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Vedenie mesta

Primátor mesta

Pavol Burdiga
Zástupca primátora

Ing. Ondrej Bolaček († 27.1.2014)

Ing. Peter Marko (od 3.3.2014)
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Prednostka MsÚ

JUDr. Erika Mihaliková

Hlavná kontrolórka

JUDr. Katarína Balážová
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave
PaedDr. Viktor Baláž, Zoltán Beke, Mgr. Matúš Bischof, Ing. Ondrej Bolaček, Pavol Burdiga,
Peter Džačár, František Focko, Mgr. Dionýz Kemény, Ľudovít Kossuth, Ing. Karol Kováč,
Mgr. Radoslav Kovács, Ing. Peter Marko, PaedDr. Janka Mičudová, Roman Ocelník, Ing.
Dušan Pavlík, Mgr. Dušan Pollák.
Po náhlom úmrtí poslanca mestského zastupiteľstva a zástupcu mesta Ing. Ondreja Bolačeka
na jeho miesto nastúpila dňa 10. februára 2014 ako náhradníčka Erika Szabadosová. Nová
poslankyňa volebného obvodu č. 1 získala v ostatných komunálnych voľbách 278 platných
hlasov.
Primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga informoval dňa 27. februára 2014 poslancov
mestského zastupiteľstva o svojom rozhodnutí poveriť jedného z poslancov vykonávaním
funkcie zástupcu primátora mesta. Dňom 3. marca 2014 sa tak viceprimátorom mesta stal Ing.
Peter Marko.

Komisie Mestského zastupiteľstva v Rožňave
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
Gabriel Borzy
Bc. Ivan Kuhn MA
Zoltán Beke
Ing. Peter Marko
Ing. Ondrej Kračún
Ing. Vojtech Malatinský
Alexander Telecký
Ing. Erika Vanyová
JUDr. Martina Vnenčáková

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Ing. Peter Marko
Ľudovít Kossuth
Erika Szabadosová
Ing. arch. Peter Bischof
Ing. Peter Gabčo
Ing. Tibor Takáč
Ing. Nataša Vjesztová
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Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Róbert Kobezda
Mgr. Matúš Bischof
Roman Ocelník
Mgr. Miriam Banďošová
Bc. Henrieta Rusnáková
Mgr. Richard Szőllős
Mgr. Andrej Vaško
Mgr. Árpád Laco

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Mgr. Dionýz Kemény
Mgr. Radoslav Kovács
Ing. Ján Lach
Mgr. Monika Šeďová
Mgr. Renáta Hencelová
Bc. Zoltán Kónya
Anna Mešťanová
Komisia verejného poriadku
Peter Džačár
Ing. Ján Lach
Ing. Róbert Hanuštiak
Ing. Ondrej Olexa
Mgr. Juraj Halyák
František Focko
Vojtech Piku
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
Mgr. Dionýz Kemény
Cyril Motyka
Roman Ocelník
Ing. Karin Cseh
Ing. Viktor Badin
Ing. Štefan Černák
PhDr. Juraj Králik

Komisia a ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta Rožňava
Ing. Ján Lach
Bc. Ivan Kuhn MA
František Focko
Mgr. Árpád Laco
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Ing. Ondrej Bolaček († 27. 1. 2014)
Erika Szabadosová ( od 10. 2. 2014)
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uzn. č. 10/2014 poverilo Petra Benediktyho výkonom
funkcie konateľa Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava dňom 1. 3. 2014 do
vymenovania nového konateľa.

Demografický vývoj
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2014:
Z toho počet mužov:
Z toho počet žien:
Počet narodených rožňavských detí v roku 2014:
Počet detí narodených v rožňavskej nemocnici:
Z toho chlapci:
Z toho dievčatá:
Úbytok:
Prírastok:

18 341
8 725
9 616
153
533
258
275
528
444

Najčastejšie dievčenské mená v roku 2014: Viktória, Sofia, Bianka, Zuzana, Alexandra,
Laura, Martina, Natália, Nina, Dominika.
Najčastejšie chlapčenské mená v roku 2014: Tomáš, Peter, Dávid, Ján, Martin, Kristián,
Sebastián, Samuel, Tobias, Filip.

Prvý občan mesta Rožňava v roku 2014
1. januára 2014 sa narodil prvý občan mesta Rožňava v roku 2014 Peter Garaj – Suchár. Na
gynekologicko–pôrodníckom oddelení Nemocnice sv. Barbory Rožňava a. s. Rožňavčana
privítali presne o 9,05 hodine. Medzi občanmi nášho mesta malého Petra privítali aj
zástupcovia samosprávy, primátor mesta Pavol Burdiga a prednostka mestského úradu JUDr.
Erika Mihaliková.
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Zľava: MUDr. Dušan Suchý (riaditeľ nemocnice), Elena Garajová (matka), Pavol Burdiga
(primátor mesta), JUDr. Erika Mihaliková (prednostka MsÚ Rožňava) a oslávenec Peter.

Najstarší občan mesta Rožňava v roku 2014
Jozef Hudák v súčasnosti najstarší občan mesta Rožňava, sa narodil 23. 12. 1914 v rodine
baníka. Dožil sa krásnej storočnice, ku ktorej mu primátor mesta Pavol Burdiga s hrdosťou
a úctou zablahoželal a poprial pevné zdravie a pohodu. Oslávenec je klientom Zariadenia pre
seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava Huta, a tu mu pracovníci domova pripravili aj oslavu
narodenín. Pán Hudák blahoželanie prijal s radosťou a úsmevom, ktorý mu celý čas zdobil
tvár. Prítomní spoločne pozdvihli čašu šampanského a pripili si k tomuto krásnemu
životnému jubileu.

Zľava: primátor mesta Pavol Burdiga, Ing. Ivan Nemčok, zamestnankyne zariadenia
a oslávenec Jozef Hudák
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Ekonomika a hospodárstvo
Mestský úrad mesta Rožňava sa po organizačnej stránke v roku 2014 skladal z odborov:
 Odbor všeobecnej a vnútornej správy
 Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
 Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
 Odbor právny a správy majetku
 Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií
 Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov
 Asistent primátora mesta, krízové riadenie
 Asistent prednostu MsÚ
 a súčasťou je aj Mestská polícia
Pod správu a financovanie mesta patria materské školy (MŠ) vrátane školských jedální pri
MŠ: MŠ na ul. Pionierov, Ernesta Rótha, Kozmonautov (do 31. 8. 2014), Krátkej,
Vajanského, Štítnickej a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na ul. Ernesta Rótha. Do
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2014 patrili základné školy (ZŠ): ZŠ Zlatá,
Pionierov, akad. Jura Hronca, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná
umelecká škola a Centrum voľného času. Mesto je zriaďovateľom aj príspevkových
organizácií: Turisticko informačné centrum, Mestské divadlo Actores, Technické služby.
Do zakladateľskej pôsobnosti mesta patria aj:
Spoločnosť
Účasť mesta Vklad mesta
1. Rožňavská a.s. Rožňava - v likvidácii
100%
3 238 076,68 €
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava
100%
41 792 €
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava
100%
90 001 €
Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:
Spoločnosť
Podiel mesta
€
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
1,59%
3 877 753,65 €
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava
7,22%
441 223 €
Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie:
Názov neziskovej organizácie
Sídlo neziskovej organizácie
Regionálne poradenské a informačné centrum Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská 19
Rožňava
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Rekapitulácia príjmov
V príjmovej časti nastal pokles príjmov, ktorý bol ovplyvnený predovšetkým poklesom
finančných príjmov (dočerpanie úverov na výstavbu bytov a rekonštrukciu škôl a námestia).
V roku 2014 vznikol celkový nárast príjmov predovšetkým z rastu kapitálových príjmov
o 2 097 €, čo vyplýva predovšetkým z vysporiadania majetku vrátane vzájomných záväzkov
a pohľadávok s 1. Rožňavskou a.s. v likvidácii a z rastu bežných príjmov o 770 000 €. Vývoj
bežných príjmov mal v roku 2014 rastúcu tendenciu, čo bolo spôsobené hlavne daňovými
a nedaňovými príjmami. Najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy
79%, kapitálové príjmy tvorili 17% a finančné 3%.

Rekapitulácia výdavkov
Výdavková časť – rast bežných výdavkov bol ovplyvnený rastom mzdových výdavkov
(zvýšenie miezd o 5 %), rastom výdavkov za médiá, za materiál, opravy a údržbu mesta.
Kapitálové výdavky vzrástli oproti predchádzajúcemu obdobiu predovšetkým o kúpu
nehnuteľnosti od 100% -nej spoločnosti mesta – 1. Rožňavská a.s. v likvidácii, čím došlo
k vzájomnému vysporiadaniu pohľadávok a záväzkov a následne k zrušeniu spoločnosti
mesta. Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje
76 %, podiel kapitálových výdavkov 18% a podiel finančných výdavkov 6%.
Bilancia aktív a pasív
Vývoj aktív mal v roku 2014 stúpajúcu tendenciu, ovplyvnený bol predovšetkým
investovaním mesta do zveľaďovania majetku (výstavby bytových domov, priemyselnej
zóny), rekonštrukcia majetku (budovy škôl, námestia), kúpa dopravného prostriedku
(viacúčelové autá pre technické služby).
Významnou položkou prírastku na pozemkoch predstavuje nadobudnutie pozemkov na
základe rozhodnutia Obvodného úradu odboru katastrálneho Rožňava v sume 20 980,74 €,
nadobudnutie pozemkov na základe darovacej zmluvy od Reholi menších bratov Františkánov
v sume 30 200 € a kúpa pozemkov na základe verejnej dražby od Bani Spišská Nová Ves
v sume 22 188 €. Prírastok na budovách predstavuje technické zhodnotenie budovy
rozpočtovej organizácie (ZUŠ) o plynofikáciu v hodnote 31 202,28 €. Úbytkom je odovzdanie
technického zhodnotenia do správy rozpočtovej organizácie (ZŠ) v sume 115 089,07 €.
Ďalším prírastkom na majetku – samostatne hnuteľné veci predstavuje nákup štiepkovača
dreva v sume 10 320 €, nákup starožitného nábytku z reštaurácie Tri ruže v sume 19 528,20 €
a nákup asfaltového recyklátora v sume 47 650 €. Úbytok predstavuje odovzdanie majetku do
správy príspevkovej organizácie – štiepkovač dreva, asfaltový recyklátor, bazénová technika
(125 771,98 €), predaj starožitného nábytku.
V roku 2014 bol vývoj pasív v súlade s vývojom aktív. K zníženiu záväzkov došlo vplyvom
úhrady kúpnej ceny za nehnuteľný majetok – budovy OKC od 1. Rožňavskej a.s. v likvidácii.
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Uznesením mestského zastupiteľstva bola schválená kúpa nehnuteľného majetku z akciovej
spoločnosti, ktorá bola v likvidácii. Kúpna cena bola vyrovnaná započítaním na likvidačnom
zostatku. V roku 2014 došlo k splateniu bankových úverov v sume 439 30 €, čo sa prejavilo
na celkovom znížení bankových úverov.
Celkový stav dlhu k 31. 12. 2014 predstavuje čiastku 8 229 380,91 €, po odpočítaní úverov zo
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktoré sú zabezpečené zmluvne, je stav dlhu mesta
1 503 961,46 €. Mesto v sledovanom roku malo uzatvorené tri zmluvy na leasing: na Kia
Soul, kolesový traktor a asfaltový recyklátor.

