym skládkam bojovať aj formou
prevádzkovania zberného dvora, do ktorého môžu doniesť obyvatelia rôzne druhy odpadov aj
samy. Ten slúži obyvateľom bezplatne až na stavebný materiál, ktorý je spoplatnený.

Politický a verejný život

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vyhlásil dňa 12. novembra 2015 predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky a určil na sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 hod.
Zoznam okrskov pre voľby do NR SR v roku 2016:
č. okrsku
1.
2.
3.

názov okrsku
Reformovaná cirkevná základná škola
Základná škola J. A. Komenského
Základná škola J. A. Komenského
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adresa okrsku
Kozmonautov 2, Rožňava
J. A. Komenského 5, Rožňava
J. A. Komenského 5, Rožňava

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Základná škola J. A. Komenského
Sobášna sieň
Základná škola, Zlatá ulica
Základná škola, Zlatá ulica
Základná škola, Ul. pionierov
Mestský úrad
Základná škola, Zlatá ulica
Základná škola, Zlatá ulica
DOS – malometrážne byty
Materská škola
Základná škola – JUH
Základná škola – JUH
Základná škola – JUH
Bývalý klub ŽB
Klub dôchodcov Nadabula

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

J. A. Komenského 5, Rožňava
Akademika Hronca 9, Rožňava
Zlatá 2, Rožňava
Zlatá 2, Rožňava
Pionierov 1, Rožňava
Šafárikova 29, Rožňava
Zlatá 2, Rožňava
Zlatá 2, Rožňava
Jovická 66, Rožňava
Kyjevská 14
Zakarpatská 24, Rožňava
Zakarpatská 24, Rožňava
Zakarpatská 24, Rožňava
Rožňavská Baňa 166, Rožňava
Nadabula 176

Výsledky parlamentných volieb v meste Rožňava

Most - Híd
Smer - SD
OĽANO / NOVA

%

SaS

Most - Híd

17,97

Smer - SD

17,27

ĽS NS

OĽANO / NOVA

11,19

SMK - MKP

SaS

11,07

SNS

ĽS NS

8,86

SMK - MKP

8,54

SNS

6,78

SIEŤ

6,63

SME RODINA

5,92

SIEŤ
SME RODINA

Počet zapísaných voličov: 14 777
Počet odovzdaných obálok: 7 573
Počet platných hlasov:
7 404
Volebná účasť:
51,25 %
Novým prednostom Okresného úradu v Rožňave je od 1. júla 2016 Ing. Ján Babič. Vládni
partneri Smeru – SD, strany SNS, Most – Híd a Sieť získali v zmysle koaličných dohôd 28
z celkovo 72 prednostov. Zmenu 25 okresných úradoch vláda vykonala 15. júna, resp.
posledný júnový deň.
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Web Support portal hodnotil webové stránky slovenských miest. Stránka mesta Rožňavy
skončila v tomto hodnotení na 2. mieste. Dôkazom výborného umiestnenia je skutočnosť, že
webová stránka spĺňa všetky parametre, medzi ktoré patrí informovanosť občanov, jej
grafické spracovanie, priehľadnosť a hlavne aktuálne informácie o dianí v meste. Jej veľkým
pozitívom je responzívnosť, prepojenosť na sociálnu sieť a ponúka sekciu pre podnikateľov.
Nezisková organizácia Transparency International Slovensko už po štvrtýkrát zostavila
rebríček transparentnosti 100 najväčších samospráv na Slovensku. Mesto Rožňava sa
umiestnilo v tohtoročnom hodnotení medzi tromi najtransparentnejšími samosprávami. Dňa
24. novembra 2016 si zástupcovia samosprávy mesta Rožňava prevzali ocenenie 3.
najtransparentnejšie slovenské mesto. V tohtoročnom hodnotení Rožňava získala spomedzi
miest pod 20 tisíc obyvateľov až 75,4 % bodov, čo svedčí o jej otvorenej samospráve smerom
k verejnosti.

Počas niekoľkých mesiacov mala verejnosť možnosť hlasovať za najkrajšie mesto. O titul
bojovala aj Rožňava. V súťaži „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2016“, ktorú vyhlásil
Internetový portál Slovakregion si Rožňava vybojovala 11. priečku zo 140 súťažiacich miest.
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Okresný súd Rožňava od februára 2016 bude fungovať s posilou. Prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska vymenoval za sudcu JUDR. Petra Vrbjara.
Od 1. júla platia zmeny vo vyhláške upravujúcej výberové konania na sudcov.
Najdôležitejšou zmenou je, že po novom vypĺňajú členovia výberových komisií hodnotiace
hárky. Keďže uchádzačov bodujú na základe jednotných kritérií a hárky budú zverejnené,
bude sa dať porovnať postup jednotlivých hodnotiteľov. Vyhláška tiež rozšírila databázu
prípadových štúdií z 50 na 100. Výberové konanie na miesto sudcu na okresnom súde je
spravidla trojdňové. V rámci písomnej časti uchádzači absolvujú písomný test, vypracuje
prípadovú štúdiu, prekladajú text z cudzieho jazyka a vypracúvajú súdne rozhodnutie.
Nasleduje ich psychologické posúdenie. Víťazi konkurzov sa podrobia preverovaniu
Národného bezpečnostného úradu a ich kandidatúru schvaľuje Súdna rada. Až potom ich
môže prezident Slovenskej republiky vymenovať do funkcie bez časového obmedzenia.
Dňa 29. septembra 2016 zasadalo mestské zastupiteľstvo, ktoré okrem pripravených bodov sa
nieslo aj v znamení nečakaných udalostí. Zástupca primátora Ing. Ján Lach sa vzdal mandátu
od 30. septembra 2016. Novým zástupcom primátora mesta sa stal poslanec Mgr. Dionýz
Kemény, ktorého vymenoval sám primátor mesta. Funkcie sa ujal od 1. októbra 2016.

Ing. Ján Lach

Mgr. Dionýz Kemény

Mesto Rožňava je zakladateľom a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestské
televízne štúdio s.r.o. Rožňava. Jej štatutárnym orgánom je konateľ, ktorej bol t.č. Peter
Benedikty. Ku dňu 30.6.2016 sa vzdal funkcie konateľa spoločnosti a na jeho miesto bola
zvolená skúsená televízna redaktorka Bc. Martina Molčanová.
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Bc. Martina Molčanová, konateľka Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava

Pietne akty
V kalendári dejín má dátum 23. január 1945 nezabudnuteľné miesto. V tento deň privítali jeho
obyvatelia v uliciach svojho mesta vytúženú slobodu. Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia
mesta spod fašistickej nadvlády sa na Námestí baníkov v Rožňave uskutočnil pietny akt
kladenia vencov. V mene všetkých si uctili padlých hrdinov príhovormi Pavol Burdiga,
primátor mesta, Mgr. Árpád Laco, poslanec mestského zastupiteľstva a Ing. Milan Malček,
predseda Základnej organizácie partizána Tótha SZPB v Rožňave.
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Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia mesta Rožňava – Námestie baníkov.

10. výročie od leteckej tragédie pri maďarskej obci Hejce si primátor mesta Pavol Burdiga,
vojenské útvary v meste Rožňava a Základná organizácia partizána Tótha SZPB v Rožňave
dňa 19. januára pripomenuli a uctili na rožňavskom cintoríne. Táto tragická udalosť má 42
obetí, medzi ktorými boli aj dvaja Rožňavčania – rtn. Peter Komora a práp. Ondrej Keszi.

Uctenie si pamiatky padlých rožňavských profesionálnych vojakov – miestny cintorín
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Ukončenie II. svetovej vojny a 71. výročie víťazstva nad fašizmom si Rožňavčania
pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov dňa 9. mája pri Pamätníku oslobodenia v parku
na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. V príhovoroch odzneli slová pripomínajúce krutosti
vojny a neľudskosť. Je dôležité pripomínať si tieto udalosti spred 71 rokov, aby sme predišli
podobným hrôzam, zároveň vzdali hold vojakom, ktorí padli za našu slobodu.

Slovenské národné povstanie
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Už 72 rokov uplynulo od jednej z najvýznamnejšej udalosti v dejinách nášho národa, ktorý
prepísal históriu. Dňa 26. 8. 2016 pri príležitosti významnej udalosti Slovenského národného
povstania sa uskutočnil pietny akt pri pamätníku partizána Tótha na Hviezdoslavovej ulici
v Rožňave pod záštitou mesta Rožňava, Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SZPB), Základnej organizácie partizána Tótha SZPB
a vojenských útvarov v Rožňave. V príhovoroch primátor mesta Pavol Burdiga ako aj Ing.
Norbert Lacko vzdali hlbokú úctu ľuďom, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny a SNP aj
tým, ktorí v krutých bojoch za našu slobodu neváhali položiť svoje životy. Všetci prítomní na
pietnom akte vzdali hold úcty a nesmiernej vďaky všetkým statočným účastníkom
Slovenského národného povstania.

Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých

Dňa 1. 11. 2016 pietny akt na mestskom cintoríne otvoril svojim
príhovorom primátor mesta p. Pavol Burdiga a Mgr. Árpád Laco, ktorý
predniesol príhovor v maďarskom jazyku. Po slávnostných príhovoroch
prítomní položili za účasti profesionálnych vojakov pôsobiacich
v Rožňave vence a kytice kvetov k pamätnej tabuli vojakov padlých
v I. a II. svetovej vojne, k pomníku holokaustu, obetiam fašizmu a dodnes
existujúcim spoločným vojenským hrobom. Primátor mesta spolu s prítomnými si uctil
pamiatku položením kvietkov a zapálením sviečky aj bývalým starostom, primátorom,
predsedom MsNV ako i kronikárom mesta.
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Polícia
Na úseku ochrany verejného poriadku a boja proti uličnej kriminalite bolo v roku 2016
zaznamenaných celkovo 147 priestupkov proti verejnému poriadku, z ktorých bolo 141 riešených
v blokovom konaní, za čo boli narušiteľom VP uložené blokové pokuty v celkovej výške 2.895,-€. V 6
prípadoch bola spracovaná správa o výsledku objasňovania priestupku, ktorá bola predložená na
príslušný okresný úrad.
V roku 2016 napadlo na OO PZ Rožňava celkom 1 702 priestupkov, čo je o 589 priestupkov
menej ako v roku 2015. Z celkového nápadu priestupkov bolo objasnených 1 511 , čo predstavuje
celkovú objasnenosť priestupkov 88,78 %, čo je o 1,26 % viac ako v roku 2015.
Priestupkov proti majetku v roku 2016 napadlo 372, čo je o 164 menej ako v roku 2015, čo
predstavuje celkovú objasnenosť priestupkov proti majetku 56,45 %, čo je o 5,71 % viac ako v roku
2015.
Čo s týka blokového konania, v roku 2016 policajti OO PZ Rožňava vybavili 941 priestupkov
v blokovom konaní, čo je o 380 priestupkov v blokovom konaní menej ako v roku 2015. Za zistené
priestupky boli policajtmi OO PZ Rožňava uložené blokové pokuty v celkovej výške 16.805,- €, čo je
o 5.175,-€ menej ako v roku 2016.
Na úseku BaPCP bolo OO PZ Rožňava zistených celkom 763 priestupkov, z ktorých bolo
celkom 729 riešených v blokovom konaní, za čo boli priestupcom uložené BP v celkovej výške
12.130,-€. Na ODI Rožňava bolo v roku 2016 zaslaných 34 SVOP, rovnako ako v roku 2015.

Evidencia trestných činov za rok 2016
Násilné TČ

nápad

objasnené

dodat. objasn.

objasnenosť

Celkom

38

31

0

81.58%

Vraždy

0

0

0

Lúpeže

3

3

0

100%

Mravnostné

7

6

0

85,71%

Znásilnenia

0

0

0

Majetkové TČ

nápad

objasnené

dodat.objasn.

objasnenosť

Celkom

184

102

7

55,43%

Krádeže

47

22

5

46,81%
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vlámaním
Do bytov

22

12

1

54,55%

Krádeže motor. 14
vozidiel

4

1

28,57%

Krádeže
do 3
motor. vozidiel

2

0

66,67%

Ekonomická
TČ

nápad

objasnené

dodat. objasn.

objasnenosť

Celkom

79

42

11

53,16%

Dane a poistné
- TČ

nápad

objasnené

dodat. objasn.

objasnenosť

Celkom

20

13

2

65%

V roku 2016 napadlo v rámci služobného obvodu OO PZ Rožňava celkom 452 trestných
činov, čo je o 10 trestných činov viac ako v roku 2015. Z uvedeného počtu bolo 309 trestných
činov objasnených, čo predstavuje objasnenosť OO PZ Rožňava na 68,36%, čo je o 2,68%
menej ako v roku 2015.

Mestská polícia
V súlade s Plánom činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2016 bolo cieľom mestskej
polície v roku 2016 udržiavať úroveň spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR,
a tým spolupôsobiť pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života
a zdravia, pri ochrane ich majetku, majetku mesta, ako aj iného majetku v meste pred
poškodením, zničením či krádežou. Využívala aj mestský monitorovací kamerový systém
v kombinácii s fotopascami, čo bolo využité vo viacerých prípadoch odhaľovania páchateľov
protiprávnej činnosti. V oblasti prevencie kriminality bola činnosť mestskej polície
sústredená najmä na najviac rizikové skupiny obyvateľstva a vykonávanie prednáškovej
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činnosti zameranej prevažne pre stredoškolskú mládež. Preventívny charakter plní tiež
samotný výkon hliadkovej činnosti, pri ktorej je motorizovaná hliadka vhodne kombinovaná
s pešou hliadkou a cyklohliadkou. Sú vytvorené 4 služobné obvody, v ktorých bola
aktualizovaná zodpovednosť policajtov za jednotlivé časti mesta. Mestská polícia v roku 2016
celkovo riešila 2 709 priestupkov. Kontrolované boli aj povinnosti držiteľov psov, kde bolo
zistených 135 priestupkov. Taktiež sa zúčastňovali aj v odchyte túlavých zvierat.
Odchytených bolo 96 túlavých zvierat, z toho 74 zvierat bolo umiestnených do karanténnej
stanice a 22 zvierat bolo vrátených ich majiteľom. V roku 2016 bolo vykonaných 61
súčinnostných akcií s Policajným zborom SR, z toho 3 celoplošné akcie, ktoré boli zamerané
najmä na kontrolu záškoláctva, podávanie alkoholických nápojov mladistvým, kontrolu
dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dodržiavanie ustanovení
zákona prevádzkovateľmi a vodičmi vozidiel taxislužby.

Hasičský a záchranný zbor

Sídlo: Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
Riaditeľ: plk. Ing. Ján Egri
a) Činnosť zboru:
úlohy zboru sú stanovené § 3 Zákona č. 315/2001Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
b) Organizačné členenie a personálne obsadenie:
Okresné riaditeľstvo HaZZ má 58 príslušníkov zaradených v stálej štátnej službe a 1
zamestnanca organizačne rozčlenených na oddelenie požiarnej prevencie, oddelenie
prevádzkovo technické a dve hasičské stanice Rožňava a Dobšiná.
OR HaZZ - riaditeľ
sekretariát - 1 zamestnanec

oddelenie požiarnej prevencie

oddelenie prevádzkovo technické

vedúci oddelenia - 1+3 príslušníci

vedúci oddelenia - 1+3 príslušníci

HS Rožňava
33 príslušníkov
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HS Dobšiná
1+15 príslušníkov

c) Technika
techniku v používaní Okresného riaditeľsrva HaZZ tvorí:
-

základná zásahová technika
5 ks cisternová automobilová striekačka na podvozkoch IVECO Trakker a Tatra 815 – 7
zo zásobou hasiacich látok cca 9 000 l v jednom vozidle, 3 ks vozidlá hasičskej
záchrannej služby, 1 ks cisternová automobilová striekačka na lesné požiare, 5 ks
štvorkolka, 3 ks člny.
- výšková technika
3 ks plošiny a rebríky z rôznym dosahom a na rôznych podvozkoch
Ostatnú techniku tvoria 2 nákladné vozidlá, 6 osobných vozidiel.
Cisternové automobilové striekačky sú vybavené dopravným a útočným hadicovým
vedením, penotvorným príslušenstvom, búracím náradím.
Vybavenie vozidiel hasičskej záchrannej služby tvorí záchranárske vyprosťovacie
zariadenie, zdvíhacie vankúše, motorové píly, zdravotnícka výbava, výbava pre prácu
v nebezpečnom priestore s výskytom nebezpečných látok.

