
Zápisnica
zo zasadnutia 2. DF Participatívneho rozpočtu 2019/2020

konaného dňa 24.06.2019

Miesto konania: veľka�  sa� la MsÚ� , 17,00 hod.
Prí�tomní�: podľa prezenč nej listiny

PROGRAM: 
1. Ú� vod a sčhva� lenie programu stretnutia
2. Krite�rie na hodnotenie projektov
3. Bodovačí� syste�m
4. Prezenta� čia projektov PR s predkladateľmi
5. Verejne�  zvaz ovanie (hodnotenie, bodovanie)
6. Ro1 zne
7. Diskusia
8. Za�ver

Bod 1. Úvod:

Koordina� tor Mgr. Diony�z Keme�ny priví�tal hostí� a č lenov VV a obozna�mil 
u� č astní�kov s programom zasadnutia.

Hlasovanie za program:
Za: vs etči Proti: nikto Zdrz al sa: nikto  

Bod 2. Schválenie programu stretnutia:

Modera� tor Mgr. Ričhard Petro obozna�mil s hodnotiačimi krite�riami projektov: 

1. Otvorenosť projektu a su� vis s prioritou / te�mou
2. Partičipa� čia (miera zapojenia) verejnosti – miera zapojenia detí�, mla�dez e, 
mlady�čh rodí�n a
seniorov a miera spolupra� če s komunitami
3. Originalita, inovatí�vnosť a jedineč nosť projektu na u� zemí� mesta
4. Miera udrz ateľnosti projektu
5. Miera efektí�vneho vyuz itia verejny�čh prostriedkov

3. Bodovací systém:

Modera� tor Mgr. Ričhard Petro zhrnul bodovačí� syste�m.
Na bodovanie jednotlivy�čh projektov pouz ite stupniču 0-5.

4. Prezentácia projektov PR s     predkladateľmi:  

- Detské ihrisko – RNDr. Erika Kereškényiová a kol., prezentuje RNDr. 
Erika Keres ke�nyiova�



Detske�  ihrisko v priestore, ktory�  aj v minulosti slu� z il na tento u� č el. Na 
priestranstve sa umiestnia balanč ne�  prvky – trojhrazda a trojkladina, visiača 
dvojhojdač ka a lezečka�  zostava. Za� roven  sa upraví� priestor na vytvorenie male�ho 
fotbalove�ho ihriska a zabuduju�  sa futbalove�  bra�nky, zrekons truju�  sa stare�  herne�  
prvky prebru� sení� a namaľovaní�m.

Ota�zka p. Bola� č ek: Piesok pouz ity�  v projekte na dopadovu�  pločhu je 
čertifikovany�?
Odpoveď: Á� no

- Rožňavský hashtag – Simona Máziková, prezentuje Sčarlett Langova�
Roz n avsky�  hashtag je projekt ins pirovany�  Trnavsky�m projektom. Ide o 
kons trukčiu 8 znakov #ROZG NG ÁVÁ.

Ota�zka: Úmiestnenie?
Odpoveď: Árčhitekt navrhne umiestnenie.

- Vstup do strážnej veže na nám. Baníkov – Pavol Bradovka, Vladimír 
Polóny, prezentuje Vladimí�r Polo� ny

Ú� prava vstupu do: stra�z nej vez e na Na�mestí� baní�kov (dvere, markí�za, osvetlenie, 
za�bradlie a u� prava fasa�dy pri vstupe).

- Verejný defibrilátor - MUDr. Blažena Tomková, prezentuje Milan 
Bodnárik

Defibrilátor  je  nenahraditeľným  pomocníkom  pri  poskytovaní  prvej  pomoci  pred 
príchodom záchrannej  služby.  V prípade zlyhania  srdca totiž  rozhodujú minúty  či 
sekundy a rýchly zásah podstatne zvyšuje nádej pacienta na prežitie. Mestskí policajti 
sa pohybujú na miestach s vysokou koncentráciou pohybu ľudí počas celého dňa, kde 
môže dôjsť k vážnym život ohrozujúcim stavom. Do príchodu záchranky je kľúčová 
práve laikom správne poskytnutá prvá pomoc. Automatický externý defibrilátor môže 
pri záchrane života zohrávať dôležitú úlohu v prípadoch, keď človek nedýcha a je v 
bezvedomí.  V týchto  chvíľach  je  rozhodujúca  každá  minúta  a  preto  umiestnením 
defibrilátora na v aute Mestskej polície v Rožňave, by sa zvýšila šanca na záchranu 
života v kritickej situácii. 

Kde bude umiestneny�?
Odpoveď: V aute mestskej poličie

- SWAP oblečenia Rožňava - Henrieta Langová, prezentuje Henrieta 
Langová
Projekt, ktory�  ma�  u� spečh vo viačery�čh mesta� čh po čelom svete pla�nujeme 
zorganizovať v priestoročh Kla� s tora a to v podobe čelodenne�ho eventu, 4 
podujatia opakovane�  v mesač ny�čh intervaločh. Vy�menou jedne�ho ku� sku 
obleč enia za druhy�  sa č iastoč ne eliminuje odpad, ktory�  vznika�  vyhodení�m 
danej veči. SWÁP obleč enia je vy�mena dobre�ho obleč enia v dobrej kvalite 
na ďals ie nosenie v pomere 1:1. Taka� to vy�mena je prospes na�  hlavne pre 
z ivotne�  prostredie, plane� tu a pen az enku spotrebiteľa .



Pozna�mka p. Bolač ek: ZG iadať verejnosť o prí�spevok nepotrebny�čh večí� (ves iaky, 
a pod.)