V roku 2014 bol priemerný stav zamestnancov v počte 246. Mesto zamestnáva aj občanov cez
rôzne projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. jedná sa
o malé obecné služby, komunitných a sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu
práce, zamestnanci na protipovodňové opatrenia. Priemerná hrubá mzda zamestnancov za rok
2014 predstavovala čiastku 648,35 €.
Mesto v roku 2014 dostalo dotácie predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy a na
účelové akcie. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu to boli finančné prostriedky zo
štátnych fondov, krajských úradov a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Európskeho
sociálneho fondu. Mesto aj v roku 2014 bolo osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi.
V tom roku bolo takto vyplatených na detských prídavkoch 21 579 € a na dávkach 126 935 €.

Turisticko informačné centrum (TIC)
Hospodársky výsledok TIC k 31. 12. 2014 bol účtovne zisk vo výške 1 496,16 €, z toho bol
zisk z hlavnej činnosti vo výške 2 715,79 € a strata na podnikateľskej činnosti vo výške
1 219,63 €. K 15. 7. 2014 bola ukončená podnikateľská činnosť TIC Rožňava. Na hlavnú
činnosť poskytol zriaďovateľ v sledovanom roku finančné prostriedky vo výške 18 387 €,
z toho skutočne použité finančné prostriedky činili 13 040,84 €.

Mestské divadlo Actores
Divadlo v roku 2014 dosiahlo príjmy v čiastke 196 257,87 € a použilo vo výške 170 072,06 €
na pokrytie svojej činnosti. Od zriaďovateľa dostalo bežný transfer v čiastke 76 280 €.
K 31. 12. 2014 malo divadlo pohľadávky – 5 239,74 € a záväzky vo výške 7 822,34 €.
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Technické služby mesta Rožňava
Dosiahnuté príjmy celkom k 31. 12. 2014
1 088,91 tis € 93% plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 31. 12. 2014 1 056,04 tis € 90% plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa
728,09 tis €
94% plnenie
Z poskytnutého príspevku technické služby zabezpečovali čistenie a údržbu miestnych
komunikácií vo výške 98 570 €, opravu výtlkov vo výške 36 620 €, údržbu a opravu
dopravného značenia vo výške 15 830 €. Na údržbu zelene bol použitý finančný príspevok vo
výške 5 320 €, správu ihrísk vo výške 8 580 €, správu futbalového ihriska vo výške 8 087 €,
dopravu a všeobecnú údržbu pre potrebu zriaďovateľa ako aj prepravu pri malých obecných
službách vo výške 88 525 €, správu pohrebísk vo výške 35 469 €. Na úseku nebytových
priestorov zabezpečili ich správu vo výške 156 537 €, ako aj VŠA vo výške 102 716 €.
K 31. 12. 2014 Technické služby mali pohľadávky vo výške 59 568,79 € a záväzky vo výške
76 772,53 €.
Hospodársky výsledok technických služieb za rok 2014
Dosiahnuté náklady k 31. 12. 2014
1 091 660,70 €
Dosiahnuté výnosy k 31. 12. 2014
1 265 943,69 €
Výsledok hospodárenia organizácie pred zdanením 174 282,99 €

Obec vytvára rezervný fond v sume určenej mestským zastupiteľstvom. V roku 2014 bol
rezervný fond vytvorený v sume 148 092,20 € a bol použitý v zmysle uznesenia mestského
zastupiteľstva na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte
mesta na rok 2014.

Projekty a granty
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy

rok 2 0 1 4
Grant/
Výška
Výška
Informácie o
spolufinanNázov
požadovanej schválenej
priebehu
dotácia
covanie v €
dotácie v € dotácie v €
implementácie
Žiadosť o
Environmentálny Rekonštrukcia
poskytnutie
126 898,26
6 678,86
fond
dotácie nebola
ZŠ Zlatá
podporená
Environmentálny Obnova a
Žiadosť o
182 242,30
9 591,70
fond
poskytnutie
rekonštrukcia
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MŠ na
Štítnickej ulici v
Rožňave

dotácie nebola
podporená

Ministerstvo
Žiadosť o
vnútra SR-Rada Mestský
poskytnutie
vlády SR pre
64 678,51
10 000
2500,00
kamerový
dotácie bola
prevenciu
systém
podporená
kriminality
Dobudovanie
areálu DDI a
Žiadosť o
opatrenia
Ministerstvo
poskytnutie
situačnej
91 150
4 800
vnútra SR
dotácie nebola
prevencie v
podporená
nehodových
úsekoch v meste
Rožňava
Žiadosť o
Rekonštrukcia
Ministerstvo
poskytnutie
materskej školy
25 000
4 123,25
vnútra SR
dotácie nebola
na Ulici krátkej
podporená
v Rožňave
SPOLU:
489 969,07 10 000,00 41 363,44

Sociálna starostlivosť
Mesto Rožňava pri poskytovaní sociálnych služieb v rámci svojej pôsobnosti poskytuje
sociálne služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými sú domáca opatrovateľská služba a požičiavanie pomôcok. Ďalej poskytuje
podporné služby, ktorými sú odľahčovacia služba, denné centrum, práčovňa a stredisko
osobnej hygieny. Mesto v zmysle zákona o sociálnych službách vykonáva sociálnu
posudkovú činnosť. Mesto rozhoduje o odkázanosti na: sociálnu službu v zariadení pre
seniorov, sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, sociálnu pomoc v dennom
stacionári a opatrovateľskú službu. Medzi neverejných poskytovateľov poskytujúcich
napríklad domácu opatrovateľskú službu na území mesta patrí Slovenský Červený kríž
a Diecézna charita.
Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu starostlivosť - 96
Počet spracovaných sociálnych posudkov - 75
Počet spracovaných zdravotných posudkov - 72
(náklady za zdravotné posudky boli vo výške 864 €)
Počet vydaných posudkoch o odkázanosti na sociálnu službu - 75
Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu - 89
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V zmysle platnej legislatívy je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý
neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby
neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec a poskytuje: sociálnu službu
v zariadení, ktorým je nízkoprahové denné centrum a nízkoprahové denné centrum pre deti
a rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, opatrovateľskú a prepravnú službu.
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2014 na domácu opatrovateľskú službu pre
neverejných poskytovateľov
Neverejný poskytovateľ
Počet prijímateľov soc.
Výška finančného
služby
príspevku
ADOS Slovenský Červený kríž
Rožňava
5
15 679,20 €
Diecézna charita Rožňava
4
13 217,28 €
Zborová diakona „Cesta nádeje“
Košice
1
2 592,77 €
SPOLU
10
31 489,25 €

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2014 na nízkoprahové denné centrum
Neverejný poskytovateľ
Počet prijímateľov soc. služby Výška finančného príspevku
Diecézna charita Rožňava
50
5 502 €

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2014 na prepravnú službu
Neverejný poskytovateľ
Počet kilometrov Výška finančného príspevku
Slovenský Červený kríž Rožňava
1 000
400 €

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2014 na jedáleň
Neverejný poskytovateľ
Počet obedov Výška finančného príspevku
Slovenský Červený kríž Rožňava
492
1 000 €

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej práce, ktorou sa zabezpečujú úkony
sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity na určitý čas.
Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2014 bol v počte 41, z toho 32 žien
a 9 mužov. Priemerný počet opatrovateľov bol 24. Príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu
boli v celkovej výške 17 488,06 €.
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Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v roku 2014
Druh
sociálnej Výška
Výška priemerných Ekonomicky
oprávnené
služby
priemerných
skutočne
náklady/klient/rok/€
bežných
dosiahnutých
výdavkov na
príjmov z platenia
prijímateľa
úhrad na prijímateľa
sociálnej
sociálnej
služby / rok
služby / rok
Domáca
opatrovateľská
135 089,79 €
17 488,06 €
3 563,70 €
služba

Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je možné poskytnúť aj prijímateľom opatrovateľskej služby v rámci
skvalitnenia opatrovateľskej služby najmä v oblasti sebaobslužných úkonov. Dvom
prijímateľom sociálnej služby bolo zapožičaných spolu 5 pomôcok, a to toaletné kreslo
s nádobou, mobilná sprchová stolička, 2 ks pevné skladacie chodítko a jedálny podnos na
posteľ. Príjmy z úhrad za požičané pomôcky boli vo výške 14,02 €.

Denné centrum
Zriaďovateľom Denného centra je mesto Rožňava, ako verejný poskytovateľ sociálnej služby
a poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým
zdravotne postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo
starému rodičovi s vnukom. V Dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a
zabezpečuje sa záujmová činnosť. Počet klientov roku 2014 bol 204. V centre pracoval jeden
pracovník na polovičný úväzok a výdavky na centrum v roku 2014 činili 9 616,94 €.

Stredisko osobnej hygieny
Už 10 rokov mesto prevádzkuje aj dve strediská osobnej hygieny a práčovne. Nachádzajú sa
priamo v centre rómskej komunity a všetky náklady spojené s prevádzkou stredísk financuje
mesto z vlastných zdrojov. Prevádzku týchto stredísk zabezpečujú pracovníci v rámci malých
obecných služieb pod dohľadom terénnych sociálnych pracovníkov. V roku 2014 malo
stredisko osobnej hygieny 2 302 klientov, príjmy od klientov boli vo výške 697,84 €
a výdavky (tovary a služby) činili 5 153,13 €. V sledovanom roku v práčovni bolo 2231
klientov, príjmy činili 184,80 € a výdavky (tovary a služby) činili 7 505,61 €.
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Pochovanie
V zmysle platnej legislatívy, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, alebo
ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na
ktorej došlo k úmrtiu, mesto zabezpečí pohreb. V roku 2014 mesto pochovalo troch občanov.
Náklady na pohreb boli v celkovej výške 1 165,36 €.

Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca sa realizuje prostredníctvom projektov z Európskeho sociálneho
fondu. V roku 2014 bolo zamestnaných 7 pracovníkov, z toho 4 terénni sociálni pracovníci
spolu s 3 asistentmi. Pracovisko je v budove vo vlastníctve mesta na Krátkej ul. č. 30, ktorá je
situovaná v severnej časti mesta priamo v jednej z lokalít, kde žije väčšina sociálne
odkázaných občanov mesta. V roku 2014 celkové výdavky na terénne sociálne práce činili
70 008 € a príjmy boli vo výške 67 869,11 €.

Bytová politika
Mesto Rožňava malo v roku 2014 vo vlastníctve: byty osobitného určenia, byty a domy
s nižším štandardom, byty na Šafárikovej 101 a byty postavené s podporou štátu (byty Družba
a Nadabula).

