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A) VEREJNÝ ŽIVOT 

 

Primátorom mesta je Pavol Burdiga 

Demografický vývoj 

Prvou občiankou mesta Rožňava narodenou v roku 2013 je Viktória 

Gunárová. Dievčatko sa narodilo už v prvý deň nového roka, v utorok 1. 1. 2013 

o 14.30 hod.  

Na gynekologicko – pôrodnícke oddelenie Nemocnice svätej Barbory 

v Rožňave prišli Viktóriu, ktorá vážila 2,74 kilogramov a merala 45 centimetrov ako aj 

jej mamičku Máriu Gunárovú pozdraviť primátor mesta Pavol Burdiga, predseda 

Zboru pre občianske záležitosti Mgr. Dionýz Kemény a tajomníčka ZPOZ Erika 

Švedová.  

Prítomní Viktórii odovzdali dar spolu s pamätným listom. Mária Gunárova sa 

zapísala do kroniky mesta.  

 

Najstarším občanom mesta v roku 2013 bol Jozef Hudák, ktorý sa dňa 

23.12.2013 dožil 99 rokov. 

 

Najčastejšie dievčenské mená roku 2013 boli: Sofia (12), Viktória (9), Laura 

(8), Kristína, Natália (7), Nela, Vanesa (6), Martina (5), Mária, Miriam (4) 

 

Najčastejšie chlapčenské mená roku 2013 boli: Lukáš (13), Adam, Dávid (10), 

Dominik (8), Kristián, Peter, Filip, Sebastián (7), Jakub (6). 

 

Počet obyvateľov mesta k 1.1.2014: 18 466 

Počet narodených deti: 154 

Počet úmrtí: 190 

Počet prisťahovaných občanov: 264 

Počet odsťahovaných občanov: 386  
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Január  

Zloženie poslaneckého sľubu 

9. januára 2013 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave. Jedným z bodov bolo zloženie sľubu nového poslanca. 

Poslanec Gabriel Borzy (SMK) nahradil v tento deň Ing. Dušana Pavlíka (nezávislý), 

ktorý sa mandátu vzdal koncom roka 2012.  

Novovymenovaný náčelník Mestskej polície Rožňava 

V 31. januárový deň zasadalo rožňavské mestské zastupiteľstvo. Jedným 

z bodov, ktoré si zvolení zástupcovia občanov naplánovali bolo vymenovanie nového 

náčelníka Mestskej polície v Rožňave.  

 Výberové konanie na túto pracovnú pozíciu sa uskutočnilo 16. a 21. januára, 

prihlásilo sa naň sedem uchádzačov, zúčastnilo sa ho šesť uchádzačov, z ktorých 

výberová komisia zastupiteľstvu odporučila do funkcie inaugurovať Ing. Róberta 

Hanuštiaka.  

 Nový náčelník Mestskej polície v Rožňave po vymenovaní do funkcie začal 

svoju funkciu vykonávať 1. februára 2013.  

Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu 

Rožňava sa už tradične aj v roku 2013 prezentovala na dvoch veľtrhoch 

cestovného ruchu.  

 Od 24. – 27. januára 2013 sa návštevníci medzinárodného veľtrhu cestovného 

ruchu ITF Slovakiatour mohli zoznámiť s našim mestom a možnosťami, ktoré 

ponúka.  

 Rožňava sa prezentovala v stánku Košického samosprávneho kraja opäť 

v rámci regiónu Gemera spolu s regiónom Dolného Zemplína, Spiša či spolu so 

Slovenským rajom, kúpeľami Štós či Košicami – EHMK 2013. 

 Veľtrh sa uskutočnil na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.  

Výstava „Utazás“ sa v Budapešti konala od 28. februára do 3. marca 2013. Naše 

mesto bolo súčasťou slovenského stánku, ktoré bolo v tomto roku partnerskou 

krajinou. V slovenskej expozícii sa dohromady prezentovalo 20 vystavovateľov.  

 Tradičný záujem bol o kaštieľ v Betliari, o Mauzóleum v Krásnohorskom 

Podhradí či o jaskyne v okolí Rožňavy.  
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Február 

Návšteva predsedu Matice Slovenskej  

Utorok 5. februára 2013 odštartovala Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 

v Rožňave rok nabitý množstvom podujatí pre širokú verejnosť. Otvorením výstavy 

„Život bez domova 1945 – 1960 z argentínskej pozostalosti Jozefa Cígera 

Hronského“ knižnica pokračovala v trende otvárania sa čo najväčšiemu počtu 

obyvateľov mesta i tým, pre ktorých sa naše mesto stalo miestom práce či štúdia.  

 Výstavu v tento deň slávnostne otvoril Ing. Marián Tkáč, PhD predseda Matice 

slovenskej. Potom už nasledovala diskusia o knihách na tému „Slovenské príbehy“. 

Apríl  

Konzul Veľvyslanectva USA v Rožňave 

Nathan Ringger, konzul Veľvyslanectva USA v Bratislave, navštívil v apríli 

Rožňavu. Na pozvanie Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave sa konzul 

zúčastnil derniéry výstavy slovenského fotografa Filipa Kuliseva Amazing. 

 24. apríla 2013 sa v priestoroch rožňavskej knižnice stretli študenti Gymnázia 

P. J. Šafárika, Obchodnej akadémie a Strednej zdravotníckej školy v Rožňave. Na 

úvod derniéry bola naplánovaná diskusia o vystavovaných fotografiách, plynule 

stretnutie prešlo do druhej časti, v ktorej študenti s Nathanom Ringgerom diskutovali 

o možnostiach štúdia či práce v USA aj o problematike víz medzi našimi krajinami. 

Celá komunikácia prebiehala v anglickom jazyku.  

 Konzula prijal v reprezentačných priestoroch na radnici na Námestí baníkov aj 

primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga. Po krátkom rozhovore si obaja prezreli v tom 

čase rekonštruované námestie, Ringger vyšiel aj na rožňavskú Strážnu vežu a pozrel 

si mesto aj z vtáčej perspektívy. 

Júl 

Ukončenie rekonštrukcie časti Námestia baníkov a Šafárikovej ulice 

Práce na rekonštrukcii časti Námestia baníkov v Rožňave začali v mesiaci 

november 2011, keď bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľom – konzorciu 

rožňavskej spoločnosti J. P. STAV a košickým Inžinierskym stavbám. Práce na 

stavbe boli ukončené 31. júla 2013. Za takmer dva roky dostala novú tvár celá 
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západná časť Námestia baníkov – bol zrekonštruovaný chodník na tejto časti, 

parkovisko, ktoré svojmu účelu slúžilo aj pred rekonštrukciou bolo vydláždené, 

komunikácia okolo neho prechádzajúca je po rekonštrukcii z čadičových kociek. Na 

tejto časti námestia boli osadené nové lavičky, pribudla fontána v rohu námestia. 

Na východnej časti námestia bola zrekonštruovaná komunikácia. V súčasnosti 

je jej povrch tiež z čadičových kociek.  

V severnej časti námestia pribudlo menšie pódium na malé komorné 

podujatia.  

Myslelo sa aj na životné prostredie, v priestore pred Krámikmi vznikla zelená 

trávnatá plocha, na námestí bolo vysadených trinásť javorov a päť kusov líp.  

Súčasťou rekonštrukcie bola tiež obnova stĺpov a svietidiel verejného 

osvetlenia.  

Október  

Ceny Košického samosprávneho kraja 

Laureátmi cien Košického samosprávneho kraja sa na jeseň tohto roku stali aj 

osobnosti a kolektívy spoločenského a športového života z Rožňavy. Slávnosť 

odovzdávania týchto ocenení, ku ktorým patria Cena Košického samosprávneho 

kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu 

Košického kraja, sa v košickom Štátnom divadle uskutočnila 11. októbra 2013.  

 Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja získali Adrián Angyal 

a Róberta Lebovská z Taekwondo Hakimi Rožňava a Gemerský banícky spolok 

Bratstvo, držiteľom Plakety predsedu KSK sa stala jaskyniarska skupina Speleo 

Rožňava.  