-

K technike patria aj:
prostriedky protiplynovej služby, a to predovšetkým autonómne dýchacie prístroje,
protichemické ochranné odevy, odevy proti sálavému teplu, monitorovacia technika a iné,
prostriedky spojovacej služby, a to hlavne rádiostanice,
prostriedky povodňovej služby – záchranná lávka, norná stena.

d) Zásahová činnosť
v roku 2016 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru uskutočnilo vo svojom
zásahovom obvode – okrese Rožňava 457 výjazdov k 452 udalostiam, pri ktorých bolo 5
usmrtených, 71 zranených a 90 zachránených osôb. V členení na hasičské stanice 336
výjazdov vykonala hasičská stanica Rožňava a 121 výjazdov vykonala hasičská stanica
Dobšiná. Podľa druhu udalosti bolo 115 požiarov, 105 dopravných nehôd, 144 výjazdov
charakterizovaných ako technická pomoc, 30 výjazdov k nebezpečným látkam, 0 planých
poplachov a 60 cvičení.
V meste Rožňava jednotka uskutočnila 31 výjazdov k požiarom, 60 výjazdov
k technickej pomoci, pri ktorých bolo 8 zachránených a 8 zranených osôb, 29 výjazdov
k dopravným nehodám s bilanciou 17 zachánených a 11 zranených osôb a 13 výjazdov
k nebezpečným látkam.
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Rok 2015

Okres Rrožňava Mesto Rožňava

Celkový počet výjazdov

457

133

Celkový počet udalostí

452

133

Požiar

115

31

Technická pomoc

144

60

Dopravné nehody

105

29

Nebezpečné látky

30

13

Planý poplach

0

0

Cvičenie

60

e) Zaujímavosti, kuriozity, nevšedné udalosti
Činnosť zboru nespočíva len v likvidácii požiarov, v poskytovaní pomoci
a odstraňovaní následkov pri dopravných nehodách, povodniach a živelných pohromách
a haváriách. Pracou hasičov je i odstraňovanie rojov včiel, ôs a sršňov, ale i hadov napríklad
z výťahových šácht, či záchrana uviaznutých zvierat, pomoc pri preprave nadrozmerných
pacientov, sprístupňovanie vstupov do objektov a mnoho iných činností. Prioritou práce
hasičov je poskytnúť pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú.

„Hasiči v akcii“


23. apríla museli jednotky Hasičského a záchranného zboru zasahovať na Rožňavskej
Bani k požiaru pri nájomných bytoch. Jednalo sa o požiar plechového prístrešku na
skladovanie nepotrebného materiálu pri objekte nájomných bytov pre sociálne slabšie
rodiny. Od horiaceho objektu sa zapálila aj strecha na susedovej kôlni a následne
poškodila skriňu elektrického napätia. Na mieste zasahovali dve cisterny a šesť
príslušníkov hasičského zboru a štyria dobrovoľní hasiči. Škoda vznikla vo výške cca
1 500 eur. Príčinou bola pravdepodobne manipulácia s otvoreným ohňom maloletou
osobou, našťastie sa nikto nezranil. Na uhasenie požiaru sa použilo 3 500 litrov vody.



V ranných hodinách v apríli 2016 zažili obyvatelia jednej z rožňavských ulíc poriadny
rozruch, keď na treťom poschodí privolaní hasiči pri zložitom manévri pomáhali pri
otváraní bytu. Pretože sa vo vnútri bytu nachádzala osoba, ktorá nebola pri vedomí,
hasiči sa k nej dostali cez okno ťažkou technikou. Do príchodu zdravotníkov bola
osobe hasičmi ihneď poskytnutá predlekárska prvá pomoc.
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Školstvo
Mesto Rožňava mala v roku 2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plnoorganizované
základné školy s právnou subjektivitou. Vyučovacím jazykom v 3 školách je slovenčina,
Spojená škola J. A. Komenského, ktorej organizačné zložky sú základná škola s VJM, stredná
odborná škola s VJM a od 1. 9. 2016 Materská škola s VJM. Základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú vo vlastných priestoroch. V roku 2016
pracovalo v týchto školách 186 pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Celkový
počet žiakov v roku 2016 klesol oproti roku 2015 o 15 žiakov. Najväčšou školou sa po rokoch
stala ZŠ Zlatá s počtom 655 žiakov.
Materské školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v roku 2016 ich bolo 7, z toho priamo
riadených bez právnej subjektivity 6 a jedna MŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy J. A.
Komenského Rožňava. Štatisticky vykázaných bolo v roku 2016 v materských školách 541
detí.
Súčasťou základných škôl sú školské kluby detí, v ktorých sa poskytujú žiakom dostatočné
možnosti na využitie voľného času. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť
detí a mládeže od 3 do 30 rokov zabezpečuje aj Centrum voľného času. V CVČ pracovali
kabinety a predmetové komisie telesnej a športovej výchovy, biológie, nemeckého jazyka,
odborné komisie pre olympiády, projekty a rozhodcovia pre školské športové súťaže.
V Základnej umeleckej škole výchovno-vzdelávacia činnosť je zabezpečovaná v študijných
odboroch: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor.

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2016 financované v zmysle platnej legislatívy
a na základe schválených zmien rozpočtu mesta Rožňava posledným uznesením MZ
v Rožňave č. 204/2016 zo dňa 1.12.2016.
Prehľad štruktúry poskytnutých
finančných prostriedkov

v€
9 178

Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné
súťaže a olympiády CVČ
Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť
Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary
z toho pre: - ZŠ Zlatá (dar)
- ZŠ Pionierov (dar)
- ZŠ Pionierov
- ZUŠ
Dotácia z obcí na činnosť CVČ
Vlastné príjmy škôl a školských
zariadení

35 621
6 641
394
600
606
2 041
4 068
333 973
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z toho: - základné školy

26 018

- materské školy
- školské jedálne pri MŠ
- školské družiny a kluby ZŠ
- školské jedálne pri ZŠ
- centrum voľného času RO
- základná umelecká škola
Výnosy z podielových daní
z toho pre: - vlastné školy a školské
zariadenia OK
- pre zriaďovateľov cirkevných a
súkromných
Finančné prostriedky zo zdrojov mesta
Kapitálové finančné prostriedky
z toho:
finančné prostriedky z mesta pre SŠ
J.A.Komenského
finančné prostriedky z mesta pre ZŠ
Ulica pionierov
preklasifikované z bežných výdavkov z
finančných prostriedkov mesta
preklasifikované z vlastných príjmov
ZUŠ
preklasifikované z vlastných príjmov SŠ
projekt Betlen Gábor Alapítvány,
Maďarsko
Spolu

88 305
35 204
41 758
75 743
13 220
53 725
2 330 751
2 028 034
302 717
436 851
97 086
30 000
1 164
11 254
9 920
2 140
42 608
3 254

Kultúrne, mládežnícke a spoločenské
aktivity / podujatia
Mesto v roku 2016 v rámci oblasti kultúry investovalo finančné prostriedky z rozpočtu v
sume 119 850 €. Mesto zabezpečovalo akcie v meste ako novoročný výstup na Volovec. Deň
učiteľov, Stavanie mája, Deň detí, Rožňavské kultúrne leto. Dni mesta, stretnutie s
partnerskými mestami, stretnutie s dôchodcami v rámci Mesiaca úcty k starším až po
ohňostroj pri príležitosti Nového roka.
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Mesto má zriadenú príspevkovú organizáciu – Mestské divadlo Actores. Divadlo v rámci
svojej činnosti uviedlo 158 produkcií (vlastné inscenácie a hosťujúce produkcie, výchovné
koncerty pre školy a iné).
Kultúrne podujatia organizované mestom v roku 2016
Ohňostroj pri príležitosti Nového roka, Vítanie Nového roka, Rozlúčka so starým rokom
formou prezentácií udalostí za celý rok premietaných na Strážnej veži
Novoročný výstup na Volovec
Oslobodenie mesta + Výročie pádu lietadla pri maďarskej obci Hejce
Zimný sen: Stavanie snehuliakov a sánkovanie na čomkoľvek
MDŽ - pre dôchodcov
Veľkonočné trhy, vystúpenie folklórnych skupín s tematikou príchodu jari a Veľkej noci
Deň učiteľov - prijatie učiteľov primátorom mesta na radnici
Stavanie Mája pred radnicou
Deň matiek – pozdrav matkám od primátora a od detí MŠ
Atletické preteky žiakov ZŠ – športové dopoludnie
Nerušte ma, čítam – podujatie s knižnicou, verejné čítanie detí a hostí na malom pódiu
v severnej časti námestia
Pietny akt kladenia vencov - oslobodenie
Vatra oslobodenia 2016
Deň detí v spolupráci s KSK – Putujúce bábky
Pamiatka obetiam Holokaustu
Rožňavské kultúrne leto - vystúpenie hudobných skupín, detské atrakcie, tvorivé dielne,
bublinová show, posedenie pri hudbe minulého storočia, športové súťaže a množstvo iných
podujatí
Animácie na kúpalisku počas víkendov
Pietny akt – kladenie vencov - SNP
Dni mesta a Rožňavský jarmok spojené s kulinárskym dvorom
Oceňovanie najlepších športovcov, odovzdávanie Ceny Čestný občan, Cena mesta, Cena
primátora mesta
Pamiatka zosnulých - pietny akt
Darcovia krvi - pozdravenie
Vianočné trhy – kultúrne pásmo k tradíciám Vianoc
Privítanie zimy – Mikuláš pre deti na Námestí baníkov
V rámci partnerských miest výmenné pobyty detí a žiakov, poslancov, stretnutie
predstaviteľov banských miest, návšteva Českého Těšína ,
Rok na Gemeri v spolupráci s GOS
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8. marec - Medzinárodný deň žien.