- Parčík pri Aleji – Miroslav Pástor, prezentuje Rena� ta Pa� storova�  
Szappanosova� , Miroslav Pa� stor
Skultu� rnenie nevyuz í�vanej a zanedbanej zelenej pločhy v meste, na ktorej 
sa mnoz ia inva� zne rastliny a pokus o ičh likvida� čiu.

- - Voda pre terasu – Miloslav Kováč, prezentuje Miloslav Kova� č 
Rok po zaloz ení� prvej komunitnej za�hrady Roz n avska�  zelena terasa 
čhčeme v dobe keď klimatičke�  podmienky spo1 sobuju�  obdobia sučha, 
zabezpeč iť jej trvalu�  udrz ateľnosť zhotovení�m studne.

- Bikesharing – Scarlett Langová, prezentuje Sčarlett Langova�
Projekt je zamerany�  na obnovenie stary�čh bičyklov a ičh ďals ie vyuz itie 
obč anmi Roz n avy, ale taktiez  aj turistami, ktorí� navs tí�via nas e mesto. V 
ra�mči projektu sa okrem renova� čie bičyklov pla�nuje zabezpeč iť aj 5 
novy�čh bičyklov a parkovačie staniče, presnejs ie pri z eleznič nej staniči a 
na na�mestí� pred Tečhničky�mi informač ny�mi sluz bami, alebo pred 
Kultu� rno-kreatí�vnym čentrom -Kla� s tor. Poz ič iavanie bičyklov bude 
fungovať čez ličenčovanu�  aplika� čiu, SMS, webovu�  stra�nku alebo QR ko� d 
Presne�  tečhnologičke�  vyuz itie na zabezpeč enie prepojenia zariadenia s 
bičyklom nema�me presne stanovene� . Bičykel sa bude poz ič iavať za 
jednorazovy� , alebo mesač ny�  poplatok, prič om mesač ny�  poplatok bude 
zahr�n ať za�kazní�čke zľavy. Úz í�vateľ bičykla bude mať kvo1 li bezpeč nosti, 
moz nosť prena� jmu aj bezpeč nostnej prilby. Hlavny�m strediskom na zber 
bičyklov urč eny�čh na renova� čiu a uloz enie vy�poz ič ny�čh bičyklov proti 
vandalizmu bude zabezpeč ene�  v Kla� s tore.

Ota�zka p. Bolač ek: Áky�  bude poplatok?
Odpoveď: Momenta� lne es te nie je jasne�  ale v Holandsku 12eur na mesiač.

Ota�zka p. Pa� stor: Áko budu�  zabezpeč ene�?
Opoveď: SGpečia� lne č ipy na bičyklečh.

- Street – workoutové ihrisko – Marián Tóbisz, prezentuje Maria�n 
To� bisz
Projekt je zamerany�  na podporu detí� a mla�dez e v rozvoji telesne�ho 
zdravia a fyzičky�čh zruč ností� prostrední�čtvom vybudovania Street 
workout ihriska v Roz n ave na Vargovom poli. Street workout ihrisko 
umoz ní� deťom a mla�dez i ale aj dospely�m rozví�jať fyzičke�  zruč nosti na 
č erstvom vzdučhu, ty�mto sa vytvorí� priestor na streta� vanie sa detí� a 
mla�dez e a s irs ej verejnosti. V dnes nej dobe bohuz iaľ deti a mla�dez  su�  
ovla�daní� tečhnikou a nevenuju�  sa s portovy�m aktivita�m. Do1 vodom je vs ak 
aj nedostatok moz ností� na s port v nas om meste.

Ota�zka p. Bola� č ek: Fina� lna alternativa umiestnenia?
Odpoveď: Boli 4 objekty predloz ene�  po diskusii isme sa zhodli na uliči Zlata� .



- Gemerský polmaratón – Ing. Henrieta Pulenová, prezentuje Ing. 
Henrieta Pulenova�

Organizácia  bezpečných pretekov, Oživenie Gemerského pol-maratónu:  športového 
podujatia pre bežcov vytrvalcov.

Bod 5. Verejné zvažovanie (hodnotenie, bodovanie):

Koordina� tor Mgr. Diony�z Keme�ny poďakoval prezentuju� čim a dal prí�tomny�m 
priestor na diskusiu a hodnotenie projektov.
Fyzičke�  hlasovanie sa uskuteč nilo priamo v priestoročh sa� ly do hlasovačej urny. 

Bod 6. Rôzne:

Vy�konny�  vy�bor PR navrhlo ponečhať su� č asne te�my PR aj pre 2. roč ní�k PR 
2020/2021 a to:  
       -     ,,Verejné priestranstvá“

- ,,Životné prostredie“
- ,,Mládež, šport, kultúra“

Vzhľadom k tomu, z e neodzneli z iadne ine�  na� vrhy te�m, prí�tomny�  odsu� hlasili 
uvedene�  te�my aj na ďals í� roč ní�k PR.

Bod 7. Diskusia: 

Prebiehala priebez ne poč as prezenta� čie projektov.
Pa�n Polo� nyi pripomienkoval termí�ny hlasovania a doporuč il prí�padne�  predl�z enie 
moz nosti elektroničke�ho hlasovania do nedele 30. 6. 2019.
Koordina� tor PR to bude konzultovať s č lenmi VVPR.

Bod 8. Záver:

Koordina� tor Mgr. Diony�z Keme�ny vyjadril ľu� tosť nad neu� č asťou verejnosti, 
obyvateľov a za� roven  sa poďakoval prí�tomny�m za u� č asť a ukonč il 2. DF.

Zapí�sal: SG tefan Barčzi

                                                                                              Mgr. Diony�z Keme�ny
                                                                                                   koordina� tor PR


