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História mesta a pamiatky
Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291. Nachádza sa v darovacej listine
vystavenej ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi kráľom Ondrejom III. Prvou známou
architektonickou pamiatkou Rožňavy je pôvodný farský kostol /v súčasnosti biskupská katedrála/,
ktorá pochádza z roku 1304. Kostol prešiel mnohými prestavbami, z ktorých najväčšie zmeny priniesla
prestavba na prelome XV. a XVI. storočia reprezentovaná tzv. Bakóczovskou kaplnkou. Z tohto
obdobia sú najcennejšie umelecké diela majstra Petrusa de Coloa, tabuľová maľba metercie od
majstra L. A. a renesančný portál majstra Vincenta z Dubrovníka.
V blízkosti kostola vznikla osada, ktorá v roku 1382 ako predchodca dnešného mestského jadra
dostala mestské práva od kráľa Ľudovíta I. Z pôvodnej osady baníkov, ktorí sem prišli ťažiť nerastné
bohatstvo vzniklo mesto. Celá jeho nasledujúca história je úzko spätá s výnosnou ťažbou zlata,
striebra, medi a neskôr železnej rudy. Mesto bolo pomenované Rožňavou podľa názvu mimoriadne
výnosnej bane: Rosnoubana /Rozsnyóbánya, Rosenau/. Prvé mestské výsady udelil mestu podľa
tradície kráľ Ľudovít Veľký v roku 1382.
Obdobie všestranného rozvoja mesta bolo ukončené náhlym úpadkom baníctva a náboženskými
nepokojmi v tridsiatych rokoch 16. storočia, ktoré trvali až do začiatku 18. storočia. V strede
námestia, na mieste staršej stavby, v tieni tureckej hrozby postavili v rokoch 1643 až 1654
charakteristickú mestskú vežu a na ruinách radnice z príkazu arcibiskupa Juraja Lippayiho vznikol
kostol jezuitov.
Na prelome rokov 1706 a 1707 sa Rožňava stala dejiskom udalosti európskeho významu. Krajinská
rada zvolaná Františkom II. Rákoczim do Rožňavy tu rozhodla o detronizácii Habsburgovcov. Táto
udalosť sa viaže k budove banskej komory.
Mariánsky stĺp stojaci pred palácom biskupov vznikol na pamiatku obetiam cholery v roku 1711.
V blízkosti katedrály sa nachádza prvá nemocnica postavená v roku 1719 Jurajom Andrássym. Budovu
Radnice postavili v roku 1720. V roku 1776 sa Rožňava stala biskupským mestom a o dva roky neskôr
podľa projektov Jána Mayera vznikol palác rožňavských biskupov. Na mieste drevenej zvonice
farského kostola, povýšeného na biskupskú katedrálu, Ján Mayer postavil impozantnú barokovo
klasicistickú zvonicu. V roku 1733 začala aj takmer sto rokov trvajúca výstavba kostola a kláštora
františkánov. Mesto v tých časoch už takmer úplne stratilo charakter banského mesta a postupne sa
premenilo na mesto obchodno-remeselnícke.
V roku 1786 miestny staviteľ Ján Mayer dokončil svoju budovu rožňavského evanjelického kostola,
ktorého oltár a kazateľnicu - podobne ako v prípade katedrály , známy majster Jozef Gode.
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Heraldika mesta

Štít mesta Rožňava
Erb je základom symboliky mesta. Z neho vychádzajú všetky ostatné symboly reprezentujúce
mesto navonok. Erb mesta Rožňava tvorí modrý neskorogotický štít, na ktorom sú excentricky
umiestnené dve zlaté skrížené banícke kladivká a tri zlaté ruže.

Najstarším dokladom o erbe mesta je odtlačok pečate na listine z roku 1488, ktorá znázorňuje na
neskorogotickom štíte excentricky skrížené banícke nástroje – klin a kladivo, ktoré v postranných
výsekových poriskách a nad kladivom dopĺňajú tri ruže.
K prvej známej výmene starého pečatidla došlo v roku 1501. Tvar štítu zostal neskorogotický, ale
renesančný štýl sa už prejavil v kruhopise a v duchu tejto epochy došlo aj k symetrizácii baníckej
symboliky a z toho hľadiska zároveň k logickému umiestneniu štyroch ruží do každého výsekového
poriska baníckych nástrojov po jednej.
V roku 1540 dali Rožňavčania vyhotoviť nové pečatidlo, kde štít už dostal renesančnú podobu.

K ďalšej zmene došlo koncom 16. storočia, kde na listine z roku 1598 je odtlačená pečať: štít je
renesančný, banícke kladivá nadobudli zidealizované proporcie. Ruža v dolnom výseku porísk sa
zmenila na tvar podobný srdcu, z ktorého vyrastali tri stopky vedúce k zostávajúcim trom ružiam. Po
prvý raz sa ako nosič erbu objavil anjel.
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Na kamennej doske umiestnenej na Strážnej veži z roku 1654 a znakovej zástave z roku 1753 je erb
už barokovo preumelkovaný tak ako aj ostatné symboly a stráca sa anjel ako nosič erbu.
Na vedute Rožňavy predtlačenej na listine cechu medovnikárov, ktorá je datovaná do prelomu 18.
a 19. storočia je zobrazený renesančný štít so skríženými baníckymi kladivkami, hviezdou v pravom
a rastúcim polmesiacom v ľavom výseku porísk.
Nové zmeny v erbe nastali až v roku 1840: v pečatnom poli drží nosič – anjel jednoduchší
renesančný štít. Na ňom vyrastajú z pažite tri ruže. V strede medzi nimi sú položené dve skrížené
banícke kladivká.
V rokoch 1861 a 1862 dochádza k ďalšej štylizácii baníckeho náradia, pri ktorom došlo
k predĺženiu porísk, ako aj v minimalizácii symbolu srdca, ktorý degradoval do tvaru pripomínajúceho
skôr dva oproti sebe vyrastajúce ľaliové listy.
V roku 1906 bol mestom prijatý návrh erbu budapeštianskeho kovorytca Ignáca Felsenfelda, ktorý
navrhol renesančný štít, na ktorom z trojvršia vyrastajú tri ruže a cez ne sú predložené dve skrížené
banícke kladivá.
V dôsledku povýšenia Rožňavy na župné mesto boli v roku 1940 vyrobené nové pečate. Je na nich
znázornené trojvršie, z ktorého vyrastajú tri ruže a cez ne sú položené skrížené banícke kladivá.
V rokoch 1959 až 1972 sa používal erb, ktorý bol inštalovaný aj pri parkovej výsadbe okolo Strážnej
veže na Námestí baníkov. Renesančný štít je čiastočne štylizovaný a obsahuje z trojvršia vyrastajúce
tri ruže s dvoma prekríženými baníckymi kladivkami. V dôsledku nesprávnej interpretácie sa tu
objavuje polmesiac symbolizujúci ťažbu striebra. I napriek priznaniu nedostatkov sa erb používal do
roku 1980.

Pri príležitosti osláv 700. výročia Rožňavy bola v roku 1973 vydaná v Bratislave vo vydavateľstve
Madách heraldická štúdia k zavedeniu obnoveného historického erbu. Autorom štúdie pod názvom
Erb mesta Rožňavy bol Pűspoky Nagy Péter.
Nový impulz k preskúmaniu erbu mesta vznikol v súvislosti so zaradením jeho kresby do
Encyklopédie Slovenska. K problematike (skloňovanie) sa vyjadrila heraldická komisia MV SR dňa 27.
6. 1980 a odporučila návrat k erbu z 15. storočia. Znovu sa zaoberala touto problematikou v roku
1983, kedy v júli 1983 odporučila predstavenstvu mesta erb: modrý neskorogotický štít s dolu
zaguľateným tvarom, v ktorom sú skrížené banícke kladivá doplnené troma ružami.
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Dňa 29. januára 1991 schválilo mestské zastupiteľstvo návrh erbu, kde na modrom
neskorogotickom štíte boli symetricky umiestnené tri zlaté ruže a kladivká.
V roku 1993 historik, heraldik prof. PhDr. Leon Sokolovský CSc. po preštudovaní všetkých
dostupných prameňov po heraldickej a sfragistickej analýze navrhol súčasne platnú symboliku
mesta.

Mestské zastupiteľstvo dňa 20. decembra 1993 schválilo novú mestskú symboliku, ktorá pozostáva
z erbu, mestskej vlajky a mestskej pečate. Od tejto základnej symboliky boli odvodené ďalšie
heraldické symboly mesta.

Pečatidlo
Pečatidlo mesta vychádza zo základného heraldického znaku: erbu. V strede pečatidlového poľa je
umiestnený štít. Nad a pod štítom, v priestore používanom bežne na kruhopis, je majuskulný nápis
MESTO – ROŽŇAVA. Má priemer 36 mm a je zhotovené z bronzu s drevenou rúčkou. Pečatidlo sa
používa pri slávnostných príležitostiach na pečatenie významných listín a dokumentov. Z tohto
pečatidla sú odvodené pečiatky mesta.
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Vlajka

Vlajku mesta tvorí modrý list v pomere šírky a dĺžky strán 2:3 s lastovičím chvostom zastrihnutým
do jeho hĺbky v dĺžke jednej tretiny. Bližšie k upevnenej strane vlajky je situovaný žltý, tzv. sväto
ondrejský kríž. Mesto Rožňava vo svojich dejinách nepoužívalo mestskú vlajku. V zbierkach múzeí
existujú vlajky rôznych inštitúcií a organizácií, ktoré využívali mestskú symboliku.
Mestská zástava
Je variantom vlajky, je modrá a má žltý kríž. Pripevňuje sa fixne po celej dĺžke žrde.
Korhuva
Má rovnaký tvar ako zástava, líši sa len pripevnením a je pripevnená po šírke k približne rovnako
dlhému ramenu, ktoré sa potom vešia priečne na stožiar.
Štandarda primátora
Je v jadre zhodná so znakovou zástavou. Má rovnaký pomer strán, polohu erbových symbolov po
jeho celom obvode. Navyše je na nej aplikovaný ozdobný pás, v ktorom sa striedajú žltá a modrá
farba.
Farby mesta

Žltá – pendant zlatého kovu a farba modrá.

Logo a slogan mesta

Na základe neanonymnej súťaže vypísanej mestom v roku 2008 o logo mesta a slogan, dňa 30.
decembra 2008 vybrala hodnotiaca komisia víťazov. Autorkou víťazného grafického návrhu loga sa
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stala 19 – ročná Rožňavčanka Ina Laczková, ktorá navrhla Strážnu vežu s údolím rieky Slaná
a štvorcovým námestím. Víťazom sloganu mesta sa stala bratislavská reklamná agentúra. Slogan „
MESTO S VÝHĽADOM“ vyjadruje perspektívu a pozitívne vyhliadky mesta do budúcnosti.

Štatút mesta
Rožňava sa riadi Štatútom mesta, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave na
základe § 24, ods. 1 písm. c/ Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov. Štatút nadobudol účinnosť dňom 24. mája 2006, obsahuje dvanásť hláv a 49 paragrafov,
z ktorých posledný obsahuje 6 doplnkov od dňa účinnosti do konca roku 2010.
Vedenie mesta do 22. 12. 2010
MUDr. Vladislav L a c i a k – primátor mesta
Ing. František K a r d o š - viceprimátor mesta
Ing. Ján Štefan – prednosta MÚ
JUDr. Katarína B a l á ž o v á – hlavná kontrolórka mesta
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU
Kancelária primátora mesta
Primátor mesta –

MUDr. Vladislav L a c i a k

Zástupca primátora – Ing. František Kardoš /do 22. 12. 2010/
Pavol Burdiga /od 22. 12. 2010/
Sekretariát primátora
Asistent primátora –

Mgr. Andrea Klenovská

PO, BOZP, CO, krízové riadenie –

Ing. Ján Lach

Referát regionálneho rozvoja
Vedúca - Ing. Eva Petruchová
Kancelária prednostu
Prednosta MsÚ -

Ing. Ján Štefan

Sekretariát prednostu -

Alžbeta Szántóová

Správca informačných technológií - Jozef Kováč
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Správca informačných technológií – web - Marek Koltáš
Útvar hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór mesta –

JUDr. Katarína Balážová

Asistent hlavného kontrolóra –

Ing. Dana Majorčíková

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Vedúca odboru, orgány mesta –

Helena Šujanská

Evidencia obyvateľov, rybárske lístky –

Emília Tiszová, Eva Lázárová

Evidencia budov, zmlúv, archív –

Erika Nagypálová

Personalistka –

Mária Sándorová

Autoprevádzka, sklad, ekonomická agenda – Martin Mikolaj
Matrika – Jarmila Brutovszká, Judita Krúzsová, Ing. Jana Mandátová
Podateľňa – Eva Krivčíková
Kancelária prvého kontaktu
Zastúpené odbory – evidencia obyvateľstva, podateľňa, pokladňa, dane a poplatky, výstavba, územný
plán, životné prostredie, spoločný obecný úrad
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Rozpočtovníctvo a rozbor MsÚ, vedúca odboru - Ing. Klára Leskovjanská
Účtovníctvo MsÚ a SÚ – Eleonóra Csányová, Ing. Erika Leskovjanská
Mzdové účtovníctvo MsÚ, MP, školstvo – Edita Balázsová
Rozpočet a rozbor ZŠ, MŠ, ŠJ – Helena Molnárová
Účtovníctvo MŠ a ŠJ – Mária Czirbuszová
Účtovania a evidencia faktúr, styk s bankou – Peter Šujanský
Pokladňa – Zuzana Štefanková
Miestne dane – Ing. Andrea Beshirová, Anna Szántaiová, Bc. Katarína Angyalová, Jarmila Breuerová
Poplatky za odpad – Marta Tománková, Lýdia Breuerová, Marta Murzová
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Odbor právny a správy majetku
Exekúcie, vedúca odboru - JUDr. Erika Mihaliková
Právnik, exekúcie – JUDr. Milan Pollák, Mgr. Juraj Halyák
Správa nehnuteľného majetku – Blanka Fábiánová, Perla Ádámová
Správa bytov – Mgr. Mária Fábiánová
Hospodár, fakturácia, evidencia hnuteľného majetku – Ján Lázár
Školstvo – technické zabezpečenie – Mária Kardošová
Podnikateľská činnosť a mestské podniky – Zuzana Mazanová
Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP
Výstavba a územný plán, vedúca odboru – Ing Mária Dovalová
Ochrana a tvorba životného prostredia – Ing. Alena Baffyová
Cestné hospodárstvo a doprava –Alena Šikúrová
Stavebný úrad – Ing. Ján Šramko, Peter Karpáty, Iveta Angyalová
Úvery zo ŠFRB /Štátny fond rozvoja bývania/ - Erich Kamenský
Správa a údržba verejného priestranstva, nakladanie s komunál. odpadom – Karol Katrenics
Investičná činnosť – Ing. Ladislav Farkaš
Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ
Vedúca – Mgr. Alžbeta Győmbérová
Školský úrad – Ing. Jolana Zatrochová, Ing. Ivan Nemčok
Vzdelávanie, mládež, šport a ZPOZ –Erika Švedová
Kultúra a zahraničné kontakty – Štefan Gerža
Kultúra – tech. zabezp. a správca Radnice – Július Repaský
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Poverená vedením odboru , bytová agenda - Bc. Ľudmila Černická
Sociálne veci – Norbert Borošš, Ing. Katarína Valková
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Opatrovateľská služba a ZOS – Katarína Zagibová
Klub dôchodcov – Dáša Cabanová
Terénna sociálna práca v meste Rožňava
Terénni sociálni pracovníci – Mgr. Marcela Tomášiková, Bc. Stela Urbánová, Marian Ikri
Nocľaháreň pre bezdomovcov – Tibor Landori, Veronika Landoriová, Tibor Landori ml.