November  

Voľby do VÚC 

9. novembra 2013 sa na Slovensku konali voľby do parlamentov vyšších 

územných celkov a predsedov samosprávnych krajov. Vo voľbách kandidovalo do 

zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 35 kandidátov, o post predsedu kraja 

sa uchádzalo 10 záujemcov.  

Rožňava patrila do volebného obvodu č. 8, ktorý tvoril celý rožňavský okres. 

V nadchádzajúcom volebnom období budú náš okres v krajskom zastupiteľstve 
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zastupovať Ing. Ján Babič, Pavol Burdiga, Juraj Nagy, Ing. Štefan Bašták a Karol 

Horník.  

V okrese bolo vydaných 9 277 obálok s hlasovacími lístkami z celkového počtu 

48 606 oprávnených voličov čo predstavuje volebnú účasť 19,08%.  

Predseda kraja v prvom kole zvolený nebol, do kola druhého postúpili dvaja 

kandidáti – JUDr. Zdenko Trebuľa a RNDr. Rudolf Bauer, PhD. Vo volebnom obvode 

číslo 8 si volebné právo prišlo uplatniť 4 324 voličov, čo je 8,8%.  

Za predsedu Košického samosprávneho kraja bol 23. novembra 2013 zvolený 

JUDr. Zdenko Trebuľa, účasť voličov v kraji dosiahla 12,21%.  
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B) HOSPODÁRSTVO 

Apríl 

Otvorenie výrobného závodu Celltex 

Rožňavský priemyselný park získal svojho prvého obyvateľa. 5. apríla 2013 

bola v meste slávnostne spustená prevádzka výrobného závodu Celltex. V našom 

meste sa tak zavŕšilo dlhoročné snaženie, ktoré prinieslo nové pracovné miesta pre 

jeho obyvateľov, ktorých by do konca roka 2013 malo zamestnať rovných sto a snáď 

bolo aj impulzom pre ďalších investorov na to, aby svoje aktivity rozšírili práve do 

Rožňavy.  

Rožňavský závod spoločnosti Celltex otvoril slávnostným prestrihnutím pásky 

úradujúci primátor mesta Pavol Burdiga za prítomnosti predsedu vlády SR Roberta 

Fica a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského. Primátor mesta vo svojom 

príhovore vyslovil presvedčenie, že sa priemyselný park čoskoro rozrastie o ďalšie 

prevádzky a poďakoval tiež vláde Slovenskej republiky za pomoc, aj vďaka ktorej 

prišiel do nášho priemyselného parku prvý investor. 

Október  

Otvorenie obchodného domu Kaufland 

Obyvatelia Rožňavy a blízkeho okolia získali ďalší obchodný dom – 

hypermarket Kaufland. Po necelom roku jeho výstavby svoje brány slávnostne otvoril 

10. októbra 2013 o siedmej hodine ráno.  

 Obchodný dom Kaufland s priľahlými priestranstvami zaberá pozemok 

s rozlohou približne 14 716 m2. Zastavaná plocha z toho predstavuje 4 674 m2, 

predajná plocha približne 2 824 m2.  

 V našom meste, ktoré dlhodobo zápasí s obrovským percentom 

nezamestnanosti, sa tak po závode Celltex, ktorý bol otvorený na jar tohto roku, 

mohlo zamestnať ďalších 77 zamestnancov, Kaufland tiež vytvoril 40 brigádnických 

pracovných miest.  

 Parkovisko, ktoré bolo pred hypermarketom vybudované, má kapacitu 194 

pracovných miest a takisto môže pomôcť so situáciou ohľadom parkovania v meste, 

ktorú obyvatelia dlhodobo vnímajú ako nepriaznivú.  
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 Obchodný dom Kaufland je ale po hypermarkete TESCO, predajni LIDL 

a BILLA ako aj Obchodnom centre Rožňava - Juh ďalšou prevádzkou, ktorá môže 

výrazne ovplyvniť konkurenčný boj v meste a spôsobiť nemalé ba priam až 

existenčné problémy malým podnikateľom poskytujúcim v Rožňave služby 

obdobného charakteru ako veľké obchodné reťazce.  

Ukončenie výstavby kanalizácie v aglomerácii Rožňava, mestská časť 

Nadabula a Rožňavská Baňa 

Výstavba novej delenej (odvádzajúcej len splaškové vody bez dažďových) 

kanalizačnej siete so 647 kanalizačnými prípojkami a štyrmi čerpacími stanicami bola 

31. 10. 2013 ukončená.  

Nová kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 9 872,86 metrov bola vybudovaná pre 

obyvateľov ulíc Čučmianska dlhá, Banícka, Hrnčiarska, Kúpeľná, Krátka, Cintorínska, 

Hornocintorínska, Podrákošská, Klobučnícka, Strmá, Splavná a Útulná, 

odkanalizovaná bola takisto mestská časť Rožňavská Baňa a Nadabula. 

 Práce na stavbe „Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava, mestská časť 

Nadabula a Rožňavská Baňa“ začali 14. septembra 2011. Projekt odkanalizácie 

v aglomerácii Rožňava, mestská časť Nadabula a Rožňavská Baňa bol financovaný 

z nenávratného finančného príspevku Európskej únie, Prioritná os č. 1 Integrovaná 

ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie 

komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ a zo štátneho 

rozpočtu SR v rámci Operačného programu Životné prostredie. Celkové investičné 

náklady projektu boli v objeme 3 531 989,45 €. Zhotoviteľom stavebných prác  

(realizátor stavby) bola popradská spoločnosť ARPROG a. s. 
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C) ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 

September 

Začiatok školského roka 2013/2014 

2. septembra 2013 sa na materských školách, základných a stredných školách 

na území mesta začal nový školský rok.  

V školskom roku 2013/2014 svoje brány otvorilo súkromné materské centrum, 

štyri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, dve cirkevné 

základné školy, osem materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jedna 

cirkevná materská škola, základná umelecká škola a centrum voľného času, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Rožňava, cirkevná základná umelecká škola a súkromná 

základná umelecká škola. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí 

17. 7. 2013 rozhodlo o zrušení Základnej školy Sama Tomášika v Rožňave. Táto 

škola svoje brány preto od septembra neotvorila, jej žiaci boli rozdelení do ostatných 

základných škôl.  

 

Počet žiakov v materských školách na území mesta k 15. 9. 2013: 

MŠ Ernesta Rótha:     102 

MŠ Ulica kozmonautov:    29 

MŠ Ulica krátka:    37 

MŠ Kyjevská:    131 

MŠ Ulica pionierov:    57 

MŠ Štítnická:     136 

MŠ Vajanského:    57 

MŠ s vyučovacím jazykom maďarským: 20 

MŠ evanjelická:    64 

Spolu:      633 
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Počet žiakov v základných školách na území mesta k 15. 9. 2013: 

ZŠ akad. Jura Hronca:   460 

ZŠ na Ul. Komenského:   248 

ZŠ Ul. pionierov:    666 

ZŠ Ul. zlatá:      568 

Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého: 115 

ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi: 160 

Spolu:      2217 

 

Počet žiakov v základných umeleckých školách na území mesta k  

15. 9. 2013: 

Základná umelecká škola Ul. normová: 526 

Katolícka základná umelecká škola: 73 

Spolu:      599 

 

 Nový školský rok začal v piatich stredných školách v meste: Strednej 

zdravotníckej škole, Obchodnej akadémii, Gymnáziu P. J. Šafárika, Strednom 

odbornom učilišti, Združenej strednej škole služieb a Spojenej škole.  

 V meste sídli aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Otvorenie detského dopravného ihriska 

Po mnohých rokoch bolo v Rožňave znovuotvorené detské dopravné ihrisko. 