Keďže 8. marec je deň venovaný práve ženám, vedenie mesta v spolupráci s Denným centrom
si tieto ženy v spoločenskej sále MsÚ uctilo kyticou piesní, básní a tanca. V príhovore
primátor mesta Pavol Burdiga ale aj členovia centra vyjadrili vďaku za lásku a starostlivosť,
ktorú ženy venujú rodine a vyzdvihli ženskú obetavosť, ochotu, láskavosť ale i humor a
dobrú náladu, pri ktorej stíhajú všetky povinnosti každodenného života. Zaželali ženám
predovšetkým pevné zdravie, aby nielen v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch
života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolestí a smútku, aby ich pohoda, porozumenie a
láska sprevádzali na každom kroku. Táto slávnosť bola obohatená kultúrnym programom.
Veľkonočné trhy Rožňava 2016

Stalo sa tradíciou organizovať Veľkonočné trhy pred týmto sviatkom, a preto v meste
Rožňava sa takto v roku 2016 uskutočnili trhy v dňoch 21. – 23. 03., ktoré boli počas prvých
dvoch dní doprevádzané kultúrnym programom. V prvý deň po otvorení trhov a prejave p.
primátora
44

Pavla Burdigu sa predstavila Detská ľudová hudba Lúčka zo ZUŠ v Rožňave pod vedením p.
Ondreja Šmijáka. V druhý deň napriek chladnému počasiu vystúpili folklórne súbory Dubina,
Haviar, Genšänky z Honiec, Borostyán a detské folklórne súbory Haviarik z Rožňavy a
Kincskereső z Drnavy.
28. marec – DEŇ UČITEĽOV - vedenie mesta Rožňava pozvalo dňa 31. marca 2016 do
priestorov historickej radnice zástupcov všetkých škôl a školských zariadení na území mesta,
aby vyjadrilo úctu a obdiv učiteľom, zato, že vykonávajú náročné ale vznešené povolanie.
Prítomných pedagógov privítali zástupca primátora Ing. Ján Lach, prednostka Mestského
úradu v Rožňave JUDr. Erika Mihaliková a vedúca odboru školstva PaedDr. Janka Mičudová.
Ako prejav vďaky zúčastneným učiteľom zástupca primátora odovzdal ďakovný list a ružu –
symbol mesta. Po podpísaní sa do Pamätnej knihy mesta, úsmev na tvári vyčarili deti z FS
Haviarik za doprovodu Ing. Ivana Nemčoka, deti zo ZŠ Zlatej v Rožňave za doprovodu p.
vychovávateľky Daniely Mackovej a pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy
v Rožňave.

Stavanie mája

Dňa 29. 4. 2016 12 metrov vysoký máj pred radnicu na Námestí baníkov postavili počas
spevu a hudby členovia folklórneho súboru Dubina a Haviar. Zástupca primátora Ing. Ján
Lach súhlasil s osadením vyparádenej brezy, ponúkol folkloristov občerstvením a začalo sa
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kultúrne predstavenie, ktoré potešilo všetkých prítomných. O spev a tanečné kreácie sa
postarali folklórne súbory Borostyan, Kincskeresó, Dubina a Haviar.

Vatra slobody 2016

Na počesť a pamiatku padlým hrdinom Mesto Rožňava zorganizovalo Vatru slobody dňa 6.
mája 2016 na lúke nad pamätníkom pápeža Jána Pavla II. Stovky a stovky občanov mesta, ale
i z okolia prišli na lúku za zábavou, ale i vypočuť si tlmočené spomienky na prežité hrôzy
vojny a dôvod organizovania tohto podujatia. Primátor mesta Pavol Burdiga a jeho
spolupracovníci zabezpečili opekanie slaniny, ktorou pokvapkali chleby s cibuľou
rozvoniavajúce po celej lúke. O dobrú zábavu sa postarali žiačky Základnej umeleckej školy
v Rožňave, Betliarske vidly, Tanečníci dymiacich hôr a oči potešila laserová show. Po nej
primátor mesta zapálil vatru, a tak ticho, ale jasne vzdal hold všetkým, ktorí sa zaslúžili
o našu slobodu

46

Nerušte ma, čítam!

Pod záštitou primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu, a Gemerskej knižnice Pavla
Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja sa štvrtok
12. 5. 2016 uskutočnilo pre deti základných škôl na Námestí baníkov v Rožňave hlasné
čítanie rozprávkových kníh pod názvom „Nerušte ma, čítam“. Podujatie otvorila Mgr. Iveta
Kyselová, riaditeľka knižnice a vedúca Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu PaedDr.
Janka Mičudová.

Medzinárodný deň detí a Cestujúce bábky
Dňa 6. 6. 2016 sa uskutočnil pod taktovkou Mesta
Rožňava a jej partnerských inštitúcií v spolupráci s
Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický
kraj (KOCR KK) Deň detí, prvý svojho druhu.
Výnimočný bol tým, že sa pri jeho realizácii
spojilo množstvo kreatívnych hláv, aby deťom
priamo na námestí mesta priniesli to najlepšie.
Deťom sa rozžiarili očká pri pestrej škále aktivít
športových (CVČ), umelecky zameraných (ZUŠ), deti zaujalo aj pozorovanie oblohy (GOS).
Hádzanie do balónov, pri ktorom vzniklo zaujímavé dielo prinieslo Mestské divadlo
(Actores), stánok pre malých čitateľov a bystré hlavičky (Gemerská knižnica P.
Dobšinského). Niečo o prírode sa mohli deti naučiť aj pri stánku Národného parku Slovenský
kras a Baníckeho múzea. KOCR KK deti vyfotilo s cestujúcou bábkou a prinieslo aktivity pre
spoznávanie Košického kraja. Úspech medzi deťmi zožalo aj divadelné predstavenie
Divotvorný balón. Inscenácia Bábkového divadla z Košíc a Zakarpatského akademického
oblastného bábkového divadla Bavka z Užhorodu deťom otvorila svet povestí o významných
dominantách Košického kraja. Zahrali aj povesť o našej Strážnej veži.
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Oslava jubilantov v Subsídiu v Rožňave
V mesiacoch jún a november zamestnanci Subsídia, v spolupráci
s mestom Rožňava pripravili jubilantom okrem kultúrneho programu
aj príjemné posedenie s rodinnými príslušníkmi pri dobrej hudbe.
Tváre poznačené brázdami vrások vyčarili radostné úsmevy hlavne
pri vystúpení najmenších členiek DFS Haviarik pod vedením Ing.
Ivana Nemčoka. Pán Máthé zahral a zaspieval samostatne každému
jubilantovi, a tí si veru pri veselej pesničke spolu s ním zaspievali.
Oficiálnu časť ukončilo odovzdanie pamätných listov a malých kvetinových darov
s úprimným želaním pevného zdravia, šťastia, lásky a pohody do ďalších rokov.
Oslava životných jubileí v Dennom centre ( Klube dôchodcov)

Spríjemniť oslavu jubilantom sa rozhodlo Denné centrum v Rožňave v spolupráci s mestom
Rožňava v mesiaci jún a november v budove centra. Kultúrny program plný spevu, básní
a hudby vyčaril úsmev na každej tvári. Pohladil dušu a srdce najmä pozdrav od p. primátora
Pavla Burdigu. Jubilantom boli odovzdané pamätné listy a kvetinové dary ako aj želanie,
aby jeseň ich života prekvitala šťastím, zdravím, láskou a spokojnosť.
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Čo sa hýbe, to je živé