Mestské organizácie
Mesto má celkom osem mestských organizácií a to:
-

Regionálne poradenské a informačné centrum /RPIC/ Podnikateľský inkubátor,
Zakarpatská 19
riaditeľ JUDr. Karol Gogolák

-

Turistické informačné centrum Rožňava /TIC/, Námestie baníkov 32
riaditeľka Ing. Karin Cseh

-

Technické služby mesta Rožňava príspevková organizácia, Štítnicka 21
riaditeľ Ing. Ivan Demény

-

1. Rožňavská a. s. Šafárikova 20
prokurista, riaditeľ Ing. Štefan Grígeľ

-

TEKO-R, spol. s r. o. Páterova 8
konateľ Ing. Július Slovák

-

Mestské lesy Rožňava spol. s r. o. Rožňava -Huta 2243
konateľ Ing. Bohuš Hudáček

-

Mestské televízne štúdio spol. s r. o. Rožňava /RVTV/ Šafárikova 29
konateľka Mgr. Martina Beshirová

-

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 20
riaditeľka Mgr. art. Tatiana Masníková
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Demografický vývoj v roku 2010
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt k 31. 12. 2010 je 18 535, z toho žien 9741, mužov
8794.
Prvá občianka Rožňavy Ester C o m p e l o v á sa narodila 7. januára 2010.
Najstaršou občiankou v roku 2010 bola Mária K o v á č o v á, ktorá sa dožila 98 rokov.
Vývoj počtu obyvateľov v sledovanom roku:
Narodení:

192

Zomrelí

200

Prirodzený prírastok/úbytok

- 8

Prisťahovaní

280

Odsťahovaní

312

Saldo migrácie

- 32

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo vo veku od 18 – do 62 rokov je 12 692 občanov, čo je 68,48 %
z celkového počtu obyvateľov.
Ako vidieť z tabuľky, počet obyvateľov poklesol oproti roku 2009 o 40 občanov. Keď porovnáme
počet obyvateľov z pred piatich rokov tak zistíme, že poklesol celkove o 557. Hlavnou príčinou úbytku
je vysoký počet odsťahovaných obyvateľov, čo pravdepodobne súvisí s nedostatkom pracovných
miest v regióne.
Dňa 7. apríla 2010 navštívil primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak v tom čase najstaršiu občianku
mesta pani Máriu Kováčovú. Dňa 24. marca 2010 oslávila svoje krásne 98. narodeniny a pri tejto
príležitosti jej primátor mesta zaželal pevné zdravie, mnoho síl a životného optimizmu. Oslávenkyňa
pochádza z Turne nad Bodvou a ostatných tridsať rokov prežila v Rožňave. Je jedinou z jedenástich
súrodencov, ktorá sa dožila vysokého veku.

Celkový počet sobášov v roku 2010:

90

Z počtu sobášov: cirkevných

22

civilných
uzavretých s cudzincom
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Desať najpoužívanejších mien:
Mužských : Tomáš, Peter, Ján, Jozef, Samuel, Dávid, Patrik, Marek, Oliver, Adam
Ženských: Natália, Sofia, Viktória, Michaela, Laura, Martina, Zuzana, Diana, Vanesa, Kristína
Cudzie a zvláštne mená:
Ciara, Fernanda, Zara, Seenny, Megan, Brandon, Zainab, Juan, Leonie, Glória, Rosalinda, Giovanni,
Niko, Maxim, Noel, Selina, Orestes, Mike, Seherezádé, Eliot, Kmer, Salvador, Ryan, Deborad, Graciela
Ekonomika a hospodárstvo mesta
Rok 2010 sa niesol v znamení následkov celosvetovej krízy, ktoré finančne postihli i mesto
Rožňavu. Podstatne nižší príjem z podielových daní dostal do mínusových čísiel rozpočet na rok 2010
a mestský úrad bol nútený siahnuť k predaju niektorých nehnuteľností a zobrať si i preklenovací úver
na zvládnutie nedostatku finančných prostriedkov a tým zabezpečiť chod úradu.
Dňa 20. mája mesto Rožňava oficiálne otvorilo priemyselnú zónu v lokalite Rožňavská Baňa. Pásku
slávnostne prestrihli predseda vlády SR Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. A primátor mesta MUDr.
Vladislav Laciak. Na slávnostnom akte sa zúčastnili i zástupcovia KSK a to jeho predseda JUDr. Zdenko
Trebuľa, podpredseda KSK Ing. Ján Szőllős, poslanec NR SR Ing. Ján Babič, štátny tajomník MH Ing.
Peter Žiga a ďalší hostia. Na výstavbu priemyselnej zóny získalo mesto finančné prostriedky vo výške
7 mil. eur ešte v roku 2007. Dňa 6. novembra 2008 bol položený základný kameň. Areál bývalej
priemyselnej zóny, kde sa na ploche 8 ha nachádzalo odkalisko, bol vhodným priestorom na jej
výstavbu. V tom čase malo mesto zmluvu s jedným investorom, s firmou Ekoplastika Slovakia a druhá
zmluva s firmou Celtex so sídlom v Ivanke pri Dunaji. Predmetom zmluvy bol prenájom pozemkov vo
výmere 4,5 ha za účelom vybudovania závodu na výrobu hygienických výrobkov. Rokovalo sa
i s holandským investorom.
Investičné akcie mesta
-

Ukončená stavba 2 x 30 bytových jednotiek DRUŽBA III – IV vrátane technickej vybavenosti

-

Nová IBV – areál Tehelne Rožňava – technické vybavenie - ukončená stavba

-

Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom na sídlisku Juh – ukončená stavba

-

Priemyselná zóna Rožňava – rozostavaná stavba

-

3 x 30 bytových jednotiek DRUŽBA V – VII – rozostavaná stavba

-

Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium Rožňava – ukončená stavba

-

Rekonštrukcia ZŠ na Ulici pionierov v Rožňave – ukončená investícia

-

Rekonštrukcia striech na objektoch MŠ na Ul. kyjevskej v Rožňave – ukončená investícia

-

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave – rozostavaná investícia

-
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-

Rozšírenie mestského kamerového systému – Vargovo pole Rožňava – investícia ukončená

-

Novostavba bytového domu 6 b. j. – nájomné byty v Nadabulej– rozostavaná stavba

-

Sanácia mosta na Letnej ulici v Rožňave – objednaná projektová dokumentácia, statický
posudok a vyžiadanie vyjadrení od kompetentných.

Projekty a granty
Podané žiadosti o granty a dotácie a spracované projekty na aktuálne výzvy v roku 2010:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grant/: Názov:
Dotácia

Výška

Výška

požadovanej

schválenej

dotácie v €
1.Úrad vlády SR Kult. šport. dni

spolufinan-

Spolu v €

covanie v €

dotácie v €

7 190

0

0

0

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola zamietnutá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Úrad vlády SR

Viacúčel. ihrisko 39832,70

39799,92

16592,14

56424,84

Projekt ukončený 31.7.2010, vyúčtovaný a vyhodnotený.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.MVaRR SR

Rekonštrukcia ZŠ Ul. 1,360231,01 1,360231,01

ROP

pionierov

71591,11

1,431822,12

Stavba v roku 2010 ukončená.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.MVaRR SR

Rekonštrukcia Nám.

1,576971,27 1,576971,27

ROP

baníkov a Šafárikovej ul.

82998,49

1,659969,76

Žiadosť bola schválená a bola podpísaná zmluva. Prebieha proces verejného obstarávania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.MVaRR SR Rekonštrukcia a modern. 991568,39
ROP

991568,39

52187,82

1,043756,21

ZŠ JUH

Dňa 10. 6. 2010 odovzdanie staveniska.
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6. HU-SK CBC Propagácia Slov. a Aggte- 104400,31 104440,31
Programme

5842,89

110243,20

leckého krasu

Implementácia projektu od 1. 10. 2009 do 15. 9. 2010.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Úrad vlády SR Ja, Ty, My, Vy v preven-

37298

25298

1360

26658

cii závislostí II.
Uznesením MZ č.203/2010 bolo schválené vytvorenie viacúčelového strediska pre mladých ľudí –
Zóna M na Nádvorí Radnice za spoluúčasti CVČ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Obvodný úrad
37736,28
Košice

Rozšírenie kamerového

30189,01

14500

23239,28

systému

Prebiehal proces verejného obstarávania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.MVaRR SR
ROP, 3

Rožňava – mesto

237500

-

12500

250000

s výhľadom

Žiadosť o NFP v procese rozhodovania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mestské zastupiteľstvo v roku 2010 zasadalo celkove 13 krát a 4 krát bolo zasadnutie
pokračovaním riadnych zasadnutí. Prijaté uznesenia sa nachádzajú v zápisniciach zo zasadnutí a tieto
sú zviazané a archivované .
Zasadnutia MZ v roku 2010: 20. 1. 2010, 28. 1. 2010, 25. 2. 2010, 1. 3. 2010 /pokračovania
rokovania z 25. 2. 2010/, 12. 3. 2010, 29. 3. 2010, 29. 4. 2010, 4. 5. 2010 /pokračovania rokovania
z 29. 4. 2010/, 8. 6. 2010, 1. 7. 2010, 20. 7. 2010, 22. 7. 2010 /pokračovanie rokovania z 20. 7.
2010/,24. 8. 2010 / pokračovanie rokovania z 22. 7. 2010/,5. 10. 2010, 22. 10. 2010, 9. 11. 2010,
22. 12. 2010 /ustanovujúce zasadnutie nového MZ/ Uznesenia zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva tvoria súčasť zápisníc a sú uložené a archivované v súlade so predpismi.
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Partnerské vzťahy
Mesto Rožňava má v rámci medzinárodnej spolupráce partnerské vzťahy s piatimi štátmi a v nich
so šiestimi mestami. Najstaršia zmluva je z 18. 12. 1991 s mestom Szerencs v Maďarsku.
Dňa 27. 3. 1997 bola podpísaná zmluva s V. obvodom Budapest Belváros – Lipótváros taktiež
v Maďarsku.
S mestom Glarus vo Švajčiarsku bola podpísaná zmluva 22. 5. 1998. V Čechách si Mesto Rožňava
našlo partnera na spoluprácu v Českom Tešíne a to od 2. 2. 2001. V Poľsku bola dňa 7. 6. 2001
podpísaná partnerská zmluva s mestom Cieszyn. Posledná zmluva z 3. 2. 2006 je s mestom Bačka
Topoľa v Srbsku.
Mesto má tiež podpísané MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
v Nórsku, obidve od 1. 2. 2009.

S MESTAMI

Trogstad a Skiptvet

Parlamentné voľby 2010
Dňa 12. júna sa na Slovensku konali voľby poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky. Na
území mesta Rožňava bolo v 18 volebných okrskoch zapísaných 15 214 oprávnených voličov, počet
zúčastnených 8 533 voličov, účasť 56,08 %. Účasť v Rožňave nedosiahla volebný Obvod Rožňava,
ktorý bol 60,59 % ani celoslovenský priemer, ktorý bol 58,83 %. Najviac voličov 1 008 bolo zapísaných
v okrsku č. 13 v podnikateľskom inkubátore na sídlisku Juh. Počet voličov, ktorí zaslali návratnú
obálku z cudziny bol 29.
Voliči sa rozhodovali, koho zvolia na nasledujúce štyri roky do 150 – členného zákonodarného
zboru. Mali možnosť vybrať si z osemnástich kandidujúcich politických subjektov spolu z 2 366
kandidátov na poslancov NR. Každý volič mohol dať hlas jednému politickému subjektu a zároveň aj
zakrúžkovať maximálne štyroch kandidátov.
O vydanie voličského preukazu požiadalo 521 voličov, o hlasovanie poštou požiadalo 32 voličov,
zo zahraničia bolo doručených 29 hlasovacích lístkov. Najstarším voličom na území mesta bol 98
ročný Rožňavčan, ktorý volil vo volebnom okrsku č 9 – Mestský úrad v Rožňave.
Netradičným a milým spestrením pre okrskovú volebnú komisiu č. 3 bola účasť mladomanželov na
voľbách, ktorí prišli voliť priamo zo svadobného obradu. V okrsku č. 5 – Sobášna sieň privítala volebná
komisia prvovoličov čokoládou.
Referendum 2010
Dňa 18. septembra sa na Slovensku konalo už siedme referendum v histórii samostatnej
Slovenskej republiky.
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Výsledky hlasovania oprávnených občanov v Rožňave:
Počet oprávnených voličov bolo

