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Vedenie mesta

Pavol Burdiga
primátor mesta

Mgr. Dionýz Kemény
zástupca primátora mesta

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka mestského úradu

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave:
Volebný obvod č. 1

ý

1. Bc. Ivan Kuhn, MA, 645 hlasov, OKS

2. Zoltán Beke, 574 hlasov, NEKA

3. Ľudovít Kossuth, 498 hlasov, NEKA

4. Ing. Ján Lach, 486 hlasov, MOST-HID
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5. Ing. Juraj Balázs, 451 hlasov, NEKA

6. Ľubomír Takáč, 383 hlasov, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

7. Mgr. Dionýz Kemény, 417 hlasov, TIP

Volebný obvod č. 2

1. Pavol Burdiga, 732 hlasov, MOST-HID, SMER-SD, SMK, SIEŤ
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Mgr. Eduard Mihók, 469 hlasov, NOVA

2. Ing. Karol Kováč, 605 hlasov, NEKA

3. Roman Ocelník, 601 hlasov, NEKA

4. Mgr. Árpád Laco, 485 hlasov, SMK

5. Mgr. Matúš Bischof, 482 hlasov, OKS
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6. Peter Džačár, 476 hlasov, NEKA

Volebné obvody
Volebný obvod č. 1
Počet poslancov: 7
Volebné okrsky : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18

Ulice patriace do volebného obvodu č. 1
Dovčíková, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Sama Tomášika, Slnečná, Vitéz kert,
Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Huta, Jána Brocku, Jasná, Juraja
Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská,
Skalná, Splavná, Strmá, Útulná, Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná, Čučmianska,
Sama Czabána, Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka
Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Normová, Pod
Kalváriou, Šafárikova od č. 1 do č. 17 nepárne a od č. 2 do 22 párne, Špitálska, Tichá,
Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu, Mierová, Zlatá, Hviezdoslavova, Jarná, Letná,
Strelnica, Štítnická, Vajanského, Železničná, Malá, Šafárikova od č. 19 do č. 158 párne
i nepárne, Rožňavská Baňa, Nadabula.

Volebný obvod č. 2
Počet poslancov: 6
Volebné okrsky : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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Ulice patriace do volebného obvodu č. 2
Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská, 29. augusta, 9. mája,
Bočná, Ernesta Rótha, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská,
Laca Novomeského, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná,
Východná, Zoltána Fábryho, Dúhová, Edelényska, Kyjevská, Zakarpatská, Budovateľská,
Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípkova

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1/

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Rožňava, zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Rožňava na štyri roky.

2/

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave má 13 poslancov.

3/

Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave okrem iného si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek
základnej otázke života mesta. Poslanci sú volení v priamych voľbách a spôsob voľby je
určený osobitným zákonom. Zvolení poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli
hodní dôvery svojich voličov. Sú povinní na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti
a činnosti mestského zastupiteľstva. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:
 primátora mesta
 zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený
 štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
mestom, v ktorom bol zvolený
 podľa osobitného zákona

7

Štatút mesta
1/ Štatút mesta upravuje v súlade so všeobecným záväznými právnymi predpismi najmä
postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady
hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť
mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú
štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta,
symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.
2/ Štatút mesta Rožňava je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom
mesta.

Komisie mestského zastupiteľstva
Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské
zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov, ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom
z radov odborníkov. Komisie sú zložené najviac z deviatich členov. Zo schváleného počtu
členov komisií je minimálny počet poslancov v každej komisii 2. Každá komisia sa skladá
z predsedu, podpredsedu, členov komisie (volí ich MZ) a tajomníka komisie (poverený
pracovník MsÚ). Schádzajú sa podľa potreby, komisiu zvoláva a vedie jej predseda. Komisie
nemajú rozhodovaciu právomoc, ich uznesenia majú odporúčací charakter vo vzťahu k
prerokovávanej problematike a vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. Mesto Rožňava má
vytvorené tieto komisie:

 Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
predseda:
Ing. Juraj Balázs
podpredseda: Zoltán Beke
členovia:
Bc. Ivan Kuhn, MA
Mgr. Eva Gallová
Árpád Görgei
Ing. Peter Marko
Ing. Ondrej Kračún
Rozália Tótthová
Ing. Robert Urbančík
tajomník:
Ing. Erika Leskovjanská

 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských
komunikácií
predseda:
Ľudovít Kossuth
podpredseda: Ing. Ján Lach
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členovia:

Ing. arch. Peter Bischof
Ing. Peter Marko
Erika Szabadosová
Ing. arch. Peter Tešlár
Ing. Nataša Vjesztová
tajomník:
JUDr. Ing. Michal Bernáth
 Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
predseda:
Mgr. Árpád Laco
podpredseda: Eduard Mihók
členovia:
Mgr. Matúš Bischof
Mgr. Miriama Banďošová
Ing. Oskar Lörinc
Mgr. Helena Novotná
Mgr. Zuzana Hameliová
Mgr. Dušan Pollák
Hildegarda Támárová
Mgr. Lucia Tóth
tajomník:
Erika Švedová

 Komisia sociálna, zdravotná a bytová
predseda:
Mgr. Dionýz Kemény
podpredseda: Eduard Mihók
členovia:
PaedDr. Mikuláš Gregor
Ing. Jozef Kováč
Bc. Henrieta Rusňáková
Mgr. Monika Šeďová
Mgr. Csaba Simon
tajomník:
Mgr. Ľudmila Černická

 Komisia ochrany verejného poriadku
predseda:
Peter Džačár
podpredseda: Roman Ocelník
členovia:
František Focko
Mgr. Juraj Halyák
Ing. Róbert Hanuštiak
Bartolomej Šturmann
MVDr. Viktor Végső
tajomník:
Mgr. Iveta Angyalová
 Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
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predseda:
Roman Ocelník
podpredseda:Mgr. Dionýz Kemény
členovia:
Ľubomír Takáč
Cyril Motyka
Mária Štítnická
tajomník:
Ing. Jarmila Jánošíková

10

11

Mestské organizácie
Regionálne poradenské a informačné centrum
riaditeľ:
JUDr. Karol Gogolák
sídlo:
Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Chcete začať podnikať a neviete ako na to? Podnikáte a nedarí sa Vám? Potrebujete finančnú
pomoc? Nemáte priestor pre Vaše aktivity?

Technické služby mesta Rožňava, príspevková organizácia
riaditeľ:
sídlo:

PaedDr. Mikuláš Gregor
Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Mestské lesy Rožňava. s.r.o.
konateľ:
Ing. Bohuš Hudaček
sídlo:
Rožňava – huta 2243, 048 01 Rožňava
predmet činnosti: ťažba dreva, služby v lesníctve

Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava
Rozsnyói Városi Televízió
konateľ:
sídlo:

Martina Molčanová
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA, príspevková organizácia
riaditeľka:
sídlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
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História mesta
Starobylé mesto Rožňava
Pre svoju geografickú polohu si ani lepšie miesto vybrať nemohlo. Rozkladá sa v nádhernej
zalesnenej krajine Rožňavskej kotliny v doline rieky Slanej, ktorá je najvýznamnejším
vodným tokom regiónu Gemer-Malohont. Rožňavu, ktorá leží v nadmorskej výške 313
metrov, obklopuje veniec zelených hôr. Na severe k nej zbiehajú mierne svahy masívu
Volovec (1 293 m). Z východnej a južnej strany spadajú do kotliny strmými vysokými svahmi
krasové planiny Slovenského krasu – Silická a Plešivecká planina. Blízkosť národných
parkov Slovenský kras a Slovenský raj Rožňavu predurčujú na obľúbené turistické mesto.
Malebnosť historického a napriek tomu moderného mesta s počtom takmer 20-tisíc
obyvateľov podčiarkujú dve línie vodných tokov – rieka Slaná, do ktorej sa vlieva Rožňavský
potok, alebo inak Drázus. Príjemnú miernu klímu údolného mesta umocňujú husté, zväčša
listnaté les, ktoré pokrývajú dve tretiny chotára mesta.

Z povesti o vzniku Rožňavy – Rosenau
Podľa povesti o vzniku Rožňavy bola na mieste, kde dnes leží Rožňava, len jedna veľká lúka,
na ktorej pásol pastier kravy. Raz stratila jedna jeho jalovička svoj zvonček, a tak sa pastier
rozhodol, že ho nájde. Hľadajúc, našiel však jednu zlatú trojružu,
ktorú mu z útrob zeme vyniesla jeho milá – premenená na anjela.
Pastier si s týmto nájdeným pokladom ľahol a zaspal. Snívalo sa mu,
že k nemu prišla jedna víla, položila si jeho hlavu do svojho lona
a zašepkala mu tieto slová: „Budeš bohatý, ale šťastie budeš mať až
na druhom svete“. Keď sa pastier prebudil a vrátil sa domov,
porozprával svoj sen blízkym a ukázal im zaujímavosť, ktorú našiel.
Na tom mieste, kde pastier túto trojružu našiel, začali kopať a našli tam zlato, ktoré na toto
miesto prilákalo zlatokopov. Prisťahovaní baníci si potom v týchto miestach založili novú
osadu, ktorú nazvali Rosenau. V erbe mesta tak môžeme dodnes nájsť tri zlaté ruže (v
skorších erboch to bola zlatá trojruža), ktoré dali Rožňave meno.
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Demografický vývoj
V roku 2018 na území mesta žilo 18 057 obyvateľov, z toho 8 542 mužov a 9 515 žien.
Mesto k 1.1.2018 zaznamenal úbytok (odsťahovaní) o 482 obyvateľov (muži 222, ženy 260),
pričom prírastok (prisťahovaní) predstavoval len 463 obyvateľov (muži 217, ženy 246).
Zomrelo 176 obyvateľov, z toho 85 mužov a 91 žien.
V Rožňavskej nemocnici sa narodilo 636 novorodencov, z toho 328 chlapcov a 310 dievčat.
V medziročnom porovnávaní ide o približne 13 – percentný nárast, v roku 20147 sa totiž
v nemocnici uskutočnilo 567 pôrodov. Narodili sa aj 4 dvojčatá: 3x dievčatká a 1x dievčatko,
chlapček.
Medzi najčastejšie dievčenské mená v roku 2018 patria: Sofia, Natália, Diana a Alexandra
a chlapčenské mená: Samuel, Martin, Jakub a Oliver.
Medzi netradičné dievčenské mená v roku 2018 patria: Lukrécia, Tiffany, Gréta, Nia,
Karmela Alissa, Megan, Leonetta a chlapčenské mená: Mateo, Vencel, Xavier, Edvin, Selim,
Töhötö a Elijah.
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Manželstvá k 31.12.2018 v Rožňave uzavrelo 109 párov, z toho sú 72 civilných a 37
cirkevných sobášov. S cudzincom bolo uzavretých 8 sobášov, a to zo štátov: Česko,
Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Kanada, Švajčiarsko a Litva.
Obyvatelia mesta, ktorí si chcú povedať „áno“ a majú trvalý pobyt v meste, alebo patria do
matričného obvodu Rožňava, za prenájom sobášnej siene počas obradu neplatia. Keďže
o svadbe v historickom kaštieli sníva nejedna nevesta, snúbenci majú možnosť manželský
sľub za poplatok zložiť aj v Kaštieli Betliar, prípadne v priľahlom parku.
Prvé bábätko v roku 2018 sa narodilo až 5. januára 2018 o 17.40 h.. Mamka Monika a otec
Pavel sa na Tea veľmi tešili, pretože je to ich prvorodený syn. Teo meral 50 cm a vážil 3 180
g. Primátor mesta Pavol Burdiga a prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková boli dňa
8.1.2018 v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory na gynekologicko-pôrodníckom oddelení
šťastnej mamke a malému Teovi popriať hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku a rodinnú
pohodu.

Zľava: primár oddelenia MUDr. Igor Seres, Anastázia Ďuránová,
JUDr. Erika Mihaliková, Pavol Burdiga.
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Ekonomika a hospodárstvo
V okrese a meste Rožňava je klesajúca tendencia počtu nezamestnaných. Počet evidovaných
nezamestnaných k 31.12.2018 bol 4 158 osôb, čo predstavovalo 15,94 %.
Najvýznamnejší zamestnávatelia v meste: GEMTEX a.s., VELTEX s.r.o., AGROTRADE
GROUP spol. s.r.o. Rožňava, Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Mesto Rožňava vrátane
svojich príspevkových a rozpočtových organizácií.
V meste sa nachádza:
ukazovateľ

hodnota

Pošta

áno

Káblová televízia

áno

Verejný vodovod

áno

Verejná kanalizácia

áno

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV

áno

Rozvodná sieť plynu

áno

Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy – názov

v Brzotíne

Kúpalisko umelé alebo prírodné

áno

Telocvičňa

áno

Ihrisko pre futbal (nie školských)

áno

Knižnica

áno

Videopožičovňa a DVD požičovňa

áno

Kino stále

nie

Lekárne a výdajne liekov

áno

Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých áno
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti

áno

Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa

áno

Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa

áno
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Skládka komunálneho odpadu

nie

Komunálny odpad

áno

Využívaný komunálny odpad

áno

Predajňa potravinárskeho obchodu

áno

Pohostinské odbytové stredisko

áno

Predajňa nepotravinárskeho obchodu

áno

Predajňa pohonných látok

áno

Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel

áno

Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá

áno

Hotel (motel, botel)

áno

Penzión ***až*

áno

Turistická ubytovňa**,*

áno

Chatová osada*** až*

nie

Kemping****až*

nie

Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia

áno

Komerčná poisťovňa

áno

Komerčná banka

áno

Bankomat

áno

Hlavní predstavitelia konsolidujúcej účtovnej jednotky a zamestnanci
Štatutárny orgán:
Zástupca štatutárneho orgánu:
Prednosta mestského úradu:
Hlavný kontrolór mesta:

Pavol Burdiga
Mgr. Dionýz Kemény
JUDr. Erika Mihaliková
JUDr. Katarína Balážová

V roku 2018 bol priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku mesta: 656
zamestnancov, z toho 44 vedúci zamestnanci.
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Pod správu a financovanie Mesta Rožňava patria materské školy vrátane jedální pri MŠ:
-

MŠ Pionierov
MŠ Ernesta Rótha
MŠ Kyjevská
MŠ Krátka
MŠ Vajanského
MŠ Štítnická

Z rozpočtu mesta je financovaná aj MŠ evanjelická.
Mesto je zriaďovateľom základných škôl:
-

ZŠ Zlatá
ZŠ Pionierov
ZŠ akad. J. Hronca
Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským vrátane MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským
Základná umelecká škola

Z rozpočtu mesta sú financované aj cirkevné a súkromné školské zariadenia (2 ŠKD, školská
jedáleň, výdajňa školskej jedálne, Základná umelecká škola cirkevná a Súkromná základná
umelecká škola JAS a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).
Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:
-

Mestské divadlo ACTORES
Technické služby

Do zakladateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava patria aj:
spoločnosť
účasť mesta
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava
100 %
Mestské televízne štúdio,
100 %
s.r.o. Rožňava

vklad mesta
41 792 €
85 838 €

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:
Spoločnosť
Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Košice
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava

Podiel
mesta
hlasovacích právach
1,59 %

13,6 %
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na
3 877 753,65 €

1 441 586,16 €

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie:
Názov neziskovej organizácie
Regionálne
centrum

poradenské

Sídlo neziskovej organizácie
a informačné Podnikateľský inkubátor Zakarpatská 19,
Rožňava

Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku mesta:
1. Budova na Rožňavskej Bani s pozemkom (administratívna budova bývalých
železorudných baní)
2. Budova (zdravotnícke stredisko Čučmianska dlhá)

Dotácie z rozpočtu mesta na rozvoj športu, kultúry, mládeže, spoločenským a sociálnym
organizáciám na území mesta
Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta.
finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a na jej poskytnutie nie je žiadny právny nárok.
Mesto poskytuje dotácie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života
a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej
umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. V roku 2018 mesto Rožňava poskytlo
žiadateľom finančnú dotáciu vo výške 59 931,18 €, z toho:
 Športové kluby:
45 310 €
 Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie
8 290 €
 Združenia pri MŠ a ZŠ
3 382,08 €
 Rezerva
3 000 €
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Hospodársky vývoj mesta
Rekapitulácia príjmov v EUR

2014

2015

2016

2017

2018

podiel

skut.

roku
2018/

Ukazovateľ
skut.

skut.

skut.

skut.

SPOLU

2017
15 084 396 13 815 749 15 274 714 15 565 153 17 742 027 1,14

Účet 235 Bežné príjmy

11 975 148 12 465 292 13 426 622 14 097 151 15 551 528 1,10

Daňové príjmy

6 458 992

6 940 465

7 747 982

8 286 275

9 055 755

1,09

Podielové dane

4 867 730

5 423 109

6 186 350

6 690 118

7 529 254

1,13

Daň z majetku

927 773

862 679

895 189

922 013

878 862

0,95

Domáce dane na tovary a
služby
663 489

654 677

666 443

674 144

647 639

0,96

Nedaňové príjmy

1 481 565

1 349 463

1 445 146

1 217 142

1 598 794

1,31

616 779

699 129

677 755

496 951

496 529

1,00

Príjmy z podnikania-odvod
zo zisku, dividendy
49 000

49 000

37 000

5 650

60 734

10,75

Príjmy z vlastníctva

567 779

650 129

640 755

491 301

435 795

0,89

Prenájom pozemkov

163 049

178 991

161 671

55 469

39 130

0,71

Prenájom budov a zariadení

404 730

471 138

479 084

435 832

396 665

0,91

- z toho:

- z toho:
Príjmy z podnikania,
vlastníctva majetku

z

- v tom:
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Administratívne
poplatky a platby

a

iné
467 829

446 250

566 149

493 063

892 588

1,81

396 957

204 084

201 242

227 115

209 677

0,92

Bežné a všeobecné granty a
transfery
4 034 591

4 175 364

4 233 494

4 593 734

4 896 979

1,07

Účet
217
príjmy

2 583 991

559 539

606 671

408 053

925 699

2,27

Vlastné príjmy

2 395 031

456 039

169 454

274 863

192 572

0,70

Granty a transfery

188 960

103 500

437 217

133 190

733 127

5,50

FINANČNÉ PRÍJMY

525 257

790 918

1 241 421

1 059 949

1 264 800

1,19

Iné nedaňové príjmy

Kapitálové

Z toho:

V plnení príjmovej časti rozpočtu vidíme celkový nárast príjmov mesta. Tento nárast je
ovplyvnený predovšetkým rastom grantov a finančných príjmov, ktorý vznikol z prebytku
predchádzajúcich rokov ako rezervný fond.
V hodnotenom období vidíme nárast bežných príjmov oproti roku 2014 o 3 576 tis. €, nárast
vyplýva predovšetkým z rastu podielových daní, ktoré oproti rok 2014 narástli indexom 1,4
boda, z rastu grantov a transferov, ktoré rástli indexom 1,2.
Podiel rastu bežných príjmov v porovnaní s jednotlivými rokmi prekročil hranicu 1. Je to
spôsobené predovšetkým postupným rastom hospodárstva – ekonomiky štátu, čo sa prejavilo
v kvalitatívne lepšom prerozdeľovaní podielových daní zo strany štátu.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, sa od roku) platí od roku 2016. K rastu príjmov
z miestnych daní a poplatku za KO došlo vplyvom zlepšenej finančnej disciplíny občanov
a podnikateľov v meste, hoci rok 2018 bol vo výbere daní a poplatku za KO menej úspešný.
Pokles v roku 2018 vyplynul hlavne z nižších výnosov z exekúcií.
Rast nedaňových príjmov vyplýva hlavne z vyššieho odvodu zo zisku Mestských lesov, s.r.o.
pre mesto ako aj z odvodov zo zisku VVS a.s.
Znížený bol príjem za prenájom pozemkov, ktoré užívali Mestské lesy s.r.o. z dôvodu, že im
boli ponechané prostriedky na rozvoj.
Vývoj administratívnych poplatkov a iných nedaňových príjmov vyplýva hlavne z počtu
správnych úkonov, z počtu detí a žiakov, z počtu a z výhier hazardných a iných hier. K
výraznému nárastu poplatkov došlo z dôvodu, že do rozpočtu boli prvýkrát v roku 2018
zahrnuté aj platby za potraviny v školských jedálňach.
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Každoročne rastú príjmy z dotácií, ktoré kryjú výdavky prenesených kompetencií štátu
v oblasti školstva.
Kapitálové príjmy mesta v hodnotenom období klesajú. O kúpu majetku mesta, ktorý môže
byť ponúknutý na predaj, v súčasnosti nie je taký záujem. V roku 2018 mesto dostalo dotácie
na
rekonštrukciu majetku mesta. Dotácie
na kapitálové výdavky budú použité
v nasledujúcom roku.
Vývoj finančných príjmov bol ovplyvnený hlavne čerpaním úverov na dofinancovanie
kapitálových výdavkov – rekonštrukcie majetku mesta a použitím prebytku
z predchádzajúcich rokov na krytie kapitálových a finančných výdavkov mesta.

Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy 88%, kapitálové príjmy tvoria 5% a finančné 7%. Bežné príjmy vzrástli v sledovanom období
(oproti roku 2014) o 30%.
V oblasti kapitálových príjmov za sledované obdobie sa plnenie vlastných príjmov odvíjalo
predovšetkým od predaja majetku mesta ale v hodnotenom období mesto využilo možnosť
získania dotácií na rekonštrukciu vlastných nehnuteľností financovaním z prostriedkov ŠR
a fondov.
Zveľaďovanie majetku mesta bolo zabezpečované aj čerpaním úverov, čo sa prejavilo
aj vo finančných príjmových operáciách.
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Rekapitulácia "výdavkov" v €

Kód

2014

2015

2016

2017

2018

podiel

Ukazovateľ

skut.

skut.

skut.

skut.

skut.