Bolo zrekonštruované z finančných prostriedkov získaných z vypracovaného projektu 

vo výške 12 000 eur, mnoho hodín dobrovoľníckej práce na ňom strávili pracovníci 

mesta, ruku k dielu priložili príslušníci vojenskej posádky v Rožňave a členovia 

Apoštolskej cirkvi Rožňava. Ihrisko svoje brány otvorilo po prvýkrát 15. septembra 

2013. 
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D) KULTÚRA A UMENIE 

V Rožňave pôsobí profesionálne divadlo Actores a 18 umeleckých súborov: 

Evanjelický cirkevný detský spevácky zbor Permoníci, Evanjelický cirkevný spevokol, 

orchester Retro Band Music Rožňava, Mužské spevácke kvarteto 4G, ZUŠ Band, 

skupiny Renaissense, The Roads, Sexit, AllDevils, Folklórny súbor Dubina, Detský 

folklórny súbor Haviarik, Folklórny súbor Haviar, Flauta Dolce, tanečná skupina 

Murda East, AC RV Band, skupina Farby Laky, Ľudová hudba Maroša Rusňáka a 

Ľudová hudba Zoltána Kónyu. Okrem týchto súborov pôsobí v meste ešte niekoľko 

študentských kapiel a iných menších zoskupení.  

V Rožňave pôsobia tiež kultúrno – vzdelávacie inštitúcie Gemerské osvetové 

stredisko, ktorého súčasťou je aj rožňavská hvezdáreň na Kalvárii, Banícke múzeum 

s Galériou Baníckeho múzea na Námestí baníkov a Gemerská knižnica P. 

Dobšinského, ktoré celoročne organizujú množstvo podujatí pre obyvateľov mesta či 

už vo svojich priestoroch či v exteriéry.  

Január 

68. výročie oslobodenia mesta 

Občania nášho mesta, okolitých obcí i žiaci niekoľkých rožňavským škôl si v 

23. januárový deň prišli uctiť udalosti spred 68. rokov. Práve v tento deň v roku 1945 

do Rožňavy po dlhej dobe krutých udalostí zavítala sloboda.  

Spomienkovú slávnosť, ktorú zorganizovalo mesto Rožňava, Základná 

organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave a vojenské 

útvary mesta – Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava 

a Raketometný oddiel Rožňava – začal svojim príhovorom zástupca primátora 

Rožňavy Ing. Ondrej Bolaček. V jazyku maďarskom sa prítomným prihovoril poslanec 

rožňavského mestského zastupiteľstva Mgr. Arpád Laco. Po príhovore podpredsedu 

Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkom Ing. Norberta Lacka 

si prítomní, medzi ktorými nechýbali funkcionári vojenských útvarov mesta Rožňava 

či predstavitelia štátnej správy a miestnych spoločenských organizácií,  uctili 

pamiatku osloboditeľov položením vencov k pamätnej tabuli.  
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Apríl  

Návrat príslušníkov OS SR z plnenia úloh  

Rožňavčania i rodiny a známi príslušníkov Práporu radiačnej, chemickej 

a biologickej ochrany Pozemných síl Slovenskej republiky sa 24. apríla 2013 stretli 

na severnej časti Námestia baníkov v Rožňave. Prápor RCHBO Pozemných síl 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky a mesto Rožňava tu pripravili slávnostný 

ceremoniál pri príležitosti privítania príslušníkov OS SR po návrate z plnenia úloh vo 

vojenskej operácii ISAF - AFGANISTAN. 

Za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva obrany Miloša Koterca, 

náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Petra Vojteka, 

vysokých predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov 

rožňavských vojenských útvarov ako aj predstaviteľov mesta – primátora Pavla 

Burdigu a viceprimátora Ing. Ondreja Bolačeka boli príslušníkom Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky udelené medaily a vecné dary. Slávnostné salvy na ich počesť 

zazneli zo Strážnej veže. Pre verejnosť bola pripravená prehliadka vojenskej 

techniky.  

Máj  

Medzinárodné podujatie „Noc literatúry“ aj v Rožňave 

 OZ Slniečkovo, Knižnica pre mládež mesta Košice a České centrum Bratislava 

boli hlavnými organizátormi už piateho ročníka podujatia Noc literatúry. V Rožňave 

Noc literatúry s podtitulom „Pod hviezdami“ zastrešila Gemerská knižnica Pavla 

Dobšinského v Rožňave.  

 15. mája 2013 o osemnástej hodine v šiestich mestách východného 

Slovenska začali hostia rožňavského politického a kultúrno - spoločenského života 

čítať pre verejnosť úryvky z diel francúzskej, anglickej, rakúskej, maďarskej i 

slovenskej tvorby. Účastníkom medzinárodného podujatia, ktorí sa v Rožňave stretli 

v rovnakom čase ako účastníci v približne dvadsiatke iných európskych miest, 

poskytol svoje priestory partner podujatia – Galéria Baníckeho múzea v Rožňave.  

 Cieľom podujatia, ktorého hosťom bola spisovateľka historických ľúbostných 

románov Jana Pronská, bolo upozorniť na význam literatúry prostredníctvom 

verejného čítania.  
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Andrássyho deň 

Tvorivé dielne – výroba pamätných listov a pečatenie, imitácia výroby 

liatinových ozdôb, zhotovovanie medailónov, výstavy, prednášky, prehliadky 

expozícií či sprievodný program – razenie pamätnej mince, ukážka kováčskeho 

remesla, kresanie kameňa želiezkom a kladivom, jazda banským vláčikom a lesnícke 

stanovište. Tieto aktivity pripravilo Banícke múzeum v Rožňave, Združenie 

Slovenská železná cesta, Lesy SR š. p. Rožňava a Slovenské národné múzeum – 

Múzeum Betliar v rámci Medzinárodného dňa múzeí a galérií na podujatí Andrássyho 

deň.  

Do areálu Baníckeho múzea v Rožňave prišlo 17. mája 2013 množstvo 

záujemcov z radov detí i dospelých, ktorým atmosféru celého dňa spríjemnila 

banícka dychová hudba z Jelšavy.  

Jún  

Multikultúrny festival Jammin 

 Aj v roku 2013 otvoril brány prvý rožňavský multikultúrny festival Jammin. 

Tento ročník sa konal v areáli Cold Light Music Clubu na Námestí baníkov 

v Rožňave.  

 Podujatie pripravilo Občianske združenie COM.UNITY sídliace v našom 

meste.  

 Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch aj v tomto roku sú pre návštevníkov 

festivalu pripravené dve javiská – umelci na týchto pódiách reprezentovali hlavne 

karibské hudobné žánre ako reggae, dancehall, ragga-jungle ale aj hip-hop. Pretože 

Jammin je festival multikultúrny, nechýbal na ňom basketbalový turnaj, bubnová 

škola, čajovňa, umelecké a remeselnícke dielne určené hlavne pre deti a mládež.  

Júl  

Projekt Rožňavské radiály 

Banícke múzeum v Rožňave, Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, 

Občianske združenie Otvor dvor, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 

vystavujúci umelci a prizvaní teoretici výtvarného umenia 18. júla 2013 slávnostne 

v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave spustili projekt Rožňavské radiály.  
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Základným cieľom projektu, ktorý je ojedinelý v celej našej krajine, bolo pripraviť šesť 

výstav výtvarného umenia, ktoré mali mapovať široké spektrum výtvarného umenia 

na Slovensku. Počas niekoľkých mesiacov svoju tvorbu prezentovalo osemnásť 

umelcov, súčasťou každého z podujatí bola prednáška renomovaného teoretika 

umenia. Okrem samotných výstav bolo v rámci projektu realizovaných niekoľko 

aktivít galerijnej pedagogiky, ktoré zahŕňali komentované prehliadky, tvorivé dielne, 

odborné prednášky a kritické diskusie.  

 

1. výstava: TRAJA Z JEDNÉHO MESTA 

Vystavujúci: Mgr.Art. Dávid Baffi, Mgr.Art. Erik Šille, Mgr.Art. Vlasta Žáková 

Teoretická reflexia: Mgr. Norbert Lacko 

2. výstava: POSTFOTOGRAFIKA 

Vystavujúci: Mgr.Art. Róbert Makar, ArtD., Mgr.Art. Rastislav Sedlačík, ArtD., 

Mgr.Art.  Kateřina Václavková 

Teoretická reflexia: Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD. 