15 339

Počet vydaných hlasovacích lístkov

3 598

Percento účasti oprávnených občanov

23,45

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

3 597

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

3 568

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

29

Ako vidieť z prehľadu, účasť Rožňavčanov na poslednom referende bola veľmi nízka, avšak bola o 1,76 % vyššia
ako je celkový priemer Obvodu Rožňava a o 0,61 % vyššia ako bol celoslovenský priemer. Oprávnení voliči mali
prejaviť svoj názor na šesť otázok týkajúcich sa zúženia poslaneckej imunity, zníženia počtu členov parlamentu,
zrušenia poplatkov za televíziu, rozhlas, zavedenia možnosti voľby zástupcov národného a európskeho
parlamentu cez internet , stanovenia maximálneho limitu na nákup vládnych limuzín. Referendum za celé
Slovensko nebolo platné, nakoľko sa ho zúčastnilo iba 22,84 % voličov. Daňových poplatníkov stálo nevydarené
referendum 7 miliónov €.
Dňa 20. októbra prijal primátor mesta v priestoroch historickej Radnice veľvyslanca Čínskej ľudovej
republiky na Slovensku Gu Zipinga a čínskeho atašé Zhang Wenbo. V neformálnom rozhovore oboznámil
primátor hostí s históriou i súčasnosťou mesta Rožňava. Venovali sa aj otázkam možnej spolupráce v oblasti
investícií a obsadenosti priemyselnej zóny čínskymi investormi. Hostia si prezreli tiež historické pamiatky.
Mesto sa v apríli tohto roku začalo zaoberať projektom „Transparentné mesto“ a 1. júla sa do projektu
prihlásilo. V mesiaci septembri v rámci hodnotenia 100 najväčších miestnych samospráv Slovenska organizáciou
Transparency International Slovensko sa Rožňava umiestnila na 5. mieste. Na prvom mieste sa umiestnilo
mesto Martin. Rebríček bol založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich weboch a cez žiadosti
o informácie, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov.
Komunálne voľby
Dňa 1. júla 2010 MZ uznesením č. 179/2010 schválilo zníženie počtu volebných obvodov zo štyroch na tri
a zníženie počtu poslancov z 19 na 17. Na základe toho bude počet vo volebnom obvode č. 1 – šesť poslancov,
č. 2 – štyria poslanci a č. 3 – sedem poslancov. Zmena na základe uvedeného uznesenia sa týka volebného
obdobia na roky 2010 – 2014.
Dňa 12. októbra bola Mestskou volebnou komisiou v Rožňave vyhlásená kandidatúra pre voľby primátora
mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Predsedníčkou MVK bola Ing. Iveta Gresa.
Na post primátora mesta bolo zaregistrovaných 9 kandidátov a to z troch politických strán a šesť nezávislých
.
Kandidáti za politické strany: Mgr. Ján Vojta – ÚSVIT, Bc. Ivan Khún, MA – OKS, Ing. Ján Babič – SMER SD
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Nezávislí kandidáti : Ing. Ondrej Bolaček, Erika Filiczká, Ladislav Gažík, MUDr. Vladislav Laciak, Dipl.
Ing. Karol Kováč, Ing. Viktor Badin
Za poslancov bolo zaregistrovaných 68 kandidátov zo 14 politických strán a 36 nezávislých
kandidátov.
Pre voľby primátora a poslancov MZ bolo zriadených 18 volebných okrskov, počet osôb zapísaných
do zoznamu voličov bol 15 409, počet vydaných obálok 6 544, počet platných hlasovacích lístkov
pre voľby poslancov MZ - 6 322, počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora – 6 379.
Volebná účasť bola 42,46 %.
Výsledky komunálnych volieb
Za primátora bol zvolený MUDr. V l a d i s l a v L A C I A K s počtom hlasov 1 859, ktorý
kandidoval ako nezávislý kandidát.
Za poslancov MZ boli zvolení nasledovní kandidáti:
Volebný obvod č. 1.
Ing. Ondrej BOLAČEK, nezávislý
PaedDr. Viktor BALÁŽ, nezávislý
Ľudovít KOSSUTH , nezávislý
Zoltán BEKE, nezávislý
Ing. Peter MARKO, OKS
František FOCKO, SMER SD
Volebný obvod č. 2.
Ing. Dušan PAVLÍK, nezávislý
Ing. Karol KOVÁČ, nezávislý
Bc. Ivan KUHN, MA, OKS
Mgr. Dionýz KEMÉNY, nezávislý
Volebný obvod č. 3.
Mgr. Matúš BISCHOF, OKS
Roman OCELNÍK, nezávislý
PaedDr. Janka MIČUDOVÁ, nezávislá
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Mgr. Radoslav KOVÁCS, nezávislý
Mgr. Dušan POLLÁK, nezávislý
Pavol BURDIGA, MOST-HÍD
Peter DŽAČAR, nezávislý
Prvými náhradníkmi poslancov podľa volebných obvodov sú:
VO č. 1 - Ing. Ján Lach, VO č. 2 - Gabriel Borzy, VO č. 3 – Cyril Motyka
Dňa 28. novembra v priestoroch Spoločenskej sály Mestského úradu v Rožňave odovzdala
predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Rožňave Ing. Iveta Gresa zvolenému primátorovi
Osvedčenie za primátora mesta a poslancom Osvedčenie za poslanca mestského zastupiteľstva.
Dňa 22. decembra sa v kongresovej sále Radnice konalo ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Novozvolený primátor MUDr. Vladislav Laciak a poslanci zložili pred prítomnými
občanmi zákonom predpísaný sľub. Okrem organizačných záležitostí sa poslanci rozhodli, že nebude
zvolená mestská rada. Na tomto zasadnutí prijal Pavol Burdiga /Most – Híd/ oficiálnu ponuku
primátora, vykonávať funkciu zástupcu primátora. Tým nahradil doterajšieho viceprimátora Ing.
Františka Kardoša, ktorý túto funkciu vykonával od roku 2006.
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií
Predseda: Ing. Peter M a r k o
Podpredseda: Ľudovít K o s s u t h
Členovia:
Pavol B u r d i g a
Ing. arch. Peter B i s c h o f
Ing. Peter G a b č o
Ing. Tibor T a k á č
Ing. Nataša V j e s z t o v á
Tajomník: Ing. Ján Š r a m k o
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Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
Predseda: Ing. Ondrej B o l a č e k
Podpredseda: Bc. Ivan K u h n, MA
Členovia:
Zoltán B e k e
Ing. Dušan P a v l í k
JUDr. Juraj D u b o v s k ý
Ing. Ondrej K r a č ú n
Igor S l a v k a y
Alexander T e l e c k ý
Ing. Erika V a n y o v á
Tajomník: Bc. Erika L e s k o v j a n s k á

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Predseda: PaedDr. Viktor B a l á ž
Podpredseda: Mgr. Dušan P o l l á k
Členovia:
PaedDr. Janka M i č u d o v á
Mgr. Matúš B i s c h o f
Róbert K o b e z d a
Mgr. Katarína K o h u t i a r o v á
Bc. Henrieta R u s n á k o v á
Mgr. Richard S z ő l l ő s
Mgr. Andrej Vaško
Tajomník: Erika Š v e d o v á
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Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda: Mgr. Dionýz K e m é n y
Podpredseda: Mgr. Radoslav K o v á c s
Členovia:
PaedDr. Viktor B a l á ž
Mgr. Renáta H e n c e l o v á
Bc. Zoltán K ó n y a
Anna M e š ť a n o v á
Mgr. Monika Š e ď o v á
Tajomník: Norbert B o r o s s

Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda: Peter D ž a č á r
Podpredseda: Ľudovít K o s s u t h
Členovia:
František F o c k o
Ing. Róbert H a n u š t i a k
Ing. Andrej O l e x a
Vojtech P i k u
Miroslava T a k á č o v á
Tajomník: Erika Č u ň o č k o v á

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
Predseda: Ing. Karol K o v á č
Podpredseda: Mgr. Dionýz K e m é n y
Členovia: Roman O c e l n í k
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Ing. Karin C s e h
Ing. Štefan Č e r n á k
Cyril M o t y k a
Tajomník: Ing. Tímea B o d n á r o v á

Kaleidoskop udalostí v meste 2010
Dňa 7. januára sa v priestoroch vojenského útvaru 7945 v Rožňave konal slávnostný ceremoniál
rozlúčky s príslušníkmi jednotky OS SR – operácia EUFOR-ALTHEA. Štyridsať príslušníkov Ozbrojených
síl SR, z toho 33 profesionálnych vojakov z Práporu radiačnej chemickej a biologickej ochrany
v Rožňave odcestujú na šesť mesiacov do Sarajeva. Z uvedeného počtu boli štyri ženy. Rozlúčky sa
zúčastnil veliteľ Pozemných síl OS SR. gen. mjr. Ing. Jaroslav Vývlek, náčelník Centra riadenia operácií
Generálneho štábu OS SR brigádny generál Jindrich Joch, primátor Rožňavy MUDr. Vladislav Laciak
ako i rodinní príslušníci odchádzajúcich vojakov.
Dňa 14. januára sa v priestoroch Spoločenskej sály MÚ uskutočnilo pracovné stretnutie s cieľom
rozpracovania výsledkov projektu „Ja – ty – my – vy v prevencii závislosti“. Stretnutie zorganizovala
pracovná skupina pozostávajúca zo zástupcov mestského úradu, centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, úradu práce a 30 mladých ľudí z radov študentov.
Zúčastnili sa jej primátor mesta, zástupcovia komisie verejného poriadku, mestská polícia, členovia
študentského parlamentu atď.
Obsahom projektu je súbor návrhov na riešenie problémov rôznych závislosti a iných sociálnopatologických javov mládeže. Cieľom stretnutia bola informácia o aktuálnej situácii v meste,
realizácia opatrení a aktívna spoluúčasť samosprávy pre zlepšenie situácie.
V ten istý deň si na miestnom cintoríne pripomenuli štvrté výročie leteckého nešťastia lietadla An24 v Maďarsku samosprávne orgány mesta, Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
v Rožňave a občania. Pri katastrofe vtedy zahynulo 42 slovenských vojakov, vracajúcich sa z misie
v Kosove. Medzi nimi boli i dvaja príslušníci rožňavského vojenského útvaru – čat. Peter Komora
a práp. Ondrej Keszi.
Dňa 22. januára sa na Námestí baníkov uskutočnili spomienkové oslavy 65. výročia oslobodenia
mesta Rožňavy. K účastníkom zhromaždenia sa prihovoril a slávnostný prejav predniesol viceprimátor
Ing. František Kardoš.
K pamätnej tabuli na budove Radnice položili zúčastnení kytice a vence. Z tejto príležitosti na
základe rozkazu ministra obrany udelili členom SPB v Rožňave pamätnú medailu za účasť v boji proti
fašizmu a štyria priami účastníci – odbojári si z rúk zástupcu ministra obrany prevzali odznak Vojnový
veterán.
V dňoch 31. januára – 7. februára sa v meste uskutočnili Dni mesta. V prvý deň sa na Radnica
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uskutočnila mládežnícka akadémia pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca. Pripravilo ju stredisko
DOMKA - Združenia saleziánskej mládeže v Rožňave. V zaujímavom programe vystúpil mládežnícky
spevácky zbor, tanečné mužské kvarteto a akadémia vyvrcholila divadelným predstavením s názvom
OKULIARE.
Dňa 1. februára sa konalo Stretnutie členov žiackeho a študentského parlamentu s predstaviteľmi
mestskej samosprávy. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s CVČ . Na klzisku boli pripravené
rôzne športovo-súťažné aktivity a virtuálny karnevalový svet.
Deň 2. február bol bohatý na nasledovné podujatia :
-

Konalo sa slávnostné ocenenie talentovaných žiakov, ktorí z rúk primátora prevzali ocenenia .
Ocenení boli nasledovní žiaci: Nikoleta Vodová, Dávid Főldes, Emese Nagyová, Csilla Vajner,
Mária Kissová, Zsolt Farkas, Lukáš Sasák, Dominika Vaššová, Sebastián Krasnovský, Marcel
Klinko, Barbora Kolárová, Ivana Kováčová, Ladislav Šalamon
Akciu, ktorá sa konala v sále mestského úradu spestril program, pripravený centrom voľného
času.

-

Konalo sa Fórum občanov, kde mali občania možnosť i takto sa aktívne zapojiť do vecí
verejných, diskutovať a osobne sa stretnúť s vedením mesta a poslancami. Žiaľ túto formu
komunikácie občania mesta nevyužili, dôkazom čoho bola účasť iba piatich občanov.

-

I v tomto roku pripravili rožňavskí dôchodcovia v klube dôchodcov výstavku ručných prác.

-

Na Radnici sa stretli zástupcovia z oblasti kultúry s primátorom mesta, jeho zástupcom
i pracovníkom mestského úradu z oblasti kultúry. Boli tu prítomní zástupcovia knižnice,
gemerského osvetového strediska, Matice slovenskej, Csemadoku, divadla Actores, baníckeho
múzea a saleziánov. Odzneli viaceré dobré návrhy na zlepšenie kultúrneho života v meste.

-

Novinkou v tomto roku bolo stretnutie vedenia mesta s bývalými predsedami MsNV
a bývalými primátormi mesta. V priestoroch historickej Radnice sa primátorom stretli traja
bývalí primátori a to Margita Bradovková, Ing. František Kardoš a Karol Katrenics. Z rúk
primátora MUDr. V. Laciaka prijali pamätnú plaketu a zároveň založili Klub primátorov mesta
Rožňava. Čestnou predsedníčkou sa stala p. Margita Bradovková. Stretnutie s bývalými
pracovníkmi mesta – dôchodcami bolo veľmi priateľské a srdečné.