2018/2
017

Výdavky spolu

14611286

12907067 14125234

14800848

16 199 056 1,09

Bežné výdavky

11118146

11423236 12303470

13 130 278 14 645 421 1,12

prenesené školstvo

3508980

3552395

3 726 379

4 011 613

4 270 340

1,06

610

Mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania

2442189

2577579

2884935

3219994

3562136

1,11

620

Poistné a príspevok do 921519
poisťovní a NÚP

974346

1076743

1200882

1312670

1,09

630

Tovary a ďalšie služby 2719951

2877239

3041689

2 981 499

3 557 541

1,19

600

- z toho:

z toho:
Školy - originálne
kompetencie

465102

470229

499 471

463 567

856 913

1,85

631

Cestovné výdavky

3209

3123

3004

4129

4773

1,16

632

Energia, voda,
telekomunikácie

457968

366315

349094

353536

373345

1,06

633

Materiál

214538

196675

213668

212342

244188

1,15

634

Dopravné

17956

22883

24107

19904

29112

1,46

635

Údržba

298152

281963

620179

644050

727080

1,13

636

Nájomné

35504

34522

33506

27374

25000

0,91

637

Služby

1227522

1501529

1298660

1256597

1297130

1,03

640

Bežné transfery

1440082

1364724

1502152

1652274

1883609

1,14

650

Splácanie úrokov a
bankové poplatky

85425

76953

71572

64016

59125

0,92
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700

Kapitálové výdavky

2660800

838415

984512

769879

458065

0,59

- z toho:
710

Obstarávanie
kapitálových aktív

2660800

838415

984512

769879

458065

0,59

800

Finančné operácie výdavky

832340

645416

837252

900691

1095570

1,22

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Oproti roku 2014 rástla indexom 1,1
boda, o 0,1 boda pomalšie ako príjmová časť, čo sa hlavne prejavilo v prebytkoch rozpočtu.
Rast bežných výdavkov bol ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov,
z dôvodu schváleného nárastu miezd hlavne u pedagogických zamestnancov. Tí
v hodnotenom období vzrástli o 1,45 boda.
Nárast tovarov a služieb za sledované obdobie dosiahol index rastu 1,31. Tento nárast bol
spôsobený rastom výdavkov hlavne v oblasti starostlivosti o majetok mesta – oprava a údržba
budov a zariadení. Z dôvodu opotrebovanosti budov škôl a školských zariadení, mesto
investovalo hlavne v tejto oblasti. Boli realizované aj opravy ciest a chodníkov, čo sa
prejavilo vo vyššej spokojnosti občanov. V roku 2018 mesto v rozpočte zaviedlo aj inštitút
participatívneho rozpočtu, čo tiež viedlo k úprave verejného priestranstva v meste. Rast
bežných transferov vyplýva hlavne z dôvodu navýšenia príspevkov pre súkromné a cirkevné
školy a školské zariadenia, pre príspevkové organizácie mesta, pre zabezpečenie starostlivosti
o starých ľudí.
Položka – úhrada úrokov z úverov je oproti predchádzajúcim obdobiam nižšia z dôvodu
poklesu úverov ako aj poklesom vývoja úrokových sadzieb na bankovom trhu.
Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje 90 %,
oproti predchádzajúcemu roku nárast o 1 %, podiel kapitálových výdavkov na celkových
výdavkoch sú 3 %, pokles o 2 % a podiel finančných výdavkov na celkových výdavkoch
predstavuje 7 %.
Kapitálové výdavky za sledované obdobie od roku 2014 predstavovali predovšetkým výdavky
na rekonštrukciu majetku mesta – bytov, budov škôl a školských zariadení, kúpu zariadení,
strojov a prístrojov do jedální MŠ a ZŠ, kúpu dopravných prostriedkov, rekonštrukciu
kamerového systému a rozširovania kamerového systému.
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V roku 2018 mesto začalo prispievať aj na subjekty mimo verejnej správy v oblasti
poskytovania sociálnych služieb, hlavne pre seniorov. Taktiež v tomto roku mesto zaviedlo
tiež inštitút participatívneho rozpočtu, kde prispelo pre občianske združenia finančným
príspevkom na realizáciu schválených projektov.

vývoj nákladov
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
spotrebované
nákupy

služby

osobné
náklady

2015

ostatné
náklady na
prevádzkovú
činnosť

2016

2017

odpisy,
rezervy, ...

finančné
náklady

náklady na
transfery a
náklady z
odvodu
príjmov

2018

vývoj výnosov
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
tržby za vl.
výkony a tovar

daň. a col.
výnosy z
poplatkov

ostat. výnosy z
prev. činnosti

2015

2016

2017

zúčtovanie
rezerv a OP

finančné výnosy

výnosy z
transferov a
rozpočt. príjmov

2018

Krátkodobý finančný majetok predstavujú zostatky na účtoch v bankách. K 31.12.2018 malo
mesto na účtoch 2 323 339 €.
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Konsolidovaná bilancia aktív a pasív netto (zostatková cena)
2 014
Majetok spolu

2 015

2 016

2 017

2 018

59 092 648 57 714 277 57 921 116 56 341 492 55 877 495

v tom:
A/ Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2.Dlhodobý hmotný majetok

56 078 785 54 542 563 54 523 047 53 552 422 52 339 349
121 373

89 491

69 630

79 914

88 943

51 182 464 49 549 500 49 417 733 48 301 428 46 931 066

v tom:
021 – Budovy

30 577 137 31 336 811 31 790 345 30 176 650 28 632 462

022 – samostat. hnut. veci a
súbory

325 209

359 129

328 708

446 879

538 251

023 – Dopravné prostriedky

156 556

153 586

133 781

99 239

287 721

3 476

0

0

25 964

1 107

028 – Drobný dlhodobý
majetok
031 - Pozemky
032- Umelecké diela

16 428 545 16 663 133 16 634 075 16 717 634 16 680 631
364 073

378 412

378 412

378 412

400 292

042 – Obstaranie DHM

3 327 468

655 631

131 100

456 650

390 602

3. Dlhodobý finančný majetok

4 774 948

4 903 572

5 035 684

5 171 080

5 319 340

063 – realizovateľné CP a
podiely

4 774 948

4 774 948

5 035 684

5 171 080

5 319 340

B./ Obežné aktíva

2 223 238

2 414 266

2 741 015

2 779 085

3 522 668

1.Zásoby

47 474

66 333

49 691

36 436

30 375

2. Zúčtovanie medzi subjektami
VS

27 017

0

0

129

9 923

0

0

0

0

2 375

v tom:

v tom:

3.Dlhodobé pohľadávky
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4. Krátkodobé pohľadávky
5.Finančné účty
C./ Časové rozlíšenie

500 297

406 965

390 590

484 945

314 021

1 648 450

1 940 968

2 300 734

2 257 575

3 165 974

790 625

757 448

657 054

9 985

15 478

Majetok spolu
64 000 000
62 000 000
60 000 000
58 000 000

56 000 000
54 000 000
52 000 000
2 013

2 014

V€
D./ Vlastné imanie a záväzky

2 015

2 016

2 014

2 017

2 015

2 018

2 016

2 017

2 018

59 092 648 57 714 278 57 921 116 56 341 493 55 877 495

v tom:
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy

35 452 172 34 638 820 34 875 636 34 625 074 34 085 605
23 650

23 650

23 650

176 417

245 118

0

5 987

5 987
0

Výsledok hospodárenia

35 252 104 34 370 052 34 851 986 34 619 087 34 079 618

Záväzky

10 444 447 10 032 366

9 703 366

8 830 913

9 449 276

v tom:
Rezervy

429 740

522 954

581 209

614 221

439 562

Zúčtovanie medzi subjektmi
verejnej správy

102 994

140 497

106 742

127 534

878 500
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Dlhodobé záväzky

6 564 840

6 423 605

6 254 394

5 552 526

5 380 873

Krátkodobé záväzky

1 842 912

1 359 288

1 369 802

1 460 576

1 808 517

Bankové úvery

1 503 961

1 586 021

1 391 218

1 076 056

941 824

* Dlhodobé

1 272 900

1 228 959

1 034 157

746 347

636 746

357 062

357 062

329 709

305 078

* Krátkodobé

231 061

Časové rozlíšenie

13 196 029 13 043 092 13 342 114 12 885 506 12 342 614

Záväzky
11 000 000
10 500 000
10 000 000
9 500 000
9 000 000
8 500 000
8 000 000
2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

Vývoj úverov *
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2 014

2 015

2 016

2 017
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2 018

V roku 2018 bola vytvorená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii
cyklochodník vo výške 50 % v sume 3 935 €, k nevyužitej projektovej dokumentácii
parkovacie plochy vo výške 50 % v sume 4 854,10 € a dotvorená k investícii rekonštrukcia
Námestia baníkov do výšky 100 % v sume 82 362,86 €.

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2017

brutto

brutto

Z toho
pohľadávky
po lehote
splatnosti

Z toho
pohľadávky
po lehote
splatnosti

k 31.12.2018

k 31.12.2017

2 375,08 €

0,00 €

1 612 496,81
€

1 672 906,81
€

72 577,48 €

73 610,22 €

72 577,48 €

73 610,22 €

742 385,76 €

715 930,94 €

742 385,76 €

715 930,94 €

38 621,87 €

52 121,05 €

8 269,70 €

42 239,74 €

349 130,93 €

338 347,48 €

349 130,93 €

338 347,48 €

- pohľadávky za psa

13 344,17 €

12 710,44 €

13 344,17 €

12 710,44 €

- pohľadávky za verejné priestranstvo

13 247,25 €

9 649,93 €

13 247,25 €

9 649,93 €

- pohľadávky za alkohol

15 848,78 €

43 914,60 €

15 848,78 €

43 914,60 €

208 366,69 €

208 894,59 €

208 366,69 €

208 894,59 €

193,61 €

14 426,55 €

0,00 €

0,00 €

5 274,49 €

35 970,87 €

5 274,49 €

35 584,17 €

Dlhodobé pohľadávky z toho:

Krátkodobé pohľadávky z toho:
- ostatné pohľadávky – exekučné –
prevzaté
- pohľadávky za KO a DSO
- pohľadávky za nájom pozemku
a nebytových priestorov
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti

- pohľadávky za nájom obecných bytov
- pohľadávky voči poisťovni z poistných
udalostí
- pohľadávky voči fyzickým
a právnickým osobám za škodu
spôsobenú mestu

0,00 €

0,00 €

1 503 692,37 1 505 656,18 €
€

Z celkového objemu pohľadávok po splatnosti sú exekučne vymáhané pohľadávky v sume
800 tis. €.
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Projekty a granty
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy
rok 2 0 1 8
PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA
Centrálna databáza projektov mesta Rožňava
Grant/
dotácia

Názov

Obstaranie
mechanického
Slovenský zväz zariadenia na čistenie
ľadového hokeja ľadovej plochy pre
Zimný štadión v
Rožňave
Podpora rekonštrukcie
Slovenský
a výstavby fut.
futbalový zväz
infraštruktúry
Výmena povrchu na
Úrad vlády SR
multifunkčnom ihrisku
ZŠ Zlatá v Rožňave
Detské ihrisko Radosť
Úrad vlády SR
na Ulici pionierov v
Rožňave
Výdajňa pitnej vody na
Ministerstvo
kreditný odber v
vnútra SR - OP ĽZ
Rožňave
MŠ Ernesta Rótha č.4
Environmentálny Zníženie energetickej
fond
náročnosti budovROŽŇAVA
Modernizácia
a doplnenie
Ministerstvo
exteriérových prvkov
financií - dotácia v mestskom parku
v Rožňave na Námestí
baníkov, parc. č. 1
Zmena účelu využitia
Ministerstvo
stavby, spojená so
vnútra SR Výzva stavebnými úpravami
č.VI P-HaZZ
Vytvorenie priestorov

Výška
Výška
Informácie o
spolufinanpožadovanej schválenej
priebehu
covanie v €
dotácie v € dotácie v €
implementácie

130.530,-

6.870,-

Žiadosť bola
stiahnutá

34 928,80

34 000

11 334

Schválená
žiadosť

15 000

10 500

2 679

Žiadosť bola
schválená

10 200

9 500

1 674

Žiadosť bola
schválená

5 620,31

295,81

Žiadosť bola
stiahnutá

170 956

8 998,02

Žiadosť nebola
podporená

13 500

1 500

Žiadosť bola
schválená

30 000

1 817,64

Žiadosť bola
schválená

31

pre Dobrovoľný hasičský
zbor
Hasičská zbrojnica
Environmentálny Zakúpenie elektromobilu
fond
pre mesto Rožňava
Európska komisia WIFI4EU

30.000,-

9.330,-

15.000,-

0

Rekonštrukcia objektov
Ministerstvo
Základnej školy Zoltána
školstva, vedy,
134.327,Fábryho na ul.
výskumu a športu
Komenského č. 5
SR
Rožňava
Úprava okolia bytových
Prvá stavebná
1.845,domov na Zakarpatskej
sporiteľňa
4 až 14 v Rožňave
Ministerstvo
5.930,Bezpečný domov II.
vnútra SR
Ministerstvo
Výdajňa pitnej vody na
vnútra SR 5 500
kreditný odber v
ÚSVRK
Rožňave
Zvýšenie zamestnanosti
a zamestnateľnosti ľudí
Ministerstvo
žijúcich v prostredí
vnútra SR – OP MRK poskytovaním
46.912,40
ĽZ
miestnej občianskej
poriadkovej služby v
Rožňave
Rekonštrukcia bývaného
Františkánskeho
Ministerstvo
Kláštora a premena na
27 075
kultúry SR
Kultúrno-kreatívne
centrum Kláštor, č.
ÚZPF 467/1
SPOLU:
543 131, 83
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54 000

Žiadosť bola
schválená
Výzva bola
schválená

23.704,78

Žiadosť bola
schválená

0

Žiadosť bola
schválená

366,-

V procese
schvaľovania

308,12

Žiadosť bola
schválená

2.469,07

Žiadosť bola
schválená

1 425

Žiadosť bola
schválená

72 771, 44

Životná úroveň
Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim
výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola
zriadená v januári 2004 zákonom č. 453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje,
koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a
rodiny.
Miera evidovanej nezamestnanosti:
STAV UoZ k 31.12.
mesto Rožňava

2016/Dec 2017/Dec 2018/Dec

muž
žena
Pohlavie
< 20 rokov
>= 20 do < 25 rokov
>= 25 do < 30 rokov
>= 30 do < 35 rokov
>= 35 do < 40 rokov
>= 40 do < 45 rokov
>= 45 do < 50 rokov
>= 50 do < 55 rokov
>= 55 do < 60 rokov
>= 60 rokov
Vek
10 - Neukončené základné vzdelanie
11 - Základné vzdelanie
12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie
13 - Stredné odborné vzdelanie
14 - Úplné stredné odborné vzdelanie
15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie
16 - Vyššie odborné vzdelanie
17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Vzdelanie
0-6 mesiacov
7-12 mesiacov
12-24 mesiacov
25-36 mesiacov
37-48 mesiacov
49-72 mesiacov

717
753
1470
43
122
179
196
189
169
158
161
206
47
1470
25
350
4
431
440
67
7
42
101
3
1470
403
236
242
104
108
132
33

489
542
1031
30
85
108
129
134
118
116
111
145
55
1031
24
284
5
298
266
48
7
24
74
1
1031
360
156
134
64
35
88

403
470
873
28
66
100
101
124
87
113
84
115
55
873
19
262
5
227
223
37
3
24
70
3
873
304
154
122
54
36
54

nad 72 mesiacov
Dĺžka evidencie

245
1470

Znevýhodnení UoZ podľa § 8, zákon č. 5/2004 Z.z.
a) absolvent školy
h) občan so zdravotným postihnutím

194
1031

149
873

2016/Dec 2017/Dec 2018/Dec
73
53
37
34
33
22

- počet UoZ príspevok na aktivačnú činnosť formou MOS 2016 -105 / 2017 – 95/ 2018-77
- dohodnutá suma nákladov na aktívne opatrenia na trhu práce (nástroje AOTP slúžia na
vytváranie pracovných miest, na udržanie pracovných návykov, vzdelávanie a pod.)

Tabuľka zahrňuje všetky dohody s právnickými osobami, mestom a aj s uchádzačmi
o zamestnanie, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v meste Rožňava podľa účelu a podľa
rokov:
Sídlo / trvalé bydlisko Rožňava
Vytváranie PM 49,50,50j,51a,54,56,57,54U

2016

2017

2018

1 539 173,38 1 887 221,25 1 944 773,96

Udržanie pracovných návykov 52,52A,51

47 226,58

48 049,01

53 598,85

Poradenstvo, vzdelávanie 46,47,54R, PnP

24 408,56

47 606,93

126 165,24

179 949,03

280 655,06

221 554,71

Podpora udržania zotrvania na
pracovnom mieste 53,53A,53C,54D,59,60
Spolu:

1 790 757,55 2 263 532,25 2 346 092,76

Voľné pracovné miesta
2018 – nahlásených bolo 688 VPM s miestom výkonu v meste Rožňava
Štruktúra podľa minimálneho požadovania stupňa vzdelania (2018):
Základné – 76
Nižšie stredné odborné + stredné odborné (výučný list) – 385
Úplné stredné odborné + všeobecné (maturita) – 173
Vysokoškolské I., alebo II. stupňa – 54
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Turistický ruch
Turisticko-informačnú kanceláriu Rožňava so sídlom na Námestí baníkov 32 prevádzkuje
spoločnosť Envilaw s.r.o., ktorá zabezpečuje služby v oblasti cestovného ruchu pre mesto
Rožňava a spolupracuje s MsÚ Rožňava.
Návštevníkom mesta poskytuje informácie o múzeách a galériách, kultúrnych a historických
pamiatkach, podujatiach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach o prírodných
pozoruhodnostiach, turistických trasách, subjektoch cestovného ruchu, o dopravných
spojeniach verejnej i súkromnej dopravy. Taktiež zabezpečuje prehliadky strážnej veže,
sprievodcovskú službu na prehliadku mesta, špecializuje sa na predaj publikácií
a propagačných materiálov o meste Rožňava, máp, pohľadníc a darčekových predmetov.

Návštevnosť v roku 2018:
Popis
Celkový počet požadujúcich informácií turistom
Z toho: domácich (mesto)
turisti
SR
ČR
Maďarsko
Rakúsko, Nemecko
Poľsko
Ostatné

Počet
10 765
5 128
5 637
1 941
982
1 869
145
187
513

V dňoch 25. – 28. januára 2018 sa v priestoroch Bratislavskej Incheby uskutočnil 24.
medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, 25. ročník výstavy poľovníctvo
a oddych a 10. ročník výstavy wellness a fitness. Mesto Rožňava prezentovalo krásy mesta a
okolia, historické pamiatky, jaskyne, kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka a iné. Vo štvrtok sa
zúčastnilo oficiálneho otvorenia aj vedenie mesta Rožňava – primátor Pavol Burdiga,
zástupca primátora Dionýz Kemény, hlavná kontrolórka Katarína Balážová a starostovia
okolitých obcí. Mesto Rožňava reprezentovali na stánku Košického regiónu riaditeľka
Turisticko-informačnej kancelárie v Rožňave Ing. Nataša Vjesztová a zamestnankyňa
Mestského úradu Romina Gyüréková. Na výstave bola vynikajúca spolupráca s kolegami
z Košíc, Michaloviec, Štósu a zo Spiša. V stánku bola príležitosť dozvedieť sa aktuálne
možnosti cestovného ruchu a program podujatí pre rok 2018 z Košického regiónu, rozdával sa
propagačný materiál pre danú oblasť v tomto regióne, občania mali možnosť vidieť 3D
tlačiareň, pomocou 3D okuliarov absolvovať obhliadku jaskýň, občania sa mohli občerstviť
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domácimi výrobkami či už klobásami, syrmi, slaninou. O propagačný materiál bol veľký
záujem, čo sľubuje vysokú návštevnosť turistov na letnú sezónu.
V rámci prípravy na toto podujatie mesto Rožňava vytvorilo 5 nových propagačných
materiálov, v počte 1000 ks z každej varianty. Z toho 4 propagačné materiály boli
o historických pamiatkach, kostoloch, atrakciách mesta a okolia, strážnej veže, otváracie
hodiny v letnej sezóne a kalendár na rok 2018. Na výstave okrem týchto nových materiálov
boli prezentované aj materiály, ktoré má mesto v dispozícii z minulých období, a to Dejiny
mesta, Rožňava a okolie, Rožňava mesto s výhľadom a iné...

Sociálna starostlivosť – opatrovateľská služba, Komunitné centrum, bytová
politika
Mesto Rožňava podľa zákona o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb
a o úhradách za sociálne služby v rámci svojej pôsobnosti poskytuje nasledovné sociálne
služby:
1/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú:
- domáca opatrovateľská služba
- požičiavanie pomôcok
2/ podporné služby, ktorými sú:
- odľahčovacia služba
- denné centrum
- práčovňa
- stredisko osobnej hygieny
- komunitné centrum
Mesto poskytuje aj terénnu sociálnu službu na riešenie bežných krízových situácií u fyzických
osôb (sociálne slabších, mnohopočetné rodiny, ľudia bez prístrešia a pod.)
Posudková činnosť
Mesto v zmysle platnej legislatívy vykonáva sociálnu posudkovú činnosť pre potreby
posúdenia a určenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe
a zároveň rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu u tých občanov mesta, ktorí si riešia
nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Mesto rozhoduje
o odkázanosti na:
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- sociálnu službu v zariadení pre seniorov
- sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
- sociálnu službu v dennom stacionári
- opatrovateľskú službu
Uvedené sociálne služby v závislosti od druhu sociálnej služby mesto zabezpečuje
prostredníctvom svojich zamestnancov alebo iných verejných a neverejných
poskytovateľov na základe výberu občana. Medzi neverejných poskytovateľov
poskytujúcich napríklad domácu opatrovateľskú službu na území mesta Rožňava patrí
Slovenský Červený kríž a Diecézna Charita.
Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vybavených v roku 2018 bol spolu
84
Počet spracovaných sociálnych posudkov v roku 2018 bol spolu 65.
Počet spracovaných zdravotných posudkoch v roku 2018 bol spolu 65 (zdravotné posudky
spracoval posudzujúci zdravotnícky pracovník, s ktorým má mesto uzavretú zmluvu o výkone
zdravotnej posudkovej činnosti v súlade so zákonom o sociálnych službách)
Počet vydaných posudkoch o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2018 bol spolu 72.
Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2018 bolo spolu 84.
Mesto v zmysle zákona o sociálnych službách poskytlo finančný príspevok pre neverejných
poskytovateľov sociálnej služby pre 152 prijímateľov sociálnej služby v celkovej výške
74 420,11 €.