3. výstava: GEOMETRIA A GEOMETRIZMY 

Vystavujúci: Mgr.Art. Peter Králik, doc. Adam Szentpétery, akad. mal., Mgr.Art. Ján 

Vasilko 

Teoretická reflexia: Mgr. Ľuba Belohradská 

4. výstava: DOMÁCE VIDEO 

Vystavujúci: Mgr.Art. Enrik Bistika, Mgr.art. Peter Barényi, Mgr.Art. Pavlína Fichta 

Čierna 

Teoretická reflexia: Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD. 

5. výstava: MEDZIMÉDIÁ 

Vystavujúci: prof. Daniel Fischer, akad. mal., Mgr.Art. Martin Špirec, Rastislav 

Podhorský 

Teoretická reflexia: Mgr. Jana Geržová  

6. výstava: PREDČASNÁ RETROSPEKTÍVA 

Vystavujúci: Mgr.Art. Radovan Čerevka, Mgr.Art. Tomáš Makara, Mgr.Art. Peter 

Vrábeľ 

Teoretická reflexia: Mgr. Ivana Komanická, PhD. 
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Výtvarné stredy v Galérii – techniky stredovekých majstrov 

 Po minuloročnom úspechu podujatia Výtvarné stredy v Galérii zorganizovalo 

Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s partnermi - samosprávou mesta Rožňava 

a spoločnosťou STEFE SK, a. s. - podujatie aj v lete 2013.  

 V roku 500. výročia vzniku tabuľovej maľby Rožňavská Metercia sa 

záujemcovia mohli počas štyroch júlových stried zoznámiť s technikami, ktorými 

pracovali a tvorili stredovekí majstri – vitráž, mozaika, modelovanie či koláž.  

Letné kino pod hviezdami 

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a filmový klub Gemerfilm si aj v roku 

2013 dali za cieľ prilákať prostredníctvom filmového plátna Rožňavčanov 

i návštevníkov zo širokého okolia na niekoľko príjemných stretnutí pod holým nebom.  

 V mesiacoch júl a august organizátori pripravili už piaty ročník podujatia Letné 

kino pod hviezdami. V priebehu júla si filmového umenia chtiví diváci mohli na 

rožňavskej hvezdárni pozrieť americké komédie Macík (18. júl) a Diktátor (25. júl), na 

august boli pripravené filmy Ako vycvičiť draka (1. august), Avengers: Pomstitelia  

(8. august), Venkovský učiteľ (15. august) a film V Bruggách (22. august).  

 Filmové leto, ktoré prinieslo divákom množstvo filmových žánrov od komédií 

pre dospelých cez čiernu komédiu, koprodukčnú drámu, sci-fi film až po animovaný 

film bolo zakončené prekvapením sezóny – filmom, ktorí si diváci mali možnosť 

vybrať sami.  

1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda 

Rok 2013 sa nesie v znamení príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda do našich 

krajín. Rad množstva podujatí, ktoré sa celým rokom v našom meste a jeho okolí 

organizovali sa rozšíril o spomienkovú slávnosť, ktorú vo štvrtok 5. júla pripravil 

Miestny odbor Matice Slovenskej v Rožňave na čele s jeho predsedom Ing. Milanom 

Kupčom. 

 Slávnosť sa uskutočnila na Námestí baníkov v Rožňave za účasti mnohých 

osobností spoločenského, kultúrneho, cirkevného či športového života. V kultúrnom 

programe vystúpili rožňavské spevokoly – spevokol Rímskokatolíckej cirkvi, spevokol 

ECAV a spevokol Klubu dôchodcov, formácia G4 a Gitka Koláriková. 
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September  

Dni mesta, Rožňavský jarmok, medzinárodný festival alternatívnych 

divadiel TEMPUS ART, 500-ročná rožňavská Metercia 

September 2013 začal v našom meste oslavami Dní mesta Rožňava. Po 

minuloročnej premiére sa podujatie po druhýkrát konalo práve v tento jesenný 

mesiac. Slávnosti začali 12. septembra, trvali štyri dni a v rámci slávností prebiehali 

aj sprievodné podujatia pri príležitosti 500-ročnej rožňavskej Metercie.  

Dni mesta Rožňava a jubilejný XXX. ročník Rožňavského jarmoku začali 12. 

septembra 2013 divadelným sprievodom, ktorý zorganizovalo Mestské divadlo 

ACTORES. Trasa sprievodu viedla od Obchodno – kultúrneho centra, ktoré je 

domovom divadla ACTORES cez Šafárikovu ulicu až po hlavné javisko na Námestí 

baníkov, kde ho už čakal primátor mesta so svojím sprievodom, aby mohol podujatie 

oficiálne otvoriť.  

Takmer celý kultúrny program Rožňavského jarmoku bol zostavený 

z domácich účinkujúcich, medzi najväčšie ťaháky patrilo vystúpenie orchestra Retro 

Music Band Rožňava, kapiel AllDevils a Sexit a vystúpenie talianského organistu 

Roberta Micconiho, ktorého organový recitál sa uskutočnil v rámci Medzinárodného 

organového festivalu Ivana Sokola. Mesto Rožňava pripravilo program v spolupráci 

s rožňavskými základnými a strednými školami, základnými umeleckými školami 

pôsobiacimi na území mesta, spoločensko – kultúrnymi organizáciami ako 

Gemerským osvetovým strediskom Rožňava, Galériou Baníckeho múzea 

Rožňava, Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského Rožňava a so základnou 

organizáciou Csemadoku v Rožňave, športovými klubmi mesta, v programe nemohlo 

chýbať vystúpenie DFS Haviarik, FS Dubina, FS Haviar.  

Gemerské osvetové stredisko Rožňava pripravilo premiéru filmu Banícky 

chlebíček, Galéria Baníckeho múzea v Rožňave otvorila výstavu prác detí 

z prázdninových tvorivých dielní na tému 500-ročná rožňavská Metercia, 

Rozprávkové kráľovstvo Tašíkovo pripravili tieto organizácie spoločne, Gemerská 

knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila mobilnú knižnicu a burzu kníh 

s prezentáciou aktivít knižnice na Námestí baníkov a prezentáciu Nórska a nórskej 

literatúry pre študentov stredných škôl s názvom „Krajina fjordov a trolov“ 

v priestoroch knižnice. 
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Športové kluby pôsobiace na území mesta zorganizovali množstvo podujatí – 

turnaj v mariáši o pohár primátora mesta a IV. ročník šachového turnaja o pohár 

primátora mesta, medzinárodný basketbalový turnaj žien o pohár primátora mesta či 

futbalový zápas Internacionálov Rožňavy a Košíc v rámci 95. výročia organizovania 

futbalu v Rožňave.  

Po šiestich rokoch odmlky zorganizovalo Mestské divadlo ACTORES IV. 

ročník medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel TEMPUS ART 2013. Festival 

odštartoval vo štvrtok 12. 9. 2013 slávnostným otvorením v nádvorí historickej 

radnice v Rožňave. Zúčastnilo sa ho štrnásť divadelných súborov, festival bol 

ukončený v nedeľu 15. 9. 2013.  

Gemerský banícky spolok Bratstvo v spolupráci spoločne s Baníckym múzeom 

v Rožňave pripravil medzinárodnú konferenciu k výročiu 500-ročnice rožňavskej 

Metercie. V dopoludňajších hodinách si pozvaní hostia vypočuli prednášky na témy 

k stredovekým dejinám Rožňavy, o dejinách Rožňavskej farnosti vo vzťahu 

k baníctvu, o starých banských dielach v oblasti Rožňavy a Čučmy, o rožňavskej 

Metercii ako o významnej pamiatke stredovekého výtvarného umenia a o rožňavskej 

Metercii ako historickom dokumente, popoludní si prezreli rožňavskú Meterciu 

v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave a navštívili aj miesto v obci 

Čučma, kde dielo vzniklo.  