3. február pokračoval v programe Dní mesta súťažným dopoludním slovenských a maďarských
žiakov projektom CBC. V troch disciplínach –„ dejiny – kultúra - vlastiveda“ súťažili rožňavskí žiaci so
žiakmi z partnerského mesta Szerencs z Maďarska. Po skončení súťaže program pokračoval
divadlom, spevom a tancom.
Dňa 4. februára sa v priestoroch RPIC stretli podnikatelia mesta s predstaviteľmi mestskej
samosprávy a vedenia mesta. V rámci stretnutia boli vyhlásené výsledky hlasovania o titul
„Podnikateľ roka 2009“. Z 11 nominovaných sa ním Ladislav Čík – firma AUTOSTOP RV, s. r. o.
V ten istý deň sa v Kongresovej sále Radnice konala slávnosť oceňovania najlepších športovcov
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a športových kolektívov za rok 2009. Z rúk primátora MUDr. Vladislava Laciaka a poslanca MZ Mgr.
Dušana Polláka prevzali trofeje, ďakovné listy a finančnú odmenu podľa jednotlivých kategórií
nasledovní športovci:
Najúspešnejší športovec mesta za rok 2009:
Katarína C a b a n o v á – Športovo strelecký klub Ul. Pionierov
Ing. Peter Kočkin – Geológ Rožňava
Štefan Sokoly – J. P. Stav Herkules
Levente Tárkanyi
Maroš Zagiba
Adrián Krokavec
Július Konček - Juko & Company
Henrieta Farkašová – Kinex Bytča
Hiczér Gabriek – TAEKWONDO HAKIMI Rožňava
Attila Zajačko
Peter Deák
Diana Beňušková - MBK AGROTRADE Rožňava
Najlepší športový kolektív za rok 2009
Geológ Rožňava
Starší žiaci za rok 2009
TAEKWONDO HAKIMI Rožňava
Najlepší športovec v kategórii starší žiaci za rok 2009
Adrián Angyal – TAEKWONDO HAKIMI
Roberta Lebovská
Jozef Hőlcz
Richarda Lučková – MBK AGROTRADE
Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – „športový veterán“
MUDr. Jiři Krejzl
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V rámci Dní mesta sa dňa 5. februára na Radnici konalo stretnutie zástupcov mesta a poslancov
s primátormi a poslancami partnerských miest zo Srbska – z mesta Bačka Topoľa, poľského Cieszyna,
českého Tĕšína, Budapešti V. – mesta Belváros – Lipótváros a Szerencsu. Súčasťou akcie bola
vernisáž výstavy slovenských medailérov.
Sprievodnou akciou v rámci Dní mesta bola i výstava karikatúr Rožňavčana Kaza Kanalu
v priestoroch Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Ďalšou zo sprievodných podujatí bola
akcia Znej rómska pieseň, ktorú už tradične organizuje Centrum voľného času v Rožňave spolu
s Domom Matice slovenskej v Rožňave.
Deň 6. február sa niesol v znamení slávnostného udeľovania najvyšších mestských vyznamenaní za
r o k 2 0 0 9 . Slávnosť sa konala už tradične v Sobášnej sieni, kde v priamom prenose RVTV sa konal
akt udeľovania titulu Čestný občan mesta, Cena mesta a Cena primátora mesta.
Titul ČESTNÝ OBČAN MESTA ROŽŇAVA bol udelený:
-

Rónavőlgyi Endréné – primátorke mesta Szerencs
v partnerských vzťahoch

za dvadsaťročný úspešný prínos

-

Jeho excelencii Dr. Helmutovi Wesselymu – veľvyslancovi Rakúskej republiky za šírenie
dobrého mena mesta Rožňava i celého regiónu v zahraničí i diplomatických kruhoch

CENA MESTA ROŽŇAVA za rok 2009 bola udelená:
-

Gabriele Fórišovej za celoživotnú odbornú pedagogicko-výchovnú činnosť

-

Ing. Arpádovi Kavečankymu za činnosť v oblasti zachovania historických baníckych tradícií

-

Strednej odbornej škole na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave za dlhoročné odborné pôsobenie
tejto inštitúcie v oblasti vzdelávania, reprezentovanie žiakov na olympiádach, súťažiach
v rámci Slovenska

CENA PRIMÁTORA ZA ROK 2009 bola udelená:
-

Mgr. Emílii Patakyovej – za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú prácu

-

MUDr. Miloslavovi Martinimu – za celoživotnú odbornú prácu pediatra i za vedecké diela

-

Ing. arch. Attilovi Emődimu – za medzinárodne staviteľské pôsobenie

-

Dipl. sestre Eve Kapošváriovej – za dlhoročnú prácu pri lôžku ťažko nemocných pacientov

-

Mgr. Ing. Gejzovi Helcmanovi – za dlhoročnú pedagogickú činnosť i činnosť v oblasti hudby

-

Ing. Ivanovi Nemčokovi – za rozvoj ľudovej kultúry – hudby a spevu v radoch dospelých i detí

-

Mgr. Richardovi Szőllősovi – za odborný pedagogický prístup k žiakom

-

Mgr. art. Erikovi Šillemu – za výrazné medzinárodné maliarske úspechy
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V rámci Dní mesta prebiehali i rôzne akcie. Jednou z nich bolo dňa 5. februára stretnutie občanov
s kardiochirurgom Prof. MUDr. Viliamom Fischerom, CSc.FICS., zakladateľom slovenskej
kardiochirurgie na Slovensku. Hlavnou témou prednášky bola téma „Ako je možné žiť činorodo a pri
tom zdravo.“
Dni mesta boli dňa 6. februára ukončené Reprezentačným plesom mesta Rožňava a Združenia
miest a obcí Horného Gemera v priestoroch Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave.
V priestoroch Csemadoku, v bývalom kníhkupectve bola za prítomnosti veľvyslanca Maďarskej
republiky na Slovensku otvorená kancelár regionálneho rozvoja poslanca európskeho parlamentu za
SMK Lajosa Meszarosa. Po bratislavskej kancelárii je to pre širokú verejnosť druhá na Slovensku.
Dňa 18. apríla bol na Slovensku vyhlásený niekoľkohodinový štátny smútok. Pripojili sme sa k celej
Európe, ktorá smútila spolu s Poliakmi za tragicky zosnulým prezidentom Lechom Kaczynskym a jeho
manželkou Máriou, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí v Rusku. Pri nešťastí zahynulo ďalších 94
vysokých predstaviteľov Poľska a posádka lietadla.
Dňa 22. apríla navštívil rožňavský vojenský útvar RCHBO a Raketometný oddiel minister obrany SR
Ing. Jaroslav Baška. Neformálneho stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak,
ktorý vyzdvihol existenciu a opodstatnenosť oboch vojenských útvarov v našom meste.
Dňa 8. mája sme si pripomenuli 65. výročie víťazstva boja nad fašizmom. Pietnu spomienku pri
pamätníku osloboditeľov pripravilo mesto Rožňava a oblastný výbor slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. Za mesto sa k prítomným prihovoril zástupca primátora Ing. František
Kardoš.
Dňa 24. mája odovzdal primátor mesta svojmu zástupcovi Ing. Františkovi Kardošovi Cenu
primátora mesta z príležitosti jeho 65. narodenín. Ing. František Kardoš pôsobil vo verejnej správe
a samospráve mesta nepretržite od roku 1995 ako primátor, viceprimátor i poslanec MZ a jeho práca
mala veľký prínos pre naše mesto.
Národná banka Slovenska na základe vypísanej verejnej súťaže na výtvarné návrhy na vydávanie
pamätných minci udelila I. cenu výtvarný návrh mince od PhDr. Klimenta Mituru z Rožňavy. Komisia
vyberala zo 14 návrhov výtvarných prác a navrhla realizovať návrh prvej slovenskej zlatej zberateľskej
mince v eurovej mene práve PhDr. Klimentovi Miturovi.
V polovici augusta spustilo mesto Rožňava novú internetovú stránku. Je zmenená nielen po
grafickej stránke, ale je doplnená o zverejňovanie zmlúv mesta, faktúry, voľné pracovné miesta.
Vynovená stránka je súčasťou projektu „Transparentné mesto“
Dňa 27. augusta sa na Nám. baníkov konala spomienková slávnosť z príležitosti 66. výročia
slovenského národného povstania. K pamätníku partizána Tótha položili vence zástupcovia Mesta
Rožňava, SBP a ďalší. Príhovor predniesol primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak a v maďarskom
jazyku jeho zástupca Ing. František Kardoš. Žiaľ musím skonštatovať, že spomienkových slávností ako
je i táto sa zúčastňuje stále menej ľudí.
Dňa 1. októbra sa na Námestí baníkov konal slávnostný nástup pri príležitosti privítania
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príslušníkov ozbrojených síl SR po návrate z plnenia úloh v mierových misiách. Vojaci, ktorí slúžili
v tejto misii prevzali z rúk náčelníka generálneho štábu OS SR gen. Ľubomíra Bulíka vyznamenania.
Okrem slovenských vojakov boli medailami ocenení aj maďarskí vojaci za prítomnosti náčelníka
generálneho štábu ozbrojených síl Maďarskej republiky Tibora Benka.
Školstvo a vzdelávanie
Počet štátnych základných škôl, školských zariadení i materských škôl sa na území mesta oproti
predchádzajúcemu roku nezmenil. V správe mesta je päť základných škôl, z toho jedna s vyučovacím
jazykom maďarským, tri školské zariadenia a osem materských škôl.
Základné školy
Ul. Komenského

počet tried 13

počet žiakov 220

Ul. pionierov

„

27

„

655

Ul. zakarpatská

„

21/2

„

425

Ul. zeleného stromu

„

11

„

180

Ul. zlatá

„

19

„

411

Spolu:

počet tried 91/2

počet žiakov 1 891

Keď porovnáme počty žiakov v ZŠ so stavom pred piatimi rokmi, t. j. s rokom 2006, tak ich počet je
nižší o 161.
Školy a školské zariadenia
ZUŠ

počet tried

24

počet žiakov

573

CVČ

„

40

„

340

ŠSZČ pri ZŠ Pionierov

„

„

333

85 počet žiakov

1 246

Spolu:

počet tried

8/21

V porovnaní s rokom 2006 u školských zariadení stúpol počet žiakov o 140.
Materské školy
Ul. E. Rótha

počet tried

5

počet detí

103

Ul. krátka

„

2

„

42

Ul. kozmonautov

„

2

„

41

Ul. kyjevská

„

6

„

126
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Ul. pionierov

27
„

3

„

55

Ul. štítnicka

„

6

„

124

Ul. Vajanského

„

3

„

62

Ul. E. Rótha s VJM

„

1

„

17

28

počet detí

570

Spolu:

počet tried

==================================================================================
Počet detí v materských školách je oproti roku 2006 nižší o 54.

Dňa 25. marca odovzdal v Bratislave podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj učiteľke
materskej školy na dôchodku Irene Lackovej Malú medailu sv. Gorazda za celoživotnú pedagogickú
a riadiacu prácu. Bývalá riaditeľka materskej školy Ul. Kyjevská bola na ocenenie navrhnutá
Spoločnosťou pre predškolskú výchovu v regióne Rožňava, ktorú v roku 1993 v okrese zakladala.
V dňoch 27. – 28. marca sa v Rožňave konalo už 16. celoslovenské stretnutie maďarských
pedagógov. Zišlo sa tu 350 pedagógov. Usporiadateľom bolo centrum Zväzu maďarských pedagógov
na Slovensku v spolupráci s Mestom Rožňava. Témou stretnutia bolo „Škola a výchova človeka
v škole“.
Dňa 29. apríla sa v spoločenskej sále MÚ konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Cieľom
súťaže bolo zvýšiť informovanosť mladých ľudí o EÚ, o jej inštitúciách, programoch i legislatíve atď.
Bol to 5. ročník súťaže študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl. Zorganizovalo ho centrum Europe
Direct Slovensko, ktorého centrum je i v Rožňave. V tomto roku sa niesol v znamení problematiky
biodiverzity a boja s klimatickými zmenami. Absolútnymi víťazmi súťaže Mladý Európan sa stali
študenti z Gymnázia Javorová zo Spišskej Novej Vsi.
Dňa 10. júna sa v priestoroch ZŠ ak. Jur Hronca v Rožňave konalo slávnostné odovzdanie
staveniska za účelom jej rekonštrukcie. Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti
budovy školy a zlepšenie podmienok procesu vzdelávania. Na tento účel mesto získalo finančné
prostriedky na základe projektu podaného na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Celkové
výdavky budú vo výške 1 043 756.- eur, dodávateľom stavby bude firma J. P. STAV s. r. o. Rožňava.
Začiatok nového školského roka 2010 – 2011 v Rožňave dňa 2. septembra sa v piatich základných
školách v pôsobnosti mesta niesol v znamení zvýšeného počtu prváčikov. Z počtu žiakov 1901 bolo
216 prvákov, čo je o 37 žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom roku.
V ZŠ na Ul. pionierov mohla riaditeľka privítať žiakov v zrekonštruovaných a vynovených
priestoroch školy. Aj osem materských škôl v meste otvorilo nový školský rok s počtom 592 detí, čo je
taktiež viac o 32 detí ako v predchádzajúcom roku.
Novinkou v novom školskom roku sa stala zákonná povinnosť umiestniť v priestoroch škôl štátny
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znak SR, štátnu zástavu SR a text štátnej hymny SR a preambuly Ústavy SR. Na začiatku a na konci
školského roka musí podľa novely Zákona o štátnych symboloch zaznieť aj hymna SR. Materské
a špeciálne školy majú podľa smernice MŠ SR k novele zákona povinnosť umiestniť iba štátny znak.
Dňa 22. októbra sa v priestoroch bývalej nemocnice konala imatrikulácia študentov 1. ročníka
študijných programov Ošetrovateľstvo a Sociálna práca pri Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave – Detašovanom pracovisku Rožňava. Do bakalárskeho štúdia sa
zapísalo 110 študentov. Na slávnostnom akte sa zúčastnili mimo iných rektor VŠZaSP prof. MUDr.
Marián Karvaj PhD., zriaďovateľ školy prof. MUDr. Vladimír Krčméry, prorektor DrSc. prof. MUDr.
Miron Šramko.
Vedúcou rožňavského Detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety Bratislava je doc. PhDr. Mária
Kilíková, ktorá má veľkú zásluhu na vznik detašovaného pracoviska. Za tieto zásluhy bola pri
príležitosti imatrikulácie nových študentov ocenená medailou sv. Alžbety.
V tomto roku oslávila najväčšia základná škola v meste – ZŠ na Ul. pionierov 35. výročie založenia.
Túto udalosť si škola slávnostne pripomenula v mesiaci októbri . Súčasťou osláv bol aj Deň
otvorených dverí.
60. výročie svojho založenia oslávila i Stredná odborná škola na Ulici Hviezdoslavovej v Rožňave.
V budove sídli už tretí rok i Stredná priemyselná škola stavebná Rožňava, ktorá oslávila taktiež
jubileum a to 40 rokov vzniku.
Jubileum 50. výročie založenia oslávila koncom roka Špeciálna základná škola internátna
v Rožňave. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch Radnice konal seminár, na ktorom vystúpili
zástupcovia školy, mesta i bývalí pracovníci. Škola za dobu svojho vzniku niekoľkokrát zmenila názov.