Politický a verejný život
Úmrtie zástupcu primátora mesta
27. januára 2014 zomrel vo veku 59 rokov zástupca primátora mesta Ing. Ondrej Bolaček.
Viceprimátor svoju funkciu vykonával od 1. 12. 2012. Bol dlhoročným predsedom finančnej
komisie pri Mestskom úrade v Rožňave, poslancom mestského zastupiteľstva a vykonával
množstvo ďalších funkcií v samospráve mesta. Taktiež bol aj predsedom predstavenstva 1.
Rožňavskej a.s. v likvidácii. Ing Ondrej Bolaček prispel aj značnou mierou k rozvoju
Rožňavy a vytváraniu jej imidžu nielen v Slovenskej republike, ale aj v rámci partnerských
vzťahov mesta s mestami v Maďarsku, Česku a Poľsku. K prezentácii celého Horného
Gemera prispel prostredníctvom svojho hlavného povolania – baníka a svojou dobrovoľnou
záujmovou činnosťou zanieteného jaskyniara. Jeho politickú kariéru však ukončila ťažká
choroba, ktorej podľahol v ranných hodinách 27. januára v nemocnici. Posledná rozlúčka
s menovaným sa uskutočnila 31. januára o 13-tej hodine v rožňavskom dome smútku.
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Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Rozhodnutím predseda vlády Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej
republiky a určil deň konania volieb na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň
konania 2. kola volieb na sobotu 29. marca 2014.
V prvom kole voľby konanom 15. marca kandidovalo 14 kandidátov. Umiestnili sa v tomto
poradí: Robert Fico, Andrej Kiska, Radoslav Procházka, Milan Kňažko, Gyula Bárdos, Pavol
Hrušovský, Helena Mezenská, Ján Jurišta, Ján Čarnogurský, Viliam Fischer, Jozef Behýl,
Milan Melník, Jozef Šimko a Stanislav Martinčko. Volebná účasť v prvom kole bola 43,4 %
voličov. Keďže ani jeden z kandidátov v prvom kole nezískal nadpolovičnú väčšinu
oprávnených voličov, konalo sa 29. marca 2014 druhé kolo. Do druhého kola postúpili
Robert Fico a Andrej Kiska s rozdielom 4,0 %. Druhého kola sa zúčastnilo 50,48 %
oprávnených voličov.
Kandidát

Robert Fico
Andrej Kiska
Radoslav Procházka
Milan Kňažko
Gyula Bárdos
Pavol Hrušovský
Helena Mezenská
Ján Jurišta
Ján Čarnogurský
Viliam Fischer
Jozef Behýl
Milan Melník
Jozef Šimko
Stanislav Martinčko
Spolu (účasť 43,40 %
/50,48 %

Počet
platných
hlasov
v 1. kole
531 919
455 996
403 548
244 401
97 035
63 298
45 180
12 209
12 207
9 514
9 126
7 678
4 674
2 547
1 899 332

Pomer
K počtu
platných hlasov v
1. kole
28,01 %
24,0 %
21,2 %
12,9 %
5,1 %
3,3 %
2,4 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %
0,2 %
0,1 %

Počet
platných
hlasov
v 2. kole
893 841
1 307 065

Pomer
k počtu
platných hlasov
v 2. kole
40,6 %
59,4 %

2 200 906

100

100

Ústredná volebná komisia potvrdila výsledky druhého kola prezidentských volieb. V poradí
štvrtým prezidentom Slovenskej republiky sa 15. júna 2014 stal občiansky kandidát Andrej
Kiska.
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Andrej Kiska
Narodil sa 2. februára 1963 v Poprade. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval ako projektant
v spoločnosti Naftoprojekt v Poprade. V roku 1990 odišiel skúšať šťastie do USA s plánom
natrvalo sa tam usadiť. Po roku a pol sa však vrátil na Slovensko s veľkou chuťou podnikať.
Založil svoju prvú spoločnosť, ktorá sa zaoberala dovozom. Veľkoobchodom
a maloobchodom so šperkami a prišiel o všetky svoje úspory. Od roku 1996 postupne
spoluzakladal splátkové spoločnosti Tatracredit, Triangel a neskôr aj Quatro, ktoré viedol
a spravoval spolu s bratom. V roku 2005 kúpila tieto spoločnosti VÚB banka a zlúčila ich pod
názvom Consumer Finance Holding, kde Andrej Kiska pôsobil do roku 2007 ako člen
predstavenstva tejto spoločnosti. Andrej Kiska sa rozhodol svoje manažérske schopnosti a
časť peňazí získaných z predaja venovaťna charitatívnu činnosť. V novembri 2006 získal od
predplatiteľov týždenníka Trend ocenenie Manažér roka. V roku 2011 sa stal držiteľom
ocenenia Krištálové krídlo v kategórii filantropia.V roku 2014 sa stal prezidentom SR.

Voľby do Európskeho parlamentu
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil voľby do
Európskeho parlamentu. Deň konania volieb bol určený na sobotu 24. mája 2014. Na území
Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volilo 13 poslancov. Slovensko má
v Európskom parlamente 13 poslancov a rovnaké číslo mala aj účasť slovenských voličov –
13,05 %.
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Zoznam slovenských europoslancov vo funkčnom období 2014 – 2019:
Meno
Poradie a priezvisko
kandidáta

2.

Pál Csáky
Monika
Flašíková-Beňová

3.

Eduard Kukan

4.

Vladimír Maňka

1.

Člen vo výbore

Člen v delegácii

Podpredseda Výboru pre petície

Delegácia pre vzťahy s Indiou

Výbor pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci
Výbor pre zahraničné veci
Podvýbor pre bezpečnosť a
obranu
Výbor pre rozpočet

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT - EÚ
Predseda Delegácie pri výbore pre
stabilizáciu a pridruženie EÚ - Srbsko

Výbor pre životné prostredie,
verejné zdravie a bezpečnosť
potravín
Podvýbor pre ľudské práva

5.

Miroslav
Mikolášik

6.

Jozsef Nagy

Výbor pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci

7.

Monika
Smolková

Výbor pre regionálny rozvoj

8.

Richard Sulík

9.

Branislav Škripek

10.

Ivan Štefanec

11.

Anna Záborská

12.

Boris Zala

Výbor
pre
vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa
Výbor pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci
Výbor
pre
vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa
Výbor pre rozvoj
Výbor pre priemysel, výskum
a energetiku
Výbor pre práva žien a rodovú
rovnosť
Výbor pre zahraničné veci

13.

Jana Žitňanská

-

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre
spoluprácu EÚ - Rusko
Podpredseda
Delegácie
pri
Eurolatinskoamerickom
parlamentnom
zhromaždení
Delegácia
pre vzťahy s krajinami
Strednej Ameriky
Delegácia pre vzťahy s Kórejským
polostrovom
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre
partnerstvo
EÚ
–
Arménsko,
Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ
– Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore
pre pridruženie EÚ - Gruzínsko
Delegácia pre vzťahy s Austráliou
a Novým Zélandom
Delegácia pre vzťahy s Izraelom
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej
Ázie
Podpredsedníčka
Delegácie
pri
Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT – EÚ
Podpredseda Delegácie pre vzťahy
s Juhoafrickou republikou
Delegácia pre vzťahy s krajinami
Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení
Únie pre Stredozemie
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Návšteva partnerského mesta
V dňoch 12. až 14. júna sa zúčastnila delegácia mesta Rožňava v zložení Ing. Peter Marko –
zástupca primátora mesta, Ing. Ján Lach – poslanec mestského zastupiteľstva ako i Zoltán
Beke, tiež poslanec MZ „Svátku tří bratří 2014“ v partnerskom meste Český Tešín a Cieszyn.

Pomoc Srbsku
Na základe výzvy veliteľa posádky Bratislava sa prápor radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany Rožňava (RCHBO) zapojil do charitatívnej pomoci pre záplavami postihnuté mestá
v Srbsku. Do akcie sa nezištne zapojili nielen vojaci z posádky, obyvatelia z Rožňavy
a okolitých obcí, ale aj samotný primátor Rožňavy Pavol Burdiga a starosta obce Betliar p.
Július Farkašovský. Za 16 dní od 23. 6. do 8. 7. 2014 sa vyzbieralo neuveriteľných 106 vriec
s šatstvom, obuvou a hračkami. Primátor Rožňavy a hlavní funkcionári práporu RCHBO
a RMO boli prítomní pri naložení humanitárnej pomoci pre obyvateľov povodňami
zaplavených miest v Srbsku.

Pracovné stretnutie pod názvom „Rožňava 2020“
Dňa 2. júla sa vo veľkej zasadačke mestského úradu uskutočnilo 1. stretnutie a odborná
diskusia s názvom „Rožňava 2020“: príležitosti - problémy – porozumenie – politika –
progres v rozvoji mesta v rámci procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Rožňava (PHSR), ktoré viedla Ing. Zuzana Záborská z Karpatského
rozvojového inštitútu. PHSR je hlavným rozvojovým dokumentom mesta a podnetmi pre
jeho komplexnú aktualizáciu sú:
- jeho neaktuálnosť z hľadiska rozvojových príležitostí a riešenia problémov rozvoja mesta,
- vývoj v meste, regióne Košického kraja, na Slovensku a v Európe,
- nová legislatíva v oblasti rozvoja zaväzujúca samosprávy mať aktuálne PHSR,
- PHSR ako záväzný podklad pre uchádzanie sa o zdroje EÚ na realizáciu rozvojových
projektov mesta.

Nový servis a autopredajňa
V Rožňave pribudol nový servis a predajňa automobilov svetových značiek: Opel a Hyunday.
Prevádzku v mesiaci august symbolicky otvorili v jej priestoroch na Šafárikovej ulici.
Predajňa a servis poskytne obyvateľom mesta, ale aj ľuďom z okolia kvalitné služby či už pre
tých, ktorí si chcú zadovážiť nové vozidlo, alebo pri starostlivosti o auto, ktoré už majú.
Servis disponuje najnovšími technológiami umožňujúcimi starostlivosť o motorové vozidlá,
jeho súčasťou je aj servis pre väčšie automobily – nákladné vozidlá a vozidlá na hromadnú
prepravu osôb. Na otvorení sa zúčastnil aj primátor mesta Pavol Burdiga, ktorý vyzdvihol
dôležitosť takejto prevádzky pre Rožňavčanov. Okrem iného upozornil na fakt, že v tejto
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prevádzke vznikli nové pracovné miesta, čo je pre obyvateľov mesta obzvlášť dôležité pri
prekonávaní dlhodobo nie veľmi priaznivej situácie pri hľadaní pracovných príležitostí.

Voľby do orgánov samosprávy
Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásil predseda NR SR rozhodnutie č. 191/2014 zo dňa
7. júla 2014 a určil deň konania volieb na sobotu 15. novembra 2014.
Na post primátora mesta Rožňava sa zaregistrovalo 6 kandidátov:
p.č. Titul,
meno Povolanie
a priezvisko, vek
1. Pavol Burdiga, 48 r.
primátor

5.

Mgr. Milan Capák, 45
r.
Bc. Ivan Kuhn, MA,
48. r
Mgr.
Monika
Polgáriová 46 r.
Ing. Peter Šima, 57 r.

6.

Ľubomír Takáč, 36 r.

2.
3.
4.

učiteľ
analytik

Bydlisko

Politická strana

RV, Košická
22
RV, Banícka
18
RV,
Šafárikova 86
RV, Zoltána
Fábryho 1
RV, Jasná 26

MOST-HÍD
KSS

štátna
Nezávislý kandidát
zamestnankyňa
súkromný
Nezávislý kandidát
podnikateľ
samostatne
RV,
Jána PRÁVO
A
zárobkovo činná Brocku 4
SPRAVODLIVOSŤ
osoba

Primátorom mesta Rožňava sa stal 2. 12. 2014 Pavol Burdiga s celkovým počtom hlasov
2 200.
Pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave kandidovalo spolu 41 kandidátov.
Poslanecký sľub 2. 12. 2014 zložilo 15 poslancov, a to:
Volebný obvod č.1
Ing. Juraj Balázs
Ing. Ján Lach
Ľudovít Kossuth
Zoltán Beke
Bc. Ivan Kuhn, MA
Mgr. Dionýz Kemény
Mgr. Milan Capák
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Volebný obvod č.2
Ing. Karol Kováč
Mgr. Eduard Mihók
Roman Ocelník
Mgr. Matúš Bischof
Mgr. Árpád Laco
Peter Džačár
Volebná účasť v meste Rožňava bola 30,6%.