Ako každý rok, aj v roku 2013 boli udelené najvyššie mestské ocenenia – 

Cena mesta Rožňava a Cena primátora mesta Rožňava. V sobášnej sieni mesta 

Rožňava si ocenenia prevzali osobnosti spoločenského, kultúrneho i športového 

života. Cena mesta Rožňava bola udelená PaedDr. Viktorovi Balážovi za významný 

prínos k rozvoju a modernizácii vzdelávania mladej generácie, dlhoročnú aktívnu 

verejno-prospešnú činnosť na úseku verejného života a športu a Saleziánom Dona 

Bosca na Slovensku za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti voľnočasových aktivít 

rožňavskej mládeže.  

Cena primátora mesta Rožňava bola v roku 2013 udelená Ing. Zlatici Halkovej 

za obetavú organizátorskú prácu smerujúcu k upevňovaniu národného povedomia 

a pozdvihnutiu slovenskej hrdosti hlavne detí a mládeže na národnostne zmiešanom 

území, Ing. Ivanovi Nemčokovi za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, 

udržiavaní a rozvíjaní slovenských ľudových tradícií pri práci s deťmi a mládežou 

a úspešnú reprezentáciu Rožňavy doma i v zahraničí, Erzsébet Füzék za dlhoročnú 

prácu a osobitný prínos v oblasti maďarskej kultúry, jej udržiavanie a rozvíjanie a za 
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úspešnú a záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Rožňava, Klubu gemerských 

bedmintonistov 2010 Rožňava za dlhoročnú prácu v oblasti športu, za mimoriadne 

úspechy a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava a Karolovi 

Králikovi za dlhoročnú prácu pri rozvoji rožňavskej dychovej hudby, za vedenie 

mladej generácie ku kladnému vzťahu k dychovým nástrojom a za celoživotné úsilie 

udržať banícku dychovú hudbu v meste na vysokej úrovni a aj touto formou 

zachovávať banícke tradície v meste Rožňava.  

Ars Antiqua europae in via gothica 

Regióny Gemera, Spiša, Abova a dokonca útroby maďarskej jaskyne Baradla 

sa aj v tomto roku otvorili návštevníkom z domova i z blízkeho okolia, aby 

prostredníctvom prestížnej medzinárodnej prehliadky historickej hudby na Gotickej 

ceste predstavili svoje svetské i cirkevné architektonické pamiatky i prírodné 

bohatstvo. „Ars antiqua europae in via gothica“ sa uskutočnila v dňoch 20. – 23. 

septembra 2013 v Štítniku, Krásnohorskom Podhradí, Rožňave, Aggteleku 

v Maďarsku, na Dedinkách, v Lipovníku, Čečejovciach, Markušovciach a Betliari.  

 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave na čele s jeho riaditeľkou Mgr. 

Helenou Novotnou podujatie pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja 

JUDr. Zdenka Trebuľu usporiadalo už dvanástykrát. V tomto roku bolo podujatie 

súčasťou projektu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – krajina 

nespoznaná.  

 V programe festivalu vystúpil orchester Venti Diversi, slovenské rodinné trio 

basetových rohov Lotz Trio, bratislavský chlapčenský zbor Voces Angelicus pod 

vedením Mgr. art. Magdalény Rovňákovej, ArtD či český kolektív Orchestr Berg 

s dirigentom Petrom Vrábeľom, ktorý si návštevníci „Ars antiqua europae in via 

gothica“ mohli vychutnať v jaskyni Baradla v Maďarsku. Na festivale sa predstavili 

tiež vokálny súbor Gregoriana z Košíc, súbor starej hudby Musica Poetica 

z Trenčína, kolektív Cassovia Baroque Trio a Igor Kucer. Festival zakončilo basové 

kvarteto Bass Band pod vedením Jána Krigovského a súbor starej hudby Fiorello 

z Českej republiky.  
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Rekonštrukcia budovy Gemerského osvetového strediska v Rožňave 

 Po mnohých rokoch chátrania národnej kultúrnej pamiatky na Betliarskej ulici 

v Rožňave – budovy Gemerského osvetového strediska, sa v roku 2013 začala 

kompletná revitalizácia objektu.  

 Finančne rekonštrukciu zabezpečuje z 85-tich percent Európska únia – 

Európsky fond regionálneho rozvoja a z 10-tich percent štátny rozpočet Slovenskej 

republiky.  

 Rekonštrukcia pamiatky začala v mesiaci september 2013, jej ukončenie je 

naplánované na august 2014. Pri kompletnej oprave budovy a priľahlých priestorov 

sa ráta s vybudovaním modernej kinokaviarne čím bude obnovená činnosť kina zo 

60. rokov, vybudovaním tradičných remeselníckych dielní (hrnčiarska, tkáčska, 

čipkárska,...) sa vytvoria podmienky na oživenie remeselných tradícií a bude 

zriadená aj stála expozícia Tradičné ľudové remeslá na Gemeri.   

20. výročie Ozbrojených síl v Rožňave 

Dvadsať rokov uplynulo od vzniku slovenských Ozbrojených síl. V Rožňave si 

túto udalosť, spolu s desiatym výročím účasti jednotky radiačnej, chemickej 

a biologickej ochrany v operácii Trvalá sloboda, pripomenuli vysokí predstavitelia 

Ozbrojených síl SR, osobnosti rožňavského politického a spoločenského života 

i občania nášho mesta.  

Na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2013, sa za 

ozbrojené sily zúčastnili veliteľ Pozemných síl OS SR brigádny generál Ondřej 

Novosad, Emeritný zástupca Náčelníka generálneho štábu OS SR generálporučík 

v.v. Jaroslav Vývlek, predchádzajúci hlavní funkcionári práporu radiačnej, chemickej 

a biologickej ochrany, ktorých na Námestí baníkov privítal primátor mesta Pavol 

Burdiga, ktorý si od od veliteľa pozemných síl prevzal pamätnú medailu.  

Počas slávnostného nástupu bol vyhlásený Rozkaz prezidenta Slovenskej 

republiky o zapožičaní historického názvu práporu radiačnej, chemickej a biologickej 

ochrany - Gemersko - malohontský prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 

a veliteľ Pozemných síl odovzdal určeným príslušníkom práporu rchbo a 

raketometného oddielu pamätné medaily pri príležitosti 20. výročia OS SR. 

Slávnostný ráz nástupu bol podporený aj zapožičanou bojovou zástavou Jednotky 

radiačnej chemickej a biologickej ochrany v operácii Trvalá sloboda, vyznamenanou 

Krížom Prezidenta SR II. stupňa. 
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Kultúrny program pripravilo mesto Rožňava – Klub mladých Zóna M, Základná 

umelecká škola pri ZŠ sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, v programe vystúpil 

folklórny súbor Haviar. Posádky sídliace v našom meste mali pre deti a širokú 

verejnosť pripravené statické a dynamické ukážky výzbroje a techniky oboch útvarov.  

Október  

Gemerské kultúrne dni 

Do druhej desiatky vstúpilo organizovanie podujatia Gemerské kultúrne dni. 

V roku 2013 pripravil Csemadok – Oblastný výbor Rožňava, Základná organizácia 

Csemadoku Rožňava, Banícke múzeum v Rožňave a mesto Rožňava dvojdňové 

podujatie, dejiskom ktorého sa stala Galéria Baníckeho múzea v Rožňave 

a historická radnica na Námestí baníkov. Podujatie sa konalo v dňoch 24. – 25. 

septembra 2013. 

V prvý deň kultúrnych dní si jeho návštevníci mohli pozrieť výber erbových 

listín darovaných sedmohradskými panovníkmi v rámci medzinárodnej výstavy 

„Armales Transylvanorum“, druhý deň bol venovaný XIII. medzinárodnému stretnutiu 

speváckych zborov.  