Pod týmto názvom sa uskutočnil 6. ročník podujatia, ktorého cieľom
je viesť deti a mládež viac k pohybu, pretože jeho nedostatok má
sklony ku vzniku rôznych chorôb a k obezite. Dňa 24. 5. 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva a mesto Rožňava
zrealizovali s ďalšími spoluorganizátormi podujatie zamerané na
pohyb v súťažnej forme na sídlisku Juh. Pozdraviť prítomných
prišiel aj primátor mesta Pavol Burdiga a síce s bandážou na nohe,
ale s úsmevom povzbudzoval deti na jednotlivých stanovištiach.
Súťažné družstvá tvorili triedne kolektívy 5. a 6. ročníka zo základných a stredných škôl.
V rámci tohto podujatia si zmerali sily jednotlivé triedy, ktoré súťažili na stanovištiach.
Koordinovali ich animátori a organizátori podujatia, ktorí súťažiacich podľa výkonu
adekvátne bodovo ohodnotiť. Podľa súčtu získaných bodov z jednotlivých disciplín si triedne
kolektívy vyberali ceny, ktoré im venovali sponzori podujatia. Akcie sa zúčastnilo 16 tried –
253 žiakov. Disciplín bolo celkovo 14, a to: basketbalový kôš, futbalová bránka, florbalová
bránka, fúrik, prenášanie, beh, drepy, kliky, bicykle a kolobežky, hod granátom, hasičská
štafeta, vedomostná súťaž, KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) a ošetrenie zranenia. Počas
podujatia prebiehali aj sprievodné aktivity: maľovanie na tvár, kreslenie loga školy a možnosť
vyskúšať si lezenie na lezeckej stene. Pitný režim pre všetkých účastníkov podujatia
zabezpečovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Rožňava. Organizátormi
podujatia bolo aj Centrum voľného času v Rožňave, Slovenský červený kríž územný spolok
Rožňava, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, Stredná zdravotnícka škola v Rožňave
a Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave.
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Rožňavské kultúrne leto 2016

Mesto Rožňava pripravilo podujatia na letné mesiace júl a august. Rôznorodé aktivity boli
každú nedeľu na severnej časti Námestia baníkov v čase od 16.00 do 18.00. hod. Počas
kultúrneho leta vystúpili hudobné skupiny, boli detské atrakcie, tvorivé dielne, bublinová
show, posedenie pri hudbe minulého storočia ako aj športové súťaže. Otvorenie letnej sezóny
začalo aj otvorením kúpaliska 25. 06. 2016 o 9.00 hod. Počas leta na kúpalisku boli
organizované aj víkendové animácie.

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy organizovalo v termíne 05. 08. - 13. 08.
2016 XVII. ročník Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN Rožňava. Okrem
domácich - Rožňavských výtvarníkov sa ho zúčastnia mladí výtvarní umelci z Podolínca,
Krh. Podhradia, z partnerských miest Český Těšín, Cieszyn, Budapest Belváros-Lipótváros,
Bácska Topolya. V Rožňave a jej okolí bude tvoriť počas druhého augustového týždňa 12
výtvarníkov. Tábor sa uskutoční v obci Krásnohorská Dlhá Lúka.
Medzinárodný maliarsky tábor MLYN organizovalo po dobu 15 rokov mesto Rožňava (19972011). Iniciátorom a spoluorganizátorom bol rodák a Čestný občan Rožňavy, zaslúžilý
umelec Maďarska József Baska, žijúci a tvoriaci v Budapešti.

Dni mesta a Rožňavský jarmok 2016
V dňoch 15 .- 16.- 17. septembra 2016 sa konal 33. ročník Rožňavského jarmoku, ktorý bol
spojený s Dňami mesta Rožňava. Rozpočet Dní mesta Rožňava bol uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rožňave schválený vo výške 13 000 Eur. Formou sponzorských príspevkov
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na Dni mesta sme dostali finančné prostriedky vo výške 6100 eur. Spolu sa jednalo o čiastku
19 100 eur. Do programu Dní mesta bolo zapojených množstvo kultúrno-spoločenských
organizácií pôsobiacich na území mesta, športových klubov, rožňavské materské i základné
školy, Centrum voľného času a obidve Základné umelecké školy v Rožňave. V rámci
kultúrneho programu vystúpili amatérske aj profesionálne hudobné a tanečné skupiny.
Program bol navrhnutý tak, aby zaujal širokú škálu divákov s rôznymi preferenciami.
Neoddeliteľnou súčasťou Dní mesta bolo odovzdávanie ocenení akými sú Cena primátora a
Cena mesta. Ocenení boli aj najlepší športovci mesta za rok 2015. Obyvatelia a návštevníci
Rožňavy mali možnosť zúčastniť sa aj sprievodných podujatí, ktoré spestrovali celkovú
atmosféru Dní mesta. V našom meste sme privítali aj delegácie z partnerských miest, s
ktorými zástupcovia samosprávy mesta udržiavajú dobré vzťahy.

Rožňavský veľtrh pre seniorov

Pomoc a podpora seniorom je jednou z mét Mesta Rožňava a Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Rožňave, a preto zorganizovali pri príležitosti októbra - mesiaca Úcty
k starším podujatie pod názvom Rožňavský veľtrh pre seniorov. Cieľovou skupinou tohto
podujatia boli seniori v okrese Rožňava. Dňa 12. 10. 2016 sa v priestoroch Mestského úradu
stretlo 60 skôr narodených, aby získali v rámci pripraveného programu veľtrhu
v jednotlivých informačných blokoch informácie z oblasti uspokojovania fyzických,
psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Vzdelávacia časť programu podujatia
prebiehala v sále a sprievodné a konzultačné aktivity sa realizovali vo vstupnom vestibule.
Kultúrnym programom spríjemňovali akciu žiaci zo Základnej umeleckej školy v Rožňave
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a detská ľudová hudba Lúčka zo Základnej umeleckej školy v Rožňave. Odborníci seniorom
prednášali na rôzne témy (inkontinencia, terénna opatrovateľská služba, uspokojovanie
spirituálnych potrieb podľa jednotlivých kresťanských denominácií, doplnkové zdravotné
pomôcky, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia, pacientsky kompas). V rámci
všetkých prednesených tém a tiež v oblasti bezpečnosti seniorov a využívania zdvíhacích
zariadení u imobilných osôb mali účastníci veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej
konzultácie a poradenstva. Sprievodné aktivity potešili prítomných formou merania krvného
tlaku, pulzu, hmotnosti, telesných tukov a svalov, cukru v krvi, masáž šije a horných končatín,
strihania vlasov a úpravy účesu alebo ponukou kníh.
So zaujímavým nápadom prišlo vedenie mesta v mesiaci október, a to vytvorenie časovej
schránky. V zasadačke MsÚ v Rožňave sa stretli zástupcovia škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rožňava s primátorom mesta Pavlom Burdigom a vedúcou odboru školstva
PaedDr. Jankou Mičudovou, aby do časovej schránky vložili výtvory svojich spolužiakov. Do
schránky neveľkých rozmerov sa zmestilo množstvo odkazov pre budúcu generáciu. Po
uzavretí schránky deti spolu s primátorom mesta ju odniesli uložiť do Strážnej veže, aby ju
v budúcnosti Rožňavčania mohli otvoriť a objaviť poklady.

ROK NA GEMERI - OJEDINELÝ ZIMNÝ FESTIVAL ZVYKOV A OBYČAJÍ
14 – 19. novembra 2016 v Rožňave
Slávnosti zvykov a obyčají Gemera a Malohontu Rok na Gemeri po 22-krát organizovalo
Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Tento rok
opäť v spolupráci s mestom Rožňava. Organizátori pripravili skvelý program a bohaté
sprievodné aktivity pre milovníkov folklóru a ľudových tradícií.
TVORIVÉ DIELNE PRE ŠKOLÁKOV
Počas festivalového týždňa sa v Dome tradičnej kultúry Gemera v remeselníckych dielňach
organizovali tvorivé dielne. Školáci mali možnosť pracovať v hrnčiarskej, tkáčskej
a muzikantskej dielni a vyrábať rôzne predmety z hliny, textilu.
RODINNÝ ŠTVRTOK
Dom tradičnej kultúry Gemera nezatvorí svoje brány ani počas štátneho sviatku. Vo štvrtok
17. novembra v dopoludňajších hodinách očakávame v našich remeselníckych dielňach
rodiny s deťmi, ktoré si chceli vychutnať čaro spoločného tvorenia. Večer od 18.00 hod.
v programe Medailón osobností sa predstaví Juraj Nagy z Krásnohorskej Dlhej Lúky, ktorého
životný príbeh, optimizmus a angažovanosť pri uchovávaní tradičných gemerských remesiel
by mohli byť pre mnohých inšpiráciou. Hudobným hosťom programu bude známy rožňavský
klavirista Arpád Farkaš. Sprievodnými aktivitami tohto večera bude premietanie filmu Sochy
ukryté v stromoch a sprístupnenie výstavy obrazov s folklórnou tematikou od
autorky Moniky Vozárovej z Dobšinej.
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SPEVÁCKY DOM S ĽUDOVOU HUDBOU MUZIČKA
V piatok sa uskutočnil v multifunkčnej sále Domu tradičnej kultúry Gemera ďalší zo série
speváckych domov s muzikologičkou Alžbetou Lukáčovou a so známou a úspešnou ľudovou
hudbou Muzička z Bratislavy.
GALAPROGRAM V DVOCH PREMIÉRACH
„Sobota 19. novembra 2016 už tradične patrila galaprogramu, v ktorom sa pod názvom Čo
starí pamätajú, mladí zachovajú v divadelnej sále OKC v Rožňave predstaví s pestrým
pásmom gemerských zvykov a obyčají vyše dvesto folkloristov.