Nezamestnanosť v okrese Rožňava
Priemerná nezamestnanosť v okrese Rožňava v roku 2014 sa pohybovala v rozmedzí 23,5 –
29,5 % s priemerom k 31. 12. 2014 – 28,7%. tento neutešený stav je do značnej miery
zapríčinený vysokým podielom rómskej komunity.
Skúšobná prevádzka výrobného závodu Celtex Hygiene s.r.o. bola predĺžená z dôvodu
meškania termínu dodávky výrobných strojov. V závode sa bude realizovať výroba produktov
osobnej hygieny a produktov pre domácnosť, ktorý je umiestnený v priestoroch
priemyselného parku na Rožňavskej Bani.
V roku 2014 výkon banskej činnosti spoločnosťou Gemer-Can s.r.o. súvisiaci s realizáciou
zámeru obnovy ťažby „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska komplexných
železných, medených a strieborných rúd Rožňava – Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na
roky 2014 – 2019 sa obmedzil len na vykonávanie potrebnej údržby a drobné prieskumné
práce.

Mestská polícia Rožňava
V roku 2014 bola činnosť Mestskej polície Rožňava (MsP) zameraná hlavne na kontrolu
dodržiavania verejného poriadku v meste a v jeho mestskej časti, na kontrolu dodržiavania
platných ustanovení VZN mesta Rožňava, kontrolu dodržiavania bezpečnosti, súčinnosti pri
zabezpečovaní plynulosti cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov v rámci
vecnej a miestnej príslušnosti. V súčinnosti Okresného riaditeľstva policajného zboru SR
organizujú akcie pre deti a mládež. Preventívny charakter splnila i úprava výkonu hliadkovej
činnosti, kde od mája 2014 bola hliadková činnosť posilnená o tzv. cyklohliadku.
V kombinácii s ostatnými formami hliadkovania tak mestská polícia vie efektívnejšie pokryť
územie mesta, a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnosti jeho obyvateľov. Odborná úroveň
mestských policajtov bola v sledovanom období pravidelne zvyšovaná formou praktických
výcvikov a odborných školení. V mesiacoch máj a september boli vykonané zdokonaľovacie
streľby z ručných zbraní a v mesiacoch apríl a november bol vykonaný zdokonaľovací výcvik
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policajtov v sebaobrane. Mestská polícia v hodnotenom období celkovo riešila až 3 707
priestupkov, čo je nárast o 1 257 priestupkov oproti roku 2013.

Turistický ruch
Od 30. januára do 2. februára 2014 sa uskutočnil najväčší cestovateľský sviatok na Slovensku
s kompletným servisom pre tých, ktorí radi spoznávajú krásy Slovenska a zahraničia. Incheba
privítala vystavovateľov a návštevníkov jubilejného 20. veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour. Veľtrh ponúkol návštevníkom komplexný pohľad na oblasť cestovného ruchu
prostredníctvom takmer 50 cestovných kancelárií, 19 zahraničných turistických centrál
a širokou účasťou slovenských a českých regiónov. Mesto Rožňava sa počas týchto štyroch
dní prezentovalo v spoločnom stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.
Celkovo sa na veľtrhu predstavilo 369 vystavovateľov a podujatie navštívilo 75 012
návštevníkov.
Koniec februára a začiatok marca patrí už tradične výstave cestovného ruchu Utazás, ktorá sa
každoročne koná v Budapešti (Maďarsko). Už niekoľko rokov sa na výstave stánku
Slovenskej asociácie cestovného ruchu prezentuje Rožňava. Inak to nebolo ani v roku 2014.
37. ročník výstavy sa konal od 27. februára do 2. marca 2014 a začal šnúru výstav, ktoré
zástupcovia Rožňavy počas roka absolvujú. Rožňava sa prezentovala v stánku s rozlohou
140 m2 spolu s osemnástimi ďalšími vystavovateľmi zo Slovenska. V roku 2014 sa podujatia
zúčastnilo viac ako 50 tisíc platiacich návštevníkov.
Miskolc – Región Vysoké Tatry boli čestným zahraničným partnerom 21. ročníka veľtrhu
cestovného ruchu v Miskolci v dňoch 27. – 29. 3. 2014. Okrem tohto regiónu na veľtrhu
prezentovali Slovensko Slovenská agentúra pre cestovný ruch, ako aj niektoré regióny
Slovenska – medzi nimi aj Rožňava. Na galérii výstaviska pripravili Vysoké Tatry krásnu
výstavu fotografií tatranských fotografov Janigu a Hejkovského.
Na základe iniciatívy Ing. Richarda Bachňáka, absolventa Ekonomickej univerzity
v Bratislave a primátora mesta Pavla Burdigu sa dňa 15. júla uskutočnilo v kúpeľoch Číž
pracovné stretnutie so zástupcami samospráv miest Tornaľa a Rimavská Sobota a riaditeľom
kúpeľov, ako možnými zakladajúcimi členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu na
Gemeri. Cieľom bolo nadviazanie vzájomne prospešnej spolupráce subjektov verejného,
súkromného ako aj tretieho sektora v regióne Gemera za účelom rozbehnutia projektu
destinačného manažmentu cestovného ruchu v tomto regióne. Na stretnutí bol predložený
návrh na založenie OOCR a pokračovalo sa diskusiou k danej téme.
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Školstvo, aktivity, podujatia
Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 materských
škôl, 5 školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity, 1 základnú umeleckú školu, 1
centrum voľného času s právnou subjektivitou, 4 školské stravovacie zariadenia (ŠJ) a 4
školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl. V priebehu tohto roka došlo k niektorým
zmenám, a to: Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola vyradená
zo siete škôl a školských zariadení Materská škola (MŠ), Ulica kozmonautov 1793/14,
Rožňava a Výdajná školská jedáleň Ul. kozmonautov 1793/14, Rožňava ako súčasť materskej
školy k 31. 8. 2014. K zrušeniu došlo MŠ došlo po dôkladnej analýze podrobných rozpočtov
jednotlivých materských škôl, kde sa ukázala veľká rozdielnosť v nákladoch na jedno
zaškolené dieťa v jednotlivých zariadeniach. Tento stav bol zapríčinený malým počtom detí
v tejto dvojtriednej materskej škole. V roku 2014 bol v ôsmich materských školách štatisticky
vykázaný počet 613 detí. Z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 547, a to: MŠ Krátka –
42, MŠ Kyjevská – 131, MŠ Pionierov – 41, MŠ Štítnická – 138, MŠ Vajanského – 68, MŠ E.
Rótha – 108 a MŠ Óvoda – 19. Z toho v územnej pôsobnosti mesta 66, a to Cirkevná
materská škola evanjelická – 66. Základné školy k 15. septembru evidovali za školský rok
2014/2015 2 288 žiakov. Z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2 009, a to: ZŠ akad.
Jura Hronca – 443, ZŠ Pionierov – 624, ZŠ Zlatá – 614 a ZŠ pri Spojenej škola s vyučovacím
jazykom maďarským – 328. Z toho v územnej pôsobnosti mesta 279 žiakov, a to: Cirkevná
základná škola katolícka – 119, Cirkevná základná škola reformovanej cirkvi s vyučovacím
jazykom maďarským – 160.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 7/2014 schválilo zmeny a doplnenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školách
a školských zariadeniach, a to mesačný príspevok na jedno dieťa od troch rokov veku
s trvalým pobytom v meste Rožňava vo výške 25 € a mesačný príspevok na jedno dieťa od
troch rokov veku s trvalým pobytom v inej obci vo výške 50 €.
Z rozpočtu mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov na
školských budovách a na presťahovanie základnej umeleckej školy do mestských priestorov.
Táto škola bola presťahovaná z budovy na Normovej ulici do priestorov na Ul. Akademika
Hronca.
V Materskej škole na Ul. Ernesta Rótha v Rožňave sa dňa 12. februára uskutočnil odborný
vzdelávací seminár a workshop „Vzdelávanie s autokorektívnymi kartami a ich potenciál pre
komplexný rozvoj detí predškolského veku“. Prítomné učiteľky sa oboznámili s možnosťami
vyskúšať si priame využitie autokorektívnych pomôcok, aby ich mohli aktívne aplikovať do
vlastnej praxe. Tieto pomôcky napomáhajú aktívnemu procesu učenia sa dieťaťa
prostredníctvom hry, ktorú si samé reguluje. Výsledok dokáže samé skontrolovať, pričom sa
rozvíja jeho vnútorná motivácia, odbúrava sa stres z neúspechu, dieťa preberá zodpovednosť
za svoje učenie, rozvíja si vizuomotoriku a poznávacie procesy.
Cyklohliadka Mestskej polície Rožňava sa dňa 19. mája zúčastnila detskej dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2014“ a „Ja a môj bicykel“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch základnej
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školy Ul. pionierov. Mestskí policajti v súčinnosti s príslušníkmi Okresného riaditeľstva
policajného zboru Rožňava vysvetlili deťom základné pravidlá cestnej premávky, poučili ich
o bezpečnosti pri jazde na bicykli, predviedli nové bicykle a výstroj, ktorú používa
cyklohliadka a samozrejme sa zapojili i do samotnej súťaže, kde predviedli svoju zručnosť pri
jazde na bicykloch.
Tak ako každoročne za posledných desať rokov sa aj 11. apríla zúčastnilo družstvo žiakov
Základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave na súťaži „Mladých záchranárov“. Súťaž
organizovalo naše partnerské mesto v Maďarsku, Belváros Lipótváros – V. obvod Budapešti.
Súťaže sa zúčastnili žiaci Martina Pípolyová, Karolína Šimková, Matej Fedorčák a Michal
Ujházy pod vedením Bc. Petra Máté. V kategórii zahraničných družstiev získali cenné prvé
miesto.
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava 30. mája usporiadala projektový deň s názvom
Challenge day. V priebehu dňa sa žiaci základnej školy, študenti strednej odbornej školy
a učitelia zapojili do ľubovoľných pohybových aktivít, zvyšujúcich pulzovú frekvenciu. Na
rozdiel od súťaží, v ktorých ide o víťazstvo jednotlivca, či kolektívu, počas Dňa výzvy šlo
o to, aby sa každý aktívne zúčastnil.
Speleo klub Rožňava pri príležitosti MDD pripravilo pre škôlkárov z MŠ Štítnickej
nezabudnuteľný zážitok v podobe výletu do areálu Gombaseckej jaskyne, ktorá je od roku
1995 zapísaná do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Táto jaskyňa býva označovaná
za rozprávkovú, a preto deti privítala naozajstná snehulienka a trpaslíci mali na hlavách
naozajstné čiapky. Po prehliadke podzemia klub pripravil pre deti lanový traverz, spoločenské
hry, nafukovací hrad i cukrovú vatu. Cieľom tohto projektu bolo priblížiť deťom
predškolského veku okolie a prírodné bohatstvo, ktoré nás obklopuje.
Okresné kolo dejepisnej súťaže základných škôl a osemročných gymnázií s názvom
„Medzníky druhej svetovej vojny“ sa uskutočnilo 11. júna v spoločenskej sále Mestského
úradu v Rožňave. Podujatie pripravil Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Rožňave a mesto Rožňava. Súťaže sa zúčastnili z troch základných škôl
rožňavského okresu a počas troch súťažných kôl odpovedali žiaci na otázky o druhej svetovej
vojne. Víťazom sa stalo družstvo zo Základnej školy Petra Kellnera Hostinského Gemerská
Poloma, na druhom mieste sa umiestnila Základná škola Pavla Dobšinského Slavošovce a na
treťom súťažné družstvo Gymnázia P. J. Šafárika Rožňava.
Comenius patrí medzi medzinárodné projekty realizované s podporou Európskej únie (EÚ)
v rámci Programu celoživotného vzdelávania a je projektom medzinárodného partnerstva
škôl- európsky parlament schválil nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy
mládeže a športu s názvom Erasmus+. Dňa 23. júna bol pre materskú školu na štítnickej ulici
slávnostným dňom. V tento deň sa stretli s rodičmi a pozvanými hosťami na slávnostnom
vyhodnotení výsledkov projektu spojenom s kultúrnym programom detí v sále historickej
budovy radnice. Prítomní mali možnosť vidieť prezentačné videá z jednotlivých pracovných
pobytov, ktoré absolvovali pedagógovia v rámci projektu v partnerských materských školách,
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bilanciu dvojročnej edukačnej práce s deťmi v materskej škole, a to všetko za sprievodu
piesní, tancov, divadielka, ktoré predviedli deti z materskej školy.
Študenti tretieho a štvrtého ročníka strednej zdravotníckej školy mali svoje stanovište na
Rožňavskom jarmoku, kde sa zameriavali na základné vyšetrenie účastníkov jarmoku.
Precvičili si meranie krvného tlaku, pomocou diagnostickej váhy merali telesnú hmotnosť,
podiel vody, percentuálny podiel svalov a tukov v tele, hmotnosť kostí atď. a taktiež
predvádzali poskytnutie prvej pomoci. Takéto dobrovoľné verejné merania účastníkov
jarmoku zaujalo, o čom svedčil aj vyťažený stánok.