November 

Podujatie „Rok na Gemeri 2013“ 

Galaprogram „Čo starí pamätajú – mladí zachovajú“ ukončil v sobotu 23. 

novembra 2013 sériu podujatí, ktoré pod názvom Rok na Gemeri pripravilo 

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pod vedením jeho riaditeľky Mgr. Heleny 

Novotnej. Vyvrcholenie 19. ročníka slávností zvykov a obyčají Gemera – Malohontu 

sa uskutočnilo v divadelnej sále Obchodno – kultúrneho centra v Rožňave. 

V programe vystúpili Folklórna skupina Bučina z Pače, Bystränky z Rožňavského 

Bystrého, Hôra z Rejdovej, Gočovan z Gočova, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, 

Brezinky z Polomky, folklórne súbory Dubina a Haviar z Rožňavy a ako hosť 

programu folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Cez jednotlivé pásma 

folklórnych kolektívov návštevníkov podujatia sprevádzali Juraj Kováč a Mária 

Brdárska-Janoška.  

Organizátori podujatia počas galaprogramu pokrstili CD nosič s názvom „Tichý 

vetrík po doline veje“, ktorý vydalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. 
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Slávnostnému záveru predchádzali remeselnícke a tvorivé dielne, ktoré boli 

v piatok 22. novembra zorganizované v priestoroch základnej i materskej školy 

v Slavošovciach. Po nich zas nasledoval popoludňajší detský program „Od nás pre 

Vás“, v ktorom účinkovali DFS Haviarik z Rožňavy, DFS Lykovček z Revúcej a DFS 

Gemerčatá z Dobšinej. 

December  

Vydanie publikácie Rožňavské cechy 

 V poslednom mesiaci roku 2013 sa rad publikácií o Rožňave, jej tradíciách 

a jej obyvateľoch či o iných zaujímavých témach viažucich sa k mestu rozšíril 

o publikáciu s názvom Rožňavské cechy. Jej autorkou je Sylvia Holečková. Autorkina 

práca je vzácnym zdrojom informácií k histórii remesiel a cechov a k samotným 

dejinám mesta Rožňava.  

 Na 87. stranách písaných v slovenskom jazyku – resumé je napísané 

v anglickom i maďarskom jazyku - sa čitateľ dozvie množstvo pútavých informácií 

o živote a činnosti niekdajších rožňavských cechov, do ktorých sveta môže nazrieť 

takisto cez približne 100 fotografií tvoriacich  „Rožňavské cechy“. 

Vianočný trh 

Pred nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami pripravila samospráva mesta 

tradičný Vianočný trh. Podujatie sa začalo 17. decembra 2013 a trvalo do 19. 

decembra 2013, konalo sa Námestí baníkov v Rožňave. 

 Pred historickou radnicou na Námestí baníkov trhy slávnostne otvoril primátor 

mesta Pavol Burdiga. Detský folklórny súbor Gemerčatá z Dobšinej sa predstavili 

v Rožňave s pásmom vianočných kolied „A či dovolíte s Betlehemom“, po nich 

nasledoval Detský folklórny súbor Haviarik, ktorý daroval návštevníkom trhu radosť 

pásmom vianočných kolied.  

 Predajné stánky, ktoré boli rozdelené do troch sekcií ponúkali tovar bežnej 

spotreby na východnej a západnej časti námestia a časti Šafárikovej ulice, stánky 

tradičných remeselníkov stáli na západnej časti námestia, na jeho severnej časti bola 

pripravená gastronomická zóna s množstvom dobrého jedla a pitia.  

 V stredu 18. decembra 2013 sa v stane pred Galériou Baníckeho múzea stretli 

súťažiaci z tímov pripravujúcich najlepšie vianočné klobásy, ktoré mali možnosť 
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okoloidúci ochutnať. Odborná porota vzišla spomedzi návštevníkov Vianočného trhu 

a vybrala tie najlepšie výrobky.  

 Vianočný trh zakončil charitatívny Vianočný koncert v Kostole evanjelickej 

cirkvi a. v. v Rožňave. Koncert pripravila Základná umelecká škola v Rožňave. Bývalí 

i súčasní žiaci tejto školy v programe aj vystúpili, pozvanie do Rožňavy prijali žiaci 

Hudobnej školy F. Erkela z Miškolca, zazneli piesne v podaní Evanjelického 

cirkevného spevokolu a Evanjelického cirkevného detského speváckeho zboru 

Permoníci, nechýbalo Mužské spevácke kvarteto 4G či orchester Retro Band Music 

Rožňava. Výťažok z podujatia bol venovaný na pomoc ľuďom bez prístrešia v meste 

Rožňava.  

Silvester 2013  

 Rožňavčania i návštevníci, ktorí posledný deň v roku trávili v našom meste, sa 

mohli na Námestí baníkov rozlúčiť so starým rokom a privítať rok 2014.  

 Od 23,30 hod. bolo pripravené premietanie filmu z produkcie Mestského 

televízneho štúdia na rožňavskú Strážnu vežu o udalostiach roku 2013. Po ňom 

krátko pred polnocou zavinšoval prítomným primátor Pavol Burdiga. Oslavujúci ľudia 

potom odpočítali posledné sekundy starého roka a slávnostným novoročným 

ohňostrojom vstúpili do roku, ktorý má byť podľa mnohých rokom stabilizácie 

v mnohých oblastiach či dokonca rokom nepatrného rastu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

E) NÁBOŽENSTVO 

Jún  

Odchod Saleziánov z Rožňavy 

 V nedeľu 30. júna 2013 oznámil provinciál saleziánov don Karol Maník novinu, 

ktorá rozbúrila hladinu verejnej mienky v Rožňave. V zaplnenom kostole na Námestí 

baníkov v Rožňave oznámil veriacim i všetkým ostatným obyvateľom mesta, že po 

dvadsiatich rokoch pôsobenia saleziánov v Rožňave ich rožňavský biskup Mons. 

Vladimír Filo požiadal, aby odišli z Rožňavskej diecézy, pretože s nimi už nepočíta.  

 Z niekoľkých možností, ktoré boli predmetom rokovaní medzi rehoľou 

saleziánov a biskupstvom – biskupstvo chcelo rehoľu presunúť do farnosti v Lučenci, 

Saleziáni ponúkli, že zostanú v Rožňave a súčasne vybudujú novú komunitu aj 

v Lučenci, následne od biskupa dostali už len ponuku spravovať iba kostol v Lučenci 

– sa biskupstvo rozhodlo trvať na svojom pôvodom zámere, teda úplnom odchode 

bratov z diecézy.  

 Rožňavská diecéza sa tak v lete roku 2013 stala jedinou z rímskokatolíckych 

diecéz na Slovensku, kde saleziáni nepôsobia.  

 Saleziáni začali v rožňavskej diecéze pôsobiť oficiálne v roku 1990 po dlhých 

rokoch tajného pôsobenia v nej. Na pozvanie biskupa Mons. Eduarda Koinoka sa 

v Rožňave začalo tvoriť dielo, ktoré za dvadsať rokov zanechalo za sebou obrovskú 

neprehliadnuteľnú stopu. Saleziáni zrekonštruovali budovu vo vlastníctve cirkvi, ktorú 

mali v prenájme, vybudovali ihrisko, pracovali s deťmi a mládežou na sídlisku Juh. 

Ich prítomnosť a prácu podporovali organizácie pôsobiace na území mesta, 

obyvatelia i samotné rožňavské Mestské zastupiteľstvo. Postupom času do Rožňavy 

prišli sestry saleziánky a bolo zriadené stredisko saleziánov spolupracovníkov.  

 Pomenovanie dôvodov, prečo musela organizácia, ktorá bola v Rožňave 

vnímaná ako tá, ktorá mala najväčšie úspechy pri práci s mládežou a ktorá mala takú 

podporu zo strany verejnosti akú nemala žiadna iná organizácia, z mesta odísť je na 

pleciach rožňavského sídelného biskupa Mons. Vladimíra Fila. Ten však v priebehu 

roku 2013 svoje rozhodnutie nevysvetlil.  
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F) ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

November  

Odovzdávanie ocenení bezpríspevkovým darcom krvi 

Každoročne sú v našom meste odovzdávané ceny tým, ktorí sa podelili o to 

najvzácnejšie, čo môže človek človeku darovať. Darcovia krvi z Rožňavy i okolia sa 

21. novembra 2013 stretli na slávnosti v budove historickej radnice v Rožňave.  