Kultúrne a spoločenské udalosti
Príchod nového rok 2010 sa už tradične konal na Námestí baníkov. Sprevádzal ho ohňostroj
a dobrá hudba.
Dňa 5. februára sa v rámci Dní mesta Rožňava konal 14. ročník súťaže Znej Rómska pieseň.
Organizátormi sú Centrum voľného času a Gemerské osvetové stredisko Rožňava. V tomto roku sa
súťaže zúčastnilo 15 sólistov z okresu, ktorí súťažili v troch kategóriách s pôvodnými rómskymi
piesňami
Deň 21. február je od roku 1985 vyhlásený za Svetový deň turistických sprievodcov a v roku 2010
oslávila 25. výročie založenia Svetovej federácie asociácie turistických sprievodcov. Z tejto príležitosti
i v Rožňave sa už niekoľko rokov koná prehliadka pamiatok v meste. V tomto roku sa prehliadka
uskutočnila dňa 20. februára s odborným výkladom v slovenskom a maďarskom jazyku.
V rámci projektu „Propagácia Slovenského a Aggtelekského krasu ako turistickej destinácie“ sa
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Rožňava – „mesto s výhľadom“, Slovenský a Aggtelekský kras zúčastnili v dňoch 4. – 7. marca 33.
ročníka veľtrhu „Utazás Budapest“ v Maďarsku.
Mimo prezentácie týchto
oblastí boli
prostredníctvom katalógu predstavené i rôzne ubytovacie a reštauračné zariadenia v Rožňave a okolí.
V rámci výstavy bola predstavená najnovšia publikácia mesta „Rožňava mesto s výhľadom“
v maďarskom jazyku.
Dňa 20. marca bol v rožňavskej hvezdárni zorganizovaný Deň otvorených dverí pre deti i širokú
verejnosť. Začiatky skúmania astronómie v našom meste sa viažu k roku 1951, kedy bol založený
astronomický krúžok. V roku 1966 bol zakúpený pozemok a začala sa budovať malá hvezdáreň. Pre
veľký záujem bola na začiatku roku 1969 otvorená hvezdáreň Uránia. V ostatných rokoch budova
nebola využitá až v roku 2009 dostalo budovu pod správu Gemerské osvetové stredisko Rožňava,
ktoré má s ňou svoje zámery.
Dňa 22. marca v rámci „Týždňa slovenských knižníc „ sa v Gemerskej knižnici P. Dobšinského
v Rožňave /GKPD/ uskutočnilo verejné čítanie osobností mesta Rožňava deťom základných škôl.
V tomto roku čítali dospelí – známe osobnosti mesta deťom z kníh, ktoré im najviac utkveli v pamäti z
detstva. Tým chceli naplniť výrok detskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej „Rozprávka je najväčšia
udalosť detstva“.
Dňa 23. marca sa v Banskej Bystrici konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Najkrajšia
kniha a propagačný materiál o Slovensku“. Súťaž, ktorej tretí ročník sa konal práve v tomto roku
vyhlásil Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov s partnermi Úniou miest Slovenska
a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.
V kategórii A/3 Knihy o mestách obsadila 3. miesto publikácia „Rožňava –mesto s výhľadom“
z autorskej dielne Evy Potočnej a Karola Nowaka. Kniha bola vytlačená v slovenskom a maďarskom
jazyku v počte po 1500 kusov. Súčasťou akcie bolo otvorenie výstavy kolekcie Najkrajšie kalendáre
Slovenska 2010 a exponátov Najkrajšie publikácie o Slovensku. V priebehu celého roka putovala
výstavná kolekcia po slovenských mestách a v dňoch 7. – 25. augusta 2010 bola inštalovaná
i v Gemerskej knižnici P.D. v Rožňave.
Dňa 25. marca sa taktiež v GKPD uskutočnila akcia „Čítajme si“. Bol to čitateľský maratón žiakov
základných škôl v meste, ktorého sa zúčastnilo 86 žiakov. V tento deň slovenské deti prekonali
vlastný rekord vo verejnom čítaní a celkom sa do čítania zapojilo 21 234 detí. Týmto podujatím chcela
knižnici nadchnúť detských čitateľov k pravidelnej návštevnosti knižnice a čítaniu.
Dňa 25. marca sa konala regionálna súťaž detského hudobného folklóru s názvom „U Havranky
hrať budú ...“ Súťaž, ktorá sa koná každé dva roky. Organizovalo ho GOS v spolupráci s MO Matice
slovenskej v Rožňave a Základnou umeleckou školou v Rožňave. Súťažilo sa v štyroch kategóriách,
zúčastnilo sa jej 120 detí z celého okresu. V kategórii ľudové hudby sa do zlatého pásma zaradila
Detská ľudová hudba pri ZUŠ Rožňava s postupom na krajskú súťaž a v kategórii speváci si prvé
miesto v zlatom pásme odniesla žiačka ZŠ Ul. pionierov Rožňava – Ivana Tvrzická a dvojica Zuzana
Rudnayová so Zuzanou Birkovou zo ZŠ Ul. zlatá Rožňava. Do krajskej súťaže postúpila i Nokoleta
Helcmanová hrou na citare.
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V dňoch 25. – 27. marca sa v Rožňave konali Veľkonočné trhy. Stánky ponúkali rôzne dekorácie
s veľkonočným a jarným motívom, maľované vajíčka, živé kvety, výšivky, keramiku , korbáčiky a iné.
Veľkonočné trhy sa v našom meste konali druhýkrát. V tomto roku trhy organizovalo Mesto Rožňava,
v predchádzajúcom ich organizovalo GOS Rožňava. V tomto roku GOS pripravilo vo svojich
priestoroch veľkonočnú tvorivú dielňu tradičných ľudových remesiel. Vystriedalo sa tu viac ako 200
detí, kde mali možnosť vyskúšať si hrnčiarstvo, čipkárstvo, perníkarstvo a iné.
Dňa 27. marca sa v OKC konal Benefičný koncert s názvom „Ozveny rodnej zeme“, ktorého
usporiadateľom bol Dom Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci s Mestom Rožňava. Na pódiu
odzneli slovenské ľudové i populárne piesne. Nechýbali ani obľúbené operetné melódie, ktoré
zaspievali sólisti opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ján Babjak, Mária Eliášová
a Mikuláš Doboš. Speváčky ľudových piesni Slávku Horváthovú a Katarínu Tőrőkovú doprevádzala
ľudová hudba Miroslava Dudíka a sólisti na hudobných nástrojoch Ján Kružliak, Rudolf Cikatricis,
František Rigo.
Dňa 30. marca sa na Radnici konal 22. ročník prehliadky v prednese poézie a prózy detí
materských škôl v meste. Organizovali ho Mesto Rožňava, sekcia estetickej výchovy materských škôl
a Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave. V tomto roku bola venovaná Jozefovi Cígerovi
Hronskému z príležitosti 50. výročia úmrtia.
Na Radnici sa konala regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku, ktorú
organizoval OV Csemadoku v Rožňave. Zúčastnilo sa jej 105 súťažiacich v piatich kolách.
Fašiangový ples, ktorý taktiež usporiadal OV Csemadoku sa konal na Radnici za účasti hostí
z Budapešti. Na plese sa už tradične volila miss plesu a v programe účinkovalo 160 umelcov.
Dňa 6. apríla bola v priestoroch GOS otvorená výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
a fotografie pod názvom AMFO 2010. Bola to súčasť 38. ročníka celoštátnej postupovej súťaže
amatérskej fotografie a prebiehala vo všetkých krajoch Slovenska. V roku 2010 bola do súťaže
mimoriadne zaradená aj samostatná tematická kategórii v súvislosti s Rokom boja proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu.
Dňa 10. apríla sa v priestoroch GOS konal 14. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby
CINEAMA 2010. Súťaž prebiehala v spolupráci s Mestom Rožňava. V rámci súťažnej projekcie bolo
premietnutých 45 filmov od 37 autorov a 5 autorských kolektívov v štyroch skupinách. Čo do žánru
kolekcia pozostávala zo 17 hraných, 11 experimentálnych, 7 animovaných filmov, 8 dokumentov
a dvoch videoklipov. Do celoštátnej súťaže odborná porota vybrala 21 filmov. Cenu za výtvarné
spracovanie získal hraný film ZVONČEK rožňavských autoriek Ley Máriásiovej a Alexandry Borzyovej.
Spoluautor Maroš Kortvély získal pre GEMERFILM Hlavnú cenu v v kategórii – Zlatého GOSkara.
Rožňavčana Dávida Badina ocenila porota Cenou za strih vo videoklipe Dead Astaire. Ocenené boli i
filmy Náhodné stretnutie a Posledný zlievač , ktorých autori boli taktiež z Rožňavy.
V dňoch 13. – 14. apríla sa v GKPD v Rožňave uskutočnilo celoslovenské stretnutie tvorcov
detských kníh /spisovatelia a ilustrátori/ s čitateľmi v meste a regióne. Stretnutie sa konalo pod
názvom „Dni detskej knihy“. Spoluorganizátorom bolo Mesto Rožňava. Vedúceho delegácie tvorcov
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Martina Kellenbergera prijal primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak vo svojich reprezentačných
priestoroch. Sprievodnou akciou bolo otvorenie niekoľkých výstav, prehliadka galérie Baníckeho
múzea, prehliadka Múzea Betliar, večerná prehliadka mesta Rožňava a iné. Tvorcovia detských kníh
uskutočnili besedy v základných školách v Rožňave a okolí.
Mesto Rožňava bolo tiež spoluorganizátorom akcie „Kniha – láska na druhý pohľad“ dňa 14.
apríla, kedy sa konal celoslovenský odborný seminár o čítaní. Organizátorom bola Gemerská knižnica
P. Dobšinského v Rožňave a zúčastnili sa ho pedagógovia a knihovníci.
Dňa 18. apríla uviedlo mestské divadlo Actores minimuzikál Potulný kabaret. Typický kabaretný
štýl predstavenia je charakterizovaný nielen piesňami zo známych muzikálov, ale tiež nápaditými
muzikálovými choreografiami. Bohatá a štýlová kostýmová i scénická výprava približuje mladému
divákovi zabudnutú atmosféru a prostredie kočovného divadla. Minimuzikál v réžii Mgr. art. Tatiany
Masníkovej bol určený žiakom základných škôl.
Dňa 23. apríla oslávil detský folklórny súbor Szászorsép 5. výročie založenia. Súbor má 30 členov
a svoju činnosť vyvíja pri ZŠ reformovanej cirkvi v Rožňave.
V priestoroch Csemadoku vystúpil dňa 26. apríla v rámci miniturné Spring 2010 jeden
z najvýznamnejších jazzových basgitaristov na svete Steve Clarke so svojou skupinou. Pre milovníkov
dobrej hudby pripravili nezabudnuteľné zážitky.
Dňa 29. apríla sa z príležitosti 6. výročia vstupu SR do EÚ konala súťaž mladých ľudí pod názvom
Mladý Európan. Nad súťažou prebral záštitu podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a vedúca
zastúpenia Európskej komisie v SR Andrea Elscheková Matisová.
Dňa 30. apríla, v predvečer 1. mája Námestie baníkov v Rožňave ožilo hudbou, spevom, tancom
a dobrou náladou. Išlo o tradičnú akciu folklórnych súborov Haviarik, Buzavirág, Lúčka, Haviar a iných
za účasti zástupcov mesta . Súčasťou programu bolo stavanie „Mája“ pred mestskú Radnicu.
Dňa 1. mája sa uskutočnil v OKC slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského
folklórneho súboru Haviarik, ktorý vedie Ing. Ivan Nemčok. Pri tejto príležitosti súbor pripravil
celovečerné vystúpenie, v ktorom mimo skoro stovky jeho členov vystúpili aj hostia. Sála OKC bola
zaplnená do posledného miesta a program trval takmer dve hodiny.
Dňa 2. mája sa v meste konali „Maďarské dni“, ktorých súčasťou bola už tradične súťaž o najlepší
koláč okresu. Zúčastnilo sa jej 25 organizácií a jednotlivcov a zo 100 druhov koláčov porota určila
prvé miesto obci Kružná.
Deň 4. máj, kedy je sviatok sv. Floriána slávia svoj deň hasiči. Pri tejto príležitosti boli v priestoroch
Hasičského a záchranného zboru v Rožňave dvere otvorené pre všetky vekové kategórie. Veľký
záujem bol najmä zo strany detí zo základných škôl.
Dňa 7. mája sa na Námestí baníkov rozdávali darčeky - žlté ruže. Pri príležitosti Dňa Európy
pripravili pre občanov Rožňavy toto milé prekvapenie pracovníčky Informačného centra Europe
Direct Rožňava v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku.
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Druhá májová nedeľa sa niesla v znamení akcie pod názvom „Rodinná nedeľa“. Na Námestí
baníkov sa zišli mnohé rodiny s deťmi, kde bol pripravený kultúrny program. Mimo iných
vystúpila maďarská speváčka Szendi. Akciu pripravil už šiesty rok OV Csemadoku.
Klub dôchodcov v Rožňave pripravil dňa 8. mája z príležitosti Dňa matiek pre svojich členov milú
akciu, na ktorej vystúpili deti materských škôl v meste a milým slovom pozdravil matky zástupca
primátora Ing. František Kardoš. Ako každý rok i teraz sa pri tejto príležitosti udeľoval titul Matka
roka, ktorou sa v tomto roku stala pani Eva Bodnárová.
Dňa 11. mája sa konal jubilejný 20. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov pod názvom
Slávik Slovenska. Organizovalo ho Centrum voľného času Rožňava v spolupráci s Gemerským
osvetovým strediskom v Rožňave. V Sobášnej sieni v Rožňave, kde sa zišlo 25 detí z 1. - 9. ročníkov
z 12 škôl okresu Rožňava a Gymnázia Dobšiná. Súťažilo sa v troch kategóriách. V I. kategórii sa na
prvom miesto umiestnila Viktória Vojtová zo Slavošoviec, v II. kategórii sa na prvom mieste
umiestnila Ivana Tvrzická z Rožňavy a v III. kategórii bola víťazkou Nikoleta Vodová taktiež z Rožňavy.
V dňoch 13. – 17. mája zorganizovalo GOS pre verejnosť a školy akciu Tisícročia maďarského
umenia.
Dňa 26. mája sa pred pamätníkom P. J. Šafárika pred OKC konala spomienková slávnosť
z príležitosti 215. výročia jeho narodenia. Akciu organizoval Miestny odbor Matice slovenskej
v Rožňave v spolupráci s Mestom Rožňava a Gymnáziom P. J. Šafárika v Rožňave.
Základná škola Z. Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským spolu s Gemerským mládežníckym
spolkom v Rožňave usporiadali 9. ročník „Andrášiovských dní“. Počas nich sa konali rôzne súťaže ako
súťaž v kreslení, alebo z vlastivedy. Deti mali možnosť vypočuť si prednášky z dejín a vyskúšať si
streľbu z luku.
Dňa 4. júna sa v priestoroch GKPD uskutočnil krst knihy rožňavského autora Alberta Šmihulu.
Básnická zbierka s názvom Papierová ruža obsahuje takmer 150 básni. Bola to už jeho štvrtá kniha
básní, ktorá bola uvedená na literárnu dráhu.
Pred 200 rokmi sa narodil maďarský hudobný skladateľ, klavirista, dirigent a autor maďarskej
hymny i tvorca maďarskej národnej opery Erkel Ferenc. Výročie pripadá na deň 16. júna, kedy si 15
škôl - 300 žiakov z Gemera a Novohradu pripomenulo toto výročie. Medzi žiakmi boli aj žiaci dvoch
maďarských rožňavských škôl.
Pre žiakov základných škôl pripravila GKPD v Rožňave dňa 17. júna vedomostnú súťaž o regióne
a gotickom umení pod názvom „Skvosty na Gotickej ceste“. Súťaž sa konala v rámci 9. ročníka
prehliadky historickej hudby “Ars Antiqua Europae in via Gothica“. Žiaci ZŠ Ul. pionierov sa umiestnili
na 1. mieste a 8. ročné gymnázium P. J. Šafárika Rožňava na 3. mieste.
Dňa 18. júna sa konala prehliadka amatérskych populárnych hudobných skupín okresu –
GEMFEST, ktoré pripravilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci s Domom Matice
slovenskej v Rožňave. Takmer štvorhodinový festival mali možnosť občania mesta sledovať i
prostredníctvom internetu a káblovej televízie.
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Dňa 29. júna sa v klube dôchodcov konala slávnosť, pri ktorej si pripomenuli životné jubileá svojich
30 členov. Klub si jubilantov pripomína už niekoľko rokov. Najstarším oslávencom bol 85 – ročný
Štefan Szabo. Žiaci základnej umeleckej školy pripravili pre nich pekný kultúrny program. V programe
vystúpili i členovia klubového spevokolu.
Dňa 1. júla bola v galérii baníckeho múzea otvorená výstava rožňavského maliara Jána Kuchtu.
Prezentoval na nej výber z diel za posledných päť rokov. Výstava sa niesla pod názvom „Rytmy,
čiary, čísla“.
V Rožňave počas leta rokovalo vedenie Zväzu maďarských televíznych tvorcov na Slovensku.
Účastníci sa stretli s poslancom európskeho parlamentu Alajosom Mészárosom.
V dňoch 7. – 8. júla sa v Gombaseku konal 52. ročník celoštátnych kultúrnych slávností Maďarov,
žijúcich na Slovensku. V prvý deň upútal pozornosť divákov najmä koncert skupiny Piramis a druhý