Výstavba, zmeny charakteru a úprava mesta
Spoločný obecný úrad zahŕňa činnosť na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného
poriadku za obce: Betliar, Čučma. Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Kružná,
Lipovník, Nižná Slaná, Rakovnica, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná a Silická Jablonica.
Na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia za obce: Betliar, Čučma.
Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Kružná, Lipovník, Nižná Slaná, Rakovnica,
Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná a Silická Jablonica.
Na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií za obce: Betliar, Čučma.
Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Kružná, Lipovník, Nižná Slaná, Rakovnica,
Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná a Silická Jablonica.
Biomasou sa začalo kúriť už aj v Rožňave. Táto myšlienka vznikla v roku 2008 a o tri roky
neskôr bola na sídlisku Juh vykonaná rozsiahla rekonštrukcia vonkajších teplovodných
rozvodov. Tá umožnila zrušiť 5 menších plynových kotolní a pripojiť všetky objekty
zásobované teplom na jeden centrálny zdroj tepla – kotolňu na Zakarpatskej ulici č. 18. túto
kotolňu na biomasu prevádzkuje spoločnosť STEFE. Výstavba kotolne na biomasu
s tepelným výkonom 1,5MWt začala po zvážení viacerých alternatív, vypracovaní rozptylovej
štúdie a získaní povolení na konci roka 2012. Jej skúšobná prevádzka odštartovala na
prelome septembra a októbra 2013. táto alternatíva výroby tepla je koncept využívania
alternatívnych palív, ale aj ochranou životného prostredia.
Na pešej zóne v Rožňave dominuje od 2. júla 2014 obrovská lavička. S trojmetrovou dĺžkou
a výškou 1,2 m ašpiruje na najväčšiu na Slovensku. Pre jej rozmery ju pomenovali Goliáš.
Situovaná je tak, aby bolo v pozadí vidieť dominantu mesta, rožňavskú radnicu. Maxi miesto
na oddych vyrobili sponzorsky miestni podnikatelia a hneď po osadení si získala svojich
priaznivcov. Prví ju otestovali miestni škôlkari.
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Zdravotníctvo
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Vedenie
Riaditeľ nemocnice:
Námestník:
Námestníčka OŠE:

MUDr. Dušan Suchý
MUDr. Anton Paľovčík, MPH
Mgr. Alena Kačalová

Dozorná rada
Predseda:
Podpredseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

JUDr. Jana Havrilová
Karol Horník
MUDr. Milan Praslička, PhD.
Zuzana Šimčáková
MUDr. Miroslav Halecký
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA

Správna rada
Predseda:
Podpredseda:
Podpredseda:
Člen:

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA (od 20. 5. 2014)
Ing. Juraj Mičko (do 20. 5. 2014)
Mgr. Ján Janovčík
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Člen:
Člen:

MUDr. Igor Pramuk, MPH
MUDr. Dušan Suchý

Prehľad počtu zamestnancov podľa jednotlivých kategórií vo fyzických osobách k 31. 12.
2014:
Lekári
Sestry
Ostatný zdrav. personál
THP
Spolu:

65
194
92
59
410

Lôžkovú časť v roku 2014 tvorilo 423 lôžok, čo bol nárast o 22 lôžok v porovnaní s rokom
2013. Štruktúra posteľového fondu v nemocničnej zložke (skutočne využívané):
Oddelenie
Počet lôžok
Interné
45
Psychiatria
55
Psychiatrická liečebňa
102
Anesteziológia a intenzívna medicína
4
Neurológia
28
Pediatria
36
Gynekológia
25
Chirurgia
50
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
20
Neonatológia
10
Dlhodobo chorých
40
JIS interná
3
JIS neurologická
2
JIS chirurgická
3
Spolu:
423

Realizácia surveillance infekčných ochorení priebežne počas roka umožnila hodnotiť aktuálnu
epidemiologickú situáciu, ktorá v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zhoršila.
Nahlásených a spracovaných v informačnom systéme EPIS bolo 903 prípadov prenosných
ochorení, o 128 viac ako ako v roku 2013. Na salmonelózu ochorelo 31 osôb. V skupine
vzdušných nákaz pokračoval pokles hlásených ochorení – TBC, šarlachu, herpetických
ochorení, mononukleózy, ARO. Vzostup bol zaznamenaný pri varicelle – 341 hlásených.
Zaznamenané boli 2 invazívne meningokové ochorenie detí, ochorenie jedného dieťaťa
úmrtím. Na ochorenie svrab bolo hlásených 74 infekcií a boli sporadického a rodinného
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charakteru. Zhoršená bola epidemiologická situácia najmä vo výskyte syfilisu, kde okrem 9
sporadických infekcií boli zistené 2 rodinné epidémie.
Začiatkom roka 2014 bol zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení
(ARO), ktoré boli dôvodom prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v 3 materských
školách, 1 základnej školy a gymnázia. Okrem ARO sa vo februári vyskytla explozívna
epidémia gastroeteritíd, trvala od 5. 2. do 7. 2. 2014. nákaze bolo exponovaných 400 osôb,
ochorelo 42 na ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave.

Životné prostredie, príroda, počasie a jeho osobitosti v priebehu roka
Na referenčných plochách pri Rožňave boli namerané najvyššie objemové aktivity radónu
v rámci celého Slovenska. Na výskyt tzv. horúcich radónových lokalít poukázal a prieskum
meraní EOAR v pobytových priestoroch.
U Rožňavského skupinového vodovodu významný podiel pitnej vody privádzanej do mesta
Rožňava cez dve priľahlé obce – Betliar a Gemerská Poloma, predstavuje povrchový tok –
Súľovský potok. Z dôvodu rekonštrukčných prác na usadzovacej nádrži a stavidle v Úpravni
vody Podsúľová v Gemerskej Polome bola úpravňa v roku 2014 mimo prevádzky počas 45
dní. Zásobovanie pitnou vodou pre Rožňavu a okolie bolo zabezpečené z podzemných
vodárenských zdrojov Slavec. Regulácia dodávky pitnej vody z dôvodu jej nedostatku v roku
2014 vyhlásená nebola. V Rožňave bolo k 31. 12. 2014 pitnou vodou z verejných vodovodov
zásobovaných 17 721 obyvateľov, čo činí 90,85 %.
Aj v roku 2014 pokračuje stagnácia investičnej výstavby. Štátne dotácie v prípade
zatrávňovania orných plôch naďalej významne ovplyvňujú rastlinnú výrobu v jednotlivých
prevádzkach.
V okrese Rožňava sa eviduje 10 lokalít prírodného ohniska kliešťovej encefalitídy.

Kultúra, kultúrne podujatia
Nosné kultúrne inštitúcie v meste Rožňava
Gemerské osvetové stredisko
Sídli na Betliarskej 8 Rožňava. náklady na činnosť v roku 2014 mali vo výške 42 262 €
a návštevnosť bola: platená – 2 170 a neplatená 14 553. Hospodársky výsledok v roku 2014
bol zisk vo výške 7 446,66 €. Hlavnou činnosťou Gemerského osvetového strediska (GOS)
bola: Kultúrno-výchovná činnosť, tradičná ľudová kultúra, ľudové remeslá, ZUČ, festivaly
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(Gemerský folklórny festival v Rejdovej, Rok na Gemeri, Ars Antiqa Europae in Via
Gothica), neprofesionálne divadlo a hovorené slovo, foto, film, neprofesionálna výtvarná
tvorba, menšinová kultúra. V rámci projektov organizovala GOS interaktívne vzdelávacie
programy TĽK v remeselníckej dielni, Folklórnu abecedu, Gemer tancuje ako i Spoločne za
integráciu. Gremerské osvetové stredisko má aj úsek astronómie. Na hvezdárni je umožnené
exkurziou denné a večerné a pozorovanie pre verejnosť. Hvezdáreň je dlhodobo zapojená do
medzinárodných pozorovateľských kampaní a programov. Ide o program pozorovania Slnka,
rádioastronomický program monitoringu ionosféry a medzinárodný softwarový program.
Gemerské osvetové stredisko svoju metodickú činnosť vyvíja smerom k aktérom
a organizátorom kultúrno-spoločenských podujatí v rámci okresu Rožňava. GOS spolupracuje
aj s inými kultúrnymi zariadeniami a inštitúciami. V rámci programov a projektov majú
cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu ako aj účasť na medzinárodných aktivitách
a podujatiach. Jubilejný 20. ročník osláv zvykov a obyčají Gemera a Malohontu boli
organizované v dňoch 7.-8. novembra 2014 pod záštitou predsedu Košického samosprávneho
kraja Zdenka Trebuľu. Jubilejný ročník sa niesol v zásadných a inovatívnych zmien tak ako
v jeho organizácii, ako aj v dramaturgii. Keďže sa festival Rok na Gemeri tradične konal
v Slavošovciach, organizátori sa rozhodli ďalšie ročníky organizovať v Rožňave, a tak na
Námestí baníkov 7. novembra vyvrcholil veľkolepý projekt ROZTANCOVANÁ ROŽŇAVA
určená pre širokú verejnosť a milovníkov gemerského folklóru. Tento deň bol aj upriamený
na pozornosť na interaktívne vyučovanie regionálnych prvkov a tradičnej ľudovej kultúry pre
deti rožňavských základných škôl a prostredníctvom miestnych nositeľov tradícií –
folklórnych kolektívov a gemerských remeselníkov sa premenilo na malé folklórne mestečko.
V športovej hale 8. novembra si milovníci folklóru mohli pozrieť trojhodinový program
folklórnych skupín z Rožňavy a okolia. Jubilejný ročník slávností a obyčají Gemera a
Malohontu ROK NA GEMERI ukončili v tanečnom dome zábavou manželia Sýkorovci.