Mikuláš a Vianočné trhy 2016
Vianočné trhy sa po dobrej minuloročnej skúsenosti
uskutočnili začiatkom mesiaca december. Boli
jedným
z mnohých
podujatí,
ktoré
mesto
organizovalo počas adventného obdobia pre všetky
vekové kategórie. V predvečer Vianočných trhov
zavítal na Námestie baníkov Mikuláš a rozsvietil
vianočný stromček. Samotné Vianočné trhy sa
uskutočnili v dňoch 6 – 10. decembra 2016 a účasť
predávajúcich bola vyššia ako na septembrovom
jarmoku. Ponuka bola veľmi pestrá, sortiment
tradičný – priemyselný tovar, remeselnícke produkty,
občerstvenie.
Súčasťou Vianočných trhov bol aj kultúrny program,
ktorý bol pripravený pre ich účastníkov. Primátor
mesta slávnostne privítal všetkých prítomných
účastníkov jarmoku. Následne sa predstavili žiaci Základnej školy na Zlatej ulici v Rožňave
vianočnými koledami, piesňami a veršovankami.
V rámci kultúrneho programu sa vo večerných
hodinách o dobrú náladu postarala hudobná skupina
HUFU a na druhý deň ľudová hudba Maroša
Rusnáka. Pre návštevníkov bol pripravený živý
betlehem a primátorský vianočný grog, z ktorého
výťažok bol použitý na slávnostný obed pre občanov
bez domova a zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Počas trhov mohli občania ochutnať aj
zabíjačkové špeciality a zúčastniť sa na sprievodných podujatiach, medzi ktoré patrilo
otvorenie výstavy budhov, vianočný koncert Musica Casovia, Mikuláš pre deti v divadle
Actores a ďalšie športové podujatia.
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V rámci rozpočtu na túto akciu bola zabezpečená aj vianočná výzdoba mesta. Obnovili sa
jestvujúce prvky – výmenou žiaroviek za úspornejšie a doplnili sa nové prvky – výzdoba
zábradlia pred sochou Františky, previsy cez Ulicu Šafárikovu, nové osvetlenie mestskej veže,
výzdoba nových stromov.

Štedrá vianočná nádielka ľuďom bez domova

Vianoce,
jedny
z
najkrajších
a
najočakávanejších sviatkov v roku. Nie každý
však má to šťastie tráviť Vianoce v kruhu
svojej rodiny. Sú medzi nami aj takí, ktorí
z nejakého dôvodu ostali bez domova. Aby
cez tieto najkrajšie sviatky bezdomovci
necítili smútok a skrúšenosť zo samoty, bez
tradičného jedla a darčeka, primátor mesta
v spolupráci s Diecéznou charitou dňa
20. 12. 2016 pripravili v priestoroch radnice
malé vianočné posedenie pre týchto ľudí. Pozvanie prijalo 40 vďačných ľudí bez domova. Po
krátkom kultúrnom programe sa podávala chutná kapustnica, vianočný šalát s rezňom a teplá
káva. Rozdávali sa aj balíčky s teplým oblečením. Radosť, vďačné pohľady a úsmevy boli
dostatočným zadosťučenením organizátorom podujatia za pripravenú akciu.
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Slávnostné privítanie Nového roka 2017

Obyvatelia a návštevníci Rožňavy mali možnosť privítať Nový rok 2017 pri veľkolepom
ohňostroji. Ľudia sa na Námestí baníkov začali schádzať približne polhodinu pred polnocou.
Na dominante mesta, Strážnej veži, bola premietaná videoprojekcia udalostí organizovaných
v Rožňave počas roka 2016 a novoročný príhovor primátora Pavla Burdigu.

Šport

Mesto Rožňava v rámci svojich možností každoročne poskytuje športovým klubom a
spoločenským organizáciám z rozpočtu mesta Rožňava na rozvoj športu a kultúry finančnú
dotáciu schválenú mestským zastupiteľstvom. Na rok 2016 MZ uznesením č. 4/2016 zo dňa
25. 2. 2016 schválilo finančnú čiastku vo výške 30 tis. €. V zmysle VZN o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava je vyčlenená 5 % rezerva zo schválenej
sumy, ktorá činí v tomto prípade 1 500 €. Klubom a organizáciám ostáva na prerozdelenie 28
500 €. V zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava došlé
žiadosti o poskytnutie dotácie prerokováva Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
MZ v Rožňave, ktorá prerozdeľuje finančné prostriedky v zmysle komisiou určených kritérií
podľa došlých žiadostí o poskytnutie dotácie. Pre šport bolo prerozdelených a schválených
20 700 €.
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Zdravotníctvo

Manažment nemocnice:
MUDr. Dušan Suchý - riaditeľ
Mgr. Alena Kačalová - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Anna Šarišská - námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
História
Rožňava je okresné mesto, ktorého dejiny sú úzko späté s rozvojom baníctva. Keďže mal
banský charakter, mal aj výrazný vplyv na vznik zdravotníckych služieb v dôsledku vysokej
úrazovosti v baníckej profesii a zvýšeného výskytu chorôb z povolania. V meste začali v 18.
storočí pôsobiť zdravotnícke inštitúcie, a to nemocnica a lekáreň. Nemocnica na začiatku
poskytovala len opatrovateľské služby. V roku 1710 postavili ďalšiu nemocnicu, ktorá mala
charakter chudobinca, ale v ten istý rok bola zničená požiarom. Činnosť mestskej nemocnice
bola obnovená až v roku 1793, a potom slúžila ako plnohodnotná zdravotnícka inštitúcia.
Župná nemocnica bola zriadená v roku 1855 a mala 6 izieb pre pacientov. Výstavba
Rožňavskej nemocnice (stará nemocnica) začala v roku 1881 z podnetu Dr. Karola Kóša za
významnej finančnej pomoci Dr. Juraja Schoppera. Do užívania bola daná 1. júla 1887
s počtom 12 postelí a niesla meno svojich zakladateľov – „Nemocnica Dr. Kóša –
Schoppera“. Neskôr zakladatelia dali nemocnicu do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi
a mala charakter súkromnej nemocnice. Od roku 1901 sa nemocnica stala verejnou, a v tom
čase mala už 65 postelí. Po roku 1945 mala nemocnica 208 postelí a postupnou špecializáciou
sa stále rozširoval jej lôžkový fond a v roku 1987 mala už 467 postelí. Výstavba nemocnice
II. typu v Rožňave začala v roku 1975 a odovzdaná do užívania bola až v roku 1993 s 583
posteľami.
Súčasný stav nemocnice
Oddelenia
Chirurgické oddelenie
Oddelenie disponuje spolu s 30 lôžkami a má dve štandardné ošetrovacie jednotky, rozdelené
na aseptickú a septickú časť. Taktiež má jednotku intenzívnej starostlivosti s troma lôžkami
dislokovanú na OMIS.
Detské oddelenie
Pediatrické oddelenie disponuje s 36 lôžkami situovanými podľa veku detí. Hospitalizované
deti sú rôznorodými ochoreniami detského veku, ktorým je zabezpečená komplexná
starostlivosť a liečba akútnych a chronických ochorení deti a mládeže. Pri malých deťoch je
možnosť sprievodu matky.
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Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Toto oddelenie zabezpečuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientky
s gynekologickými ochoreniami, ako aj starostlivosť v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom
a šestonedelím. Oddelenie zabezpečuje aj široké spektrum konzervatívnych a operačných
liečebných výkonov. Taktiež je možnosť rooming-in – dieťa po pôrode spolu s matkou.
Neurologické oddelenie
Príjem pacienta na oddelenie ide cez príjmovú ambulanciu. Táto slúži na konziliárne
vyšetrenia ako i štandardné ambulantné neurologické vyšetrenia. Ambulancia má k dispozícii
lôžka na podávanie infúznej liečby. Oddelenie má 28 lôžok a neurologické JIS lôžka sú
umiestnené v rámci OMIS. V priestoroch oddelenia sa nachádzajú neurofyziologické
laboratórium, kde sa vykonajú vyšetrenia pre hospitalitovaných ako i ambulantných
pacientov.
OAMIS
OAMIS je oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Toto
oddelenie v NsP sv. Barbory Rožňava prijíma pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí
zlyhanie základných životných funkcií.
Oddelenie dlhodobo chorých
Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých
chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe, a stav nevyžaduje intenzívne
vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje každodennú lekársku vizitu resp. intenzívne ošetrovanie.
Hospitalizovaní sú prevažne seniori.
Oddelenie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Oddelenie má 2 jednolôžkové nadštandardné izby a 7 trojlôžkových izieb. Spolu disponuje
s 23 lôžkami.
Oddelenie vnútorného lekárstva
Oddelenie má 48 lôžok, ktoré sú členené na 2 štandardné ošetrovacie jednotky, a to na
mužskú a ženskú stranu. Ďalej na jednotku intenzívnej starostlivosti v rámci OMIS, ako i na
Internú ambulanciu a Internú ÚPS ambulanciu. Okrem toho disponuje 3 observačnými
lôžkami a 1 resuscitačným lôžkom.
Psychiatrická liečebňa
je členená do troch ošetrovacích jednotiek. Dve ošetrovacie jednotky sú na 3. poschodí B
bloku, na každej sa nachádza 10 izieb, zariadené s 3 – 4 posteľami. Na B strane sú 2 izby
dvojposteľové, zariadené s príslušenstvom a TV prijímačom. Tretia ošetrovacia jednotka je
lokalizovaná na 4. poschodí, má 7 izieb, ktoré sú 3 – 4 posteľové, vybavené tiež s TV
prijímačom.
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Psychiatrické oddelenie
Toto oddelenie psychiatrie sa člení na 2 ošetrovacie jednotky: akútna ošetrovacia jednotka
a režimová jednotka.
Psychiatrický stacionár
Stacionár predstavuje doplňujúcu formu starostlivosti o psychické zdravie pacientov,
zvyčajne v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť, prípadne ako doplnenie
ambulantnej starostlivosti. Pomocou psychoterapeutických skupín a širokého spektra rôznych
aktivít pomáha zlepšiť zdravotný stav pacientov.
Rádiodiagnostické a CT oddelenie
Centrálne a rádiologické oddelenie je umiestnené na 1. poschodí nemocnice, s prístupom
z lôžkovej aj poliklinickej časti nemocnice. Tam sa nachádza aj centrálna evidencia
pacientov.
Transfuziologické oddelenie
Je to klinicko-laboratórny odbor zaoberajúci sa problematikou darcovstva a racionálnym
využitím transfúznych liekov.