deň bol venovaný vystúpeniu folklórnych súborov.
V dňoch 22. júla – 1. augusta sa konal 10. ročník Gemersko - Turnianskeho festivalu. V rámci
neho sa uskutočnilo veľké množstvo podujatí na slovenskej i maďarskej strane. V Rožňave to bola
večerná prechádzka mestom spojená s kvalifikovaným výkladom o histórii mesta a jeho pamiatkach.
Výklad bol dostupný v slovenskom a maďarskom jazyku.
V dňoch 9. – 13. augusta zorganizovalo stredisko Domka v spolupráci s mestom prímestský /
denný/externý tábor detí s názvom „Expanzia do ulíc 2010“. Pre deti pripravili animátori rôzne hry,
súťaže, výlety.
Dňa 14. augusta sa v Rožňave konal 4. ročník Graffiti Jam v koryte potoka Drázus. Do Rožňavy
prišli i umelci z Košíc a iných slovenských miest a tridsať umelcov skrášlilo brehy riečky svojimi
kresbami.
V polovici augusta sa na rožňavskom kúpalisku konala veľká disco party. Na podnet študentského
parlamentu organizátormi boli Mesto Rožňava a Times club. Účasť bola vysoká – okolo 1200
účastníkov si zatancovalo pri reprodukovanej hudbe a vychutnalo si penovú show. Zábava skončila
v skorých ranných hodinách.
Na Námestí baníkov sa dňa 26. augusta uskutočnila živá pozvánka rožňavských i hosťujúcich
folklórnych súborov na 37. ročník Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej. V dňoch 27. – 28.
augusta sa v Rejdovej uskutočnil Gemerský folklórny festival, na ktorom nechýbali ani členovia
rožňavských folklórnych súborov.
Počas letných prázdnin mali mladí ľudia i dospelí možnosť navštíviť každý štvrtok Hvezdáreň
v Rožňave. Premietali sa tam filmy pre deti i dospelých a vo večerných hodinách mali možnosť
pozorovať nočnú oblohu. Pre veľký záujem plánuje gemerské osvetové stredisko premietanie filmov
aj v budúcnosti.
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V mesiaci august boli v baníckom múzeu inštalované dve výstavy. Prvá bola s názvom „Spletitosti
– pletence, uzly, uzlíky“. Putovná výstava predstavovala remeselníctvo bez hraníc, reprezentujúca
ľudové remeslá Horného Gemera, východnej časti Rumunska, západného Rakúska
a stredného Maďarska.
Druhou výstavou bol kreslený humor Ľubomíra Juhása – „Humor vo
výtvarnom umení“.
Koncom augusta sa v priestoroch bývalého kina v Rožňave konal 14. ročník maliarskeho sympózia
MLYN. Zišlo sa tu 14 maliarov z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Výstava diel sa konala v mesiaci
novembri.
GOS sa v dňoch 13. – 14. septembra prezentovalo medzinárodnou kultúrnou a historickou
výstavou o osude dvoch národov – Židov a Rómov v čase holokaustu. Výstava bola inštalovaná
v budove historickej Radnice. Počas prvého dňa bola predstavená fotozbierka histórie židovského
národa, teoretická prezentácia židovskej komunity ako aj ochutnávka tradičných židovských jedál.
Druhý deň bol venovaný prezentácii rómskeho národa spolu s predstavovaním ich jedál. Podujatie
bolo ukončené koncertom skupiny Mojše band.
V dňoch 16. – 18. septembra sa v meste konal 27. ročník Rožňavského jarmoku. Na návštevníkov
čakali stánky nielen s oblečením, domácimi potrebami, ľudovými výrobkami, ale i stánky
s občerstvením, trdelník a samozrejme nechýbal ani burčiak. Počas jarmočných dní v programe
vystúpili folklórne súbory ako napr. Haviar, Szászorszép, Búzavirág, Dolina, Lúčka, súbor zo
Szerencsu, ľudová hudba Maroša Rusnyáka i rockové a country skupiny. Medzi nimi rožňavský
superstarista Robo Šimko so skupinou Massriot, skupina Árpiho Farkaša so skupinou Grooving Heads
a ďalšie. Staršiu generáciu potešili speváci Martin Jakubec, Lýdia Volejníčková i Dušan Grúň.
Sprievodným podujatím bol Dvor remesiel v severnej časti námestia s tvorivými dielňami pre deti
a mládež ale i slávnostné otvorenie Multifunkčnej telocvične.
V dňoch 24. – 27. septembra sa konal IX. ročník prehliadky historickej hudby s názvom
ARSANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA – medzinárodná prehliadka historickej hudby európskych
regiónov na Gotickej ceste. Hlavným organizátorom bolo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave.
V priebehu štyroch dní sa uskutočnilo osem koncertov, každý na inom mieste. Dňa 26. 9. sa konal
koncert i v Rožňave a to v biskupskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie.
V roku 2010 združenie DOMKA si za podpory mesta prenajalo priestranstvo okolo kotolne č. 10 na
Ulici Kyjevskej s cieľom prebudovať priestor na športovo-relaxačnú zónu, určenú zvlášť pre deti
a mládež. Cieľom združenia je upraviť prostredie na peknú, funkčnú a bezpečnú zónu so zeleňou bez
alkoholu a cigariet. Na realizáciu tohto cieľa získalo združenie finančné prostriedky prostredníctvom
grantu nadácie Pontis v spolupráci s Tesco a. s.
V dňoch 7. – 10. októbra sa Združenie saleziánskej mládeže DOMKA a Združenie mladých LAURA
zapojilo do medzinárodného projektu „72 hodinový dobrovoľnícky maratón“. Súčasťou aktivít
mladých boli i upratovacie práce ihrísk a trávnatých plôch v meste, súťaž v cyklokrose, športové
popoludnie vo vybíjanej, futbale. Patronát i finančnú pomoc poskytol primátor mesta MUDr.
Vladislav Laciak a viacero firiem v meste prispelo vecnými darmi.
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V mesiacoch september – október prebiehal v priestoroch GKPD vzdelávací cyklus spojený
s výstavou pre deti, mládež a verejnosť pod názvom „Ako sa robí kniha“. Spoluorganizátorom bol
Dom Matice slovenskej v Rožňave. Odbornú prednášku predniesol Ing. Igor Sokolík – vedúci redaktor
vydavateľstva Matice slovenskej. Návštevníci mali možnosť vidieť, aká je cesta rukopisu od jeho
zrodu z pera autora cez prevzatie knihy vydavateľom, cez typografickú úpravu a prácu s textom,
ilustráciami, výber papier až po tlačiarenské a knihárske práce.
V mesiaci októbri uskutočnila GKPD v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave akciu
„Čaro ornamentu“. Boli to prednášky pre verejnosť, spojené s výstavou ornamentálnych kresieb od
autora Štefana Leonarda Kostelničáka . Autor ornamentov, zberateľ, zakladateľ a tvorca slovenskej
ornamentiky ukázal cestu za umením. Svojimi ornamentmi vyzdobil také významné štátne
dokumenty ako Pittsburská dohoda a Martinská deklarácia.
V rámci Mesiaca úcty k starším októbri MŠ na Kyjevskej ulici za finančnej podpory MO Matice
slovenskej v Rožňave zorganizovali už tradične akciu pre starých rodičov. V programe vystúpili všetky
deti uvedenej materskej školy a potešili svojich starkých spevom, recitáciou i divadelnou scénkou.
Súčasťou akcie bola i ochutnávka jedál z receptov starých mám. V tomto roku to boli jedlá z kapusty
ako napr. meteník, pagáče, fašírky, šaláty atď.
Na starších nezabudol ani klub dôchodcov, ktorý dňa 11. októbra pripravil pre svojich členov
bohatý program.
Dňa 14. októbra sa začali v poradí ôsme Gemerské dni kultúry, ktoré organizoval OV Csemadok.
Súčasťou osláv bolo 10. stretnutie speváckych zborov i výstava obrazov Jany Kušnierovej v galérii
baníckeho múzea.
V dňoch 23. – 24. októbra sa v rožňavskom stredisku Domka konal 4. ročník podujatia pod názvom
Rožňavský kameňák. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci
Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie. Akcie sa zúčastnili mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska. Bolo ich
spolu 60. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu , odbúrať predsudky z rôznych
oblastí života, vymeniť si skúsenosti. Počas dvoch dní bol i priestor na športové lezenie.
Dňa 24. októbra uviedlo mestské divadlo Actores muzikál pre deti Pipandelo. Rozprávku na
motívy Márie Ďuríčkovej s nádhernými piesňami, scénou i kostýmami režijne pripravila Mgr. art.
Tatiana Masníková.
Dňa 13. novembra oslávili výročia svojho založenia až dva rožňavské folklórne súbory. FS
Búzavirág oslávil 30. výročie v Kongresovej sále Radnice a FS Haviar v OKC 25. výročie. Oba súbory sa
počas svojho účinkovania zaslúžili o uchovávanie piesni a tancov Slovákov i Maďarov a obohatili
kultúrny život v meste.
Dňa 14. novembra sa v ZŠ Z. Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským konala akcia z príležitosti
60. výročia maďarského školstva. Prvé vyučovanie pred šesťdesiatimi rokmi začalo v roku 1951
v budove kláštora Rádu milosrdných sestier na terajšom Námestí baníkov. Program v ZŠ Z. Fábryho
z tejto príležitosti bol bohatý jak pre žiakov, tak i pre ich rodičov. Pripravený bol i deň otvorených
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dverí a vo večerných hodinách bolo vypustených 60 lampiónov „prianí“. Slávnosti končili dňa
16.novembra dobročinným plesom na Radnici, kde bola i výstava z dejín maďarskej školy.
V dňoch 19. a 20. novembra sa uskutočnil 16. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera –
Malohontu pod názvom Rok na Gemeri. Organizátormi bolo Gemerské osvetové stredisko Rožňava,
Košický samosprávny kraj, mesto Rožňava a obec Slavošovce. Prvý deň slávností sa konal
v Slavošovciach . Druhý deň v Rožňave sa niesol v duchu príslovia „Čo starí pamätajú – mladí
zachovajú“. Divadelná sála bola preplnená divákmi a v dva a polhodinovom programe piesni, tancov,
zvykov a obyčají sa predstavilo tristo účinkujúcich z Rožňavy, Vernára, Rejdovej, V. Slanej, Dobšinej,
Polomky, Gočova, Gem. Polomy, Vlachova, Heľpy a Čiernej Lehoty. Čarovnú atmosféru mali aj
sprievodné podujatia ako „ Z kasny do priaškrinka“, „Papcún“, „Gazdiná roka“ a „Drotár“.
Dňa 22. novembra bola v galérii baníckeho múzea na Námestí baníkov bola otvorená výstava
s názvom “Súčasná japonská škola umeleckej tlače –Contemporaty Japanese print making art and
school. Na realizácii výstavy sa podieľalo Mesto Rožňava, Slovensko-japonská obchodná komora
a Banícke múzeum Rožňava.
Výstavu otvoril primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak spolu s prezidentom Slovensko-japonskej
obchodnej komory Petrom Bohovom. V programe vystúpila operná speváčka Ayano Yano. Autorská
výstava Shinji Takine bola zameraná na súčasnú japonskú grafiku a bola doplnená tvorbou
japonských žiakov a študentov.
Dňa 27. novembra sa v Kongresovej sále Radnice konalo zasadnutie krajských rád centier voľného
času Košického a Prešovského kraja. Konferencia bola zameraná na prezentáciu činnosti jednotlivých
CVČ a ich spoluprácu so samosprávou miest a obcí. Bolo skonštatované, že CVČ sa venujú deťom
a mládeži vo voľnom čase už niekoľko desaťročí a sú i naďalej predurčené podieľať sa na výchove
mládeže, rozvíjať jej záujmy, talent, venovať sa postihnutým deťom, rozvíjať voľno - časové aktivity
atď.
V mesiaci novembri prebiehal v GKPD vzdelávací cyklus pre žiakov základných škôl o krajinách EÚ
s názvom „Európske pexeso“. Akciu a výstavu zorganizovalo České centrum Košice.
V novembri v Rožňave zasadala slovensko-maďarská medzivládna komisia za prítomnosti
veľvyslancov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Zástupcovia oboch veľvyslanectiev sa
zamerali na novú formu cezhraničnej regionálnej spolupráce EGTC. Vytvorila sa možnosť spolupráce
zdravotníckych zariadení pri záchrane životov na oboch stranách hraníc. Na základe toho podporili
projekty ako je vybudovanie cestnej komunikácie R4 medzi Košicami a Miškovcom, postavenie mosta
nad Ipľom a dunajského mosta medzi Komárnom a Komáromom.
V priebehu mesiacov október - december prebiehali v Galérii baníckeho múzea tri výstavy. Prvou
bola výstava pri príležitosti 105. výročia odhalenia súsošia grófky Františky Andrássyovej. Druhou
bola výstava diel Rožňavčana Mira Hujdiča, ktorý sa mimo maľovania venuje i fotografovaniu,
sochárstvu a plastike. Poslednou výstavou bola prezentácia tvorby mladej Rožňavčanky Kamily
Rybárovej, ktorá predstavila rôzne techniky maľby textilu, ručnej i strojovej výšivky.
Dňa 1. decembra sa v priestoroch GKPD konala so študentmi a občanmi mesta beseda
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s účastníkom medzinárodnej jaskyniarskej výpravy „Venezuela 2009 –Expedícia Chimanta“ RNDr.
Jaroslavom Stankovičom. Pútavým spôsobom boli prítomní oboznámení s najúspešnejšou expedíciou,
ktorú od roku 2004 slovenskí, českí, venezuelskí a chorvátski jaskyniari na Chimante uskutočnili.
Dňa 6. decembra sa ulicami mesta prešiel Mikuláš so svojím sprievodom a na Námestí baníkov
rozsvietil vianočný stromček. Tým odštartoval bohatú vianočnú výzdobu mesta. Pred budovou
Radnice pozdravil deti, ktorých obdaril darčekmi. V tomto roku po prvýkrát stvárňoval Mikuláša člen
žiackeho parlamentu, dovtedy po dobu tridsať rokov obliekal mikulášsky oblek pracovník mestského
úradu Štefan Gerža.
Dňa 9. decembra sa uskutočnil VI. ročník dejepisnej súťaže žiakov základných škôl. Súťaž s názvom
„Slovensko v histórii“ organizovala GKPD v spolupráci s MO Matice slovenskej v Rožňave a v roku
2010 bola zameraná na panovníkov a prezidentov na území Slovenska. Najúspešnejšia bola
študentka Gymnázia Rožňava Veronika Vávrová.
V predvianočnom čase dňa 13. decembra sa v biskupskej katedrále Nanebovzatie Panny Márie
konal predvianočný koncert pod názvom Pokoj svätý vinšujeme Vám. Organizátormi bolo Gemerské
osvetové stredisko v Rožňave, Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave a Rímskokatolícky farský
úrad v Rožňave. V programe účinkovali folklórne súbory z Rožňavy, Vlachova, Štítnika a hosťom bola
folklórna skupina z Klenovca.
V dňoch 19. – 21. decembra sa konali v meste 18. Vianočné trhy, kde si mohli občania mesta
i návštevníci nakúpiť vianočné darčeky pre svojich blízkych. Trhovníci ponúkali stromčeky, hračky,
bytové doplnky, oblečenie, perníčky, syry, medovinu, výrobky z dreva atď. V stánkoch na
návštevníkov čakali pečené klobásky, mäso, varené vína, punč, či „hriatô“. Nechýbali ani tradičné
zabíjačkové špeciality. V severnej časti námestia sa predstavili domáci i zahraniční ľudoví remeselníci.
Trhy otvorili koledníci z FS Haviarik a živý betlehem v podaní členov OZ Laura
Zdravotníctvo a sociálna oblasť
V dňoch 1. – 3. februára sa v obci Mlynky konal VI. ročník medzinárodných zábavno-pohybových
hier ZIMNÁ BLUMIÁDA 2010. Toto zimné podujatie svojho druhu na Slovensku zorganizoval Domov
sociálnych služieb AMÁLIA a OZ OZ REHAMENTA z Rožňavy pod záštitou KSK v spolupráci s obcou
Mlynky.
Dňa 8. apríla sa na Námestí baníkov konala akcia „Tisíc krokov ku zdraviu“ v rámci
medzinárodného Dňa zdravia. Organizovalo ho Mesto Rožňava v spolupráci s regionálnym úradom
verejného zdravotníctva, centrom voľného času OV ČSČK a všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Na
uskutočnení akcie participovalo aj Združenie saleziánskej mládeže DOMKA v Rožňave. Zábavný deň
plný aktivít, ukážok prvej pomoci a súťaží splnil svoj účel. Občania mali možnosť dať si zmerať životné
funkcie organizmu ako krvný tlak atď.
V týždni od 30. apríla do 7. mája sa konalo celoeurópske podujatie pod názvom Týždeň
špeciálnych olympiád. Organizuje ho už desiaty rok Special Olympics v spolupráci s UEFA pre
športovcov s mentálnym postihnutím. Do akcie sa zapojil aj Domov sociálnych služieb Amália
Rožňava a Občianske združenie REHAMENTA v Rožňave. Spoluorganizátormi boli Obchodná
Strana