Dom Matice slovenskej v Rožňave
Vznikol 1. júla 2009 a sídli na Letnej ulici č. 42. Hlavným poslaním matice je upevňovanie
národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území, zachovávanie
kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, ako aj
ľudových tradícií zachovávanie pamiatok našich rodákov. Počas mnohých rokov existencie
pracoviska matice veľa podujatí získalo nadokresné rozmery, ako Šaliansky Maťko, Znej
rómska pieseň, Materinská moja reč a mnohé iné súťaže pre deti a mládež. Nosnými
podujatiami sú aj Cyrilo-metodské oslavy v Rožňave, Vatry zvrchovanosti –Letný festival
spevu a tanca, Folklórne slávnosti. Rok 2014 matica začala Šalianskym Maťkom dňa 29
januára, ktorý už oslávil svoj 21. ročník okresného kola prednesu slovenských povestí. Dňa 8.
apríla v spolupráci Centra voľného času a Gemerským osvetovým strediskom zorganizovali
okrúhly 60. ročník súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe
recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorý je známy pod menom Hviezdoslavov Kubín.
Dom Matice slovenskej si dňa 1. júla pripomenula 5. výročie zriadenia matice a 6. júla
zorganizovali v spolupráci s odborom Mladej Matice, s Rímsko-katolíckou cirkvou Rožňava
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a s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania Rožňava spomienkovú slávnosť na počesť
1 151. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Banícke múzeum v Rožňave
Sídli na Šafárikovej 31 a je rozpočtovou organizáciou Košického samosprávneho kraja.
Náklady na činnosť organizácie v roku 2014 činili vo výške 324 625,21 €. Múzeum navštívilo
v sledovanom roku 10 899 ľudí. Z hľadiska kultúrnej činnosti začal rok 2014 úspešne krstom
publikácie Rožňavské cechy. Nasledovali podujatia Múzeum v škole – škola v múzeu a
obľúbené tvorivé dielne pre deti s rodičmi. K národopisnej časti historickej expozície pritiahlo
pozornosť podujatie Gazdovstvo starých materí. Taktiež sa konali výtvarné stredy v Galérii,
kde v roku 2014 prebiehal pod názvom Krása secesie, ktoré bolo ukončené špeciálnou
prezentáciou detských prác spojenou s tematicky zameraným koncertom v secesnej
Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí. Uskutočnilo sa 16 výstav v priestoroch
Galérie baníckeho múzea v Rožňave a 5 sa múzeum prezentovalo v Košiciach a Rimavskej
Sobote. Vlastným výskumom a prostredníctvom darov bolo získaných 60 kusov zbierkových
predmetov do zbierok baníckeho múzea. V tomto roku prebehla aj oprava fasády budovy
riaditeľstva. Z dôvodu úspešnosti projektu Zážitkové centrum SENTINEL sa od 1. novembra
2014 zatvorili Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Banské pracoviská a Expozícia prírody
Slovenského krasu a priľahlých oblastí a započalo sa prípravnými prácami, revíziami majetku
aj zbierkových predmetov a následným sťahovaním s tým, že bežná prevádzka aj činnosť
Baníckeho múzea v Rožňave bola zvládnutá bez problémov.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava
Sídli na ulici Lipovej č. 3. Náklady na činnosť mala knižnica v roku 2014 vo výške
201 892,82 €. Celkový počet návštevníkov v tomto roku bol 42 353, z toho fyzicky knižnicu
navštívili 30 097 návštevníkov, ktorí využili poskytované služby knižnice a 998 návštevníkov
využilo služby knižnice cez online katalóg Carmen. 11 258 návštevníkov sa zúčastnilo
zrealizovaných podujatí knižnice pre deti, mládež a dospelých. Gemerská knižnica Pavla
Dobšinského v Rožňave, ako rozpočtové kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,
je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Plnila úlohu regionálnej knižnice pre
okres Rožňava a úlohu mestskej knižnice pre mesto Rožňava.
Rozbor knižného fondu:
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Spolu:

37 565 kn.j.
37 562 kn.j.
4 936 kn.j.
18 768 kn.j.
98 831 kn.j.
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Knižnica hneď v januári začala autorskou výstavou fotografií od Alexendra Jirouška pod
názvom Arizona. Od roku 1975 sa tento výtvarník – fotograf venuje fotografickej tvorbe ako
výtvarník v slobodnom povolaní. V marci sa konala autorská prezentácia knihy o Pálfovskej
hrobke od Vojtecha Czobora pod názvom Hrdzavý kríž a tiež stretnutie so šéfredaktorom
mesačníka Tiborom Eliot Rostas pod názvom Zem a vek. V máji sa uskutočnila autorská
beseda pre deti zo základných škôl s Jitkou Vítovou O Kvetuške a fúzačovi. V máji sa tiež
organizovala akcia Noc literatúry, ktorá bola vlastne dobrodružná nočná výprava za
literatúrou v meste Rožňava. V júni prebehla zaujímavá beseda s meteorológom RNDr.
Petrom Jurčovičom a v novembri sa uskutočnil 9. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov
základných škôl Slovensko v histórii – Štúrovci na Gemeri.

Mestské divadlo ACTORES
1.septembra 2014 divadlo oslávilo 20. rokov od svojho založenia. V tomto jubilujúcom roku
opäť pripravilo pre divákov rôznorodú kultúru ako hudobné produkcie, hosťujúce divadelné
predstavenia, charitatívne podujatia, pravidelný Kinoklub v kaviarni A-CLUB a v priebehu
roka vytvorilo tri premiéry. Dňa 21.septembra 2014 uviedlo premiéru na motívy ľudovej
rozprávky z pera Tatiany Masníkovej AKO ONDRO PEKLO PREKABÁTIL. Rozprávka na
ľudovú nôtu z prostredia Gemera, okorenená vtipom, humorom a pesničkami. Ako jediné
divadlo na Slovensku dňa 18.októbra prinieslo komédiu Brodwayský Hit, ktorý získal
prestížnu Cenu Laurenca Oliviera za najlepšiu komédiu 39 STUPŇOV. Dňa 21. decembra
bola predstavená premiéra rozprávky na motívy diela Ľubomíra Feldeka ROZPRÁVKY ZO
ZELENEJ KNIHY.

Rožňavčania sa na Silvestra 31. decembra 2013 so starým rokom rozlúčili na Námestí
baníkov v Rožňave. Program sa začal o 23.30
hod. premietaním filmu z produkcie Mestského
televízneho štúdia o udalostiach, ktoré priniesol
mestu odchádzajúci rok. Krátko pred polnocou
zavinšoval obyvateľom mesta primátor Pavol
Burdiga a potom už silvestrovským ohňostrojom
Rožňavčania privítali nový rok 2014.

Druhá februárová nedeľa bola pre rožňavských domkárov iná než tie ostatné. Keďže 31.
január je sviatok dona Bosca, zakladateľa rehole saleziánov, učiteľa a vychovávateľa
mladých, sa rozhodli pripraviť si pre priaznivcov a podporovateľov Domky slávnostnú
akadémiu. V historickej budove radnice sa na Donboscovicu prišlo pozrieť viac než 200 ľudí
z Rožňavy a okolia. Základnú líniu predstavenia, ktoré bolo poňaté formou televíznych novín
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– špeciál, ktoré mali 3 časti, a to „Don Bosco a jeho sen – z chudobného farára úspešný
biznismen“, „Don Boscov zábavný park“ a „Preventívny systém – mýtus alebo realita?“,
dopĺňali reportáže, ktoré divákom priblížili dianie a prítomní boli taktiež svedkami rozhovoru
s Jánom Boscom, v podaní Jána Dunku, v známej relácii Pod lampou.
Dňa 8. februára 2014 so začiatkom o 19.00 hod. sa konal v priestoroch kongresovej sály
historickej radnice na Námestí baníkov 1. Benefičný ples mesta Rožňava a Rotary klubu.
Svojou účasťou nás poctil Janko Lehotský. O program a zábavu sa postarali hostia ako
Contraband, Classic Gypsy Music, Štefan Hunža a Barbara Išky – členovia opery Štátneho
divadla Košice, Nikoleta Vodová, Veronika Vavrová a TK Sambed.
V reprezentačnej časti historickej radnice sa 26. februára 2014 uskutočnilo za prítomnosti
primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu a vyše päťdesiat pozvaných hostí uvedenie
publikácie Rožňavské cechy, ktorej autorkou je historička Baníckeho múzea v Rožňave
Sylvia Holečková. Krstnou mamou publikácie sa stala pani Eva Tományová, ktorá sa v 70tych rokoch 20. storočia ako pracovníčka múzea tiež venovala problematike cechov
a cechového života. Publikácia Rožňavské cechy je vzácnym zdrojom informácií k histórii
remesiel a cechov a k samotným dejinám mesta Rožňava. Banícke múzeum v Rožňave
uviedlo túto prezentáciu nielen na putovných miestach na Slovensku, ale aj v máji v Prahe,
kde sa konal 20. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svět knihy
Praha 2014. Publikácia Rožňavské cechy ostáva spolu s ďalšími úspešnými knihami aj po
skončení veľtrhu v hlavnom meste Českej republiky a je jednou z prvých publikácií v knižnici
novovzniknutého stánku slovenskej kultúry v Prahe. V metropole Českej republiky
reprezentuje nielen Slovensko, ale aj mesto Rožňava.
Dňa 11. marca oslávili v spoločenskej sále MsÚ členky Klubu dôchodcov svoj sviatok –
Medzinárodný deň žien. Po slávnostných príhovoroch nasledoval bohatý kultúrny program
a každá oslávenkyňa si po ňom prevzala kvietok, ktorý symbolizoval zaslúženú úctu nielen
v deň ich sviatku, ale každý deň v roku.
Mesto Rožňava každoročne pri schvaľovaní rozpočtu schváli aj finančné prostriedky na
podporu a rozvoj pre športové kluby, mládežnícke, spoločenské, kultúrne a sociálne
organizácie. V roku 2014 mestským zastupiteľstvom bolo pre športové kluby a organizácie
schválené 30 000 € a pre talentované deti 500 €.
Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca zorganizovalo mesto pre pedagógov pôsobiacich na
území mesta slávnostné stretnutie, kde primátor
mesta poďakoval všetkým učiteľom za ich náročnú
a obetavú práci v oblasti vzdelávania detí
a mládeže. Je to nádherný a povzbudzujúci pocit
sledovať dieťa ako za pomoci nielen rodičov ale aj
pedagógov objavuje svet. Učiteľom prišli
zavinšovať členovia speváckej skupiny folklórneho
súboru Haviarik.
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V piatok 4. apríla sa konal na Slovensku deviaty ročník medzinárodného podujatia Noc
s Andersenom. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave sa opäť pridala k vyše 200
verejným a školským knižniciam vo všetkých regiónoch na Slovensku, aby umožnila deťom
zažiť noc plnú prekvapení. Dve skupinky malých „nocľažníkov“ – škriatkovia a hviezdičky sa
po privítaní a krátkom kultúrnom programe v doprovode dospelých vybrali sadiť stromčeky.
Po rozprávke a modelovaní sa v noci účastníci vybrali hľadať poklad. Nočnou Rožňavou
s baterkami, mapou, kompasom a lampiónmi v rukách sa dostali až k samotnému pokladu,
ktorý bol ukrytý v priestoroch Baníckeho múzea. Po návrate bolo pre deti pripravené nočné
pozorovanie oblohy, ako aj prezentácia o hviezdach.
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave uskutočnilo regionálne súťaže záujmových
umeleckých činností – pre amatérskych fotografov AMFO a pre neprofesionálnych
výtvarníkov Výtvarné spektrum. Súťaže boli celoštátne s trojkolovou postupnosťou, bez
tematického vymedzenia s členením podľa veku a formy spracovania súťažných prác.
Významnou súčasťou oboch súťaží boli aj rozborové semináre. Slávnostná vernisáž spojená
s vyhodnotením a ocenením výtvarníkov a fotografov sa uskutočnila 2. apríla 2014 v Galérii
Baníckeho múzea.
Na severnej a západnej časti Námestia baníkov si od 15. do 17. apríla 2014 mohli
Rožňavčania a návštevníci Veľkonočných
trhov vybrať z množstva ponúkaného
tovaru dennej potreby. Nechýbali ani
obľúbené remeselnícke dielne tradične
lákajúce množstvo jarmočníkov, ktorí si aj
v tomto roku mohli vlastnoručne vyrobiť
niečo na spríjemnenie veľkonočných
sviatkov.