Opatrovateľská služba poskytovaná mestom
Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorou sa zabezpečujú úkony
sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity na určitý čas do
doby trvania podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona
o sociálnych službách. Táto sociálna služba je zabezpečovaná prostredníctvom zamestnancov
(opatrovateliek/opatrovateľov) mesta Rožňava. Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej
služby v roku 2018 bol v počte 64. Počas celého roka 2018 v opatrovateľskej službe pribudlo
21 prijímateľov a ubudlo 20 prijímateľov z dôvodu umiestnenia do zariadenia pre seniorov a
úmrtia opatrovaných osôb. Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2018
bol 45 a priemerný počet bol 39 opatrovateľov. V rámci výkonu opatrovateľskej služby bolo
vykonaných 89 kontrol. Príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu boli v celkovej výške 27
926,64 €. Na úhradu nákladov spojených s opatrovateľskou službou za celý rok 2018 spolu
prispelo 63 prijímateľov, z toho 5 zaopatrené plnoleté deti opatrovaných osôb a ani jedna iná
fyzická osoba. Z celkového počtu 64 prijímateľov platilo celú úhradu 62 prijímateľov,
čiastočnú úhradu 1 prijímateľ a 1 prijímateľovi sa opatrovateľská služba poskytovala
bezplatne.
Náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby v roku 2018 čerpané z mestského rozpočtu v
sume 290 414,86 €.
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Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na zabezpečenie
pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na
zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu z iných zdrojov alebo do doby trvania
podmienok pre poskytovanie pomôcky. V roku 2018 boli zapožičané 4 pomôcky.
Odľahčovacia služba
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná len fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu
s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok za celodenné opatrovanie
počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať. V roku 2018 nebola podaná ani jedna
žiadosť na odľahčovaciu službu.
Denné centrum
Zriaďovateľom Denného centra je mesto Rožňava, ako verejný poskytovateľ sociálnej služby.
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou v pracovných dňoch od 14:00 hod do 18:00
hod. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom. V dennom centre
sa najmä: poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť. V roku 2018 bolo v
dennom centre 205 návštevníkov. Náklady na centrum v roku 2018 boli v sume 13 533 €. V
zariadení je jeden zamestnanec.
Stredisko osobnej hygieny a práčovňa
Mesto prevádzkuje dve strediská osobnej hygieny a práčovňu od roku 2004. Tieto strediská
sa nachádzajú priamo v centre rómskej komunity. 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. Počet klientov strediska osobnej hygieny v roku 2018 bolo 637 a 392 klientov
práčovne. V stredisku sú v pracovnom pomere traja zamestnanci.
Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi
V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku. Jednorazová dávka je určená
obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne,
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obuvi, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby, mimoriadne liečebné náklady.
V roku 2018 nebola nikomu poskytnutá jednorazová dávka.
Pochovanie
V zmysle zákona o pohrebníctve, 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 území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí
obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V roku 2018 nebolo potrebné
zabezpečiť pochovanie obcou.

Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca sa realizuje v meste už od roku 2005 prostredníctvom projektov
z Európskeho sociálneho fondu. Pracovisko terénnych sociálnych pracovníkov 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. Náplňou práce
zamestnancov sú aj návštevy v rodinách, šetrenia v rodinách, monitoring terénu, monitoring
záškolákov, komunikácia so zástupcami škôl, lekármi, telefonická a písomná komunikácia v
mene klientov, sprevádzanie klientov, pomoc klientom

Komunitné centrum
Mesto Rožňava 01.06.2016 začalo s realizáciou Národného projektu poskytovania vybraných
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Primárne zabezpečovanie
sociálnych služieb ambulantnou formou bolo od 10/2016 rozšírené o terénnu formu
poskytovania sociálnych služieb zmenou v registri poskytovateľov Košického samosprávneho
kraja. Projekt Komunitných centier je realizovaný v priestoroch Komunitného centra.
V budove je okrem realizácie aktivít komunitného centra aj pracovisko terénnych sociálnych
pracovníkov, stredisko osobnej hygieny a práčovne, stála ponuka zánovného šatstva a 5 bytov
nižšieho štandardu. Budova je situovaná v časti mesta, ktorú obývajú predovšetkým
marginalizované rómske komunity a obyvatelia ohrození sociálnym vylúčením.
V bezprostrednom susedstve je budova materskej školy s triedou s vyučovacím jazykom
slovenským a s jednou triedou s vyučovacím jazykom maďarským. V roku 2018 centrum
navštívilo 359 klientov.
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Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava
Slovenský Červený kríž sa v rámci svojich programov Odborných činností organizoval pre
širokú verejnosť kurzy opatrovania s platnosťou aj v zahraničí. Absolvent kurzu je schopný
komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti aj s poznatkami z psychológie
zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí. Kurz Opatrovania detí získal akreditáciu
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na vzdelávací program
„Kurz Opatrovania detí“. Absolvent/ka kurzu získa vedomosti o zásadách starostlivosti o deti
v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti dieťaťa, domácnosti
opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených
na starostlivosť o dieťa, o metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na vek
dieťaťa, základné poznatky z pedagogiky, psychológie, patopsychológie,
Kurzy prvej pomoci sú organizované pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, verejnosť,
organizácie, autoškoly, BOZP a širokú verejnosť – základný a rozšírený kurz v poskytovaní
prvej pomoci s možnosťou získať európsky certifikát.
Slovenský Červený kríž je zapojený do projektu výučby prvej pomoci Krajina záchrancov,
ktorý umožňuje absolvovanie teoretickej časti kurzu prostredníctvom e-learningu a praktickej
časti na Územnom spolku v Slovenskom Červenom kríži. V spolupráci s materskými školami,
základnými školami, strednými školami sú organizované súťaže prvej pomoci, účelové
cvičenia, príprava žiakov a študentov v prvej pomoci je zabezpečovaná prostredníctvom
školiteľov a inštruktorov prvej pomoci. Každoročne je organizované bezplatné školenie prvej
pomoci určené pre učiteľov zdravotníkov v materských, základných a stredných školách.
Na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi Slovenský Červený kríž organizuje pravidelne
kampane Valentínsku kvapku krvi, Prázdninovú kvapku krvi, Študentskú kvapku krvi.
Kampane a odbery krvi sú realizované v spolupráci s Hematologicko-transfúznym oddelením
NsP Sv. Barbory v Rožňave. Bezpríspevkoví darcovia krvi (BDK), ktorí počas roka 10, 20,
40, 80 a 100 krát darovali krv boli v mesiaci november ocenení počas podujatia Slávnostný
aktív BDK. V roku 2018 bolo počas tohto podujatia ocenených 115 bezpríspevkových darcov
krvi z Rožňavy a okresu. Humanitárna pomoc počas roka bola poskytovaná v rámci projektu
Pomôžme deťom, Pomáhame potravinami. Poskytované bolo obnosené šatstvo, teplá strava,
sociálne poradenstvo. Slovenský Červený kríž bol v roku 2016 zapojený do Operačného
programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby)

Bytová politika
Mesto Rožňava vedie evidenciu žiadateľov o prenájom obecného bytu, vypracováva
poradovník žiadateľov a na základe poradovníka a kritérií prideľuje voľné obecné byty. Mesto
Rožňava má vo vlastníctve:
 Byty osobitného určenia (malometrážne byty) sú určené pre obyvateľov mesta, ktorí sa
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Mesto má 72 bytov osobitného určenia z toho 48 jednoizbové byty a 24 garsónky.
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Byty a domy s nižším štandardom sú určené najmä pre obyvateľov mesta zo sociálne
slabších vrstiev, ktorí si nevedia zabezpečiť bývanie z dôvodu nízkeho príjmu alebo
sociálneho vylúčenia. Mesto má 47 bytov s nižším štandardom, z toho 41 v bytových
domoch a 6 v domoch.
Byty na Šafárikovej 101 sú určené najmä pre obyvateľov mesta, ktorí majú
nezaopatrené deti. Mesto má 12 takých, z toho 9 dvojizbové a 3 jednoizbové.
Byty postavené s podporou štátu (byty Družba a Nadabula) sú určené najmä pre
obyvateľov mesta a pre tých, ktorí majú pracovný pomer v meste alebo podnikajú na
území mesta a nemôžu si obstarať bývanie vlastným pričinením. Spolu má mesto 216
takých bytov, z toho 62 trojizbové, 84 dvojizbové, 58 jednoizbové, 7 dvojizbové
bezbariérové, 5 jednoizbové bezbariérové.

Výstavba, zmeny charakteru a úprava mesta, doprava, spoje, MOS
V apríli 2018 bol mestským zastupiteľstvom v celom rozsahu schválený zoznam opráv
a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch. Mesto Rožňava investovalo na
obnovu 256 584 €.

V roku 2018 po dokončenej rekonštrukcii bol sprístupnený bývalý areál východoslovenských
vodární „Lucs patak“ na prenájom. Táto oblasť sa nachádza nad mestskými lesmi Rožňava
smerom na Gulyapalag. Tento areál bol úspešne prerobený na oddychovú zónu, ponúkajúci
priestor na relaxáciu, organizovanie rodinných osláv alebo slávností. Nachádza sa v objatí
krásnej prírody mimo každodenného hluku a zhonu. Postavené sú tam dva altánky na
opekanie a grilovanie aj detský kútik. S možnosťou prenajatia je vhodný pre seniorov, mládež
i rodiny s deťmi.

Na jar 2018 sa začala výstavba rodinných domčekov „Pod Gombášom“. Táto výstavba
ponúka možnosť lukratívneho rodinného bývania v lokalite, ktorá sa nachádza tesne pod
lesom s mierne svahovitým terénom s južnou orientáciou. Táto lokalita je určená na výstavbu
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60 rodinných domčekov. Developer ponúka na výber zo štyroch druhov rodinných domčekov
– bungalovov. Ponúkať sa budú ako holodomy, a to s plochou alebo sedlovou strechou.
V polovici februára 2018 sa na Mestskom úrade v Rožňave zišli všetci zainteresovaní
a predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti. Hlavnou témou bolo predstavenie
projektovej dokumentácie stavby rýchlostnej cesty R2 v úseku Rožňava – Jablonou nad
Turňou, v rámci ktorej je naplánovaný aj tunel pod kopcom Soroška. Skutočný termín
začiatku výstavby tejto časti rýchlostnej cesty bude stanovený postupom prípravy projektovej
dokumentácie, majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov, vydaním potrebných
právoplatných rozhodnutí a povolení, výberom zhotoviteľa a po zohľadnení možností
zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na výstavbu.
Odovzdanie zrekonštruovanej Materskej školy na Ulici Štítnickej sa uskutočnilo 16. marca
2018 za prítomnosti ministra životného prostredia Ing. Lászlóa Sólymosa a primátora mesta
Pavla Burdigu. Po obnove dosiahne škôlka zníženie nákladov, a tým aj zlepšenie podmienok
výchovno-vzdelávacieho procesu. Náklady na celú rekonštrukciu činili sumu 357 979,32 €.
Z environmentálneho fondu to bola čiastka 291 148,38 € a zriaďovateľ prispel sumou
66 830,94 €.

V roku 2018 mesto zrealizovalo nasledovné akcie :
Oprava elektroinštalácia v ZUŠ Štítnická ulica – oprava elektroinštalácie, vysprávky stien,
maľba v celom objekte ZUŠ.
Detské ihrisko Radosť – Ul. Pionierov – doplnenie herných prvkov bývalého detského
ihriska.
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Zlatá – na multifunkčnom
ihrisku bol vymenený umelý trávnik s podkladom.
Materská škola Vajanského – v pavilóne B boli komplet vymenené okná, dvere za nové
plastové.
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Oprava asfaltového krytu – Nadabula – v časti miestnej časti Nadabula bola opravená
komunikácia s novým asfaltovým krytom.
Oprava výťahovej šachty ZŠ akad. J. Hronca – pre problémy so statikou boli základy pod
výťahovou šachtou podbetónované a fasáda opravená.
Premiestnenie reklamného pútača – reklamný pútač bol z východnej strany predmestia
mesta Rožňavy premiestnený ku kruhovému objazdu smerom na Rudnú.

Modernizácia a doplnenie exteriérových prvkov – Mestský park – v mestskom parku pod
strážnou vežou boli vymenené lavičky, odpadkové koše a doplnené šachové stolíky.
Oprava chodníka na Čučmianskej dlhej ulici – od severnej časti od Námestia baníkov bol
vymenený asfaltový kryt chodníka za zámkovú dlažbu podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie.
Doprava
Mestská hromadná doprava
Mesto Rožňava schválilo návrhy cestovných poriadkov autobusových liniek v mestskej
doprave Rožňava. V meste premávajú (na základe zmluvy so spoločnosťou Eurobus, a.s.
Košice) dve autobusové linky mestskej verejnej dopravy:
Rožňava, sídlisko P. J. Šafárika – Autobusová stanica – Nadabula
- na linke premáva 12 spojov
Rožňava, sídlisko Juh – Autobusová stanica – Rožňavská Baňa
- na linke premáva 25 spojov
do MHD je zaradený nový, klimatizovaný 3 – dverový, nízko podlažný autobus s vyklápacou
plošinou pre kočíky a vozičkárov CROSSWAY LOW ENTRY CITY BUS 12 m.
Mesto sa podieľa na jeho spolufinancovaní.
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Malé obecné služby
Pre mesto Rožňava je potrebné zamestnávať dlhodobo nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie formou Dohody o vykonaní aktivačnej práce najmä z hľadiska finančných
nákladov, aj napriek nižšej efektivite práce. Výkon aktivačných prác je denne kontrolovaný
povereným zamestnancom. Náklady mesta Rožňava pri súčasnej forme výkonu aktivačných
prác sú do 650 Eur mesačne. Pracovná činnosť je zameraná hlavne na čistenie verejných
priestranstiev, upratovacie práce, pomocné stavebné práce, údržbárske práce, administratívne
práce a pomocné sociálne práce. Aktivační pracovníci vykonávajúci malé obecné služby
operatívne migrujú podľa potreby, počas aktuálnych akcií (terénne úpravy, kosenie, výsadba
verejnej zelene, orezávanie stromov, čistenie verejných priestranstiev, rekonštrukcie a opravy,
jarmoky, prípadne kalamitných situácii) v súčinnosti s jednotlivými organizáciami
pôsobiacimi na území mesta Rožňava. Výkon aktivačnej činnosti je aj napriek klesajúcemu
počtu uchádzačov o zamestnanie efektívnym nástrojom práce v samospráve a výhodným
doplnkom na zabezpečenie ekonomicky udržateľného chodu mesta Rožňava.
Aktivačnú činnosť vykonávajú uchádzači o zamestnanie, ktorí sú počas výkonu aktivačných
prác naďalej evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave v počte 50 osôb,
cez projekt hore uvedený a cez mesto Rožňava 67 osôb v rámci zákona 369/1990 o obecnom
zriadení. Rozsah pomocných prác sa v súlade s § 52 zákona o službách zamestnanosti
vykonával 20 hodín týždenne (80 hodín mesačne) za aktivačný príspevok. V prvom rade ide
o sociálnu pomoc štátu a samosprávy občanom v hmotnej núdzi.

Historické a kultúrne pamiatky
Budova Baníckeho múzea
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Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 z iniciatívy Boršodsko-gemereskej
skupiny Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti, za podpory mesta Rožňava
a finančných darov Františky a Dionýza Andrássyovcov. Myšlienkovým tvorcom bol autor
monografie gemerského baníctva, vtedajší riaditeľ bani na Železníku Gustáv Eisele. Účelová
stavba budovy múzea bola postavená v roku 1905 podľa projektu Alexandra Mullera,
riaditeľa rožňavských baní. Prvá expozícia s baníckou a hutníckou tematikou a početne
mineralogické zbierky v nej boli prvýkrát sprístupnené až v roku 1912.
V súčasnosti Banícke múzeum v Rožňave plní funkciu okresného múzea so špecializáciou na
baníctvo a hutníctvo Gemera a disponuje piatimi samostatnými prezentačnými jednotkami –
stálymi expozíciami: expozícia baníctva a hutníctva Gemera je umiestnená na Šafárikovej
ulici 41 v pôvodnej účelovej budove z roku 1905. Dokumentuje vývoj baníctva od počiatkov
až po súčasnosť.

Expozícia prírody slovenského krasu a priľahlých oblastí je v budove postavenej v rokoch
1903 – 1904 ako tzv. Františkin útulok, ktorá do otvorenia expozície (1981) slúžila ako
prevádzková budova. Zážitkové centrum SENTINEL bolo vytvorené rekonštrukciou objektov
Baníckeho múzea v rokoch 2015 – 2016. Slávnostne otvorenie SENTINEL-u bolo 15.9.2016.
Zahŕňa objekty: Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary v Baníckom múzeu,
Banské pracoviská, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a nádvorie, kde
sú umiestnené banské mechanizmy a banská železnička.
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Bývalá manufaktúra na výrobu kože, tzv. Markova továreň na Šafárikovej ulici 31 bola
postavená v roku 1782.

Múzeum sídli v budove, ktorá je významnou pamiatkou na manufaktúrne obdobie v Rožňave.
Vznikla v roku 1782 postupnou prestavbou dvoch jednoposchodových garbiarskych domov
a do roku 1925 slúžila ako prevádzka Markovej kožiarskej manufaktúry. Pre potreby múzea
bola upravená a zrekonštruovaná v rokoch 1973 – 1977.
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Galéria Baníckeho múzea na Námestí baníkov 25 dáva priestor krátkodobým tematickým
výstavám.

Budova bývalého Centra voľného času a mládeže

Dvojpodlažná secesná vila s podkrovím zo začiatku 20. storočia slúžila v 70-tych až 90-tych
rokoch pre deti a mládež na voľnočasové aktivity. V budove sa nachádzali dve bočné
schodiská s kamennou balustrádou a drevenou zasklenou verandou. Strecha bola manzardová
s tvrdou krytinou a novodobými architektonicky nevhodnými vikiermi. Secesne členené okná
a štuková ornamentálna výzdoba fasád boli pôvodné. Bola jedna z najvýznamnejších stavieb
modernej bytovej architektúry začiatku 20. storočia na území mesta. V pôvodnej budove pred
prestavbou sa zachovala v interiéri vysoká majoliková kachľová pec svetlozelenej farby
zdobená rastlinnou secesnou ornamentikou, svojho typu jednoznačne najhodnotnejšia
kachľová pec na území Rožňavy.
Od roku 2017 budova súži ako Detské centrum. Nájdete v ňom bazén, detský kútik,
miestnosti pre detské aktivity, cvičenia alebo oslavy.
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Katedrála Nanebovzatia panny Márie

Je to stredoveká sakrálna gotická stavba z konca 13. storočia,
ktorá je najvzácnejšou
a najstaršou kultúrnou pamiatkou
v Rožňave. Na jej mieste už v roku 1304 stál prvý farský kostol
a na prelome 15. a 16. storočia za arcibiskupa Tomáša Bakóca
kostol prešiel rozsiahlou neskorogotickou prestavbou.

Za niekdajšieho bohatého stredovekého zariadenia sa tu zachovalo
neskorogotické pastofórium (1507), sieťová klenba s figurálnymi
konzolami a erbami, renesančný portál a v európskom meradle unikátna
tabuľová maľba Sv. Anna Samotretia (Metercia 1513) s dobovým
realistickým zobrazením ťažby a spracovania rudy v okolí mesta vo
vzájomne organicky súvisiacich scénach. Je najstarším zobrazením
baníckej činnosti na oltárnom obraze v strednej Európe. V 16. a 17.
storočí bol kostol striedavo vo vlastníctve evanjelickej a katolíckej cirkvi. Keď v r. 1776
cisárovná Mária Terézia zriadila v Rožňave biskupské sídlo, bývalý farský kostol sa stal
biskupskou katedrálou. Interiér bol obohatený neskorobarokovým hlavným oltárom z r. 1778
a barokovo-klasicistickou kazateľnicou. Vedľa kostola stojí vysoká murovaná zvonica
postavená v rokoch 1776 – 1779 v slohu tzv. gemerského klasicizmu. Portál zvonice ako nový
vstup do areálu kostola s mrežovou bránou zriadili a vyzdobili reliéfmi až v prvej polovici 20.
storočia.

Politický a verejný život
VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 2018

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávy obcí a určil dátum konania na sobotu 10. novembra 2018.
Zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora boli:
1. Július Barkai, Ing.
2. Matúš Bischof, Mgr.
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3. Pavol Burdiga
4. Michal Domik
5. Ján Lach, Ing.
6. Ľubomír Takáč

Za primátora mesta Rožňava bol zvolený MICHAL DOMIK, s počtom hlasov 1 796.

Do mestského zastupiteľstva do volebného obvodu číslo 1 sa prihlásilo 36 kandidátov a do
volebného obvodu číslo 2 sa prihlásilo 34 kandidátov.
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave boli zvolení:
Pre volebný obvod číslo 1:
1. Michal Domik

s počtom platných hlasov

2. Ing. Ján Lach

1 126
1 099

3. Bc. Ivan Kuhn, MA

607

4. Zoltán Beke

591

5. Miroslav Demény

568

6. Ing. Juraj Balázs

509

7. Ing. Attila Kelecsényi

498

8. Mgr. Dionýz Kemény

489

Pre volebný obvod číslo 2:
1. Mgr. Zoltán Breuer

990

2. Mgr. Matúš Bischof

977

3. Ing. Karol Kováč

832

4. Ladislav Dávid

809

5. Eduard Mihók

715

6. Pavol Burdiga

682

7. Ing. Filip Pollák

653

8. Roman Ocelník

630

Ustanovujúce zasadnutie a zloženie sľubov primátora mesta Rožňava ako i zvolených
poslancov sa konalo 5.12.2018 v Kongresovej sále historickej budovy radnice.
Volebná účasť: 36,6 %.
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Predseda Košického samosprávneho kraja
Rastislav Trnka v rámci pracovných
výjazdov do jednotlivých miest kraja
navštívil 7. februára Rožňavu. Zaujímal sa
o problémy ktoré trápia samosprávu, ako
i študentov jednotlivých škôl. Taktiež sa
diskutovalo na tému rozvoja turizmu na
Gemeri. Po stretnutí s vedením mesta
Rastislav Trnka absolvoval besedu
s prehliadkou gymnázia, strednej odbornej
školy technickej, strednej odbornej školy obchodu a služieb. Následne navštívil Gemerské
osvetové stredisko a Banícke múzeum. Účelom návštevy bolo spoznávanie miest a ich
problémy, aby sa v budúcnosti mohli systémovo riešiť z úrovne kraja. Chce docieliť lepšiu
a zároveň efektívnejšiu spoluprácu.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 22. mája 2018 vymenoval 30 sudcov bez
časového obmedzenia. Z 30 sudcov, ktorých A. Kiska vymenoval, je 17 žien a 13 mužov.
Jedno meno je aj z Okresného súdu Rožňava - Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková.

Po mesiacoch príprav bola v Revúcej dňa 29.6.2018 založená Oblastná organizácia
cestovného ruchu GEMER. Účelom tejto organizácie je riadiť rozvoj turizmu v destinácii
Gemer a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva rozvíjať a propagovať tento
región. Má tiež priblížiť rôzne zaujímavosti regiónu a zlepšovať kvalitu a rozsah
poskytovaných služieb. Organizácia sídli v Revúcej, no pracoviská budú aj v Rožňave,
Rimavskej Sobote a Tornali. Výkonným riaditeľom sa stal Ing. Ján Šmídt.