Životné prostredie, príroda, počasie a jeho osobitosti v priebehu roka
Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu.
Zámerom programového rozpočtu mesta Rožňava je vytvorenie efektívneho a spoľahlivého
systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi – zabezpečiť
výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Taktiež vytvoriť podmienky na
odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu
separáciu odpadu v meste. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie
v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.
Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený v roku 2016 na 82 % a separovaný
odpad na 58 %.
Azda nič nie je nevyspytateľnejšie ako počasie. Rozmary prírody nás prekvapujú čoraz
častejšie, a to niekedy až do extrémov, ako napr. z horúčav do riadnej zimy. Teplotný rozdiel
niekedy predstavuje aj 20°C.
Silné sneženie celoplošne zasiahlo náš okres 15. januára približne o 01:50 hod. Posýpacie
vozidlá boli vyslané na vykonanie zimnej údržby ciest podľa poradia dôležitosti schváleným
operačným plánom zimnej údržby. Prvé posýpacie vozidlo odchádzalo na zásah na úsek
Soroška. Z dôvodu silného sneženia bola cesta I/16 (50) uzavretá na čas sfunkčnenia
premávky a zjazdnosti horského priechodu. V nočnej zmene zjazdnosť ciest zabezpečovalo 9
posýpacích vozidiel a 3 nakladače. Vykonávali pluhovanie, posyp inertným a chemickým
materiálom. V dennej zmene bolo zaradených 8 posýpacích vozidiel a 3 nakladače.
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Odborníci SHMÚ vydali v januári pre okres Rožňava výstrahu, a mali prečo. Veľmi nízke
teploty zasiahli Rožňavu, a to miestami – 15° až – 20°C. Takéto nízke teploty predstavujú
potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch, pretože
mráz môže spôsobiť poškodenie zdravia.

Jar je skutočným dôkazom, že jedno ročné obdobie podáva žezlo druhému. Výrazne vyššie
teploty sme v apríli zaznamenali aj v našom meste. Prišla rýchlo a nečakane, z chladných dní
vo vetrovkách sme prešli na tričká a ľahké bundy. Príroda rozkvitla a skoro v každej časti
nášho mesta kvety a stromy vypučali do krásy. Ohlásili sa aj sťahovavé vtáky a všade navôkol
bolo počuť bzukot včiel. Aj keď je jar pre mnohých najkrajším obdobím pre svojou pestrosť,
je to aj obdobie, kedy majú niekedy hasiči hlavu v smútku. V období jari totiž zasahovali pri
20 prípadoch požiarov v súvislosti s vypaľovaním trávy a trávnatých porastov. Je nutné si
uvedomiť, že pri vypaľovaní trávy sa na popol nemení len tráva, ale i rastliny, nižšie i vyššie
živočíchy, hniezda vtákov, ba niekedy v plameňoch končí i život človeka, ktorý oheň založil.
Táto činnosť sa opakuje na jeseň i v lete počas žatvy, alebo tesne po nej sú vypaľované
strniská a mnohokrát i ponechaná slama. Vplyvom týchto požiarov v prírode dochádza
k ničeniu prirodzených stanovíšť, rastlinných a živočíšnych druhov, k narušeniu ekologickej
rovnováhy v prírode, k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi, k vzniku ekonomických škôd.

Príchod jari priniesol do nášho mesta nielen prvé kosenie, ale aj odstraňovanie čiernych
skládok. Okrem kosenia a hrabania námestia a jeho okolia, prišli na rad sídliská. Kosenie
prebiehalo v skorých ranných hodinách, pretože práca koscov MOS je fyzicky veľmi náročná
a vykonáva sa na priamom slnku.

Naše mesto a okolie zasiahli búrky s krupobitím. Meteorológovia zo Slovenského
hydrometeorologického ústavu vyhlásili 23. mája výstrahu pred týmto počasím. S búrkami
boli spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, úhrn zrážok dosiahol 20 – 40 mm a nárazy
vetra boli 18 – 25 m/s. Pri tejto búrke mali rieka Slaná a potok Drázus síce prechodný, ale
výrazný vzostup vodnej hladiny.

Podobná situácia nastala aj 28. mája, kedy sa mestom i okolím prehnala silná prietrž mračien.
Počasie ukázalo svoju odvrátenú tvár, tiež nechýbalo ani krupobitie. Síce nepriazeň počasia
trvala približne hodinu, paralyzovala dopravu na hlavnom ťahu cesty Košice – Bratislava,
kde z dôvodu nízkej viditeľnosti boli vodiči nútení odstaviť svoje autá. Na viacerých
miestach voda v priebehu niekoľkých minút zaplavila cestu a vytopených ostalo aj niekoľko
záhradiek pred domami. Búrka ako rýchlo prišla, tak aj odišla a slniečko zaplavilo okolie.
V júni zasiahlo Rožňavu mimoriadne teplé počasie. Dňa 23. júna teplota vzduchu stúpla na
slnku až na 40°C ! Ľudia sa v tom teple presúvali na chladnejšie miesta, iní sa ochladzovali
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zmrzlinou či množstvom vody. Toto sparné až nepríjemné počasie malo aj svoje následky.
V ten deň rožňavská nemocnica ošetrila dvoch pacientov, ktorí skolabovali z horúčav. Išlo
o 70 a 86 ročných pacientov, a preto nemocnica odporučila obyvateľom mesta vystríhať sa
priamemu
slnku
a k dodržiavaniu
pravidelného
pitného
režimu.
Slovenský
hydrometeorologický ústav vydal na 23. a 24. júna 2. stupeň výstrah.

Po veľkých horúčavách prišli búrky. Mesto i okolie zasiahla 27. júla silná búrka s krupobitím,
ktorá bola spojená s prívalovými zrážkami s úhrnmi 30 – 70 mm a nárazy vetra boli
s rýchlosťou 16 – 22 m/s (55 – 80 km/h.). Podobné počasie bolo aj 28. a 29. júla.