V predvečer 1. mája pripravilo tradične mesto Rožňava pre svojich obyvateľov stavanie
symbolu mesiaca lásky – mája. Podujatie
začalo o 17. hodine vo dvore Denného centra
v Rožňave (bývalý Klub dôchodcov).
Ľudový sprievod sa po Šafárikovej ulici
dostal až na Námestie baníkov, kde už
atmosféru
Rožňavčanom
spríjemňoval
orchester Retro Music Band Rožňava.
Príjemný predmájový podvečer pokračoval
stavaním mája, ktorého dávna tradícia siaha
až do antického obdobia. Po udelení povolenia od primátora mesta na postavenie symbolu sily
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a dobrého rastu sa strom vďaka členom folklórnych súborov Dubina a Haviar o krátku chvíľu
týčil pred budovou historickej radnice. Nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili
deti z materskej školy Ulica pionierov, folklórne súbory Haviarik, Dubina, ľudová hudba
Lúčka, Borostyán a Haviar. Po nich sa predstavil orchester Retro Music Band Rožňava a
zároveň dal za podujatím dôstojnú bodku.
Večer 8. mája o 20.30 hod. vzbĺkli velikánske plamene „Rožňavskej vatry“ v priestore nad
pamätníkom Jána Pavla II. a podporili vynikajúcu atmosféru, čo tam panovala od 19.00
hodiny. Primátor mesta Pavol Burdiga so svojimi priateľmi pripravili opekaný chlebík so
slaninkou. Celkovú atmosféru príjemne doplnili členovia folklórneho súboru Dubina so
svojimi spevmi a veselou hudbou.
Vernisáž archeologickej výstavy Doba bronzová na území historického Novohradu a GemeraMalohontu sa uskutočnila 13. mája 2014 vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea
v Rožňave, za prítomnosti PhDr. Jany Kovácsovej, vedúcej Odboru kultúry a cestovného
ruchu Košického samosprávneho kraja a primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu. Výstavu
o bronzovej dobe, ktorá predstavovala jednu z najvýznamnejších etáp praveku na území
Novohradu a Gemera-Malohontu otvoril PhDr. Ladislav Olexa, archeológ SAV. Prezentoval
vzácne predmety kultúr, ktoré sa v rámci tohto obdobia vystriedali. Okrem bronzových
predmetov – ozdôb a zbraní, boli bohato zastúpené aj keramické nálezy.
Dňa 5. júna Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Štátna ochrana prírody SR,
Správa Národného parku Slovenský kras Brzotín zrealizovali 10. ročník prírodovednej súťaže
pre žiakov základných škôl „Za krásami Slovenského krasu“ – pri príležitosti Európskeho dňa
národných parkov. Hlavnou témou bola príroda Národného parku a Slovenský kras a jej
jednotlivé zložky. Súťaž prebiehala v Zádielskej tiesňave po trase turistického náučného
chodníka. Na jednotlivých tematických stanovištiach súťažiaci odpovedali nielen na
teoretické otázky, ale aj na otázky z poznávacej časti. Základná škola Zlatá sa umiestnila v
tejto súťaži na 5. mieste.
Druhý prázdninový týždeň zorganizovali sestry saleziánky a mladí animátori pod záštitou
organizácie Laura, združenie mladých, letný prímestský tábor. Tábor s prívlastkom
rozprávkový bol určený pre deti základných škôl. Počas celého týždňa na ne čakalo množstvo
hier, ale aj tvorivé dielne, stopovačka či každodenné sväté omše. Účastníci, ktorí sa stali na
jeden týždeň kráľovskými Červenými rakmi sa vybrali aj do Čučmy, pozreli si zvonicu a
vchod do bane a nakoniec prišli až na náučný chodník. Najviac sa im páčil banský stroj –
gápel, ktorý ťahali kone. Pomocou neho vyvážali z bane všetko to, čo baníci vydolovali.
Nedeľňajšie popoludnie sa na severnej časti Námestia baníkov nieslo v znamení príjemnej
hudby minulého storočia. Dňa 24. augusta na tribúne v centre mesta vystúpil orchester Retro
Music Band Rožňava. V repertoári nechýbala svetová klasika ako Down by the riverside či
originálny charlston alebo staršie známe piesne. Viac ako hodinový koncert, ktorý
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zorganizovala spoločnosť DS Smith spoločne so samosprávou mesta, prilákal množstvo
Rožňavčanov, ale aj množstvo návštevníkov mesta.
Samospráva nášho mesta pripravila v rámci slávností Dní mesta a Rožňavského jarmoku
bohatý program. Hlavný program bol pripravený na dni 18. - 20. septembra 2014 na Námestí
baníkov. Slávnostným príhovorom primátora mesta a spustením jarmočnej zástavy zo strážnej
veže boli Dni mesta a Rožňavský jarmok otvorené a odštartovaný bohatý kultúrny program.
V piatok 19. septembra na hlavnej tribúne odovzdal primátor mesta Pavol Burdiga ocenenia
primátora mesta, za ktorým nasledovalo aj odovzdávanie ocenení najlepším športovcom
mesta. Sobota patrila ekumenickej bohoslužbe v kostole Evanjelickej cirkvi a.v,
v dopoludňajších hodinách si návštevníci slávnosti na podujatí „Sto rokov baníckej dychovky
v Rožňave“ zaspomínali na slávne časy baníckej dychovej hudby, ktorá pôsobila aj
v Rožňave.
V spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave zrealizovala Gemerská knižnica Pavla
Dobšinského v Rožňave 12. novembra dve besedy so spisovateľkou Martou Hlušíkovou pre
žiakov základných škôl mesta. Ich témou boli rozprávky, ktoré spisovateľka sama píše. Toto
podujatie dalo možnosť deťom komunikovať so spisovateľkou, známou nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí.
Občianske združenie Rožňavskí permoníci, ktoré zastrešuje činnosť rožňavských folklórnych
súborov Haviarik a Dubina, uviedlo 22. novembra v priestoroch divadelnej sály OKC
slávnostný galaprogram pri príležitosti výročia založenia týchto súborov. Detský folklórny
súbor Haviarik týmto predstavením oslávil 15. výročie svojho založenia a Folklórny súbor
Dubina 5. výročie. V galaprograme boli uvedené programové čísla, ktoré v predchádzajúcom
období získali ocenenia na rôznych súťažiach a taktiež nové programové čísla, ktoré
dokumentujú vzrastajúcu úroveň oboch súborov.
Jubilantom, ktorým sa zvýraznili vrásky ako krásne ornamenty na ich tvárach a striebrom sa
sfarbili vlasy, oslávili svoje okrúhle životné jubileá v Dennom zariadení seniorov 25.
novembra 2014. Vedenie zariadenia v spolupráci s mestom Rožňava si uctilo týchto
oslávencov a spolu s členmi klubu a primátorom mesta Pavlom Burdigom odovzdali
jubilantom pamätný list a ružičku na znak vďaky a úcty k ich šedinám.
V Katedrále Nanebovzatia panny Márie v Rožňave sa dňa 14. decembra 2014 konal koncert
tradicionálnych gospelových piesní
a černošských
spirituálov
v podaní
umelcov z USA. Fantastický kultúrny
zážitok mohli prítomní počuť v podaní
The GOLDEN VOICES of Gospel.
Počas svojho európskeho turné títo
umelci nevynechali ani tento rok mesto
Rožňava
a pripravili
fantastickú
atmosféru všetkým svojim fanúšikom.
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Gospel je náboženská hudba, a sú to vlastne zjednodušené modlitby. Pôvod má v afroamerických kostoloch. Štýl vznikol v prvej polovici 20. storočia, komponovali a spievali ju
hlavne južní gospeloví umelci.

Šport
V prekrásnom slnečnom, takmer jarnom počasí sa dňa 4. januára niesol 36. ročník
Novoročného výstupu na Volovec. Po
celodennej inverzii, v prírode takmer
bez snehu, ktorý symbolicky vítal
účastníkov podujatia pokrývajúc len
severnú stranu Skaliska sa výstupu
zúčastnilo 650 turistov. Oficiálnu trasu
pripravil organizátor výstupu Klub
slovenských turistov Volovec, spolu
s mestom Rožňava a obcou Čučma. Tá
viedla z obce Čučma cez Malú skalu na
Skalisko (1 293 n.m.), avšak množstvo
účastníkov si tradične zvolilo aj trasu z obce Betliar či „Gulyapalagu“.
Dňa 2. apríla 2014 sa v priestoroch historickej radnice na Námestí baníkov uskutočnilo
slávnostné stretnutie s Henrietou Farkašovou. Držiteľkou dvoch zlatých a jednej bronzovej
medaily z XI. Zimných paralympijských hier 2014 v Soči. Na stretnutie prišla spolu
s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. Celé podujatie otvoril primátor mesta Pavol Burdiga,
ktorý v závere odovzdal našej rodáčke okrem slov poďakovania aj cenu – pohár za
reprezentáciu mesta a kyticu kvetov. Podujatie moderoval Mgr. Stanislav Székely, ktorý
svojimi otázkami a komentárom priblížil prítomným úspechy našej lyžiarky, medzi ktoré
okrem úspechov z posledných paralympijských hier patrí aj získanie Veľkého kryštálového
glóbusu a niekoľko cien za prvenstvá vo Svetovom a Európskom pohári.
Pod záštitou primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu a Gemerskej knižnice Pavla
Dobšinského Rožňava sa uskutočnilo dňa 14. apríla na Námestí baníkov podujatie prvé tohto
druhu, a to verejné čítanie úryvkov z detských kníh pod názvom „Nerušte ma, čítam!“ čítanie
dospelých striedalo čítanie detí. Spestrením dopoludnia pri čítaní boli rôzne literárne hádanky,
krížovky, skladačky... Cieľom podujatia, ktoré bolo organizované počas Týždňa detskej
knihy bolo deti motivovať k pravidelnému čítaniu a záujmu ku knihám.