Vládny kabinet pokračoval vo výjazdovom rokovaní v najmenej rozvinutých regiónoch
Slovenska. Vláda zasadla aj v Rožňave 24. októbra
2018 a venovala sa priebežnej informácii o realizácii
akčného plánu tohto regiónu a návrh na uvoľnenie
finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly
Všeobecná pokladničná správa. Na základe
aktuálneho rozhodnutia vlády SR vyčlenila pre okres
Rožňava dovedna viac ako 1,4 milióna eur vo forme
regionálneho príspevku na rekonštrukcie a projekty
malého charakteru v mestách a dedinách. Napriek
zrážke vládnej limuzíny premiér Peter Pellegrini na konferenciu dorazil včas.
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V októbri 2018 sme si pripomenuli sté výročie
prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra
1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa
predstavitelia
slovenského
národa
prihlásili
k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku
samotného Československého štátu. Československá
republika vznikla dva dni predtým, 28. októbra
1918. Takzvanou Martinskou deklaráciou sa k štátu
prihlásili aj slovenské politické elity. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa pre širokú verejnosť
konala na Námestí baníkov v Rožňave prehliadka vojenskej techniky spojená s odborným
výkladom, dynamickými ukážkami sebaobrany, ukážkami historických a súčasných zbraní.
Bola premietaná aj videoprojekcia o udalostiach vzniku ČSR. Prítomní si tiež mohli pozrieť
výstavu v Baníckom múzeu na danú tému, prípadne prezentáciu oblečenia, kníh, brožúr z čias
Československa.

Mládež Slovenského červeného kríža vyjadrila koncom novembra 2018 sviečkovým
pochodom solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. Počet ľudí žijúcich s touto diagnózou
narastá, napriek tomu, že možnosti prevencie existujú a práve prevencia bola základnou
témou, na ktorú sa aktivity mládeže SČK v tejto oblasti zamerali.

Samosprávy si opäť dali záležať a opäť sa o čosi viac otvorili verejnej kontrole. Vyplýva to
z aktuálneho rebríčka transparentnosti miest, ktorá zostavila mimovládna organizácia
Transparency International Slovensko. Rožňava skončila na krásnom 3. mieste so známkou
A a 79%. V tohtoročnom hodnotení získala v zložkách hodnotenia najviac za Rozpočet
a zmluvy (100%) a najmenej za Účasť verejnosti na rozhodovaní (58%).
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Participatívny rozpočet mesta Rožňava 2018
Participatívny rozpočet v roku 2018 bol pilotným projektom mesta a koordinátorom projektu
sa stal Mgr. Dionýz Kemény. Občania mali možnosť priamo sa zapojiť do rozhodovacieho
procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta, a to výške 50 tis. eur. Všetky predložené
projekty sa dostali do verejného hlasovania. Verejné fyzické hlasovanie sa uskutočnilo dňa
23. apríla 2018 priamo na 2. diskusnom fóre. V dňoch 24. 4. a 25. 4. 2018 sa hlasovanie
uskutočnilo elektronicky a aj fyzicky. Následne zasadal výkonný výbor a hlasovanie občanov
vyhodnotil. Výkonný výbor vytvoril 7 skupín, do ktorých boli jednotlivé projekty začlenené
na základe ich zamerania. Jednalo sa o skupiny so zameraním na Cyklo-moto šport, Edukačné
aktivity, ihriská, lokalitu pri rieke Slaná, okolie bytových domov, revitalizácia zelene, Veľký
park.

Pietne akty
 12. výročie od leteckej tragédie pri maďarskej obci Hejce sme si pripomenuli dňa 23.
januára. O život tam prišlo 42 slovenských vojakov, medzi ktorými boli aj dvaja
Rožňavčania – rtn. Peter Komora a práp. Ondrej Keszi. Dvaja mladí a zdatní vojaci,
ktorí mali život pred sebou. Avšak osudová chvíľa im zobrala nielen sny a túžby, ale to
najvzácnejšie – život. Tragicky zosnulým vojakom na mestskom cintoríne v Rožňave
vzdali hold a úctu primátor mesta Pavol Burdiga, zástupca primátora Mgr. Dionýz
Kemény, vojaci vojenských útvarov v Rožňave, zástupca OV a ZO protifašistických
bojovníkov partizána Tótha v Rožňave položením kytíc na ich hroby.

 Dňa 23. januára 2018 si mesto Rožňava pripomenulo výročie oslobodenia mesta od
dátumu, ktorý označuje v kalendári mesta už 73 rokov slobodného a mierového života.
Je našou povinnosťou pripomínať si tieto udalosti. Rok čo rok prichádzame na
Námestie baníkov k pamätnej tabuli, aby sme vzdali úctu tým, ktorí priniesli tú
najkrutejšiu obeť – svoj život. Na námestie prišli v tento deň vzdať hold nielen
zástupcovia mesta či organizácií, ale aj školáci, ktorým je dôležité tieto tragické
a bolestivé avšak významné medzníky pripomínať, aby táto chvíľa bola mementom a
poučením pre súčasnú i budúcu generáciu.
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 9. máj 2018 - Deň víťazstva nad fašizmom, koniec 2. svetovej vojny. Ako vďaka za
ťažko vybojovaný mier sa v tento deň uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri
pamätníku osloboditeľov, aby prítomní vzdali hold a úctu padlým obetiam, ktorí
položili svoje životy pre nás – našu lepšiu súčasnosť i budúcnosť. Našou povinnosťou
je ťažko vybojovanú slobodu chrániť, upevňovať a hlavne nezabudnúť mladým stále
pripomínať hrôzy vojny, bolesť a trápenie, aké vojna so sebou prináša. Aj v príhovore
primátora mesta p. Pavla Burdigu odznelo posolstvo pre našu a budúcu generáciu, že je
potrebné uvedomiť si, že smútok za obeťami vojen nestačí, je nevyhnutné sa postaviť
proti násiliu, nenávisti a terorizmu.

 Mesto Rožňava už piaty rok pripravilo obrovskú vatru na pamiatku obetiam 2.
svetovej vojny, ktorí položili svoje životy za našu lepšiu budúcnosť. Primátor mesta
Pavol Burdiga privítal prítomných občanov a pripomenul dôvod organizovania
podujatia. Vyzdvihol hodnotu slobody a mier Ako vďaka za ťažko vybojovaný mier na
celom Slovensku sa v mestách i obciach pália vatry, ako symbol víťazstva ukončenia 2.
svetovej vojny.
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 SNP - vznik povstania večer 29. augusta 1944 bol odpoveďou vlasteneckých
protifašistických síl Slovenska so súhlasom predstaviteľov slovenskej vlády na pokus
nacistov vojensky okupovať Slovensko. Tento dátum sa zapísal ako jeden
z najvýznamnejších udalostí v dejinách nášho národa, ktorý prepísal históriu. Dňa 28.
augusta 2018 sa pri príležitosti 74. výročia tejto významnej udalosti uskutočnil pietny
akt kladenia vencov pri pamätníku partizána Tótha na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave
pod záštitou mesta Rožňava, Oblastného výboru protifašistických bojovníkov (OV
SZPB), Základnej organizácie SZPB partizána Tótha a vojenských útvarov v Rožňave.
V príhovore primátor mesta Pavol Burdiga a Ing. Milan Malček vzdali hlbokú úctu
padlým vojakom, ktorí v krutých bojoch za našu slobodu neváhali položiť svoje životy.
Na ich počesť vojenské útvary odpálili delobuchy a dymovnice so slovenskou
trikolórou počas Slovenskej hymny.

 Tohtoročný pietny akt Pamiatky zosnulých sa konal na mestskom cintoríne v Rožňave
dňa 1.11.2018. Po slávnostných príhovoroch prítomní položili vence a kytice kvetov
k pamätnej tabuli padlých vojakov 1. a 2. svetovej vojny, k pomníku Holokaustu,
obetiam fašizmu i dodnes existujúcim spoločným vojenským hrobom. Následne
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primátor mesta s účastníkmi pietneho aktu položením kvetov vzdali hold aj bývalým
primátorom, predsedom MsNV ako i kronikárom mesta Rožňava.

Rok Kálmána Tichyho

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave pod číslom uznesenia 150/2017 schválilo vyhlásenie roka
2018 za Rok Kálmána Tichyho. Pri tejto príležitosti bolo Kálmánovi Tichymu dňa 3. februára
2018 udelené najvyššie mestské ocenenie Čestný občan mesta in memoriam. V rámci Roka
Kálmána Tichyho sa konal cyklus prednášok o jeho živote a diele a 1. augusta sa uskutočnilo
slávnostné odhalenie pamätnej tabule tohto významného maliara. Otvorenie výstavy „Život
a dielo Kálmána Tichyho“ sa konalo septembri a na tú istú tému sa v mesiaci október
organizovala Medzinárodná konferencia, ktorá sa ukončila pietnou spomienkou a kladením
vencov pri hrobe rodiny Tichyovcov na Mestskom cintoríne v Rožňave.
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Spomienky
V nedeľu 10. júna sa konala pri kruhovom objazde na
Šafárikovej ulici pri VÚB banke spomienková udalosť pri
príležitosti výročia odvlečenia Židov z mesta, na ktorej
sme si pripomínali ich tragický osud. Počas 2. svetovej
vojny vinou nacistov a ich prisluhovačov bolo 7. júna 1944
z mesta odvezených viac ako 300 židovských
spoluobčanov. Na spomienkovom akte sa prítomným
prihovorili hostia a organizátori podujatia. Čítali mená
odvezených Rožňavčanov, čím chceli vyjadriť snahy
o opakované pripomenutie si jednotlivcov, na ktorých bola
spáchaná táto historická krivda. Takýmto spôsobom chcú
dosiahnuť, aby sa na nich nezabúdalo, pretože zlo
holokaustu bolo vedené motívom fyzického vyhladenia,
vymazania z pamätí ľudstva a zabudnutia na Židov. Po
pietnom akte pri kameni – pamiatke na rožňavskú
synagógu, sa prítomným konala prednáška a diskusia, ktorá bola venovaná 70temu výročiu
existencie štátu Izrael, ktorú si pripravil Mgr. Matúš Bischof, učiteľ dejepisu a zástupca
organizátorov spomienkovej akcie. V druhej časti zazneli tri príbehy a osudy miestnych
židov, ktoré spracoval Ferenc Ambrus, miestny publicista.

Bývalá synagóga, teraz tam stojí VÚB banka.

21. augusta 2018 si Banícke múzeum v Rožňave
podujatím „August 1968“ pripomenulo okupáciu
Československa vojskami Varšavskej zmluvy, ktorá
zmarila
demokratizačné
procesy
a nastolila
normalizáciu. Podujatie sa začalo projekciou krátkeho
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videodokumentu „Rožňava 21. augusta 1968“, ktorý zachytáva prechod vojsk mestom
Rožňava presne pred päťdesiatimi rokmi. Neskôr nasledovala prednáška Mgr. Pavla
Horvátha, v rámci ktorej prítomných informoval aj o udalostiach, ktoré predchádzali samotnej
okupácii. Na záver si prítomní pri pamätníku Štefana Ciberaja uctili jeho pamiatku a takisto aj
všetkých obetí týchto udalostí.

V rámci tzv. Osmičkovej jesene Banícke múzeum v Rožňave dňa 4. októbra slávnostne
otvorilo pri príležitosti 100-ého výročia vzniku Československa výstavu pod názvom Gemer
v období 1. ČSR. Nielen na Slovensku, ale i v Čechách si pripomínajú toto výročie. Vznik
nového štátu v strednej Európe na výrazne demokratických základoch spojil úsilie dvoch
nových štátotvorných národov a samotná značka Československo pretrvala s menšou
prestávkou až do roku 1992. Historické fakty podporili vystavené exponáty, ukážky
archívnych listín a dokladov, ako i historických fotografií.

Obyvatelia Rožňavy si patrične uctili už 29. výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu.
17. november 1989 je spomienkou na začiatok Nežnej revolúcie v Československu
i začiatkom pádu komunistického režimu. Udalosti z tých čias si Rožňavčania pripomenuli na
Námestí baníkov. Okrem zapálenia sviečok v parku pod vežou aktivisti zasadili lipu - Strom
slobody. Po zapálení sviečok pri soche Františky sa v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor
premietli fotografie z minulých zhromaždení Za slušné Slovensko z viacerých slovenských
miest a čítali si z práve vydanej knihy prejavov z týchto zhromaždení – My sme tí, na ktorých
sme čakali.
OZ Otvor dvor si pripomenulo 100-té výročie narodenia režiséra Jána Kadára. Centrom
podujatia pod názvom „Kadár v meste“ bolo Kultúrno – kreatívne centrum Kláštor, kde si
pripomenuli jeho tvorbu. Ján Kadár patril k významným filmovým československým
režisérom svojej doby. Detstvo a mladosť prežil v Rožňave. Slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo v mesiaci september pri pamätnej tabuli na Šafárikovej 2, v rámci projekcií si
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prítomní mohli pozrieť filmy Tam na konečné, Smrt si říká Engelchen, Obžalovaný
a oscarový Obchod na Korze. Zaujímavé boli aj prednášky a diskusie na danú tému. Podujatie
uzavrelo divadelné predtsvenie Divadla Jonáša Záborského Obchod na Korze v mestskom
divadle ACTORES.

Polícia
Prehľad o nápade trestných činov a ich objasňovaní v územnom obvode OO PZ Rožňava za
obdobie roka 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017.
Útvar
Aktuálne údaje

OO PZ
Rožňava

Nápad trestných činov

2018

410

2017

405

Rozdiel

+5

Z toho objasnené trestné činy

2018

300

2017

291

Rozdiel

+9

Objasnenosť TČ v %

2018

73,17

2017

71,85

Rozdiel

+1,32

Dodatočne objasnené TČ

2018

43

2017

39

Rozdiel

+4

Odhalené TČ

Rozdiel

2018

80

2017

82
-2
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Zadržaný páchateľ na mieste TČ

2018

68

2017

62

Rozdiel

+6

Prehľad o nápade priestupkov a ich objasňovaní na OO PZ Rožňava za obdobie roka 2018
s porovnaním rovnakého obdobia roka 2017.

Útvar
Aktuálne údaje
Priestupky spolu

OO PZ
Rožňava
2018

1732

2017

1663

Rozdiel
Objasnenosť priestupkov v %

+69
2018

87,18

2017

88,51

Rozdiel
Priestupky proti majetku

-1,33
2018

452

2017

428

Rozdiel
Počet objasnených priestupkov proti
majetku

+24
2018

275

2017

275

Rozdiel
Objasnenosť priestupkov proti majetku v
%

0
2018

60,84

2017

64,25

Rozdiel

-3,41
59

 Policajti oddelenia služobnej kynológie dosahujú vo výkonnosti policajných psov
v rámci služobnej kynológie MV SR ale aj v zahraničí veľmi dobré výsledky. Je za
tým množstvo hodín profesionálnej práce, a to aj mimo času služby. Velení sú do
služieb v meste Rožňava v problematických časoch a do problematických miest.
Svojim dlhodobým profesionálnym pôsobením a prirodzenou autoritou sa dostali aj do
povedomia vedenia mesta. Oddelenie služobnej kynológie si na slávnostnom udeľovaní
najvyšších mestských ocenení prevzalo Cenu primátora mesta Rožňava za výnimočné
zásluhy v oblasti ochrany zdravia, života a majetku občanov.
 Prípady množiacich sa podvodov na senioroch policajtov nenechala ľahostajných. Pre
dôchodcov v našom meste dňa 20. februára 2018 pripravili preventívnu aktivitu
k celoslovenskému preventívnemu projektu zameranému na bezpečnosť seniorov
„Bezpečná jeseň života“. Prednášku vykonal referent špecialista Skupiny prevencie VO
OR PZ v Rožňave kpt. Ing. Miroslav Korintuš. Prítomných dôchodcov upozorňoval na
množiace sa podvody a boli im rozdané letáky s názvom Rady seniorom.
 Učiteľ známej strednej školy v Rožňave bol 4. júna 2018 obvinený a vzatý do väzy
z násilnej sexuálne motivovanej trestnej činnosti. V uvedenej veci začal vyšetrovateľ
odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave trestné
stíhanie. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na
4 až 10 rokov. Škandál prepukol po tom, čo sa niektoré dievčatá z Obchodnej akadémie
v Rožňave rozhodli o otrasných skúsenostiach prehovoriť.
 Priamo v Rožňave sa 11. júna na križovatke ulíc Kasárenská a Gemerská odohrala zle
vyzerajúca dopravná nehoda. Autá po zrážke skončili na chodníku v oplotení
rodinného domu, našťastie sa nikto z posádky vozidiel nezranil a odniesli si to len
plechy. Taktiež bolo šťastím, že po chodníku v tom čase nikto neprechádzal. Pri náraze
sa poškodila aj elektrická rozvodňa.
 Veľmi vážna zrážka motorky a osobného auta sa stala 19. júna 2018 na križovatke
Šafárikovej ulice v Rožňave pri pneuservise. Motocyklista bol po zrážke s ťažkými
zraneniami prevezený do nemocnice, kde nadránom ťažkým zraneniam podľahol.
 K zrážke vozidla a chodcov došlo 25. novembra v popoludňajších hodinách, kde vodič
vozidla nedal na riadne vyznačenom priechode pre chodcov prednosť chodcom (16,
17), ktorí po ňom v tom čase prechádzali, následkom čoho došlo k ich zrážke.
Našťastie obaja chodci utrpeli ľahké zranenia. Košická krajská policajná hovorkyňa
následne spresnila, že v súvislosti s nárastom počtu dopravných nehôd, ktorých
účastníkmi boli v poslednom období chodci, útvary v pôsobnosti Krajského riaditeľstva
PZ v Košiciach zvýšia dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
zvlášť v mestách a obciach, kde je zvýšená frekvencia výskytu chodcov.
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Mestská polícia
Mestská polícia v Rožňave bola založená dňa 19.12.1990 uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rožňave č. 1/1990. Činnosť Mestskej polície v Rožňave vychádza zo zákona
SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Mestská polícia je
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany
životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení
mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora. Mestská polícia
vykonáva dozor aj nad dodržiavaním zákonom vymedzených dopravných predpisov v
doprave na území mesta pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti premávky v súlade s
úpravou cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a so všeobecnou úpravou cestnej
premávky. Boli vytvorené obvody z dôvodu priblíženia Mestskej polície Rožňava priamo
k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej a miestnej znalosti a zvýšenia konkrétnej
zodpovednosti jednotlivých príslušníkov za výkon činnosti. Na základe vypracovaného
Katalógu preventívnych aktivít na rok 2018 Mestská polícia vykonávala besedy spojené
s prednáškami, praktickými ukážkami. Celkovo v tomto roku bolo vykonaných 23
preventívnych aktivít, ktoré boli obsahovo zamerané prevažne na viktimačnú prevenciu
s pôsobením v konkrétnych cieľových skupinách. Mestská polícia v roku 2018 riešila 2 422
priestupkov. K poklesu priestupkov došlo najmä v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. U priestupkoch spáchaných porušením povinností ustanovených VZN mesta bolo
však príslušníkmi mestskej polície riešených 1 225 priestupkov. V sledovanom období
mestská polícia s využitím mestského kamerového systému objasnila 256 priestupkov. Zábery
kamery boli poskytnuté v 23 prípadoch orgánom činným v trestnom konaní za účelom
odhaľovania. Mestská polícia pokračovala aj v odchyte túlavých psov. Odchytila celkovo 93
túlavých zvierat, z toho 73 zvierat bolo umiestnených do karanténnej stanice a 20 bolo
vrátených ich majiteľom. V januári mestskej polícii pribudlo nové terénne vozidlo Dacia
Duster. Nové auto im umožní vykonávať svoju prácu aj v horšie dostupnom teréne. Jedná sa
o pohon 4x4. Auto s týmto výkonom umožní hliadke mestskej polície zasahovať na
nespevnených komunikáciách a aj v sťažených poveternostných podmienkach. Mestskí
policajti sa tak budú môcť rýchlejšie dostať všade tam, kde je potrebné chrániť životy, zdravie
a majetok občanov mesta.
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Vojsko
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave
V priestoroch Výcvikového a testovacieho centra RCHBO (VTC) v Zemianskych
Kostoľanoch v druhý marcový týždeň prebiehal výcvik vyčlenenej čaty RCHBO rožňavského
práporu pre použitie v rámci 12. mechanizovanej práporovej skupiny. Hlavným cieľom bolo
precvičiť základnú a nadstavbovú úroveň zručností, zlepšiť si vedomosti a nadobudnúť
potrebn zručnosti pri výcviku s náhradnými toxickými látkami. Všetky spomínané úlohy musí
zvládnuť jednotlivec. Počínajúc chemickým prieskumom, detekciou, dekontamináciou a
následnou kontrolou. Pri tejto činnosti dohliadajú na nich skúsení inštruktori, ktorí sú hlavne
veliteľmi družstiev. Následne v nadstavbovej úrovni výcviku ide už o zladenie jednotlivého
prieskumného či dekontaminačného družstva. Chemici uskutočňujú buď peší prieskum, alebo
pomocou vozidla BRDM. S jeho pomocou robia prieskum pochodovej osi. Na danom
pracovisku chemici urobia odber vzorky, vyhodnotia ju, oznámia inštruktorovi o akú látku
ide. Následne sú na pracovisku dekontaminácie dekontaminovaní.
Historicky prvý výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh sa začal 14. mája 2018
v Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave. nastúpilo 14 vojakov
v zálohe, z toho 7 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, 4 bývalí profesionálni vojaci
a absolventi povinnej vojenskej služby. Výcvik sa uskutočnil prevažne v Centre výcviku Lešť
do 25. mája 2018. Účelom cvičenia bola príprava mladých ľudí na obranu vlasti, ako aj
precvičenie vojakov v zálohe na riešenie krízových situácií, ktoré sú prioritou armády.

Dňa 2. mája sa konal slávnostný nástup príslušníkov Práporu radiačnej chemickej
a biologickej ochrany v Rožňave k 73. výročiu Dňa víťazstva nad fašizmom a skončenia II.
svetovej vojny za prítomnosti veliteľa práporu podplukovníka Olivera Toderišku, primátora
mesta Rožňava Pavla Burdigu, plukovníka v.v. Ladislava Sládeka, jeho pobočníka
podplukovníka v.v. Jozefa Pupalu a predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
majora v.v. Milana Malčeka. Úvod slávnostného nástupu patril prečítaniu rozkaz prezidenta
Slovenskej republiky k tomuto významnému pamätnému dňu. Počas programu bol vyhlásený
aj rozkaz ministra obrany Slovenskej Republiky o udelení pamätnej medaily ministra obrany
Slovenskej Republiky II. stupňa (strieborná) plukovníkovi v.v. Ladislavovi Sládekovi,
priamemu účastníkovi II. svetovej vojny v jednotke maršala Malinovského, ktorý si ju
zároveň aj osobne prevzal. V zmysle rozkazu náčelníka Generálneho štábu OS SR bola
Práporu radiačnej chemickej a biologickej ochrany udelená plaketa pri príležitosti 25. výročia
vzniku Ozbrojených síl Slovenskej Republiky. Slávnostný okamih tohto dňa bol zároveň aj
príležitosťou pogratulovať čerstvo povýšeným vojakom práporu.