August bol tiež upršaný a 22. augusta intenzívne dažde v Rožňave a okolí spôsobili viacero
škôd. Zásah hasičov bol neodkladný, pretože na Čučmianskej ulici voda odplavila koryto
potoka Drázus a zosunula časť cesty. Totiž s odplavením časti cesty došlo k odkrytiu
podzemných elektrických káblov. Na nasledujúci deň boli v pohotovosti mesto, elektrikári aj
vodári. V ten deň bol správcom toku – SVP š.p., Správa povodia Slanej Rimavská Sobota
vykonaný monitoring povodňou zasiahnutého územia v k.ú. Rožňava aj za účasti zástupcov
mesta Rožňava a Okresného úradu Rožňava – Odboru starostlivosti o životné prostredie , kde
sa vykonala tzv. tvaromiestna obhliadka daného územia. Okamžite sa začali v rámci
Povodňového plánu zabezpečovacie práce vo forme odstraňovania nánosov, naplavenín
a zátarasou. Na mieste bola nasadená ťažká mechanizácia a technika. Bola zrealizovaná
úprava koryta po brehovú čiaru – zastabilizovanie poškodeného ľavostranného opevnenia
doplnením podsypového materiálu a taktiež opevnenie svahu panelovými prefabrikátmi.
Ani v septembri dážď neobišiel Rožňavu. SHMÚ vydalo varovanie 1. stupňa. Počas
intenzívnych dažďov bol úhrn zrážok v rozmedzí 35 – 50 mm. Predpokladaný úhrn a intenzita
zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Kým 14. septembra v meste a nižších polohách pršalo, Volovec, ktorý sa týči nad našim
mestom, zahalila biela perina. Minulý rok sme na sneh čakali dlhšie. Prvá nádielka na vyššie
položených miestach sa objavila 22. novembra a ulice Rožňavy zbeleli až 5. januára 2016.
Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vydali pre Rožňavu a okolie
výstrahu na 2. decembra od 08.00 hod. do 17.00 hod., pretože výskyt vetra dosiahol
krátkodobo rýchlosť 23 až 27 m/s, t.j. 80 až 100 km/h. Rýchlosť bola v danej ročnej dobe
a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť škôd vysoká. Vietor ukázal svoju silu aj 27. a 28.
decembra, keď jeho rýchlosť dosiahla v krátkodobých nárazoch rýchlosť 90 – 115 km/h.

60

Cirkvi a náboženské spoločnosti
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v Rožňave
Apoštolská cirkev
Zbor Rožňava
Akademika Hronca 9
Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie
Zbor Rožňava
Jasná 13
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Šafárikova 5
Gemerský seniorát ECAV
Seniorský úrad: Šafárikova 5
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
JEHOVOVI SVEDKOVIA SÁLA KRÁĽOVSTVA
Šafárikova 2225/5
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Kósu Schoppera 25
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
Dekanát Rožňava
Betliarska cesta 1
Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Rožňava
Námestie baníkov 20
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Osobnosti mesta ocenené v roku 2016

Bezpríspevkoví darcovia krvi
Rožňavskí nositelia bronzovej plakety prof.
MUDr. Jana Jánskeho – 10 násobní darcovia
krvi:
Dušan Banďoš, Ing. Martin Hliboký, Tibor
Petro, Ing. Marian Mlynár, Natália
Skupeňová, Erika Nagyová, Ondrej Gibas,
Miroslav Blaško, Erika Lebovská, Peter
Valko, Mgr. Dionýz Kemény, Erika
Čuňočková, Ján Manko a Ladislav Klementy.
Rožňavskí nositelia striebornej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho – 20 násobní darcovia
krvi:
Miroslava Fafráková, Pavol Galovič, Alexander Hetesi, Ing. Peter Kalna, Mgr. Radoslav
Kovács, Ladislav Lörincz, Viktor Možarovskij, Csaba Óvari, Miloš Schlosár, Zsolt
Szentandrási, Ing. Peter Vnenčák, Peter Zakhar a Ing. Ľudmila Žovínová.
Rožňavskí nositelia zlatej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho – 30 a 40 násobní darcovia
krvi:
Róbert Domik, Lenka Kneslová, Mgr. Ivica Králiková, Marián Steinhübel, Marián Černický
a Ondrej Petergáč.
Rožňavskí nositelia diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho – 80 násobní darcovia
krvi:
Patrik Cangár a Alexander Szabari.

Najvyššie mestské ocenenia v roku 2016
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 331/2011 schválilo organizovanie Dní mesta
Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných
podujatí Dní mesta.
V rámci Dní mesta primátor Pavol Burdiga odovzdal Cenu primátora mesta a Cenu mesta
Rožňava laureátom, ktorých schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením
č. 122/2016 dňa 17. septembra 2016 v priestoroch sobášnej siene na Ul. akademika Hronca
v Rožňave.
V zmysle Štatútu mesta Rožňava § 43 ocenenia Cena mesta Rožňava sa udeľuje za:
vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno – prospešnej činnosti.
činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny a športový
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
Môže byť udelená tým istým občanom len vo výnimočných prípadoch. Výnimočne sa môže
cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.
Cenu mesta Rožňava v roku 2016 získali:
Eva Pállová, dipl. s. - za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva – na úseku
pneumológie a ftizeológie
MUDr. Karol Kerpán, in memoriam - za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva vo
funkcii primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia rožňavskej nemocnice
Helena Šujanská - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti samosprávy
V zmysle Štatútu mesta Rožňava § 44 ocenenia Cena primátora mesta Rožňava udeľuje
primátor mesta jednotlivcom a kolektívom za úspešnú reprezentáciu mesta a za vykonávanie
verejno–prospešnej činnosti v prospech mesta.
Cenu primátora mesta Rožňava v roku 2016 získali:
Peter Cmorik - za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v oblasti populárnej hudby
(cenu prevzal dňa 16.9.2016 na pódiu za aplauzu prítomných priaznivcov a fanúšikov)
pplk. Ing. Oliver Toderiška - veliteľ práporu RCHOB v Rožňave - za verejno-prospešnú
činnosť v prospech občanov mesta Rožňava
Ing. Vladimír Maduda - za úspešnú, záslužnú a podnikateľskú činnosť v oblasti budovania
infraštruktúry mesta
Ing. Rudolf Mičuda - za úspešnú, záslužnú a podnikateľskú činnosť v prospech občanov
mesta
Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art. - za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti
divadelného umenia doma i v zahraničí
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pri príležitosti 65. výročia vzniku
Okresnej knižnice v Rožňave / cenu prevzala riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Kyselová
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia v Rožňave - pri príležitosti 70. výročia
založenia rybárskeho zväzu v Rožňave / cenu prevzal dlhoročný člen Mgr. Zoltán Dobránszky
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Dobrovoľný hasičský zbor v Rožňave - za dlhoročnú obetavú prácu dobrovoľného hasičského
zboru mesta Rožňava a za záchranu ľudských životov a majetku / cenu prevzal veliteľ zboru
Ing. Peter Máté.

Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Rožňava

V rámci Dní mesta Rožňava a Rožňavského jarmoku primátor mesta Pavol
Burdiga, prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková a zástupca primátora Mgr. Dionýz
Kemény slávnostne odovzdali ocenenia najúspešnejším športovcom, športovým
kolektívom za dlhoročnú prácu v oblasti športu. Na pódium sa postavili právom hrdí laureáti
a svoje ocenenia prevzali na tribúne na Námestí baníkov za účasti veľkého aplauzu
športových fanúšikov ako i účastníkov jarmoku.
Najúspešnejší športovci mesta Rožňava za rok 2016
– kategória deti a mládež







Gabriel Hiczér
Matúš Manko
Kristína Viglaská
Orsolya Gyenesová
Silvia Oravcová
Filip Vaško
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Najúspešnejší športovci mesta Rožňava za rok 2016
– kategória dospelí






Adrián Angayl
Gabriel Hiczér st.
Bc. Marián Halko
Mgr. Blanka Plačková
Mgr. Henrieta Farkašová
Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2016
– kategória mládež



TAEKWONDO HAKIMI ROŽŇAVA
Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2016
– kategória dospelý
MFK Rožňava A mužstvo mužov
Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán



Mária Buzinkayová

Tajomné chodby pod Rožňavou
pivnica pod krámikami
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Zdroj:
Pramene a použitá literatúra



Vlastné postrehy a poznámky z jednotlivých podujatí a udalostí
Inštitúcie pôsobiace v meste Rožňava

Články a iné príspevky z Mestského úradu v Rožňave:



Tlačové správy a príspevky z internetovej stránky mesta Rožňava
Odbory MsÚ

Regionálne médiá:




Rožňavská televízia RVTV
Rožňava24
Infonoviny

Iné zdroje:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, TIK, OO Policajného zboru SR v Rožňave, Hasičský
a záchranný zbor, vojenské útvary v Rožňave, miestne organizácie a športové kluby, Karol
Tomány, Banícke múzeum, NsP v Rožňave.

Tento zväzok Kroniky mesta Rožňava za rok 2015 obsahuje 99 strán.

Erika Švedová
kronikárka mesta Rožňava
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