37

Štvrtý ročník súťažného športového podujatia „Čo sa hýbe, to je živé“ sa uskutočnil 22. mája
2014 na sídlisku Juh v Rožňave. Cieľovou
skupinou tohto podujatia boli triedne
kolektívy 5. a 6. ročníkov základných škôl
a prímy gymnázií v okrese Rožňava. v rámci
tohto podujatia si zmerali medzi sebou sily
jednotlivé triedy, ktoré súťažili na
pripravených 14 stanovištiach (basketbalový
kôš,
fúrik,
beh,
drepy,
bicykle
a kolobežky...). Počas podujatia prebiehali na
sídlisku Juh aj sprievodné aktivity
študentského parlamentu – možnosť
vyskúšať lezeckú stenu, nakresliť logo svojej triedy a iné. Z desiatich škôl sa podujatia
zúčastnilo 294 žiakov základných škôl a 1 triedy primy.
Symbolicky 7. júla presne o 7.00 hodine ráno odštartoval primátor mesta Pavol Burdiga spolu
so zástupcom veliteľa raketometného oddielu pozemných síl majorom Pavlom Barančíkom
a náčelníkom štábu práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany majorom Rolandom
Daňušom nultý ročník Spomienkového behu venovaného pamiatke 42 príslušníkom
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí padli pri plnení úloh v zahraničných operáciách.
V športovej hale v Rožňave sa dňa 19. septembra uskutočnil Turnaj tímov v integrovanej
bocci, organizovaný mestom Rožňava, Domom Matice slovenskej a firmou BASHTO. Na
otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských miest Rožňavy z Českej republiky,
Maďarska a Srbska. Turnaja sa zúčastnilo 17 trojčlenných tímov a medailové pozície obsadili
tímy: 1. miesto získalo ZOM Prešov, 2. miesto obsadila Diecézna charita Rožňava
Šmolkovci. Na 3. miesto sa dostalo ZOM Prešov a 4. miesto patrilo Špeciálnej základnej
škole v Dobšinej. Cieľom turnaja bolo prispieť k spopularizovaniu boccie medzi širšou
verejnosťou a informovať o tejto hre, zmobilizovať ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorí by v bocci mohli nájsť záľubu, prospešnú fyzickú aktivitu a plnohodnotnú
sebarealizáciu.
Poslednú septembrovú sobotu mladí animátori a dobrovoľníci Domky, strediska Rožňava
zorganizovali cyklistické preteky na lúke pri Okružnej ulici na sídlisku Juh. Dvadsaťjeden
pretekárov prišlo podporiť desiatky detí, rodiny a priaznivci cyklistiky. Bolo pripravených 6
stanovíšť, na ktorých si testovali súťažiaci nielen svoju šikovnosť a rýchlosť, ale aj zručnosť,
nakoľko tento rok bola trať oveľa náročnejšia. Po ukončení pretekov nasledovalo
vyhodnotenie 3 súťažných kategórií. Prvé miesta obsadili Nikolas Németh (1. kat.), Dávid
Dani (2. kat.) a Maroš Ziman (3. kat.).
V šnúre víťazstiev pokračoval rožňavský futbalový tím SP MFK Rožňava (Spoločnosť
priateľov mestského futbalového klubu). Dňa 15. októbra 2014 porazil v Rožňave mužstvo
tretej ligy FOMAT Martin. Rožňavčania sa tak vo štvrtom kole Slovnaft cupu prebojovali do
osemfinále.
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Pietne akty
8. výročie od leteckej tragédie
19. januára 2014 uplynulo osem rokov od leteckej tragédie pri maďarskej obci Hejce, ktorá si
vyžiadala životy takmer všetkých osôb na palube. Pri tejto príležitosti si pamiatku
príslušníkov ozbrojených síl SR z Rožňavy práporčíka Ondreja Kesziho a rotného Petra
Komoru prišli na mestský cintorín uctiť primátor mesta Pavol Burdiga a členovia Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave. Letecké nešťastie,
ktoré sa stalo tesne pred pristátím lietadla si vyžiadalo životy 42 vojakov.

69. výročie oslobodenia mesta Rožňava
23. januára 2014 uplynulo 69. rokov od čias oslobodenia mesta Rožňava. Samotnému
pietnemu aktu kladenia vencov k tabuli osloboditeľov na Námestí baníkov predchádzala
návšteva rožňavského Mestského cintorína, kde si primátor mesta Pavol Burdiga spolu so
zástupcami Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave
pripomenuli túto čiernu kapitolu
v dejinách ľudstva. Pred budovou
historickej radnice na Námestí
baníkov
sa
potom
konalo
spomienkové podujatie, ktorého
organizátormi
bolo
mesto
Rožňava, Základná organizácia
Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov
v Rožňave a vojenské útvary na
území nášho mesta. Na podujatí
sa zišla približne stovka zástupcov
štátnej správy, kultúrno – spoločenských organizácií pôsobiacich v meste i samotných
občanov Rožňavy. Po príhovore primátora mesta si prítomní položením vencov k pamätnej
tabuli uctili výročie pamätného dňa spred 69. rokov.

Slovenské národné povstanie
Dňa 28. augusta si mesto pripomenulo 70.
výročie
začatia
Slovenského
národného
povstania. Pietny akt sa konal v parku na
Hviezdoslavovej ulici pri pomníku partizána
Tótha. Prítomným z radov občanov i zástupcov
štátnej
správy
a kultúrno-spoločenských
organizácií sa prihovoril primátor mesta Pavol
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Burdiga, poslanec rožňavského mestského zastupiteľstva Mgr. Árpád Laco a podpredseda
Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Norbert Lacko. Na
počesť padlých hrdinov zazneli čestné vojenské salvy.

Pamiatka zosnulých
V sobotu 1. novembra si aj naše mesto pripomenulo Pamiatku zosnulých. Množstvu ľudí,
ktoré prišlo na rožňavský cintorín sa prišli prihovoriť aj predstavitelia samosprávy. Prítomní
poslanci, zástupcovia mesta a príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky z rožňavských
útvarov položili vence na pamätník padlým vojakom ako i k hrobom bývalých rožňavských
primátorov či osobností verejného života. Pietny akt pokračoval ekumenickou bohoslužbou
v Dome smútku.

Ocenenia v roku 2014
Najvyššie mestské ocenenia
Pri príležitosti Dní mesta Rožňava sa odovzdávajú aj najvyššie mestské ocenenia. Čestné
občianstvo v roku 2014 schválené nebolo. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo:
Cena mesta Rožňava
Mgr. Henrieta Farkašová – za vynikajúce športové výsledky
Cena mesta Rožňava sa udeľuje jednotlivcom, resp. kolektívu za: vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky vedeckej technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej
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.

Primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga sa rozhodol udeliť cenu:
Cena primátora mesta Rožňava
Július Flesár a jeho spoločníkom - za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech občanov
mesta v oblasti pekárenskej výroby vo firme BFZ – TRIO, s.r.o.
MUDr. Emil Dunčko - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva – detského lekára
Imrich Ondréšik in memoriam - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta
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Arpád Farkaš - za dlhoročnú prácu pri rozvoji kultúry a úspešnú reprezentáciu mesta doma i
v zahraničí
RNDr. Ján Džubák - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti vzdelávania a výchovy detí a
mládeže
Karol Klárik - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta
Bc. František Focko - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie
krvi a za záchranu ľudských životov
Alexander Gunár - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie
krvi a za záchranu ľudských životov
Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta jednotlivcom a kolektívom za úspešnú
reprezentáciu mesta a za vykonávanie verejnoprospešnej činnosti v prospech mesta.
Pri príležitosti Dní mesta Rožňava boli odovzdané aj ocenenia najúspešnejším športovcom,
športovým kolektívom a za dlhoročnú prácu – veteránom.

Najúspešnejší športovci mesta kategória
KATEGÓRIA MLÁDEŽ
Terézia Krajecová - ŽBK Rožňava
Tomáš Micheľ - TEKWONDO HAKIMI Rožňava
Dávid Slíž - TEKWONDO HAKIMI Rožňava
KATEGÓRIA DOSPELÍ
Adrián Angyal - TEKWONDO HAKIMI Rožňava
Najúspešnejší športový kolektív mesta
ŽBK Rožňava
Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
Mgr. Jozef Brabec
Mgr. Dušan Pollák
Mária Buzinkayová
Bc. Štefan Molnár
Ján Komáromi
Športovým kolektívom a občanom mesta, ktorí úspešne reprezentovali mesto v jednotlivých
športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri, môže metské
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zastupiteľstvo udeliť ocenenie najúspešnejším športovcom, kolektívom a za dlhoročnú prácu
v oblasti športu.
Bezpríspevkoví darcovia krvi
Bezpríspevkoví darcovia krvi svojimi humanitnými činmi prispievajú k záchrane ľudských
životov aj keď vedia, že jedinou odmenou je dobrý pocit, že svojim činom pomohli chorým,
obetiam dopravných nehôd či iným ľuďom, čo práve potrebovali najvzácnejšiu tekutinu – krv.
Tisíce ľudí sú vďační týmto ľuďom, ktorých možno nikdy nestretnú a zostávajú v anonymite.
Nie však v meste Rožňava. Obetavosť, ľudskosť a solidarita bola dôvodom stretnutia dňa 19.
11. 2014 v priestoroch radnice a to oceňovaním bezpríspevkových darcov krvi. Oceňovanie
darcov krvi prebiehalo za účasti primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu, predsedníčky
Slovenského červeného kríža územného spolku Rožňava MUDr. Kataríny Kopeckej, PhD.,
riaditeľa Slovenského červeného kríža územného spolku Rožňava Norberta Smolku, starostov
obcí a prítomných hostí.
Rožňavskí nositelia bronzovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:
Ondrej Babič
Renáta Bernáthová
Iveta Ilašenková
Mgr. Radoslav Kovács
Karin Krempaská
Július Lorko
Ing. Peter Majerník
Peter Novotný
Zoltán Ondrej
Vlastimil Sečkár
Jaroslav Šíp
Ing. Ján Švarc
Jaroslav Ulbrik
Štefan Vanyo
Ing. Lýdia Žišková
Rožňavskí nositelia striebornej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:
MUDr. Jarmila Balušíková
Ladislav Farkaš
Ivan Kočerjagin
Libor Fazekaš
MUDr. Vladimír Tomko
Ing. Jozef Židek
Zsolt Szentandrási
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Rožňavskí nositelia zlatej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:
František Vitárius
Róbert Szentandrási
Ing. Vojtech Malatinský
Cena primátora bola udelená nositeľom medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné
darovanie krvi a záchranu ľudských životov:
Bc. Františkovi Fockovi a Alexandrovi Gunárovi

Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

Verejné ocenenia Košického kraja
Na Slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja
(KSK) dňa 24. októbra 2014 v Štátnom divadle v Košiciach odovzdal predseda KSK Zdenko
Trebuľa najvyššie ocenenia samosprávy 17. jednotlivcom a piatim kolektívom. Medzi
ocenenými bola aj Rožňavčanka Mgr. Henrieta Farkašová a jej navádzačka Mgr. Natália
Šubrtová, reprezentantky Slovenska v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých. Získali
Cenu Košického samosprávneho kraja. Klub silového trojboja, J. P. – Stav – Herkules
Rožňava získali Plaketu Predsedu Košického samosprávneho kraja.

43

Verejné ocenenie Cena Košického
samosprávneho kraja sa udeľuje
podľa
Zásad
a postupu
pre
udeľovanie verejných ocenení KSK
jedenkrát
ročne
osobnostiam,
kolektívom
alebo
právnickým
osobám za osobitný prínos pre rozvoj
KSK, za činy statočnosti, ľudskosti
a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé
činy
a výsledky
dosiahnuté
v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej
a umeleckej,
publicistickej,
verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Ocenené osobnosti vybrala
a odporúčala zastupiteľstvu komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov
komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov.

Ocenenie študenta ministrom školstva SR
Študent Gymnázia P, J. Šafárika v Rožňave Filip Lörinc bol dňa 11. novembra 2014 pri
príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijatý ministrom školstva Petrom Pellegrínym
a ocenený Pamätným listom sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky
a zisk zlatej medaily na olympiáde Európskej únie EUSO v prírodných vedách konanej
v Aténach v dňoch 30. 3. až 6. 4. 2014.
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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:
Košický samosprávny kraj (Zuzana Bobriková), TIK, Mestská polícia Rožňava, miestne
organizácie a športové kluby, NsP v Rožňave, webová stránka: volbystatistics.sk, RÚVZ v
Rožňave.
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