 Podujatie, tak ako po ostatné roky i v roku 2013, zorganizoval Slovenský 

červený kríž územný spolok Rožňava na čele s jeho riaditeľom Norbertom Smolkom 

spolu s predsedníčkou Slovenského červeného kríža územného spolku Rožňava 

MUDr. Katarínou Kopeckou, PhD.  

 

 Na podujatí boli odovzdané ocenenia týmto laureátom: 

 

Rožňavskí nositelia bronzovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho: 

 Ing. Lukáš Belák 

 Tibor Bradáč 

 Ing. Rastislav Dravecký 

 Alexander Hetesi 

 Branislav Hromjak 

 Zoltán Koronczi 

 Miloš Schlosár 

 Michal Szekeres 

 Peter Tverďák 

 Kristián Vidinský 

 Jaroslav Zauška 

 

Rožňavskí nositelia striebornej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho: 

 Attila Bartók 

  Peter Cily 

  Mgr. Marek Filo 

  Ivica Králiková 

  Igor Leitner 
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  Loránt Lengyel 

  Milan Marčok 

  Zoltán Šalamon 

  Ing. Ladislav Zlatoš 

  Gabriel Egri 

 

Rožňavskí nositelia zlatej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho: 

  Miriam Hrivnáková 

  Valéria Pačaiová 

  Ľubomír Sentpétery 

 

Rožňavskí nositelia diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho: 

  Peter Lőrincz 

  Jozef Sirgely 

 

Cena primátora bola udelená nositeľom medaily MUDr. Kňazovického za 100 – 

násobné darovanie krvi a záchranu ľudských životov: 

Štefanovi Pipolymu a Mikulášovi Tóthovi 
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G) ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA 

Na území mesta pôsobí spolu 28 športových klubov rozličného zamerania. Väčšie 

kluby zahŕňajú prípravku, mladších a starších žiakov, dorastencov a seniorov pod 

vedením kvalifikovaných trénerov. Nosné športy mesta sú: futbal - SP MFK Rožňava, 

hokej – Hokejový klub mesta – 98 mládeže Rožňava, basketbal – MBK REGIÓN 

Rožňava (ženy) a BK Športom proti drogám Rožňava (muži), stolný tenis – TJ 

Geológ Rožňava a TAEKWONDO HAKIMI Rožňava.  

 V Rožňave pôsobia tiež Tanečný klub Sambed Rožňava – OZ, Športovo 

strelecký klub 0268 Rožňava, Odbor klubu slovenských turistov Volovec Rožňava, 

Slovenský rybársky zväz MO Rožňava, SPELEO Rožňava, KICKBOX KLUB K1 

Team Rožňava, 1. Tenisový klub Rožňava, Atletický club Maraton Rožňava, Auto 

šport klub Rožňava, Klub silového trojboja JP STAV HERKULES Rožňava, Junior 

auto klub Rožňava, Veterán klub Rožňava, BIG-BULL Rožňava – Tornaľa, BORIS 

MILKO BOXING CLUB Rožňava, Klub Gemerských Bedmintonistov KGB 2010 

Rožňava, KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava. TJ ELÁN zastrešuje klub 

kondičného behu, turistický, volejbalový, lyžiarsky klub a judo klub.  

Novoročný výstup na Volovec 

Prvá januárová sobota patrí v Rožňave už po mnoho rokov Novoročnému 

výstupu na vrch Volovec. 35. ročník výstupu zorganizoval 5. januára 2013 Klub 

slovenských turistov Volovec v spolupráci so samosprávou mesta Rožňava a obce 

Čučma.  

 Výstup na jeden z najkrajších výhľadových kopcov v Slovenskom rudohorí 

a obľúbené turistické miesto Rožňavčanov aj v tomto roku prilákal množstvo 

nadšencov rôznych vekových kategórií i so svojimi domácimi miláčikmi, ktorých 

organizátori napočítali cez šesťsto.  

 Trasa výstupu už tradične viedla z obce Čučma a končila na vrchole Skaliska, 

kde aj záujemcov vystupujúcich trasou cez Gulyapalag čakali primátor Rožňavy 

Pavol Burdiga a starosta obce Čučma Alexander Szőllős so svojimi novoročnými 

vinšami.  

Odtiaľ potom turisti mali možnosť pokračovať ku chate Volovec, kde sa mohli zohriať 

či osviežiť horúcim čajom.  

Najstarším účastníkom výstupu, ktorého jubilejný ročník nevynechali turisti z 

Košíc, Hnileckej Doliny, Prakoviec, Nálepkova či zo Spišskej Novej Vsi  či štyria 
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turisti z Českej republiky a dvadsať priateľov hôr z Maďarska, bol Ján Komáromi, 

ktorý má 81 rokov.  

Máj  

Čo sa hýbe, to je živé 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave vytvoril v meste tradíciu 

organizovania podujatia „Čo sa hýbe, to je živé“, jeho tretí ročník úrad 29. mája 2013 

zorganizoval tentokrát na sídlisku Juh v Rožňave.  

 Podujatie, ktorého cieľom bolo stráviť dopoludnie pohybovou aktivitou, 

spoluorganizovali mesto Rožňava, Klub mladých Zóna M, DOMKA – Združenie 

saleziánskej mládeže v Rožňave, Centrum voľného času v Rožňave, Slovenský 

Červený kríž – územný spolok Rožňava, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR v Rožňave a Stredná zdravotnícka škola 

v Rožňave, spolu 27 osôb organizátorov a 36 animátorov zo všetkých stredných škôl 

na území mesta.  

 Pohybového dopoludnia sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl 

a prímy gymnázií v okrese Rožňava.  

Jún  

Preteky historických vozidiel Peking - Paríž Motor Challenge 2013 

Rožňava mala v roku 2013 česť privítať pretekárov medzinárodného podujatia 

s názvom Peking - Paríž Motor Challenge. Cez naše mesto prechádzali pretekári na 

svojej ceste do Bratislavy navštíviac Štítnik, Jelšavu a Revúcu.  

 24. júna 2013 sa neďaleko Rožňavy na vrchu Úhorná stretli organizátori 

a pretekári tohto ročníka pretekov, aby na svojich vozidlách absolvovali časovú 

kontrolu Úhorná – Krásnohorské Podhradie.  

Slávne medzinárodné podujatie datuje svoj vznik do roku 1907. Následne po 

ukončení prvých pretekov sa uskutočnili ďalšie a to v rokoch 1997, 2007 a 2010.  
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90. rokov organizovaného futbalu v Rožňave 

Už deväťdesiat rokov sa v Rožňave hrá futbal organizovane. Aj toto chceli 

pripomenúť organizátori futbalového zápasu medzi výberom internacionálov Rožňavy 

proti internacionálom z Košíc. Stretnutie, ktorého hlavným organizátorom bola duša 

rožňavského futbalu Dušan Polák, sa konalo v rámci osláv Dní mesta Rožňava 2013 

na rožňavskom futbalovom ihrisku – 14. septembra 2013. Významným hráčom 

i funkcionárom boli primátorom mesta udelené diplomy i upomienkové predmety. 

Futbalového zápasu sa zúčastnili:  

Rožňava: J. Gáspar, Ľ. Hlaváč, P. Džačár, J. Milko, Miloš Gallo ml., J. Strelka st., J. 

Lörincz, J. Zdechovan, Š. Borsódy, Z. Breuer, M. Benco, V. Baláž, O. Fabian.  

Košice: L. Janočko, O. Varga, D. Baláž, J. Dubecký, E. Horkavý, D. Weiss, Š. 