V rámci „Dňa otvorených dverí“ sa v priestoroch Vojenského útvaru 7945 v Rožňave
vykonali ukážky práce príslušníkov Policajného zboru a policajnej techniky. Školáci sa tak
mohli zoznámiť s prácou polície, jej každodennými úlohami, služobnými vozidlami,
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motocyklami dopravnej polície, so služobnými zbraňami, ktoré využívajú príslušníci pri
svojej práci. Ďalej sa prítomní mohli oboznámiť s ukážkami vojenskej techniky a techniky
používanej hasičmi. Najväčšiu radosť mali deti z ukážok policajtov z oddelenia služobnej
kynológie, ktorí predviedli cviky poslušnosti služobných psov a dynamickú ukážku zadržania
ozbrojeného páchateľa pomocou služobných psov.

V priestoroch Centra výcviku Lešť vyvrcholilo 21. júna týždňové vyvedenie a odborno
taktické cvičenie roty rožňavského práporu RCHBO, ktorá je zaradená ako multifunkčná rota
do síl rýchlej reakcie VJTF ( Very High Readiness Joint Task Forces) NATO s pohotovosťou
do 5 dní. Riadiacim zamestnania bol veliteľ práporu RCHBO podplukovník Oliver Toderiška.
Cvičenie využili na zdokonalenie a precvičenie všetkých spôsobilostí, ktoré jednotka získala
v rámci svojej certifikácie v septembri minulého roku. Teraz ich precvičili spoločne
s vyčlenenou mechanizovanou jednotkou z levického mechanizovaného práporu. Roty
predviedli spôsobilosti RCHBO. Po výbuchu delostreleckého granátu v objekte nemocnice,
ktorý obsahoval toxickú látku prieskumníci s chemickým Aligátorom vytýčili horúcu zónu
a pásmo ohrozenia. Následne peší prieskum vstúpil do objektu a podal prvotnú informáciu.
Na jej základe bola vybudovaná operačná dekontaminácia. Následne extračný tím ranených
vytriedil podľa zranení a zachránil ich zo zasiahnutej oblasti, boli dekontaminovaní
a odvezení do bezpečného prostredia.

Raketometný oddiel Rožňava
Príslušníci Raketometného oddielu Rožňava v termíne od 26.2. do 2.3. absolvovali účelový
kurz zdolávania prekážok lezeckými technikami a základný kurz ovládania primárnej zbrane
v obývaných oblastiach v priestoroch CV Lešť. Účelový kurz bol v prvej časti zameraný na
osvojenie si rôznych techník a ovládania technických pomôcok slúžiacich na zdolávanie
prekážok. Rožňavskí vojaci zároveň podstúpili aj výcvik na lezeckom trenažéri Jakub
CLIMB, kde pod odborným dohľadom inštruktora zdolávali vertikálne prekážky. V rámci
výcviku si cvičiaci precvičili spôsob vykonávania transportu raneného v simulovanom
horskom teréne pomocou lezeckej výstroje a za využitia techník viazania širokej škály
špecifických uzlov. V druhej časti kurzu cvičiaci absolvovali výcvik v streľbe z primárnej
zbrane z rôznych streleckých polôh, po fyzickej záťaži i v časovej tiesni pod profesionálnym
riadením inštruktorov. Dôraz bol kladený na taktickú a bezpečnú manipuláciu zo samopalu
vz. 58 a presnosť streľby.

V priestoroch raketometného oddielu v Rožňave sa dňa 27. marca konala súťaž o najlepšieho
delostrelca 1.mechanizovanej brigády, za riadenia veliteľa raketometného oddielu
podplukovníka Ľubomíra Bodnára. Súťaže sa zúčastnilo 33 súťažiacich z podriadených
útvarov 1. mechanizovanej brigády. Súťažiaci boli preverení zo všetkých oblastí týkajúcich sa
delostrelectva formou písomného testu. Najlepšie výsledky dosiahli:
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1. nrtm. Tomáš DEMETER (12.mpr Nitra)
2. kpt. František KOHÚT (rmo Rožňava)
3. rtm. Martina JESENÁKOVÁ (rmo Rožňava)
V utorok, 3. apríla, príslušníci raketometného oddielu v Rožňave slávnostným nástupom
potvrdili skutočnosť, že sa raketometný oddiel úspešne etabloval do štruktúry Ozbrojených síl
Slovenskej republiky ako neodmysliteľná súčasť PS OS SR. Na nástupe sa zúčastnil aj
plukovník Barančík, garant delostreleckej odbornosti. Sviatočná atmosféra bola doplnená
ťahaným delom HD 30, ktoré bolo pristavené na nástupisku. Počas nástupu sa príslušníkom
raketometného oddielu prihovoril aj plukovník Barančík, ktorý poďakoval za prácu vojakom
a poprial mnoho síl do budúcnosti.

Príslušníci raketometného oddielu sa dňa 10. júla zúčastnili aktivity pod názvom „Pirátska
knižnica“ v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave. Už samotný názov prezrádza,
že išlo o podujatie, kde boli hlavnou témou piráti a s nimi spojené aktivity. V tomto duchu
bola urobená aj celá akcia, nakoľko vojaci pripravili pre deti vo veku 8 ̶ 12 rokov stanoviská,
kde sa im hravou formou snažili priblížiť znalosti zo sebaobrany a z topografie: určovanie
svetových strán a orientácia v teréne pomocou mapy. Na záver si deti vyskúšali to, čo sa
počas dňa naučili a pomocou mapy hľadali „poklad“, ktorý pozostával z drobných odmien.

Hasičský a záchranný zbor
Dňom 1. februára 2018 bol prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom
Nejedlým vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Rožňave pplk.
Ing. Martin Kaprál. Na Okresnom
riaditeľstve HaZZ v Rožňave začal svoje
pôsobenie v decembri 2002 vo funkcii
odborný inšpektor na prevádzkovotechnickom oddelení. V marci 2007 bol
vymenovaný do funkcie vedúceho
prevádzko-technického
oddelenia
Okresného
riaditeľstva
HaZZ
v Rožňave. Slávnostné vymenovanie do
funkcie sa uskutočnilo 26. januára 2018
na Okresnom riaditeľstve HaZZ
v Rožňave.

 Hasiči a policajti zasahovali pri kurióznom prípade v mestskej časti Rožňavská Baňa.
Po príchode zistili, že osoba, ktorá sa zjavne výšok nebojí, vyliezla na 30-metrový
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komín. Na mieste zasahovala jednotka z HS Rožňava s výškovou technikou MB
Atego Metz L39, ktorá sa však z dôvodu nestabilného a ťažko prístupného terénu
nedala využiť. Boli privolaní ďalší členovia lezeckej skupiny z HS Dobšiná. Lezecká
skupina sa pripravovala na záchranu postihnutej osoby. Osoba na komíne nebola
zranená a situáciu komplikovala tým, že úplne vyliezla na sopúch komína a následne
prechádzala do vnútra komína po starých stupačkách, ktoré boli vo veľmi zlom
technickom stave. Zasahujúcim príslušníkom sa podarilo presvedčiť „horolezca“, aby
zliezol z komína dobrovoľne. Po jeho zlezení bol odovzdaný do opatery rýchlej
lekárskej pomoci.

Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľní hasiči z nášho mesta aktívne zasahujú počas lesných požiarov a prívalových
dažďov na území mesta aj okresu podľa potrieb Krajského riaditeľstva HaZZ, a to bez nároku
na honorár. Vidieť ich môžeme aj na rôznych kultúrnych podujatiach v meste, kde dohliadajú
na protipožiarnu bezpečnosť. Dňa 24. októbra 2018 si dobrovoľní hasiči na Námestí baníkov
prevzali nové vozidlo značky Mercedes, ktoré predtým slúžilo profesionálom v Rožňave.
Keďže doteraz chodili na 40 ročnej Ávii, novému autu sa hasiči veľmi tešili, pretože je novšie
a tak budú schopní rýchlejšieho výjazdu, ako to bolo v minulosti. Po menších úpravách vo
vozidle pribudla špeciálna nádrž a hadica so striekačkou.

Hasičské súťaže sa v našom okrese tešia obľube. Pripravenosť dobrovoľných hasičov sa
preveruje práve na týchto súťažiach. Na súťažiach častokrát vidieť ostré súboje o čas a azda
najpríťažlivejší známy hasičský útok.

Školstvo
Základné školy
Mesto Rožňava je zriaďovateľom 4 základných plno organizovaných základných škôl, troch
základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a jednej základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským. Základné školy poskytujú základné vzdelanie žiakom v 1. ̶ 9. ročníku.
Spojená škola J. A. Komenského, ktorej organizačné zložky sú základná škola s VJM
a stredná odborná škola s VJM zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí
v maďarskom jazyku. Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch aj v hodnotenom roku na
strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať 3 odbory: hostinský hostinská, kaderníčka a montér suchých stavieb. Tieto odbory sú trojročné, končia sa
záverečnou skúškou s výučným listom. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa
nachádzajú vo vlastných priestoroch. V Základnej škole akad. Jura Hronca je zriadená 1
špeciálna trieda pre nadaných a talentovaných žiakov – všeobecné intelektové nadanie. V ZŠ
Ulica pionierov je zriadená 1 športová trieda zameraná na basketbal dievčat a chlapcov. V ZŠ
Zlatá v školskom roku 2017/2018 bol znížený počet špeciálnych tried so športovým nadaním.
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Základná škola akad. Jura Hronca na Zakarpatskej ulici má vytvorené dobré podmienky pre
žiakov s telesným postihom – bezbariérový prístup na jednotlivé poschodia školy. Súčasťou
škôl sú športové areály s atletickou dráhou. V roku 2018 pracovalo v základných školách
179,5 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho
138,15 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 40,5 nepedagogických zamestnancov.
Počet fyzických osôb v priemere 185, z toho 147 žien a prepočítaný počet zamestnancov k
poslednému dňu štvrťroka 181,53. Počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu
žiakov a na žiadnej škole neevidujeme v sledovanom období prezamestnanosť.

Prehľad počtu žiakov a tried
Celkový počet žiakov v školskom roku 2017/2018 vzrástol o 23 a v školskom roku 2018/2019
o 73 žiakov oproti školskému roku 2016/2017. Počet tried poklesol o 1 t.j. z 93 na 92 a v
školskom roku 2018/2019 stúpol o 2 triedy pri celkovej naplnenosti tried niečo cez 21 žiakov
na jednu triedu.
Materské školy
Materské školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporujú
osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej,
estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu
a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život
v spoločnosti. V roku 2018 bol štatisticky vykázaný priemerný počet detí 549. v uvedenom
roku pracovalo v materských školách 79,72 (priemerný evidenčný počet zamestnancov)
prepočítaný počet, z toho 61,63 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických
osôb v priemere 82,65 z toho 79,5 žien.

Základná umelecká škola
Základná umelecká škola sídli na Ul. Akademika Hronca 3490/9B v Rožňave a vykonáva
výchovno-vzdelávciu činnosť vo svojich priestoroch, alebo priamo v niektorých základných
školách. ZUŠ je školou, ktorá má prevádzku v popoludňajších hodinách a nie je súčasťou
povinnej školskej dochádzky. Škola dosahuje dobré výsledky nielen v rámci samotnej
edukácie. Výsledky žiakov sa odzrkadľujú v úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na
stredné školy a v úspešnej reprezentácii školy na rôznych podujatiach a súťažiach.
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Vedúci zamestnanci školy
Funkcia

Meno a priezvisko

Riaditeľka

Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art

Zástupca rady školy

Mária Mirušová, DiS. art.

Predmetové komisie:
Názov

Vedúci

dychové nástroje

Silvia Mikulová, DiS. art.

sláčikové nástroje

Mgr. Ondrej Šmiják, DiS. art.

gitara, bicie nástroje

Mgr. Alexander Kovtun

odbory:
výtvarný

tanečný,

literárno-dramatický, Mgr. Astrida Kissová

spev

Helena Pál Balážová, DiS. art.

hra na klavíri

Alžbeta Slivová, DiS. art.

hudobná náuka

Mgr. Jana Tomášiková, DiS. art.

akordeón, keyboard

Michaela Kovácsová, DiS. art.

Školské aktivity, podujatia
Materská škola na Ulici Ernesta Rótha v Rožňave privítala hneď v druhý jarný deň vo svojich
priestoroch na prehliadke prednesu poézie a prózy deti – reprezentantov materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podujatie sa uskutočnilo v rámci školských podujatí
Mesiaca knihy i pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského, rodáka z nášho
okresu a zberateľa ľudovej slovesnosti.

Žiakom a učiteľom na Základnej škole Zlatá 2 v Rožňave
záleží na svojom zdraví a aktívne chcú bojovať proti
obezite. Zapojili sa už druhý ročník do projektu „Viem, čo
zjem“. Účelom projektu bolo získať cenné vedomosti
zdravého stravovania, správnom spôsobe konzumácie
a oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.
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Na Základnej škole Pionierov 1 v Rožňave bol realizovaný celoslovenský preventívny projekt
Policajného zboru pod názvom „Detská policajná akadémia“. Tento preventívny projekt je
nástrojom na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiaducich spoločenských
aktivít detí.

Testovanie 9, známe ako Monitor, absolvovali tisíce slovenských žiakov. Toto celoslovenské
testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutočnilo na 1 444 základných školách.
Testy písalo spolu 36 448 žiakov, z toho 48 % dievčat a 52 % chlapcov. Žiaci boli testovaní
Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, a to z matematiky, národného jazyka
a literatúry. V okrese Rožňava dosiahli žiaci výsledky významne horšie ako národný priemer.
Celkov 345 našich žiakov z 18 škôl dosiahlo v teste z matematiky priemernú úspešnosť 38,2
% a zo všetkých okresov je na predposlednom mieste. Test zo slovenského jazyka a literatúry
absolvovalo 267 žiakov z 13 škôl a mali priemernú úspešnosť 50,7 %, taktiež sme sa
umiestnili na predposlednom mieste.

Základná škola akad. Jura Hronca privítala v dňoch 17. – 19. mája 2018 hostí z krajín V4.
Škola je už dlhodobo zapojená do partnerského projektu, v rámci ktorého sa pedagógovia
a žiaci stretávajú každý rok v inej krajine. Na každom stretnutí nadväzujú deti priateľstvá
s rovesníkmi z iných krajín a v neposlednom rade spoznávajú mestá, v ktorom sa stretnutia
konajú. Prínosom projektu je aj výmena informácií a skúseností pedagógov jednotlivých
krajín.

Spoločný koncert hudobníkov zo štátov Vyšehradskej štvorky sa uskutočnil 23. marca 2018 v
Budapešti v kultúrnom centre Kőrosi Csoma Sándor. Cieľom podujatia bolo spoločné
muzicírovanie českých, poľských, maďarských a slovenských pedagógov a ich žiakov.
Hlavnou ideou koncertu bolo podporovanie spoločnej budúcnosti dorastajúcej
stredoeurópskej generácie. Slovensko s veľkým úspechom reprezentovala rožňavská
Základná umelecká škola.

V dňoch 21. ̶ 23. marca 2018 sa konal v Prahe 24. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Za
účasti cvičných firiem zo 7 štátov (Belgicko, Česká republika, Slovenská republika, Rakúsko,
Rumunsko, Španielsko a Taliansko). Z Obchodnej akadémii v Rožňave sa zúčastnili na
veľtrhu dve cvičné firmy – firma Rio Dolce – výroba čokolády a predaj cukrárenských
výrobkov na priamu konzumáciu a firma Ovečka Anička – výroba mliečnych produktov,
predaj čajov, výroba a predaj remeselníckych produktov, organizovanie kultúrnych a iných
podujatí a poskytovanie obslužných služieb. Desať rožňavských žiakov súťažilo s ostatnými
firmami v 6 kategóriách v oblasti obchodovania, marketingu, vystupovania a prezentácie
svojich výrobkov. V kategórii Najlepší stánok sa firma Rio Dolce umiestnila na 1. mieste
a cvičná firma Ovečka Anička na 6. mieste z 59 zahraničných cvičných firiem. V kategórii
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Najlepšia prezentácia sa firma Rio Dolce umiestnila tiež na 1. mieste a Ovečka Anička na 3.
mieste. V disciplíne „90 sekúnd vo výťahu“ sa cvičná firma Rio Dolce umiestnila na
a v kategórii Najlepší katalóg sa obe naše cvičné firmy umiestnili na 6. mieste. V kategórii
Najlepšia firma veľtrhu sa firma Rio Dolce umiestnila na 4. mieste a Ovečka Anička na 10.
mieste.

Kaleidoskop udalostí / kultúrne a spoločenské podujatia
Na prelome rokov 2018/2019 mesto Rožňava pripravilo pre svojich občanov slávnostný
ohňostroj na Námestí baníkov, ktorým Rožňavčania privítali Nový rok. Na strážnej veži bol
premietaný film, v ktorom boli premietnuté najzaujímavejšie udalosti uplynulého roka.

január:
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave aj v roku 2018 pokračovalo v projekte „U nás taká
obyčaj“, ktorý je zameraný na prezentáciu tradičnej kultúry horného Gemera. Dňa 31. januára
v Dome tradičnej kultúry Gemera mohli prítomní v podaní folklórnej skupiny Bystränky
vidieť, čo všetko sa odohrávalo v minulosti na fašiangových páračkách v Rožňavskom
Bystrom.

február:
Začiatkom februára sa v Galérii Baníckeho múzea uskutočnil metodický deň regionálnej
výchovy pre učiteľov prvého stupňa ZŠ Ul. pionierov 1 v Rožňave. Pre pedagógov pripravili
špeciálny program, ktorý sa viazal jednak na banícke tradície mesta, ako aj na tradície
gemerského vidieckeho života.

Gemerské osvetové stredisko zorganizovalo 28. februára stretnutie s ľudovými zvykmi
a zaujímavými remeslami, ktoré sa v Gemeri zachovali. Počas sviatkov sa ľudia pripravovali
na jeden z najdôležitejších sviatkov roku – Veľkú noc. Ale aj v pôstnom období boli práce,
ktoré sa museli dokončiť do jari, pretože potom nastupovala práca na poliach. Na tomto
pôstnom folklórnom stretnutí sa predstavil folklórny súbor Dubina. Je to jedna veľká
kreatívna rodina priaznivcov ľudovej kultúry, pretože viacerí jeho členovia okrem spevu
a tanca ovládajú aj tradičné remeslá. Dokážu vyrobiť hudobné nástroje a aj na nich zahrať,
dokonca vedia zhotoviť krásne vyšívané kožúšky, ručne vystrúhať šindle...
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marec:
MDŽ – 8. marec sa nesie v duchu osláv a úcty
mesto Rožňava v Spoločenskej sále MsÚ kultúrne
popoludnie s darčekmi, kvietkami, občerstvením
a zábavou. Primátor mesta Pavol Burdiga sa
prítomným ženám poďakoval za ich obetavosť,
láskavosť a ochotu pomôcť kedykoľvek
a komukoľvek. Poprial im v mene svojom ale aj
všetkých mužov predovšetkým pevné zdravie,
šťastie, lásku a pohodu, aby ich dni boli plné slnka
a aby ich porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.

Od 15. – 11. marca 2018 sa uskutočnil v poradí už 19. ročník celoslovenského podujatia
s názvom Týždeň slovenských knižníc. Toto podujatie už tradične vyhlasuje Slovenská
asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Devätnásty ročník s mottom
„Knižnice pre všetkých“ ostal verný dlhoročnej myšlienke – pozitívne zviditeľňovať knižnice
v spoločnosti. V rámci tohto týždňa prebiehala v knižnici aj výstava úseku regionálnej
literatúry – Homér z Gemera.

Dátum 28. marec je historicky významným dňom. V tento deň sa narodil pedagóg Ján Ámos
Komenský (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670), učiteľ národov. Na jeho počesť a spomienku sa tento
deň oslavuje ako Deň učiteľov. Keďže vedenie mesta Rožňava si vysoko váži prácu
pedagógov, primátor mesta Pavol Burdiga pozval zástupcov škôl a školských zariadení na
území mesta do historickej budovy radnice, kde boli prítomným pedagógom odovzdané
ďakovné listy a ruža, symbol mesta. Slávnostné posedenie spríjemnili deti z folklórneho
súboru Haviarik pod vedením Ing. Ivana Nemčoka, ktoré v krojoch zaspievali krásne ľudové
piesne.

apríl
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave dňa 14. apríla organizovalo 22. ročník krajského
kola celoštátnej postupovej súťaže Cinema. Išlo o prehliadku amatérskej filmovej tvorby
autorov z Košického kraja. Realizáciou súťaže vytvárajú priestor na rozvíjanie záujmov,
umeleckej tvorivosti, nadania a technických schopností v oblasti amatérskej filmovej tvorby.
Stredisko už po desiatykrát udeľovalo najúspešnejším tvorcom zlaté sošky gemerského
Oskara. Tentokrát „Goskary“ putovali dva do Košíc a jeden do Popradu.

70

Športová hala v Rožňave bola úplne naplnená fanúšikmi škótskej skupiny Nazareth, ktorá sa
vydala na svetové turné pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku. Tri zastávky v rámci turné
malo aj na Slovensku, okrem Dunajskej Stredy, Nových Zámkov aj v Rožňave. Špeciálnym
hosťom večera bola známa skupina z Maďarska – Republic.

Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Aj mesto Rožňava svoj máj
postavilo na Námestí baníkov dňa 30. 4. 2018 počas spevu, tancov a veselej hudby. Členovia
folklórnej skupiny Dubina a Haviar po odsúhlasení „gazdu“ - primátora mesta Pavla Burdigu
spoločnými silami pred radnicu postavilo 12 metrov vysokú vyzdobenú brezu – symbol mája.

máj
V areáli Zážitkového centra Sentinel Baníckeho múzea 2. mája otvorili novú Expozíciu
baníctva a hutníctva Gemera. Okrem exponátov, akými sú napr. ručné pracovné nástroje, či
výstava minerálov, obsahuje aj interaktívne a audiovizuálne prvky. Expozícia Baníckeho
múzea bola z dôvodu rekonštrukcie zatvorená od 1. 11. 2014. Investorom projektu bol
Košický samosprávny kraj, ktorý získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho
operačného programu z prioritnej osi 3, ktorá bola zacielená na posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov. Rekonštrukcia viac než 100ročnej budovy stála 216 000 eur.

Banícke múzeum sa zapojilo aj do celosvetovo organizovaného podujatia Noc múzeí a galérií.
Podujatie začalo 18. mája s celodenným podujatím Andrássyho deň III. Taktiež pre
prítomných návštevníkov bola pripravená v areáli Zážitkového centra Sentinel bohatá ponuka
aktivít na tému doprava, prostredníctvom ktorých sa mali možnosť dozvedieť viac o doprave
a vozidlách doby minulej.