38

akadémia v Rožňave, Mesto Rožňava a niektoré rožňavské základné školy. Na akcii v priestoroch
obchodnej akadémie sa odohralo futbalové zápolenie štyroch zmiešaných družstiev zdravých
a handikepovaných športovcov. Zápasy sa niesli v duchu zblíženia sa zdravých a handikepovaných
ľudí a priniesli potešenie zo športu všetkým zúčastneným.
Pri tejto príležitosti pripravil
otvorených dverí“ .

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave

„Deň

Dňa 16. apríla Liga proti rakovine organizovala ako každý rok Deň narcisov – 14. ročník. Žltý narcis
– kvietok jari a nádeje je známy aj ako symbol boja proti tejto zákernej chorobe. I v tomto roku sa do
finančnej zbierky zapojili občania Rožňavy svojim dielom a vyzbieralo sa 2 600 eur. Bolo to žiaľ menej
o 1 193 eur ako v roku 2009.
V dňoch 15. – 17. apríla sa žiaci ZŠ ak. Jura Hronca Rožňava a študenti Obchodnej akadémie
Rožňava zúčastnili medzinárodnej súťaže „Mladý záchranár“ v našom partnerskom V. obvode
Budapešti Belváros – Lipótváros. Obidve družstvá získali na súťaži prvé miesto a v súťaži jednotlivcov
sa na prvom mieste umiestnil žiak ZŠ ak. J. Hronca Rastislav Slivenský.
Dňa 26. mája sa v priestoroch OKC konal 7. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov
domovov sociálnych služieb – MOST ÚSMEVOV. V rámci festivalu sa predstavilo 10 súborov s rôznymi
scénkami.
Dňa 28. mája zorganizoval Slovenský gemerský spolok lekárov Gemersko-malohontský lekársky
a zdravotnícky deň. Ústrednou témou boli civilizačné choroby 21. storočia. Garantom bol primátor
mesta MUDr. Vladislav Laciak. Spolok lekárov pri tejto príležitosti odovzdal ocenenia rožňavským
lekárom a to MUDr. Alexandrovi Kalitzovi, MUDr. Petrovi Krokavcovi . MUDr. Vladimír Šošovec bol
ocenený in memoriam a ocenenie prevzala jeho manželka.
Dňa 29. mája sa na Námestí baníkov konala akcia pod názvom Mobilný BECEP, ktorú organizoval
lAutoklub Slovakia Rožňava. Podstatou projektu Mobilný BECEP je zvýšenie bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky. Tím oslovil širokú verejnosť, najmä žiakov a dôchodcov a vysvetlil prečo majú
účastníci cestnej premávky používať ochranné prvky a správať sa na cestách v súlade s platnou
legislatívou
Dňa 22. septembra sme v uliciach mesta stretli viacerých mladých ľudí predávajúcich bielu
pastelku – symbol sveta nevidiacich. Finančná zbierka sa uskutočnila už po deviatykrát a pomaly sa
dostáva do povedomia občanov hlavne tých, ktorým osud nevidiacich nie je ľahostajný. Základná
organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v Rožňave organizovala zbierku prostredníctvom žiakov
rožňavských škôl.
Dňa 24. novembra sa v priestoroch historickej Radnice konalo ocenenie bezpríspevkových darcov
krvi z okresu Rožňava. Podujatia sa mimo domácich hostí zúčastnila i delegácia Červeného kríža
z partnerského mesta Bačka Topoľa – Srbska. Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rožňave
v spolupráci s Mestom Rožňava organizuje túto akciu každý rok. Darcovia krvi sú oceňovaní podľa
množstva odberov v kategórii žien a mužov. Na slávnostnom akte bolo udelených celkom 95
Jánskeho plakiet a to v štyroch kategóriách.
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Už 15. ročník benefičného koncertu Charitánia sa konal v priestoroch OKC . Pod názvom „Pomoc je
láska a nádej“ na koncerte účinkovali klienti rožňavských sociálnych zariadení a deti z Detského
domova z Dobšinej. V programe vystúpila i známa slovenská hudobná skupina Desmod.

Životné prostredie a turizmus
V dňoch 21. – 24. januára sa v Bratislave konal 16. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF
Slovakiatour a 17. medzinárodný veľtrh gastronómie. Na ňom sa prezentoval aj región Gemer
a v rámci neho aj mesto Rožňava, kde prezentovala projekt cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007-2013 s názvom Propagácia Slovenského a Aggtelekského krasu
ako turistickej destinácie.
V dňoch 4. – 7. februára sa v Inchebe Expo Praha uskutočnil 19. Stredoeurópsky veľtrh cestovného
ruchu HOLIDAY WORLD. Na tejto výstave bola i účasť regiónu Gemer a mesta Rožňavy. Návštevníkov
zaujal stánok Slovenského a Aggtelekského krasu, kde sa veľkému záujmu tešila propagácia jaskýň,
cyklotrás a náučných chodníkov.
Dňa 23. februára sa už štvrtý rok uskutočnil Deň sprievodcov“, počas ktorého kvalifikovaní
slovenskí a maďarskí sprievodcovia z TIC previedli záujemcov mestom a oboznámili ich s historickými
pamiatkami. V tomto roku i napriek nepriaznivému počasiu bolo 64 účastníkov.
Propagovať región Gemera bolo cieľom mesta Rožňavy, Združenia turizmu Slovenský kras,
Aggtelekský kras a TIC v poľských Katowiciach. V dňoch 26. – 28. marca sa tam konal medzinárodný
veľtrh CR – GLOB Katowice 2010.
Dňa 20. apríla sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave konalo vyhodnotenie
výtvarnej súťaže detí základných škôl rožňavského okresu s názvom „Zelený plagát“. Tohtoročným
motívom súťaže bol Medzinárodný rok biodiverzity 2010, vyhlásený OSN. Súťaž pri príležitosti 40.
výročia sviatku Dňa Zeme vyhlásila Správa NP Slovenský kras v Brzotíne, CVČ v Rožňave, Mesto
Rožňava a firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota. Na prvom mieste jednotlivcov sa umiestnil
Ádam Drenko zo ZŠ reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave a prvú cenu v kategórii kolektívnych
prác získali žiaci zo ZŠ na Ul. pionierov v Rožňave.
V rámci Dňa Zeme sa dňa 22. apríla uskutočnilo v záhrade Centra voľného času v Rožňave súťažné
predpoludnie pod názvom „Čarovný les CVČ“. Pre deti rožňavských materských škôl pripravili
organizátori poučné a zábavné predpoludnie plné súťaži, ukážok listov, plodov stromov. V „čarovnom
lese“ sa deti oboznámili s ukážkami zvierat, vtákov i hmyzu, žijúce v lese.
Dňa 24. mája v rámci Dňa európskych náučných chodníkov“ otvoril NP Slovenský kras
a Aggtelekský národný park náučný chodník. Otvorenia sa zúčastnilo takmer tisíc priaznivcov
turistiky. Je to prvý medzinárodný náučný chodník.
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Dňa 3. júna sa na Radnici konalo finále súťaže detí pod názvom Separujme spolu. Do súťaže sa
zapojili štyri materské školy a päť základných škôl v meste. Vyhlásenie výsledkov bolo v júni 2010

a odmenené boli tri školy a tri škôlky, ktorých aktivity boli nielen najzaujímavejšie, ale triedenie
odpadu bolo najefektívnejšie.
Dňa 10. júna sa uskutočnil VI. ročník prírodovednej súťaže „Za krásami Slovenského krasu“.
Organizovala ju Správa Národného parku v Brzotíne a Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave.
V rámci regiónu sa súťaže zúčastnilo i družstvo žiakov zo ZŠ ak. Jur Hronca. Prebiehala na Silickej
planine na trase turistického chodníka Silica – Silická ľadnica. Súťažiaci si preverili svoje vedomosti
z flóry, fauny, geológie slovenského krasu. Rožňavské družstvo na umiestnilo na 2. mieste.
Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku v Brzotíne a Banícke múzeum v Rožňave
usporiadali od 5. – do 28. októbra slovensko-maďarskú putovnú výstavu „Život vtákov v dunajských
luhoch“. Inštalovaná bola v Galérii baníckeho múzea na Námestí baníkov v Rožňave.
Šport
K tradičným podujatiam konaných počas Dní mesta Rožňava v dňoch 31. januára – 7. februára
patrí aj futbalový turnaj veteránov. V jubilejnom 25. ročníku sa v telocvični obchodnej akadémie
stretli bývalí futbalisti o Pohár primátora mesta. Víťazom sa stalo mužstvo z Maďarska – Bélapatfalvy,
na druhom mieste skončilo mužstvo taktiež z Maďarska – Šalgotariánu a tretí skončil domáci tím Old
Boys Fortuna.
Dňa 20. februára sa na Zimnom štadióne v Rožňave konal záverečný turnaj Gemerskej
amatérskej hokejovej ligy. Víťazom druhého ročníka sa suverénne stalo družstvo Befora z Rožňavy
pred družstvom z Medzeva a Revúcej.
Vo februári získali v Závažnej Porube dvaja členovia klubu Taekwondo v Rožňave v páskovaní 2.
DAN. Vyššie majstrovské stupne získali Michal Kavečanky a Gabriel Hiczér. Ázijske bojové umenie
taekwondo patrí i šestnásť rokov po založení klubu v Rožňave medzi špičku na Slovensku. Veľký
prínos pre tento šport bolo zriadenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ na Ul. pionierov,
kde sú vytvorené optimálne podmienky pre rozvoj mládežníckeho športu.
Jubilejné X. zimné paralympijské hry, ktoré sa konali v dňoch 12. – 21. marca v kanadskom
Vancouveri priniesli pre Slovensko a mesto Rožňavu veľký úspech a slávu. Bolo to zásluhou
Rožňavčanky Henriety Farkašovej, ktorá s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získala
v superkombinácii, Super-G a v obrovskom slalome tri zlaté medaily a jednu striebornú medailu
v zjazde. Spolu s Jakubom Krakom s rovnakým počtom a zložením medailí sa dostala na čelo
slovenského historického rebríčka a tým predbehli aj predsedu Slovenského paralympijského výboru
Jána Riapoša. K úspechu jej zablahoželal aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Zasadnutie MZ dňa 29. marca malo v úvode slávnostný ráz. Primátor mesta MUDr. Vladislav
Laciak ocenil Rožňavčanku, talentovanú zjazdárku na lyžiach Henrietu Farkašovú Cenou primátora
Strana