Stoľar, J. Hodor, Ľ. Pavlovič, D. Tobák, I. Liba, J. Strausz, J. Šimon, M. Golenya,  

Stretnutie sa skončilo výsledkom Inter. Rožňava – Inter. Košice 5:5, góly strelili 

za Rožňavu Miloš Gallo (3) a J. Strelka st.(2) a za Internacionálov Košíc Horkavý, 

Hodor, Pavlovič, Liba a Strausz. 
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H) SPOR S ÚRADOM PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

August  

Kauza „spor s Úradom pre verejné obstarávanie“ 

28. máj 2013 mal pre mesto Rožňava radostnú príchuť. V tento deň padlo 

rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v kauze pokuty uloženej 

Rožňave Úradom pre verejné obstarávanie. Najvyšší súd rozhodol, že obyvatelia 

mesta nebudú musieť zaplatiť pokutu vo výške 266 829,73 Eur, ktorá by pre mesto 

znamenala pravdepodobne uvalenie nútenej správy.  

Kauza, ktorá trvala od roku 2011, keď Úrad pre verejné obstarávanie udelil 

mestu pokutu vo veci verejného obstarávania na výstavbu nájomných bytov Družba 

V-VII v Rožňave, sa tak pre mesto úspešne uzavrela. 

I) ŽIVELNÉ POHROMY 

Prietrž mračien 12. 5. 2013   

Nedeľa 12. mája 2013 sa zdala byť príjemnou nedeľou, počasie bolo počas 

celého dňa slnečné, mnoho Rožňavčanov druhú májovú nedeľu trávilo vonku či 

v prírode. V popoludňajších hodinách však začal padať dážď, nič ale ešte 

nenasvedčovalo tomu, čo malo prísť o niekoľko minút neskôr.  

Približne okolo 14-tej hodiny mesto zasiahla obrovská prietrž mračien. Z polí 

medzi Ulicami košická, Zoltána Fábryho, okružná a dúhová sa na najväčšie 

rožňavské sídlisko Juh začala valiť voda, neskôr ulice zaplavilo bahno. Voda a blato 

tiekli Ulicami Zoltána Fábryho, rumunská, Andreja Cházára, južná a jovická na 

sídlisko Juh, kde sa v obrovskom prírodnom lieviku stretli s vodou, ktorá tiekla ulicami 

okružná a dúhová. Na týchto uliciach ako aj na celom sídlisku Juh boli v priebehu 

chvíle zatopené pivnice rodinných i bytových domov a výťahové šachty. Kanalizácia 

prestala stíhať dažďovú vodu odvádzať, neskôr sa bahnom upchala úplne. Voda 

stúpla po okná osobných áut, ktoré zaplavila, začala odnášať kontajnery na zber 

odpadu.  

V tých chvíľach boli už v plnom nasadení štátni hasiči z Rožňavy i blízkeho 

okolia a Mestský hasičský zbor. Pomáhali aj obyvatelia mesta. Primátor Rožňavy 

vyhlásil v meste 3. stupeň ohrozenia a požiadal o pomoc armádu.  
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Búrka, ktorá trvala necelé dve hodiny, a ktorá zaplavila sídlisko Juh ako aj 

okolité ulice, na ktorých povodeň začala, čiastočne Ulice jasná a krásnohorská so 

svojimi priľahlými ulicami si nevyžiadala obete na životoch. Materiálne škody vznikli 

hlavne na motorových vozidlách občanov a na majetku, ktorý mali uložený 

v zaplavených priestoroch domov.  

J) VZŤAHY S PARTNERSKÝMI MESTAMI 

Stretnutia predstaviteľov družobných miest a podujatia zorganizované na 

základe partnerských vzťahov 

 

Partnerské mestá Rožňavy: 

Szerencs – Maďarsko 

Budapešt – V. obvod Belváros – Lipótváros 

Bačka Topoľa – Srbsko 

Český Těšín – Česká republika 

Cieszyn – Poľsko 

 

Na základe zahraničný kontaktov, ktoré Rožňava už mnoho rokov udržiava so 

svojimi partnerskými mestami sa delegácie i členovia folklórnych súborov nášho 

mesta zúčastnili v mesiaci jún niekoľkých podujatí. 

 

Na pozvanie partnerského mesta Budapešť V. obvod Lipótváros sa mesto v 

dňoch 7. a 8. júna 2013 prostredníctvom folklórnych súborov prezentovalo na 

festivale BelFest v Budapešti – jednom z najväčších festivalov v Maďarsku. 

V partnerskom meste vystúpila spevácka skupina Folklórneho súboru Dubina, 

ktorá sa predstavila piesňami z Rejdovej i fujarové duo tohto súboru. FS Búzavirág z 

Rožňavy sa zas predstavil tancami z Dunajskej nížiny a Medzibodrožia. 

Za vedenie mesta sa podujatia zúčastnil primátor mesta Pavol Burdiga a 

poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave Ing. Ján Lach a Cyril Motyka. 

Delegácia pracovala na prehlbovaní partnerských vzťahov. Na podnetných 

stretnutiach boli tiež nastolené zaujímavé plány do budúcna o spoločných projektoch 

medzi partnerskými mestami. 
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23. ročník Sviatku troch bratov organizovali v dňoch  14. – 16. júna 2013 

partnerské mestá Český Těšín a Cieszyn. 

Podujatia sa zúčastnil primátor mesta Pavol Burdiga a prednostka Mestského 

úradu v Rožňave JUDr. Erika Mihaliková. Predstavitelia mesta sa zúčastnili 

oficiálneho programu osláv ako tradičný pochod mestom či stretnutie vedení miest 

Český Těšín a Cieszyn na moste Družby. V programe delegácie bolo takisto 

stretnutie s predstaviteľmi miest na primátorskej úrovni. 

 

Na pozvanie mesta Alsózsolca (Maďarsko) sa dňa 20. júla 2013 zúčastnila 

delegácia z Rožňavy festivalu „Voda rieky Slaná nás spája“. Za Rožňavu sa 

podujatia zúčastnili zástupca primátora mesta Ing. Ondrej Bolaček a poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave Mgr. Arpád Laco, ktorí pripli stuhu nášho mesta 

na putovnú palicu festivalu. 

Na jednodňovom festivale vystúpil folklórny súbor Haviar i rocková skupina 

The Roads starajúca sa o zábavu na záver festivalu. 

Do 1. ročníka festivalu „Voda rieky Slaná nás spája“ sa zapojili obce ležiace 

pri toku Slanej na slovenskej i maďarskej strane. Pripravený bol bohatý kultúrny 

program týchto obcí, prezentácia regionálnych gastronomických špecialít i 

sprievodný program pre najmenších. 

Ďalší ročník festivalu by sa mal uskutočniť v obci Plešivec v roku 2014. 

 

 Počas slávností Dní mesta Rožňava prijali pozvanie predstavitelia 

partnerských miest Českého Těšína, Czieszyna, mesta Bačka Topola, V. obvodu 

Belváros – Lipótváros Budapešť a partnerského mesta, s ktorým má Rožňava 

najdlhšie trvajúcu družbu – Szerencs.  

 Delegácie privítal na slávnostnom prijatí primátor mesta a poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave. Po prijatí sa hostia zúčastnili prehliadky Katedrály 

Nanebovzatia Panny Márie, v ktorej je vystavené dielo rožňavská Metercia, v obci 

Čučma si prezreli miesto, kde dielo vzniklo a zúčastnili sa tiež jubilejného ročníka 

Rožňavského jarmoku. V sobotu 14. 9. 2013 sa členovia delegácií zúčastnili 

slávnostného odovzdávania najvyšších mestských ocenení v sobášnej sieni mesta 

Rožňava.  
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Kronika mesta Rožňava za rok 2013 obsahuje 35 strán. Sú v nej záznamy 

o udalostiach dôležitých pre mesto Rožňava, ktoré zaznamenal kronikár mesta 

Mgr. Peter Gallo.  

 

 

 

 

    Mgr. Peter Gallo        Pavol Burdiga 

kronikár mesta Rožňava          primátor mesta Rožňava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