Mestské divadlo ACTORES malo svoju premiéru predstavenia pod názvom 39 stupňov 19.
októbra 2014 a 29. mája 2018 odohralo svoju stú reprízu, a to hlavne z dôvodu veľkého
záujmu divákov a priaznivcov tohto predstavenia. Tento broadwayský hit bol aj ocenený
cenou Laurenca Oliviera a Tony Awards. Hra je zvláštna tým, že sa v nej vyskytuje 30 postáv
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a len 4 herci. V hre sa objavili Róbert Kobezda, Attila Bocsárszky, Patrícia Stehlová
a Samuel Borsík. Predstavenie odohrali po celom Slovensku, na festivaloch v Českej
republike ale i v Srbsku.

jún

Tohtoročné Rožňavské kultúrne leto v našom meste
zahájilo niekoľko týždňovú šnúru podujatí v srdci
mesta divadelné predstavenie pre najmenších. Cieľom
kultúrneho leta je pritiahnuť občanov mesta, aby svoj
voľný čas trávili s deťmi na čerstvom vzduchu pri
rôznych kultúrnych alebo športových podujatiach.
Program bol pripravený pre každú vekovú kategóriu
a v prvom rade bol daný priestor domácim umelcom,
súborom, ľuďom a inštitúciám pôsobiacich na území mesta. Námestie baníkov tak ožilo
každú nedeľu popoludní. Rožňavské kultúrne leto otvoril dňa 27. júna primátor mesta
a zavŕšilo sa 2. septembra vystúpením našej superstáristky Karmen, čo prilákalo do centra
mesta davy ľudí.
23. júna otvorilo svoje brány rožňavské kúpalisko. Napriek nepriaznivému počasiu kúpalisko
malo v mesiaci jún 138 návštevníkov, v júli 7 965 a v auguste to bolo 11 724 ľudí. Za celú
sezónu navštívilo kúpalisko 19 827 ľudí.

Námestie baníkov v Rožňave dňa 8. júna 2018 ožilo netradičnou súťažou a hlavne
vynikajúcou vôňou gulášu. Študentský parlament v spolupráci s mestom Rožňava a strednými
školami na území mesta zorganizoval akciu pod
názvom „Súťaž vo varení gulášu stredných škôl“.
Súťaže sa zúčastnili štyri školy a ponúkali svoje
gulášové špeciality s tým, aby ich kuchárske
umenie ohodnotili samotní občania. Okrem
klasického gulášu prítomní mohli degustovať aj
tzv. „babgulyas“ alebo aj kurací guláš. Víťazom
uvareného „naj“ gulášu sa stala Spojená škola
Komenského 5 v Rožňave.

Radosť a úsmev na tvári dokáže vyčariť aj obyčajné objatie. Medzinárodný deň objatí bol už
v poradí 7. ročník a v Rožňave sa takáto akcia konala po štvrtýkrát. Objatia rozdávalo 32
dobrovoľníkov v tričkách Hug Day a s tabuľkami Objatie zdarma. Dobrovoľníci okrem
rozdávania objatí na námestí navštívili aj školy, škôlky, jasle, regionálny úrad verejného
zdravotníctva aj domov sociálnych služieb. Spolu rozdali krásnych 5 181 objatí.
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Dátum 28. 6. 2018 je veľmi zaujímavý a pre p. Annu Jankóovú
veľmi dôležitý, pretože v tento deň sa dožila krásnych 99 rokov
a zároveň je najstaršou občiankou mesta Rožňava. Primátor mesta
Pavol Burdiga jubilantku dňa 29. 6. 2018 osobne navštívil
v zariadení Subsídium, kde vzácnej jubilantke odovzdal kyticu
voňavých kvetov, pamätný list a darčekový kôš. Pani Jankóová
s vďačným úsmevom a žiarivými očkami poďakovala za dary
a návštevu, ktoré jej urobili veľkú radosť.

júl
Poriadna zábava okorenená ohňovou i svetelnou šou, ohňostrojom ako i GoGo tanečnicami sa
zrealizovala 13. júla pod holým nebom v areáli futbalového štadióna v našom meste. Išlo už
o 8. ročník Summer Sensation Open Air Rožňava. Akcie sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí.

Dňa 26. júla sa v priestoroch Galérie Baníckeho múzea uskutočnila vernisáž výstavy
miestneho fotoklubu PIX-XL Rožňava s názvom Rožňava vo výtvarnej fotografii. Výstava
ponúkla netradičný pohľad na Rožňavu cez približne 50 fotografií od 9 autorov ale nasnímané
sú tak, aby prinútili diváka zamyslieť sa, odkiaľ alebo ako boli nafotené.

august
Banícke múzeum v Rožňave zorganizovalo dňa 21. augusta spomienkový deň s názvom
August 1968, ktorý začal premietaním uchovaného videodokumentu „Rožňava 21. augusta
1968“. Riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič prítomným ukázal niektoré miesta Rožňavy
späté s udalosťami 1968, na ktorých je možné ešte aj dnes badať viditeľné stopy. Na záver
zapálili sviečky pri pamätníku Štefana Ciberaja na jeho pamiatku a pamiatku všetkých obetí
týchto udalostí.

Na futbalovom štadióne v Rožňave sa dňa 24. augusta konal Celoslovenský rómsky festival
SAM ROMA SAM.

OZ Gotická cesta v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR pripravila III. ročník odbornej
konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom "Najnovšie poznatky z výskumov
stredovekých pamiatok na Gotickej ceste“ v historickej budove radnice. Prvý deň prebehli
prezentácie reštaurátorov, pamiatkarov a historikov. Cieľom tejto konferencie bolo
sprístupnenie aktuálnych odborných poznatkov z výskumov pamiatok širokej verejnosti.
73

Druhý deň navštívili najvýznamnejšie malohontské stredoveké kostolíky. Podujatie uzatvorili
diskusným večerom s koncertom v bývalom františkánskom kláštore.

september

V dňoch 13. – 15. 9. 2018 sa konali Dni mesta a Rožňavský jarmok 2018. Jarmočníci
predávali a podávali z najlepšieho to najlepšie a o fantastickú náladu sa postarali amatérske
ale aj profesionálne hudobné a tanečné skupiny nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Svoje
kultúrne vystúpenia mali aj žiaci základných škôl pôsobiacich na území mesta. Program bol
navrhnutý a prezentovaný pre širokú škálu divákov nielen vekovej kategórie, ale aj
národnostnej. Oslavy Dni mesta Rožňava spojené s tradičným Rožňavským jarmokom
ponúkli aj tohto roku návštevníkom okrem možnosti nákupov a bohatého kultúrneho
programu aj sprievodné podujatia. V rámci týchto osláv sa konalo okrem iného aj stretnutie
s bývalými Rožňavčanmi, ktorí i keď roky nebývajú v našom meste, srdcom Rožňavčanmi
stále sú.

Mestské divadlo ACTORES otvorilo predstavením Don Juan jubilejnú 25. sezónu. O výpravu
a réžiu sa postarala Tatiana Masníková. Do hry boli zakomponované aj niektoré nové scény.
Myšlienka obnoviť toto predstavenie prišla od samotných divákov. Že to naozaj bola dobrá
myšlienka sa preukázalo aj úplne vypredanými miestami.

V Rožňave zaznelo 29. septembra po prvýkrát veľkolepé Mozartovo Requiem. V Rožňave
takéto dielo v plnom rozsahu a naštudovaní ešte nebolo inscenované. Predstavilo sa viac ako
70 účinkujúcich – orchester, spevácky zbor a sólisti Štátnej opery z Banskej Bystrice. Vďaka
akustike klasicistického evanjelického kostola bol tento výnimočný koncert nezabudnuteľným
zážitkom. Koncert zorganizovalo OZ ALENKA a malo benefičný charakter.
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október
Mesto Rožňava si svojich dôchodcov vysoko váži, s úctou
a vďačnosťou hľadí na ich šediny, ktoré skrývajú dlhoročné
skúsenosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách.
Keďže október je ale mesiacom úcty k starším, zamestnanci
odboru školstva, kultúry, mládeže a športu dňa 23. 10. 2018
pripravili pre dôchodcov kultúrno spoločenské posedenie
s bohatým kultúrnym programom.

Dňa 10. 10. 2018 Subsídium v spolupráci s mestom Rožňava pripravili pre klientov zariadenia
kultúrno spoločenské posedenie. Kultúrny program bol bohatý a zábava veselá. Primátor
mesta Pavol Burdiga odovzdal riaditeľke zariadenia veľký kvetinový kôš a poďakoval za
vynikajúcu spoluprácu. Poprial všetkým prítomným jeseň plnú zdravia, šťastia a pokoja.

november
Kvapka krvi. Zdá sa bezvýznamná pre bežného
človeka, veď koľkokrát o tú kvapku prídeme a ani to
nezaregistrujeme. Avšak z kvapiek sa skladá more
a na to more je potrebné kvantum dobrovoľných
darcov, aby mohli svojím nezištným darom mnohokrát
zachrániť ľudský život. Tisíce ľudí sú preto vďační
darcom, ľuďom, ktorých možno nikdy nestretnú
a zostávajú v anonymite. Nie však v meste Rožňava.
Obetavosť, ľudskosť a solidarita bola dôvodom
stretnutia dňa 15. novembra 2018 v priestoroch radnice, a to oceňovaním týchto hrdinov,
bezpríspevkových darcov krvi. Oceňovanie darcov prebiehalo za účasti primátora mesta Pavla
Burdigu, predsedníčky Slovenského červeného kríža územného spolku Rožňava MUDr.
Kataríny Kopeckej PhD., riaditeľa Červeného kríža územného spolku Rožňava Norberta
Smolku, primárky Hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP Sv. Barbory v Rožňave
MUDr. Jarmily Balušíkovej, prednostu obvodného úradu v Rožňave Ing. Jána Babiča,
starostov obcí a prítomných hostí.

Benefičný koncert Charitánia 2018 sa konal v divadelnej sále mestského divadla 22.
novembra. Už po 22-krát sa sála zaplnila zdravotne znevýhodnenými deťmi, mládežou, ich
pedagógmi, rodičmi a hosťami z nášho regiónu. Celé benefičné podujatie moderoval Stanislav
Székely. O tom že, Charitánia získava stále na popularite, svedčí aj záujem regionálnych
donátorov, ktorí podporili tohtoročné podujatie.
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Slávnosti
zvykov
a obyčají
Gemera
a Malohontu po 24-krát organizovalo Gemerské
osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci
s mestom Rožňava. Podujatie Rok na Gemeri
organizátori
ukončili
famóznym
galaprogramom pod názvom Čo starí pamätajú,
mladí zachovajú v divadelnej sále OKC
v Rožňave. S pestrým pásmom gemerských
zvykov a obyčají sa predstavili rôzne folklórne
skupiny z Gemera. Keďže v tomto roku sme si
pripomenuli 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a zároveň aj 100. výročie vzniku ČSR,
dramaturgia tohtoročného programu bola postavená inak. Tieto významné udalosti boli
hlavným podnetom, na základe ktorého sa GOS rozhodlo festival modifikovať
a prostredníctvom tradovaných a regionálnych zvykov a obyčají priblížiť dobu, ktorá sa
zachovala v spomienkach generácie našich starých a prastarých rodičov.

Pomoc a podpora seniorom je jednou z mét
mesta Rožňava a Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Rožňave, a preto
zorganizovali už 3. ročník Rožňavského
veľtrhu pre seniorov v spoločenskej sále
MsÚ v Rožňave. Cieľovou skupinou tohto
podujatia boli seniori v okrese Rožňava.
V programe podujatia boli pripravené
informačné bloky o potrebách seniorov
a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia. Počas
podujatia vo vestibule prebiehali taktiež sprievodné aktivity zamerané na zdravie,
uspokojovanie sociálnych a spirituálnych potrieb, pomoc v chorobe, bezpečnosť, kultúru
a krásu. Odborníci seniorom prednášali na rôzne témy (inkontinencia, terénna opatrovateľská
služba, doplnkové zdravotnícke potreby, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia...).
V rámci všetkých prednesených tém a tiež aj v oblasti bezpečnosti seniorov mali účastníci
veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej konzultácie a poradenstva, čo seniori veľmi privítali.
Dokonca prítomní mali možnosť v rámci akcie si dať odmerať krvný tlak, pulz, hmotnosť,
telesné tuky, cukor v krvi, taktiež mohli využiť služby ako napr. strihanie vlasov či úpravy
účesu alebo masáž šije a horných končatín. Veľtrh pre seniorov mal u prítomných veľmi
pozitívny ohlas, pretože získali užitočné rady a informácie, a podľa potreby sa odborníci
mohli každému venovať individuálne.
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december
Duch Vianoc už zavládol aj v Rožňave. V centre nášho mesta a v jeho širšom okolí sme sa
mohli pokochať novou, krásnou vianočnou výzdobou. Rožňavčania sa mohli potešiť krásne
vyzdobeným vianočným stromčekom, anjelom životnej veľkosti či svetelnými prvkami.
Svetelná fontána dotvorila čaro v baníckom orloji pri bývalom Komunálnom dome služieb.
Vianočnú výzdobu rozsvietili 2. decembra, teda od prvej adventnej nedele.

S veľkým očakávaním dňa 6. 12. 2018 detičky vyčkávali Mikuláša so svojim rozprávkovým
sprievodom v rožňavských škôlkach. Nezabudol
prísť pozdraviť aj novozvoleného primátora
Michala Domika a zamestnancov úradu a po dlhej
púti sa vrátil v podvečerných hodinách na Námestie
baníkov do Rožňavy. Herci z Mestského divadla
Actores svojim programom pod názvom Vianočný
expres vytvorili pre prítomných atmosféru
rozprávkovej ríše. Dlho očakávaný Mikuláš deti
nesklamal a so svojim príchodom rozžiaril všetkým
očká a vyčaril úsmev na tváričkách. Za veľkého potlesku Mikuláš rozsvietil na námestí
vianočný stromček a spoločne si všetci zaspievali tradičnú Tichú noc...

13. decembra sa v evanjelickej cirkvi ausburského vyznania na
Slovensku v Rožňave konal Adventný koncert 2018. Rozozneli sa
tóny diel európskych a svetových skladateľov v podaní detských
a študentských speváckych zborov. V spolupráci s mestom hlavná
organizátorka Mgr. Eva Kardošová tak zorganizovala pre
prítomných dominantné podujatie najkrajšieho sviatku roka.

Adventný december je jedným z najkrajších mesiacov v roku, kedy prevláda slávnostná
nálada, spev kolied, stôl prestretý sviatočnými a tradičnými jedlami a vysvietený vianočný
stromček, pod ktorým sú na Štedrý deň pre najbližších pripravené vianočné darčeky. Na tento
deň sa teší azda každý človek na zemi. Nie každý
však má to šťastie vianočné sviatky tráviť so svojimi
najbližšími, dokonca ani vo vlastnom príbytku.
Medzi nami sú žiaľ aj ľudia, ktorí nejakým
spôsobom o ten svoj domov prišli, a tak mesto
Rožňava
v spolupráci
s Diecéznou
charitou
v Rožňave pripravili dňa 19. 12. 2018 pre ľudí bez
domova vianočné posedenie v historickej budove
radnice. Na konci posedenia rozdávali primátor mesta darčeky pre deti aj dospelých. Deti
dostali darček navyše, a to novučičké teplé vetrovky, ktoré zakúpil primátor mesta Michal
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Domik z vlastných finančných prostriedkov. Niekedy stačí tak málo, aby sme urobili niekoho
šťastným...a toto je méta mesta Rožňava pomáhať a vážiť si každého človeka – v tom je to
veľké tajomstvo a bohatstvo života.

Šport / športové podujatia
Január
K tradičnému podujatiu prvých dní nového roka patrí Novoročný výstup na Volovec. Svoju
históriu začal písať 6. januára 1979, v tomto roku tak oslávil okrúhlu štyridsiatku.
Február
Začiatok februára patrí už viacero rokov úspešnej Dobšinskej zime. O presnom termíne
zvyčajne však rozhoduje často aj počasie. V tomto roku sa konala hneď prvý februárový
víkend. Na štart sa postavilo 79 posádok a do cieľa došlo v náročných podmienkach 57 áut.
Medzi množstvo rely jazdcov sa trochu nečakaným víťazom stal Štefan Rosina, ktorého
poznáme skôr z pretekania na okruhoch. Víťazom MRC sa stala posádka Matej Bartošík a Ján
Pecník (Subaru Impreza). Víťazom Pohára organizátorov sa stal talentovaný Dennis Zeťák
z Rožňavy (Opel Corsa). Konal sa už 16. ročník.
Finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní zdravotne znevýhodnených v kanadskom
Kimberley druhý februárový týždeň prinieslo zrakovo znevýhodnenej Henriete Farkašovej
z Rožňavy ďalší triumf. Spolu s navádzačkou N. Šubrtovou sa tešili z tretieho Veľkého
Glóbusu za celkové víťazstvo. Okrem toho pridali aj tri Malé glóbusy v slalome, obrovskom
slalome a zjazde. Rodáčka z Rožňavy tak znova potvrdila, že patrí medzi svetovú špičku.
Prvým podujatím pre silových trojbojárov v novom roku boli majstrovstvá Slovenska v
mŕtvom ťahu v Sečovciach. Konali sa posledný februárový víkend. Jozef Völgyák z Rožňavy
štartoval v kategórii RAW (bez vybavenia) vo vekovej kategórii M65-69 vo váhe do 90 kg.
Zvládol 180 kg, čo okrem víťazstva znamenalo aj nový slovenský rekord. Ďalej na
šampionáte pretekali V. Balázs (Reneral – Völgyák Rožňava, RAW, dorast T18-19 do 100 kg,
výkon 230 kg, 2. miesto), M. Pástor (Herkules Rožňava, RAW, open do 90 kg, výkon 255 kg,
4. miesto), M. Lipták (Calisto Dobšiná, RAW, open do 120 kg, výkon 300 kg, 2. miesto).
Marec
V marci štartovala lyžiarka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou už na
svojej tretej paralympiáde. Svoju úlohu favoritiek potvrdili viac než úspešne. Z piatich
disciplín, v ktorých pretekali, získali štyri zlaté medaile (zjazd, super G, obrovský slalom,
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superkombinácia) a jednu striebornú (slalom). Stali sa tak najúspešnejšími športovcami celej
paralympiády v Kórey.
V polovici marca sa mala rozbehnúť pre treťoligovú Rožňavu a štvrtoligové Krh. Podhradie
jarná časť futbalových súťaží. Vzhľadom na počasie a podmienky na ihriskách sa však pre
nich súťaž začala až posledný marcový víkend. Rovnako v tomto termíne sa začala aj krajské
mládežnícke súťaže a okresná 6. liga.
Rožňavskí futbalisti mali za sebou kvalitnú zimnú prípravu, v ktorej odohrali viacero
prípravných zápasov. V tíme nastali zmeny, keď ho opustili štyria hráči základnej zostavy.
Apríl
V Galérii Baníckeho múzea mala 5. apríla vernisáž výstava o dejinách športu v Rožňave s
názvom Rožňava Do toho! Venovala sa obdobiu od roku 1913 do roku 1989. Tím tvorcov
okolo J. Králika pripravil okrem samotnej výstavy aj sériu sprievodných podujatí. Boli to
okrem iných aj besedy, na ktorých sa tvorcovia podelili so svojimi spomienkami. Medzi
sprievodné podujatia zaradili organizátori aj vyhlásenie výsledkov ankety Najúspešnejší
športovec Gemera.

Na zimných paralympijských hrách
v Pjončangu v roku 2018 zožala
mimoriadny úspech naša Rožňavčanka
Henrieta Farkašová spolu s navádzačkou
Natáliou Šubrtovou. Výprava našich
paralympionikov sa vrátila z hier zimnej
olympiády
s jedenástimi
medailami,
pričom šesť z nich bolo zo zlatého kovu,
k nim pridali štyri strieborné a jednu
bronzovú. Medaile získali v alpskom lyžovaní v súťaži zrakovo znevýhodnených. Stali sa tak
najväčšími hviezdami zimných paralympijských hier. Farkašová sa tak dostala aj do prvej
desiatky najlepších športovcov Slovenska, vôbec ako prvý paralympionik v histórii ankety
Klubu športových redaktorov. Úspešnú rodáčku s navádzačkou Rožňavčania privítali doma 6.
apríla na Námestí baníkov. Námestie bolo zaplnené stovkami dospelých i detí. Nechýbali ani
transparenty, ktoré si deti pripravili. Športové hviezdy na námestie dorazili v historickom
kabriolete za veľkého potlesku prítomných.
Ziskom druhého miesta v 1. lige Východ sa skončila sezóna pre stolné tenistky Geológa
Rožňava.
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V Liptovskom Mikuláši sa konali majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke vo federáciách
WUAP a GPC. Na súťaži sa predstavili viacero pretekárov z rožňavského okresu. V kategórii
RAW (bez dresu) sa to bola T. Krajcová. Vo váhe do 82,5 kg vo vekovej kategórii T18-19
získala za výkon 60 kg 1. miesto. Š. Sokoly vo váhe do 100 kg M40-44 získal za výkon 182,5
kg 1. miesto. Prvým miestom sa prezentoval aj J. Völgyák. Vo váhe do 90 kg M65-69 zvládol
135 kg. V kategórii EQ (s vybavením) pridali ďalšie medaile, O. Hudák (do 125 kg, M40-44,
tlak 310 kg, čo je nový slovenský rekord), S. Kučerák (do 75 kg, M50-54, tlak 130 kg, 1.
miesto), A. Csupori (do 100 kg, M60-64, tlak 185 kg, 1. miesto), J. Völgyák (do 90 kg, M6569, tlak 155 kg, 1. miesto). V absolútnom hodnotení Masters (na McCulloughove body)
zvíťazil O. Hudák, druhý skončil J. Völgyák a tretí bol A. Csupori.
V 5. lige Košicko-gemerskej prišlo ObFZ Rožňava aj o posledného účastníka. Futbalisti FK
Gemerská Hôrka totiž po ťahajúcich sa problémoch odstúpili zo súťaže.
Máj
Oba sviatočné májové dni sa dohrávali futbalové zápasy preložené z marca. Rožňava (3. liga)
i Krh. Podhradie (4. liga) tak mali nabitý mesiac, v rámci ktorého hrali cez víkend i cez
týždeň. Odohrali sa tiež zápasy premiérové ročníka o Pohár predsedu ObFZ Rožňava.
Predposledný májový týždeň sa uskutočnil ďalší ročník Gemerských športových hier pre
žiakov základných škôl.
Ostatnú májovú sobotu vyvrcholila jarná časť série turnajov TA3GEM štvrtým podujatím v
Gemerskej Polome. Mužstvá prípraviek teda okrem toho, že odohrali zápasy, dozvedeli sa aj
celkové hodnotenie po jarnej časti. Víťazom sa stali Revúcke Sršne, pred MFK Revúca.
Tretie miesto patrí chlapcom z Bemifo Rožňava. TA3GEM sú turnaje prípraviek, ktorých sa
zúčastňujú Revúcke Sršne, MFK Revúca, Gemerská Poloma, Bemifo Rožňava, FAM Poprad
a FK Svit – Lučivná. Hrá sa systémom každý s každým, štyri turnaje na jar a štyri na jeseň.

Jún
Tretí júnový víkend vyvrcholili aj súťaže vo futbalových súťažiach riadených VsFZ a ObFZ
Rožňava. MFK Rožňava v Tipos 3. lige Východ, kam sa vrátila po devätnástich rokoch
skončila na ôsmom mieste. Nadmieru úspešne sa darilo dorasteneckým mužstvám z okresu
Rožňava v 3. lige Košicko-gemerskej skupiny. MFK Rožňava získala prvé miesto a jej
dorastenci tak postúpili do 2. dorasteneckej ligy. Ako perličku môžno uviesť, že dorastencom
MFK Rožňava odovzdal pohár pre víťaza súťaže zástupca VsFZ v prestávke zápasu 3. ligy
30. kola medzi Rožňavou a Giraltovcami. No z pohára sa tešili aj futbalisti áčka. Akurát, že za
víťazstvo v 4. lige Juh ho dostali s ročným oneskorením.
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Vo vyšších žiackych súťažiach zastupuje ObFZ Rožňava už pár sezón len MFK Rožňava. V
2. lige starších a mladších žiakov skupina A získali starší žiaci U15 3. miesto a mladší žiaci
U13 skončili na 9. mieste.
Futbalový jún uzavrela konferencia ObFZ Rožňava a finále súťaže o Pohár predsedu ObFZ
Rožňava. Jej víťazom sa stali futbalisti Tatrana Betliar, ktorí vo finále zdolali súpera Baník
Rožňavské Bystré 4:1.
Júl
V júli bol hlavnou témou rozhovorov medzi fanúšikmi športu v Rožňava osud mužstva
dospelých MFK Rožňava. Po tom, čo sa po dlhých rokoch dostali späť do 3. ligy a skončili v
strede tabuľky, pred novou sezónou nebola situácia ružová. Problémom bolo financovanie
súťaže. Prezident klubu M. Domik apeloval na poslancov mestského zastupiteľstva aj na
zasadnutí. Neuspel, a tak áčko skončilo, resp. nenastúpilo do súťaže. Hráči sa rozpŕchli po
iných kluboch, od 3. ligy a po okresnú 6. ligu. Ťahanice okolo áčka samozrejme nemali vplyv
na štart mládežníckych mužstiev. Je možné, že aj situácia okolo futbalu podnietila M.
Domika, aby sa rozhodol kandidovať na post primátora mesta Rožňava.
Tretí júlový víkend odštartovala aj futbalová sezóna. Na programe boli zápasy prvého kola
Slovnaft Cup. ObFZ Rožňava mala v pohári jediného zástupcu. Štvrtoligové Krh. Podhradie
zdolalo Čečejovce a postúpilo do druhého kola. Posledný júlový víkend sa rozbehli aj ligové
súťaže. Keďže do 3. ligy spomínaný MFK Rožňava nenastúpil a Vyšná Slaná nevyužila právo
štartu v 5. lige, zostali futbalisti FK Krh. Podhradie jediným zástupcom regiónu vo vyšších
súťažiach.
August
Bratom Gereovcom z Rožňavy sa darí nielen vo „veľkom“, ale i malom futbale. Svojimi
výkonmi si zabezpečili miesto v slovenskej reprezentácii, s ktorou v auguste cestovali na
majstrovstvá Európy v ukrajinskom Kyjeve.
V auguste sa už pravidelne bojujú orientační bežci o Pohár slovenského krasu. V tomto roku
sa jedna z etáp pretekov bežala aj betliarskom parku.
K záveru mesiaca už niekoľko rokov patrí aj Basketbalový maratón, ktorý organizuje ŠPD
Rožňava. Štvrtého ročníka sa zúčastnilo takmer 50 basketbalistov a basketbalistiek. Hrali
desať hodín.
September
Prvý septembrový deň sa konal ďalší ročník Letného turnaja v bedmintone, ktorý pripravuje
KGB Rožňava.
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V rámci Dní mesta Rožňava odovzdali predstavitelia samosprávy ocenenie pre
najúspešnejších športovcov a športové kolektívy za rok 2017.
Tretí septembrový víkend sa konal už 22. ročník cyklistických pretekov Memoriál L.
Szántaia. Preteky sa jazdia na 37 kilometrov dlhom Roštárskom okruhu, ktorý vedie z
Rožňavy cez Henckovce, Roštár, Štítnik späť do Rožňavy. Jazdí sa na dvoch dĺžkach tratí.
Kategórie Juniori do 18 rokov, Ženy, Muži E nad 60 rokov, Muži C od 19 do 39 rokov a Muži
D od 40 do 59 rokov absolvujú jeden okruh. Výkonnostní športovci v kategóriách Muži A od
19 do 39 rokov a Muži B nad 40 rokov dva okruhy. Zároveň boli tieto preteky posledné z
trilógie pretekov, ktoré sa započítavajú do rebríčka O pohár primátorov miest Prešova,
Kežmarku a Rožňavy, takže celkové poradie z nich malo značný vplyv na umiestnenie
jazdcov v jednotlivých kategóriach v boji o tento putovný pohár.
V polovici septembra sa v maďarskom Egri uskutočnili majstrovstvá sveta v silovom trojboji
vo federácii GPC. Necelý týždeň tam súperilo viac ako tisícka pretekárov. J. Völgyák je už
roky verný tejto federácii, a tak samozrejme nechýbal ani na tomto šampionáte. V tlaku na
lavičke štartoval vo vekovej kategórii Master M6 vo váhe do 90 kg. V kategórii RAW zvládol
130 kg, v EQ to bolo 140 kg. V oboch prípadoch to znamenalo prvé miesto a tým pádom získ
titulu majstra sveta.
Posledný septembrový víkend sa rozbehli aj dlhodobé súťaže v basketbale. Mužský ŠPD
Rožňava reprezentujú muži v 2. lige Východ a starší žiaci. Ženský ŽBK Rožňava postavil tím
junioriek, ktorý hrá v spoločnej 1. lige žien a junioriek, rovnako aj kadetky hrajú v
celoslovenskej súťaži. V regionálnej súťaži sú to žiačky a mladšie žiačky.
Súťaž sa na konci mesiaca začala aj pre extraligových stolných tenistov Geológa Rožňava. Do
svojich radov získali mladú, ale výraznú posilu 15-ročného slovenského reprezentanta A.
Klajbera. Zvyšok tímu tvoria A. Slováčik, G. Gallo a Ľ. Leitner. Na prelome mesiacov
odštartovali aj regionálne stolnotenisové súťaže. V 2. lige hrá béčko Geológa, v 4. lige sú to
Jablonov nad Turňou, Plešivec, Gemerská Poloma a Rožňava C. Geológ Rožňava má
zastúpenie aj v 1. lige žien.
Október
Hlavným októbrovým ťahákom boli majstrovstvá sveta v silovom trojboji federácie WUAP,
ktoré sa konali v Trnave. Štartovalo na nich viacero pretekárov z rožňavského okresu a
úspešne. O. Hudák získal v tlaku na lavičke dvakrát zlato (Masters 40-44, do 125 kg, RAW –
202,5 kg, EQ – 300 kg), prvé miesto získal aj A. Csupori (Masters 60-64, do 100 kg, EQ –
175 kg).
Šampionát do istej miery znamenal aj znovuzrodenie KST Herkules Rožňava, o ktorom
nebolo v minulých rokoch až tak počuť. O to viac potešili úspechy členov klubu. V silovom
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trojboji získala zlato T. Krajcová. Bývalá basketbalistka si po sérii zranení našla nový šport a
výsledky ukazujú, že jej sadol. Štartovala v kat. RAW (bez podporného dresu) medzi
dorastenkami vo váhe do 82,5 kg. Jej výkony drep 145 kg, tlak na lavičke 70 kg, mŕtvy ťah
140 kg, trojboj 355 kg. Všetko to sú nové svetové rekordy. Ďalšie prvé miesto získal K.
Fekete (Masters 65-69, do 125 kg, RAW, mŕtvy ťah – 210 kg), medailový návrat na svetovú
scénu zaznamenal aj Š. Sokoly, ktorý sa stal vicemajstrom sveta (Masters 40-44, do 100 kg,
RAW, tlak na lavičke 182,5 kg). Bez medaile sa nevrátil ani M. Pástor, ktorý získal bronz
(Open, do 90 kg, RAW, mŕtvy ťah – 275 kg).
November
V novembri sa skončila jesenná časť futbalových súťaží. FK Krh. Podhradie bude v 4. lige
Juh zimovať na 13. mieste. Druholigoví dorastenci, starší i mladší, sú v nadstavbe o
umiestnenie zhodne na 6. mieste. V 3. lige dorastu je Hrhov na 1. mieste, Krh. Podhradie na
šiestom mieste a Drnava na 14. mieste. Starším žiakom MFK Rožňava patrí v 2. lige 4.
miesto, mladší sú na 5. priečke.
December
Tretí decembrový víkend sa skončila prvá časť stolnotenisovej extraligy mužov. Geológ
Rožňava skončil na ôsmom mieste, čím si zabezpečil dobrú pozíciu do druhej časti súťaže o
konečné umiestnenie.
Ďalším športom, v ktorom dosahujú pretekári z regiónu kvalitné výsledky sú prekážkové
behy, teda Spartan a ďalšie. Medzi špičku nielen na stredoeurópskej úrovni patria J. Haviarik,
P. Milata, M. Uharček či B. Plačková.
Rožňava do toho! bol názov výstavy fotografií, mapujúcich športové dianie v Rožňave od
roku 1913 po rok 1989. Keďže v spoločenskom živote mal šport v Rožňave stále svoje
miesto, zorganizoval výstavu Juraj Králik, ktorej bol aj autorom. Táto výstava zobrazuje
vývoj športu, a to rôzne spolky, ktoré vznikali už za Rakúska – Uhorska. Pri vstupe do
expozície vítalo návštevníkov historické tablo z roku 1913. Výstava fotografií sa nerodila
ľahko. Pracovala na nej skupina bývalých hráčov, funkcionárov a trénerov z minulosti.
Organizátori sa výstavou snažili priblížiť verejnosti jednotlivé obdobia športu v Rožňave.
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Hudobné hviezdy nášho mesta
Karmen Pál-Baláž len nedávno zmaturovala na Obchodnej akadémii
v Rožňave. Od malička mala však k hudbe blízko, keďže sa narodila do
muzikantskej rodiny, talent rozhodne nezaprie. Domáci ju už poznajú, keďže
vystupuje na rôznych podujatiach v meste i celom okrese. Teraz sa však
rozhodla prihlásiť do známej speváckej súťaže Superstar a rozhodne urobila
dobre. Talent, ktorý má, potvrdila aj porota. Z top 5 finalistov postúpili len tri
(dve Češky a jedna Slovenska) a nakoniec sa umiestnila na krásnom treťom
mieste.

V podaní Karmen vyšiel videoklip k cover verzii piesne All I Want od Kodaline. O vznik
cover verzie sa postarali aj hudobníci Lubomír Breznen, Ropko MassRiot Šimko, Gabriel
Szabó a Gabriel Silvay. O video sa postaral René Turenský a natáčané bolo v Betliarskom
parku, pri zrúcanine Husitského kostola v Lúčke, teda na zaujímavých a pekných miestach
v našom okolí.

Karmen v rámci Rožňavského kultúrneho leta 2018 vystupovala na
Námestí baníkov, kde ju vítali stovky fanúšikov. Zaspievala si s otcom,
a sestrou Vivien, ktorá zdedila tiež po rodičoch krásny a nádejný hlas.
Rožňavčania Karmen vyjadrili podporu v súťaži Superstar a na
pamiatku jej darovali plyšového medvedíka, nech jej pripomína krásnu
Rožňavu a ľudí, ktorí ju milujú.
Rožňavská hudobná skupina MassRiot na čele so spevákom
Robom Šimkom len pred niekoľkými dňami vydali svoj nový
videoklip k piesni Tvárou v tvár. Skupina si na duet prizvala
Karmen Pál-Baláž – výber sa oplatil, vznikla krásna pieseň.

Naša hviezda Robo Šimko
s MassRiotom v rámci jesenného turné navštívili aj
Londýn. Z dôvodu, že preniesť vlastné nástroje by bolo
komplikované, rozhodli sa prenajať a požičať si ich.
Nasledoval koncert, ktorý hodnotia ako veľmi úspešní.
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Mladý Rožňavčan Roman Jakobej vydal album, ktorý je svojou
koncepciou unikátom pravdepodobne nielen na Slovensku, ale aj
vo svete. Jedná sa totiž o rockovú muziku bez gitár v zložení
basa, bicie, saxofón a klávesy. Debutový album Pursuits in Life
tak vyšiel ako počin formácie Iako Bei, čo sa môže brať ako
názov kapely ale aj interpreta. Na albume sa podieľalo niekoľko
Rožňavčanov a Humenčan – Nikola Bankov. Prvou ochutnávkou
albumu je symfonická skladba We're Building Our Own
Monument, ku ktorej je zhotovený aj videoklip. 8. júna
v spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave Roman pokrstil
svoj debutový album. Túto česť sa sťať krstnou mamou tohto
albumu získala jeho mama, Judita Jakobejová.

Rožňavčan Stevie Heart prišiel so silne atmosferickou novinkou, s jednoduchým odkazom
a premysleným videoklipom, plným skutočne hviezdneho obsadenia.
Je to prvý historický videoklip tohto speváka, klaviristu, producenta
a najnovšie aj scenáristu a režiséra. Klip je nabitý špeciálnymi
efektami programov Adobe, hlavne AfterEffects a zahrala si v ňom
rolu aj Karmen Pál-Baláž.

Zdravotníctvo
Novorodenecké oddelenie nemocnice Svet zdravia Rožňava dostalo začiatkom roka od
Nadácie Križovatka osem monitorov dychu pre novorodencov BabySense. Tie kontrolujú
dýchanie dieťaťa a varujú v prípade jeho ohrozenia. Nadácia chcela takto pomôcť
predchádzaniu Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. Monitory dychu pomáhajú v skoršom čase
odhaliť u novorodenca problém s dýchaním. Ak nastane jeho zlyhanie, prístroj na to upozorní
zvukovým a svetelným signálom. Tieto monitory sú jediným výrobkom na svete
registrovaným ako zdravotnícka pomôcka a spĺňajú najnáročnejšie skúšky zdravotníckych
výrobkov.

Rožňavská nemocnica zmodernizovala röntgenové pracovisko. Dva mesiace rekonštruovala
svoje priestory a kúpila moderný digitalizovaný röntgen. Ten umožní nemocnici rýchlejšiu
diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta. Tento prístroj zároveň
umožňuje snímky okamžite zasielať do systému PACS, v ktorom ich lekár môže zväčšovať,
zmenšovať, meniť jas či kontrast alebo merať veličiny. Futbalové družstvo MFK Rožňava sa
stalo ambasádorom nového pracoviska. Celková suma investícií sa vyšplhala na takmer
185 000 eur.
85

Dňa 15. júna 2018 sa uskutočnil II. ročník súťaže teoretických vedomostí a praktických
zručností opatrovateľov zariadení sociálnych služieb Košického kraja „O pohár
predsedu KSK“. Myšlienkou zorganizovať súťaž bolo vzdať úctu a uznanie ťažkej práci
opatrovateľov, ktorá je často nedocenená. Podujatia sa zúčastnilo 36 súťažiacich z 12
zariadení sociálnych služieb, z toho 11 účastníkov bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Lekárska pohotovostná služba skončila 1. júla a nahradila ju Ambulantná pohotovostná
služba. Zabezpečená bola prostredníctvom sedemnásť nových pevných bodov v Košickom
kraji, medzi inými aj v Rožňave. Zmeny sa dotkli lekárov, ktorí mali od 1. júla garantovanú
hodinovú mzdu 12 € v hrubom. V prípade nedostatku lekárov samosprávny kraj rozpísal
povinné služby.
23. augusta sa v Nemocnici Svet zdravia Rožňava uskutočnila prvá core-cut biopsia pečene
pod CT kontrolou. Dôvodom je snaha čo najrýchlejšie zistiť presnú diagnostiku s čo
najmenšími komplikáciami. Paleta diagnosticko-terapeutických výkonov sa na
Rádiologickom oddelení v Rožňave pod vedením primára MUDr. Ľudovíta Chalányiho,
MBA rozšírilo.

Životné prostredie, príroda, počasie a jeho osobitosti v priebehu roka
V polovici januára začalo v našom meste po dlhšej odmlke husto snežiť. Za okamih sa
Rožňava ocitla pod bielou prikrývkou. Cestári mali plné ruky práce, pretože za krátku chvíľu
na cestách pribudla niekoľko centimetrová vrstva nového snehu. Do „boja“ nasadili ak ťažké
mechanizmy. Bolo nasadených cez deň aj v noci 9 posýpacích vozidiel a 3 nakladače.
Podobné počasie bolo aj v mesiaci február. Meteorológovia vydali pre náš okres výstrahu 1.
stupňa. Napadlo 10 – 15 cm nového snehu, čo predstavovalo potencionálne nebezpečenstvo
pre ľudské aktivity. Ale ako inak, zo snehu mali najväčšiu radosť naše deti.

Aj voda má svoj deň. Je ním 22. marec – Svetový deň vody. Od roku 1993 si tento deň
pripomíname z dôvodu, že existujú krajiny, kde pitná voda nie je samozrejmosťou, upozorniť
na jej súčasný stav vo svete a zdôrazniť, aký má veľký význam pre ekosystémy, ale
predovšetkým pre človeka. Pri príležitosti Svetového dňa vody sa v dňoch 19. – 23. marca
poskytovali konzultácie a odborné poradenstvá v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.
Konzultácie poskytovali odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave.

V sobotu 5. mája sa vyskytol vietor, ktorý dosiahol miestami priemernú rýchlosť 45 až 50
km/h a ojedinele v nárazoch rýchlosť 65 až 75 km/h. Na niektorých miestach sa vyskytol aj
prízemný mráz.
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Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre náš okres na posledný júlový týždeň
výstrahy pred vysokými teplotami, a to 2. stupňa. A veru bolo poriadne horúco. 31. júla bolo
nameraných 34°C a 1. augusta dokonca 35°C. Meteorológovia sa vyjadrili, že uvedená
teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia
zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Začiatok novembra bol príjemným prekvapením pre všetkých Rožňavčanov. Vonku krásne
teplo, žiadne kabáty či čapice. Teplota sa na niektorých miestach vyšplhala rekordne nad
20°C. relatívne vysoké teploty pobláznili aj prírodu, a tak začali kvitnúť lúčne kvety, stromy,
či dokonca dozrievať jahody. Už október prekvapil vysokými teplotami babieho leta.

Druhý decembrový deň napadala prvá snehová nádielka. Všetko krásne zbelelo, avšak na 3.
decembra bola vyhlásená výstraha pre druhý stupeň poľadovice. Cesty boli šmykľavé a na
niektorých miestach ťažko priechodné.

Cirkevný život
Rožňavská diecéza (Dioecesis Rosnaviensis)

Biskupstvo Rožňava alebo Rožňavská diecéza, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava je rímskokatolícka diecéza na Slovensku so sídlom v Rožňave. Na jej
čele je diecézny biskup Stanislav Stolárik. Jej rozloha je 7 000 km2. Podlieha pod metropolu
Arcibiskupstvo Košice.
História vzniku:
Pápež Pius VI. bulou Romanus pontifex z 13. marca 1776 zriadil nové biskupstvá, a to
Banskobystrické, Rožňavské a Spišské, ktoré vznikli vyčlenením z Ostrihomského
arcibiskupstva. Táto bula vznikla pod vplyvom Márie Terézie z 15. januára 1776.
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Mohlo by vás zaujímať:
Doterajší diecézni biskupi a ordinári
Meno

Menovanie Ukončenie
funkcie
Anton Révai (Révay)
19.4.1776 1780
Anton
Andáši 17.12.1780 † 12.11.1799
(Andrássy)
František Sáni (Szányi)
1801
† 1810
Ladislav Esterházy
1810
† 11.11.1824
František Xaver Lajčák
1825
1827
Ján Krstiteľ Scitovský
21.1.1828 18.2.1839
Dominik Ziči (Zichy)
1840
1842
Vojtech Ján Bartakovič
1844
1850
Štefan Kollárčik
1850
† 18.7.1869
Juraj Schopper
17.1.1872 † 10.4.1895
Ján
Ivankovič 1896
15.10.1904
(Ivánkovits)
Ľudovít Balás
17.10.1905 † 18.9.1920
Jozef Čársky
1925
1925
Michal Bubnič
Róbert Pobožný
sedisvakancia

1925
25.7.1949
1972

† 22.2.1945
† 9.6.1972
1990

Eduard Kojnok
Vladimír Filo
Stanislav Stolárik

14.2.1990 27.12.2008
27.12.2008 21.3.2015
21.3.2015

Poznámka
menovaný za biskupa v Nitre

menovaný za biskupa vo Varadíne
menovaný za biskupa v Pécsi
menovaný za biskupa vo Vaspréme
menovaný za arcibiskupa v Jágri

uvoľnený z funkcie

ako apoštolský administrátor;
menovaný za biskupa v Košiciach
do roku 1939 ako apoštolský administrátor
ako apoštolský administrátor
v rokoch 1972 – 1988 spravoval diecézu
Zoltán Belák ako kapitulárny vikár a v r. 1988
– 1990 kňaz Tibor Spišák ako diecézny
administrátor
uvoľnený z funkcie po dosiahnutí 75 rokov
uvoľnený z funkcie po dosiahnutí 75 rokov

Kňazi i v tomto roku pokračovali v iniciatíve slávenia denných omší za život a rodinu. Tento
zámer slávenia Rožňavská diecéza organizovala v máji. Iniciatíva denných svätých omší je
pokračovaním projektu, v rámci ktorého sa slávia v krajine bohoslužby v duchu šírenia
kultúry života. Táto iniciatíva sa odsúhlasila v roku 2012 a zapojili sa do nej biskupi
Slovenska s kňazmi, pričom každý mesiac sa sväté omše slúžia v inej diecéze.

Cirkev si pripomenulo 15. výročie návštevy pápeža Jána Pavla II. nielen na Slovensku, ale
i v Rožňave. Od 11. do 14. septembra 2003 trvala oficiálna návšteva pápeža, ktorý
nevynechal 13. septembra ani naše mesto, kde sa zišlo až 170 000 veriacich. Ubytovaný bol
v sídle Apoštolskej nunciatúry v Bratislave, kde strávil tri noci. O jeho bezpečnosť, ale aj
bezpečnosť ostatných členov sprievodu a pútnikov sa staralo 6 000 policajtov, 500
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bodyguardov, a na zabezpečení návštevy sa podieľalo aj 630 vojakov. Rožňavská diecéza
bola jedinou slovenskou cirkevnou provinciou, ktorú Ján Pavol II. doposiaľ navštívil.

Mohlo by vás zaujímať
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi
desať najlepších gymnázií na Slovensku a v hodnotení za Košický kraj je na tretej priečke so
známkou 7,5. V celoslovenskom merítku sa rožňavské školy v prvej dvadsiatke umiestnili
hneď dvakrát, a to aj v kategórii stredných odborných škôl aj v kategórií gymnázií.
Obchodnej akadémii na Ulici Akademika Hronca 8 v kategórií stredných odborných škôl
patrí celkovo 11. priečka so známkou 7,6. Gymnázium P. J. Šafárika obsadilo v kategórií
gymnázií 17. priečku celkového hodnotenia so známkou 7,5. Stredná zdravotnícka škola
získala 16. miesto so známkou 5,6 a Odborná škola technická sa usadila na 30. mieste
s hodnotením 4,2. Stredná odborná škola obchodu a služieb získala 44. miesto so známkou
3,2.

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika je rovnako prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém
manažérstva kvality v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť. Kým doposiaľ mali osem
odborných učební, teraz si každý učiteľ podľa svojej aprobácie svoju triedu technicky
prispôsobí a esteticky upraví. Podľa svojej doterajšej histórie vychovali množstvo úspešných
absolventov, ako napr. slovenského astrofyzika, ktorí pôsobí v Ústave časticovej astrofyziky
a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii Norberta Wernera – objavil tzv. vesmírnu
pavučinu, mimoriadne splnomocneného veľvyslanca SR v Iráne, Afganistane a Pakistane
Ľubomíra Goliana a autora publikácie Geografia štátov sveta Gabriela Zubriczkého. Na tomto
gymnáziu študovala aj známa televízna reportérka Martina Molčanová ako i súčasný poslanec
Národnej rady SR Karol Farkašovský. Na škole pôsobí 33 učiteľov, k tomu 10 technickohospodárskych pracovníkov a 5 externistov. V rámci výmenných pobytov gymnázium
každoročne navštevujú študenti z Anglicka, Mexika, Venezuely či Thajska a rovnako
i študenti rožňavského gymnázia navštevujú rôzne krajiny. Viacerí z nich uspeli v minulosti
i na rôznych svetových súťažiach. Okrem toho na škole pôsobí divadelný súbor a vydávajú aj
časopis.

Mesto Rožňava spolu s najbližšími okolitými obcami leží na území. Ktoré je súčasťou
gemerského nárečového celku. Presnejšie je to oblasť východogemerských nárečí, ktorej
jadro tvoria lokality Slanskej doliny, a preto sa niekedy označuje aj ako slanské nárečie.
Okrem prísloví, porekadiel či slovných hračiek vďaka ktorým mali starí Gemerčania odpoveď
takmer na všetko, niektoré upadajú do zabudnutia, ako napr. bak – škvrna, fľak, belzák –
chromý človek, debela – mohutná neobratná žena, dúfart – chodba, grecupa – zakáľačková
obarová polievka, hantúch – uterák. Zaujímavé nie?
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Študenti z Rožňavy chcú ísť príkladom pre druhých, a preto si vyhrnuli rukávy a pustili sa
čistenia okolia rieky Slaná, ktorá preteká našim mestom. Po viachodinovej brigáde vyzbierali
niekoľko vriec odpadu. Medzi nimi aj viacero pneumatík či autosedačky a zrevitalizovali aj tri
ohniská. Akciu zorganizoval Rožňavský mládežnícky parlament.

V máji sa v Rožňave uskutočnil 10. ročník zrazu historických vozidiel - veteránov.
Samozrejme pri jazde našim okresom sa nostalgický pohľad na krásne, staré vozidlá naskytol
nejednému obyvateľovi Gemera. Zraz veteránov si za uplynulé roky získal srdcia nielen
majiteľov týchto vzácnych strojov, ale aj fanúšikov a obdivovateľov.

Začiatkom roka museli klzisko v Rožňave z technických príčin predčasne zavrieť. Ľudia si
však z toho ťažkú hlavu nerobili a keďže vonku bolo pod nulou, tak hľadali prírodné klziská
na korčuľovanie pod holým nebom. A tie má aj Rožňava, ako napr. Indiánske jazero,
Strelnica, „Kačató“, prípadne Kružnianske jazero či Silica. A čo sa vlastne stalo s klziskom?
Zub času vyhral a po vyše tridsať ročnom fungovaní sa na technológii chladenia ľadu
vyskytla závažnejšia porucha. Pod ľadom sa vytvorila diera, cez ktorú unikala chladiaca látka
– čpavok. Ten prenikal cez skorodované rúry a zvetraný betón.

Rožňava má množstvo ulíc – presne 88 sa ich križuje. Niektoré sú krátke, že by ste susedov
spočítali, a niektoré dlhé, že na konci neviete kto je váš sused. K 4. januáru najviac
obyvateľov mala nahlásených na trvalý pobyt na Edelényskej ulici, a to presne 1 796 ľudí.
Druhé miesto získala ulica Kyjevská, s počtom obyvateľov 1 464. Tretie miesto obsadila ulica
Zakarpatská s 1 107 obyvateľmi. Teda najobývanejším sídliskom v Rožňave je sídlisko Juh.
Avšak sú ulice, kde je susedov ako šafránu. Na prvom mieste dominuje lokalita s názvom
Vitéz kert, kde žijú dvaja ľudia. Druhá priečka patrí ulici Alej Jána Pavla II. s počtom štyroch
obyvateľov a trojicu uzatvára ulica Dovčíková spoločne so Splavnou, bývajú tam šiesti
obyvatelia.

Okrem krstného mena, chodíme po svete ešte puncom našich predkov, teda priezviskom.
Nielen v našom meste sa nezriedka stane, že jedno priezvisko má celé množstvo nositeľov,
ktorí pritom vôbec nemusia byť príbuzní. Najfrekventovanejšie priezvisko v Rožňave je
Horváth (271), druhým najčastejším priezviskom je Rézmüves (270) a trojicu uzatvára Tóth
(240). Na ďalších priečkach sa umiestnili priezviská Ferko (226), Boldi (214), Szabó (199),
Krištóf (189), Nagy (165), Gallo (155) a desiatku uzatvára priezvisko Fábián (147).

V Rožňave psích miláčikov tvoria prevažne kríženci. K začiatku februára ich bolo presne 332.
Trojica najpočetnejších plemien psov v našom meste po krížencoch sú: Yorkshirský teriér
a Nemecký ovčiak (121) a taktiež Labrador (49) a Čivava (46). Máme však aj psov, ktorí sú
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jediní v našom meste, a sú to Pyrenejský horský pes, Bretónsky španiel, Lhasa Apso,
Karelský medvedí pes a Čínsky naháč.

Nárečové slová počuť v našich končinách od skôr narodených, mnohé ale vrástli aj do
slovníka ďalších generácií. Bolo vyhlásené hlasovanie o najobľúbenejšie nárečové slovo
z Rožňavy. Najviac percent získali slová: azapát, hybaj, furt, nahaj, špajza a ta

Osobnosti mesta ocenené v roku 2018
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil Košický samosprávny kraj dvadsaťdva pedagógov,
vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a troch riaditeľov stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na
výchove a vzdelávaní študentov. Ocenenie si prevzala aj Rožňavčanka Daniela Žiaková
z Obchodnej akadémie v Rožňave.

Pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava sa odovzdávali najvyššie
mestské ocenenia. Laureáti si svoje ocenenia prevzali 3. februára v Kongresovej sále
historickej radnice.

Čestné občianstvo mesta Rožňava dostali:

Tibor Fabó – za úspešnú umeleckú činnosť v oblasti divadelného umenia a vynikajúcu
reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.
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Kálmán Tichy, in memoriam – za celoživotnú prácu a pri príležitosti 130. výročia jeho
narodenia a 50. výročia jeho úmrtia – cenu prevzala najbližšia príbuzná, Ing. Katarína
Sekanová

MVDr. Ladislav Husár – za celoživotnú prácu v oblasti veterinárstva a poľnohospodárstva
a pri príležitosti jeho životného jubilea 90 rokov.

Cenu mesta Rožňava dostali:

Štefan Fábián – za dlhoročnú prácu v oblasti fotografickej tvorby a za vynikajúcu
reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.
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MUDr. Klára Tománková – za dlhoročnú obetavú a profesionálnu prácu v oblasti
zdravotníctva, za kvalifikačné schopnosti a odbornosť na úseku detského lekárstva.

plk. Ing. Ján Egri, in memoriam – za 38 ročnú obetavú prácu a za službu v zložkách
Hasičského a záchranného zboru v Rožňave. Cenu prevzala Ing. Anna Egriová.
Cenu primátora mesta Rožňava dostali:

Oddelenie služobnej kynológie pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Rožňave – za
výnimočné zásluhy v oblasti ochrany zdravia, života a majetku občanov – cenu za oddelenie
prevzal npor. Peter Ambrúž, vedúci OSK Rožňava
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Diecézna charita v Rožňave – za profesionálnu pomoc v charitatívno sociálnych
zariadeniach, ktoré pomáhajú ľuďom žiť dôstojne aj napriek chorobe, starobe, či odlúčeniu od
rodiny – cenu prevzala riaditeľka charity Mgr. Andrea Janická Rudnayová.

Karmen Pál-Baláž – za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v oblasti populárnej
hudby – cenu prevzala mama Monika Pál-Baláž.

Mgr. Alexander Tóth – za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti pedagogicko-výchovného
vzdelávania detí a mládeže.

Pri príležitostí Dní mesta Rožňava a Rožňavského jarmoku boli ocenení aj najúspešnejší
športovci mesta Rožňava. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo 14. septembra na Námestí
baníkov za účasti stoviek fanúšikov športu a účastníkov podujatia. Ocenenia si prevzali:
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Najúspešnejší športovec mesta za rok 2017 – kategória deti a mládež

Dominika Klembalová

Adrián Ruman

Kristián Hudák

Tatiana Bubancová

Lukáš Sečkár

Kristián Tömöl

Najúspešnejší športovec mesta za rok 2017 – kategória dospelí

Levente Tárkányi

Adrián Angyal

Blanka Plačková – cenu prevzala sestra Ivana
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Najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2017 – kategória deti a mládež

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán

Ivana Mikolajová

Darcovia krvi, sú ľudia, ktorých možno nikdy nestretneme a zostávajú v anonymite. Nie však
v meste Rožňava. Obetavosť, ľudskosť a solidarita bola dôvodom stretnutia dňa 15.11.2018
v priestoroch radnice, a to oceňovaním týchto hrdinov, bezpríspevkových darcov krvi.
Oceňovanie darcov prebiehalo za účasti primátora mesta Pavla Burdigu, predsedníčky
Slovenského červeného kríža územného spolku Rožňava MUDr. Kataríny Kopeckej PhD.,
riaditeľa Červeného kríža územného spolku Rožňava Norberta Smolku, primárky
Hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP Sv. Barbory v Rožňave MUDr. Jarmily
Balušíkovej, prednostu obvodného úradu v Rožňave Ing. Jána Babiča, starostov obcí
a prítomných hostí.
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Rožňavskí nositelia bronzovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:













Elena Fábiánová
Zuzana Fabianová
Roland Madarász
Viera Tóthová
Robert Čornanič
Jozef Ďurán Bašták
Bc. Lucia Pekáreková
Peter Hlaváč
Peter Oravec
Jaroslav Poch
Alexander Fábián
Róbert Tomory
Rožňavskí nositelia striebornej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:


















Ing. Lýdia Žišková
Mgr. Zoltán Ondrej
Anton Mikolaj
Ondrej Poťmák
Mgr. Matúš Bischof
Július Lorko
Mikuláš Jacko
Marián Kerekeš
Ing. Dušan Kotulák
Peter Kovács
Peter Messerschmid
Ing. Martin Hliboký
Tibor Bradáč
JUDr. Slavomír Domik
Anna Dubeňuková
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Slavomír Béreš

Šľachetné srdce, solidarita, ľudskosť a lojálnosť
Siedmy rožňavský minimaratón zlomil viacero rekordov. Do rožňavskej radnice za dobrým
skutkom vyrazilo 79 ľudí. Tento charitatívny minimaratón už roky patrí k podujatiam, ktorých
cieľom je pomáhať iným a pritom urobiť aj niečo pre svoje zdravie. Snaha sa vyplatila,
vyzbieralo sa 1 302 €, čo bolo najviac v histórii. Peniaze putovali päťročnému Tobiasovi,
ktorý trpí detskou mozgovou príhodou a Westovým syndrónom.

To, že automobilové preteky sa dajú využiť aj na dobrú vec, dokázal Rožňavčan Dennis
Zeťák. Deti s Downovým syndrónom mu pred štartom na Dobšinskú rally pomaľovali
karosériu auta rôznymi kresbami. Tak chcel Dennis zaujať a upozorniť ľudí na tieto deti a ich
neľahký život. Deťmi pomaľované auto tak na trati pútalo pozornosť nielen výbornou jazdou
talentovaného pretekára, ale mu dokonca prinieslo šťastie v podobe víťazstva vo svojej triede
a odniesol si aj prvenstvo v Pohári organizátora, ktorý sa jazdil naprieč triedami.

Malej, 18 mesačnej Rebeke diagnostikovali onkologickú chorobu a nutne potrebovala k svojej
liečbe krvnú skupinu 0+. Skupina rožňavských chlapcov, ktorí výzvu na darcovstvo postrehli
na sociálnej sieti neváhala, a okamžite sa odobrali na transfúznu stanicu darovať túto
životodarnú tekutinu. Pre niektorých to bola premiéra, avšak odhodlanie pomôcť malej
Rebeke bolo veľké. Postupne sa pridali aj iní a s odkazom, že jej držia palce a okrem
darovanej krvi jej posielajú aj veľa pozitívnej energie.
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Astronómia
V nedeľu 14. apríla preletel okolo Zeme asteroid 2018 GE3 o rozlohe futbalového ihriska.
Napriek jeho veľkosti upozornili prístroje NASA na jeho príchod iba 21 hodín pred preletom.
Asteroid preletel okolo našej planéty vo vzdialenosti 192 200 kilometrov. Ide približne
o polovičnú vzdialenosť, aká nás delí od Mesiaca, a tým pádom nepredstavoval pre našu
planétu žiadne riziko. Ak by dopadol na našu planétu, dokázal by zničiť celé mesto.
Asteroidu, ktorý sa nachádza na obežnej dráhe Slnka, trvá dva a pol roka, kým prenikne do
slnečnej sústavy a prekoná orbity planét. Termín ďalšieho preletu je stanovený na rok 2152.

Úplné zatmenie Mesiaca sme mohli vidieť 7. júla o 21.30 hod. Išlo o najdlhšie úplné zatmenie
Mesiaca v tomto storočí. Jeho čiastočná fáza trvala 3 hod. a 55 minút a úplná fáza hodinu a 43
minút. Mesiac tesne prechádzal nad stredom zemského tieňa, a tak sa počas úplnej fázy
na jeho povrchu premietala hnedastá škvrna. Podobné dlhé úplné zatmenie bude možné
pozorovať až v roku 2123. Neobvyklú scenériu ponúkla aj planéta Mars, ktorá sa dostala do
veľkej opozície so Slnkom, a tak dosiahla najvyššiu jasnosť za posledných 15 rokov.

V novembri sa v blízkosti Zeme opäť objavil asteroid, ktorý bol prvýkrát spozorovaný
v roku 2015. Vedci ho nazvali Halloween, pretože ich inšpirovala pozoruhodná podobnosť
s ľudskou lebkou a fakt, že prelietal okolo našej planéty 31. októbra. Kým vzdialenosť od
našej planéty pred troma rokmi predstavovala 1,3 násobok vzdialenosti Zeme k Mesiacu,
tohto roku to bol až dvadsaťnásobok.

Mimoriadne udalosti
Dňa 21. februára našli investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho
snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždených v ich dome vo Veľkej Mači. Policajný prezident
Tibor Gašpar povedal, že ide o dvojnásobnú úkladnú vraždu, ktorá zrejme súvisí s prácou
novinára. Médiá vydali nedokončený Kuciakov článok o aktivitách talianskej mafie na
Slovensku a jej prepojenia na politické špičky. Do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí vo viacerých
slovenských mestách - aj v Rožňave a dokonca i v zahraničí. Opakované protesty občanov Za
slušné Slovensko vyvíjali na premiéra Róberta Fica nátlaky, ktoré viedli k jeho odstúpeniu.
Novú vládu začal skladať Peter Pelegrini. Vyšetrovanie ukázalo, že išlo o vraždu na
objednávku. Odstúpili aj mnohí funkcionári. V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice
polícia obvinila štyri osoby za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné
činy – bývalý policajt Tomáš Szabó, bývalý profesionálny vojak Miroslav Marček,
podnikateľ Zoltán Andruskó a prekladateľka Alena Zsuzsová. Jeden z obvinených vypovedal,
že vraždu si objednal podnikateľ Marian Kočner, ktorého polícia previezla do leopoldovskej
väznice.
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Podzemné skvosty okolo nás

Jaskyniarska skupina SPELEO Rožňava si 20. októbra v historickej budove radnice v
Rožňave veľkolepou oslavou pripomenula 70-te výročie svojho vzniku. Je to nezávislá
dobrovoľná, nepolitická spoločenská organizácia, združujúca individuálnych a kolektívnych
členov, záujemcov o kras a krasológiu. Poslaním skupiny je: poznávať, objavovať,
registrovať, dokumentovať, chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti,
získavať a vychovávať ďalších záujemcov o krasológiu... Rožňavská jaskyniarska skupina v
čase svojho vzniku v r. 1948 patrila medzi prvé organizované skupiny v rámci bývalého
Československa a za celú dobu svojej existencie prispela k poznaniu podzemia krasových
území na lokalitách celej republiky, no obzvlášť územia Slovenského krasu. Spojila
jaskyniarov z Rožňavy, Plešivca, Kunovej Teplice, Turne. Okrem úžasného krasového
podzemia Slovenska sa Rožňavčania dostali do podzemia celej Európy. Majú svoje vlastné
podzemné oltáre, napr. v Rumunsku, Bulharsku, Česku, zdolali skoro všetky významné
vertikálne jaskynné systémy v Európe a každý z nich mal a má tam niekde v krase aj svoj
vlastný podzemný Everest. Okrem svojského elánu, organizátorského nadšenia, rožňavskí
jaskyniari našli pre svoju lásku pochopenie aj vo vtedajšom baníckom múzeu, neskoršie na
geologickom prieskume, na správe CHKO Slovenský kras v Brzotíne, ale aj u iných
ustanovizní a v orgánoch mesta a okresu.
Jedna z najvýznamnejších jaskýň Národného parku Slovenský kras je Gombasecká jaskyňa.
Známa je najmä výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicových stalaktitových útvarov. Je
zaradená do systému jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu, a teda aj do svetového
prírodného dedičstva. Pre priaznivé podmienky a čistý vzduch sa tu ľudia liečili
predovšetkým na choroby dýchacích ciest. Liečba sa vykonávala v Mramorovej sieni, dnes sa
už na tento účel nevyužíva. Táto známa jaskyňa ešte aj dnes odhaľuje svoje neprebádané
tajomstvá. Dobrovoľní jaskyniari v nej objavili totiž unikátne priestory. Nachádzajú sa vo
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výške 50 metrov a k ich nahliadnutiu si počkáme ešte pár rokov, pretože sú zatiaľ
sprístupnené len odborníkom. Nové siene naposledy objavili pred 50 rokmi.

Ochtinská aragonitová jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a patrí medzi rarity aj
v rámci sveta. Jej klenbu netvoria klasické kvaple, ale trsy, vetvičky a kríčky z bieleho
minerálu aragonitu. Výzdoba tak pripomína skôr korálový útes než jaskyňu.

Dobšinská ľadová jaskyňa je naša najväčšia jaskyňa. Svojim objemom ľadu na úrovni
125 000 m3 a hrúbkou ľadu v niektorých miestach viac než 25 cm patrí medzi svetové rarity.
V Európe bola ako prvá elektricky osvetlená už v roku 1887.

Jaskyňou Slovenského krasu je aj Domica. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu.
Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden
genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km. Samotná Domica je dlhá 5 358 m, z čoho je od
roku 1932 pre verejnosť sprístupnený okruh dlhý 1 315 m. Objavil ju 3. októbra 1926 Ján
Majko. V návštevníkovi zanechá nezabudnuteľný zážitok plavba po podzemnej riečke Styx s
dĺžkou 140 m. Mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov radia Domicu
medzi naše najkrajšie jaskyne.
V Slovenskom krase sa nachádza Krásnohorská jaskyňa, ktorá je unikátnym výtvorom
prírody zapísaným v zozname UNESCO. Ku gigantickému stĺpu vysokému 32,6 m – Kvapľu
rožňavských jaskyniarov vedie prehliadková trasa. Je to monumentálny výtvor prírody, ktorý
nemá v jaskyniach mierneho klimatického pásma obdobu. V súčasnosti je známych 1556 m
podzemných priestorov tohoto jaskynného systému, z ktorých je pre verejnosť sprístupnených
približne 450 m.

Silická ľadnica je zaľadnená priepasť v strednej časti Silickej planiny. Je najnižšie položená
ľadová jaskyňa na svete, nachádza sa v nadmorskej výške 503 m n. m.. Vznikla prepadnutím
stropu staršieho podzemného dómu asi pred 2000 rokmi a je vytvorená z druhohorných
strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je tiež
súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému. Οd roku 1995 je tiež
súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a od roku 1982 je vyhlásená za národnú
prírodnú pamiatku.
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Vlastné postrehy a poznámky z jednotlivých podujatí a udalostí
Inštitúcie pôsobiace v meste Rožňava

Články a iné príspevky z Mestského úradu v Rožňave:



Tlačové správy a príspevky z internetovej stránky mesta Rožňava
Odbory MsÚ

Regionálne médiá:




Rožňavská televízia RVTV
Rožňava24
Infonoviny

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

Tento zväzok Kroniky mesta Rožňava za rok 2018 obsahuje 101 strán.

Erika Švedová
kronikárka mesta Rožňava
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