41

mesta. Henrieta Farkašová získala na X. zimnej paralympiáde v kanadskom Vancouveri tri zlaté
a jednu striebornú medailu.
Dňa 24. apríla sa v Spoločenskej sále Mestského úradu Rožňava konali Majstrovstvá Slovenska
v silovom trojboji. Účasť bola vysoká, zúčastnilo sa 65 pretekárov. Absolútnym víťazom v kategórii
mužov sa stal Štefan Sokoly z Rožňavy s výkonom 840 kg. Na majstrovstvách padli dokonca i svetové
rekordy. Milým prekvapením bola aj návšteva dlhoročného pretekára i organizátora mnohých
podujatí silových trojbojárov – viacnásobného majstra sveta i Európy Juraja Pástora, ktorý pre
nečakané ochorenie musel tento šport zanechať .
Dňa 24. apríla sa v Rožňave konali majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji. Organizátorom bol
JP STAV HERKULES a z usporiadateľského klubu sa zúčastnilo šesť pretekárov. Najlepšie sa umiestnil
Štefan Sokoly, ktorý okrem prvenstva vo svojej kategórii vybojoval aj celkové víťazstvo v absolútnom
hodnotení.
Dňa 8. mája zorganizoval Veterán klub Rožňava stretnutie jeho členov. Predstavili historické autá,
motorky i traktory, ktoré boli vystavení na Námestí baníkov. Po prehliadke v centre mesta prešli
nielen ulicami mesta, ale pokračovali cez Plešivec až do Aggteleku. Na prehliadke sa zúčastnilo 37
áut, niekoľko motocyklov, hasičské auto i nákladné autá. Najväčšiu pozornosť pútala ruská limuzína
Čajka z roku 1958.
V tomto roku, dňa 30. júla si rožňavské kúpalisko pripomenulo 30 ročné jubileum. Dňa 30. júla
1981 bolo v Rožňave slávnostne otvorené kúpalisko s 50 metrovým plaveckým bazénom. Ten po
niekoľkých rekonštrukciách slúži verejnosti dodnes. Mimo veľkého bazéna sú tu tri detské bazény,
z toho jeden so šmykľavkou. Okrem plávania je aj možnosť loptových hier ako basketbal, tenisové
ihrisko, nohejbal, plážový volejbal, minigolf, ruské kolky, detské ihrisko. V areáli je aj možnosť
stravovania v bufetoch. Veľkej obľube sa už niekoľko rokov teší ranné plávanie.
V polovici augusta sa konal už 5. ročník malého rožňavského cyklomaratónu pod názvom Gemer
tour. Štartovalo 110 pretekárov v piatich mužských a jednej ženskej kategórii zo Slovenska, Poľska
a Maďarska. Prvenstvo si vybojoval Jozef Palčák, zo žien to bola Enikó Nagyová z Maďarska.
Dňa 16. septembra sa v meste konalo slávnostné otvorenie multifunkčnej telocvične Gymnázia P.
J. Šafárika v Rožňave. S jej výstavbou sa začalo 7. októbra 2009 v tesnej blízkosti areálu kúpaliska
a zimného štadióna. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnili predseda KSK JUDr. Zdenko
Trebuľa, podpredsedovia KSK Ing. Emil Ďurovčík a Ing. Ján Szőllős, poslanci KSK Ing. Ján Babič a Gejza
Milko. Príhovor predniesol primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak. Hosťami tejto udalosťami bol aj
primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák – predseda školskej komisie KSK, poslanci MZ v Rožňave,
zástupcovia spoločnosti Ingsteel, s. r. o./zhotoviteľom /, zástupcovia JP STAV, s. r. o. a ďalší.
Bola to spoločná investícia KSK a mesta Rožňavy. Budova bude slúžiť ako viacúčelová multifunkčná
športová hala nielen pre žiakov a študentov rožňavských škôl, ale i na
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majstrovské súťažné zápasy a ďalšie športové, alebo kultúrne podujatia. Objem investície bol
2 003 136 eur, z toho mesto Rožňava prispelo sumou 509 411 eur. Mimo toho mesto investovalo 332
tisíc eur do inžinierskych sieti a oporného múra.
K tradičným podujatiam konaných počas Dní mesta Rožňava v dňoch 31. januára – 7. februára
patrí aj futbalový turnaj veteránov. V jubilejnom 25. ročníku sa v telocvični obchodnej akadémie
stretli bývalí futbalisti o Pohár primátora mesta. Víťazom sa stalo mužstvo z Maďarska – Bélapatfalvy,
na druhom mieste skončilo mužstvo taktiež z Maďarska – Šalgotariánu a tretí skončil domáci tím Old
Boys Fortuna.
Rožňavským basketbalistom sa v minulej sezóne v I. lige darilo a po výborných výkonoch sa
prebojovali až do baráže o postup do extraligy, ktorý si však nevybojovali. Do najvyššej súťaže sa však
neprihlásilo družstvo Petržalky, tak sa vedenie rožňavského basketbalového klubu mužov chytilo
šance a od septembra účinkovalo v extralige.
Rožňavské basketbalistky sa vďaka najlepšiemu výkonu v histórii udržali v extralige a skončili na 7.
mieste. Družstvo Rožňavy sa oficiálne spojilo s košickým BSS a v novej sezóne sa predstavili pod
hlavičkou Rožňavy ako MBK Región Rožňava.
Po odohratí remízového posledného stretnutia futbalistov Rožňavy v tejto sezóne s lídrom tabuľky
rezervou Moldavy nad Bodvou, skončila Rožňava v 4. Futbalovej lige žiaľ na poslednom 11. mieste.
Dňa 26. septembra sa konal 18. ročník cyklistických pretekov Memoriál Ladislava Szántaya, ktorý
bol zároveň vyvrcholením 20. okresnej cyklistickej ligy veteránov. V kategórii do 18 rokov bol
najrýchlejší Košičan Habera, do 35 rokov – Konya z Maďarska a nad 55 rokov Prešovčan Petko.
Celkovým víťazom 20. ročníka okresnej cyklistickej ligy sa stal Tamás Kónya z maďarského Egru.
Dňa 5. decembra sa v novej športovej hale konali Majstrovstvá Slovenska v taekwonde.
Organizoval ho najúspešnejší športový kolektív mesta – Hakimi taewondo team Rožňava.
V hodnotení jednotlivcov si zlaté medaily odniesli vo svojich kategóriách Jozef Hölcz, Roberta
Lebovská a Martin Lukáč. V súborných cvičeniach získala zlato Nora Kiššová, ako aj Adrian Angyal
s Robertou Lebovskou – ako jednotlivci aj ako pár. R. Lebovská okrem spomínaného ocenenia získala
aj titul najúspešnejšia juniorka pomsae a pomsae synchro, A. Angyal získal rovnaké ocenenie vo
svojej kategórii. Najúspešnejšou seniorkou sa stala Nora Kiššová.
Vybrané údaje
Výber niektorých ukazovateľov v meste, zisťovaných štatistickým úradom za rok 2010:
Vybrané budovy:
Stanice a zastávky vlakov
Záhradné chaty
Garáže
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Športoviská:
Kúpalisko

1

Telocvične

16

Štadióny otvorené

2

Ihriská pre futbal /okrem školských/

1

Ihriská školské

9

Ihriská ostatné

6

Športové haly

1

Štadióny zimné /kryté a otvorené/

1

Ostatné športové zariadenia

5

Predajne a obchodné domy:
Predajne potravinárskeho tovaru

31

Supermarkety

3

Obch. domy, nákup. strediská a hypermarkety

3

Pohostinské odbytové strediská

96

Predajne nepotravinárskeho tovaru

71

Predajne PHM /benzín, nafta, kvap. plyn/

5

Predajne motorových vozidiel

4

Zariadenia na údržbu a opravu mot. vozidiel

11

Predajne súčiastok a príslušenstva pre mot. voz.

6

Kostoly a cintoríny, domy smútku:
Kostoly rímskokatolíckej cirkvi

3

Kostoly evanjelickej cirkvi a. v.

1

Kostoly reformovanej kresťanskej cirkvi

1

Kostoly ostaných cirkví

1
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Cintoríny, urnové háje a rozptylové lúčky

4

Domy smútku

1

Ostatné kultúrne zariadenia a DS:
Zariadenia pre voľný čas detí a mládeže

5

Divadlá

1 /360 miest/

Verejná zeleň bez plochy cintorínov - 51,80 ha /z toho parková zeleň 5,70 ha/
Ostatné údaje:
Mesto je napojené na rozvodnú sieť plynu, verejný vodovod, kanalizáciu, kanalizácia je pripojená na
ČOV, je zavedená káblová televízia, v meste sa nachádzajú hasičské vozidlá, obecný neplatený
hasičský zbor, mesto má miesto s verejným prístupom na internet, mestský úrad využíva osobné
počítače, má pripojenie na internet, má vlastnú webovú stránku, najbližšie verené medzinárodné
letisko je v Košiciach, vzdialené 65 km. V porovnaní s rokom 2009 došlo k zvýšeniu počtu garáži o 10.
Znížil sa počet potravinárskych predajní o 13, počet nepotravinárskych o 4. Za priaznivý vývoj možno
považovať zvýšenie počtu zariadení pre záujmovú činnosť detí a mládeže o 3 a zníženie počtu
pohostinstiev o 10. U ostatných sledovaných ukazovateľov nedošlo k podstatnej zmene.
Mestská polícia
Mestskú políciu viedol jej náčelník pplk. v .v. Ing. Robert Temesi . Počet mestských policajtov bol
13, ktorí mali na činnosť pridelené jedno motorové vozidlo. V sledovanom roku bolo v súlade so
zákonom o priestupkoch mestskými policajtmi šetrených 6 oznámení o priestupkoch podaných
občanmi mesta. Z dôvodu pretrvávajúcich problémov používania alkoholických nápojov mladistvými
bolo vykonaných 264 kontrol v baroch a pohostinstvách.
Kamerový systém v meste napomohol pri odhaľovaní a zdokumentovaní až 1064 prípadov
priestupkov, čo v blokovom konaní predstavuje 21 035.- €. V roku 2010 bol kamerový systém
rozšírený o dve kamery na sídlisku Vargove pole vďaka projektu, na ktorý mesto dostalo 14 500.- €
a ku koncu roku má mesto 14 kamier, z toho na Rožňavskej Bani dve. Zábery boli poskytnuté aj
kriminálnej polícii za účelom odhaľovania trestnej činnosti v 29 prípadoch.
Vyhodnotenie riešenia priestupkov za rok 2010
Druh priestupku:
Dopravný priestupok
Parkovanie bez platnej parkovacej karty
Povinnosti chovateľov psov - § 3
Nočný kľud - § 4
Ochrana nefajčiarov - § 5
Zákaz používania alkoholických nápojov - § 7
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Spolu:
1 547
1 201
8
33
67
64
45

VZN o udržiavaní všeob. čistoty a poriadku v meste
VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach
VZN o vylepovaní plagátov
Zák. č. 372/90 Zb. - § 30 pr. na úseku ochrany pred alkoholizmom
Zák. č. 372/90 Zb. - § 47 – priestupky proti verejnému poriadku
Zák. č. 372/90 Zb. – priestupok proti občianskemu spolunažívaniu
Zák. č. 372/90 Zb. – priestupok proti majetku
Priestupky spolu :

294
11
2
4
26
1
2
3 260

V porovnaní s rokom 2009 sa začal prejavovať žiaduci preventívny účinok, nakoľko došlo k poklesu
priestupkov o 896, z toho u dopravných priestupkov o 384. Mestská polícia predviedla na útvar MP
za účelom zistenia totožnosti 6 osôb a na útvar PZ SR dve osoby, donucovacie prostriedky boli
použité v dvoch prípadoch, jeden prípad bol vyhodnotený ako útok na verejného činiteľa.
V súčinnosti s ozbrojenými zložkami SR bolo uskutočnených 112 akcií, ako napr. zisťovanie použitia
alkoholu u mladistvých, 101 akcií - súčinnosť s OO PZ pri výtržnostiach, preverovanie totožnosti,
bitkách, celoštátnej bezpečnostnej akcii a iných.
Pri ostatných činnostiach bola zadržaná jedna hľadaná osoba, 47 prípadov vykázania osôb
z verejných miest, 72 prípadov kontrol objektov, 10 prípadov preverovania totožnosti opitých, na
zemi ležiacich občanov, 43 preverovaní oznámení o rušení nočného kľudu, 8 – zabezpečenie miesta
dopravnej nehody.
Pri pochôdzke príslušníci MP našli peňaženku s dokladmi, 5-krát osobné doklady, vodičský
preukaz, 2 mobilné telefóny, 2 tabuľky s evidenčným číslom motorového vozidla. V meste sa javí
akútny problém zriadenia útulku pre psov i karanténnej stanice, nakoľko počet túlavých psov je stále
vyšší.
V dňoch zo 17. – na 18. apríla došlo na Ul. zlatej ku vlámaniu do jedálne základnej školy. Neznámy
zlodej ukradol z kancelárie LCD monitor v hodnote 150 eur a násilným vniknutím spôsobil škodu na
dverách vo výške 200 eur.
Dňa 20. apríla predpoludním sa stal vážny úraz na rozostavanej športovej hale. 29 – ročný muž
z Čadce utrpel ťažké poranenie hlavy pádom z výšky päť metrov na betón.
Dňa 20. septembra sa vo večerných hodinách stala tragická udalosť . Šesťdesiatjedenročná staršia
občianka vyskočila z ôsmeho poschodia. Napriek rýchlej pomoci záchranárov, zraneniam na mieste
podľahla. Príčinou konania bol údajne strach z toho, že zostane rodine na príťaž. Dokazuje to i list na
rozlúčku, pripravené doklady a pod.
Rožňava zažila začiatkom októbra dva dni strachu po tom, čo väzeň Ľuboš Kračúnik, odsúdený zo
zločinov znásilnenia a krádeže sa po dovolenke nevrátil do väznice. Zatiaľ, čo ho polícia hľadala, stihol
v našom meste znásilniť 14 ročné dievča, sexuálne obťažovať recepčnú hotela v centre mesta
a ukradnúť 600 eur. Zločinec bol dňa 6. októbra za podpory obyvateľov mesta vypátraný a policajný
vyšetrovateľ ho obvinil zo spáchania závažného trestného činu.
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Požiare
V roku 2010 zasahovali hasiči Okresného hasičského a záchranného systému v Rožňave pri 47
požiaroch, pri ktorých výška škôd činila 7 365 eur. Včasným zásahom boli uchránené hodnoty vo
výške 267 830 eur. Pri požiari sa jedna osoba zranila ťažko. Išlo o bezdomovca, ktorý vo svojom
príbytku manipuloval s otvoreným ohňom. K usmrteniu osôb v dôsledku požiaru našťastie nedošlo.
V porovnaní s rokom 2009 sa požiarovosť vyvíjala veľmi priaznivo. Došlo k zníženiu počtu požiarov
o 14, priame škody boli nižšie až o 95 595.- € a uchránené hodnoty boli taktiež nižšie o 378 450.- €. V
roku 2009 boli tri osoby zranené a v sledovanom roku je to menej o dve.

Mimoriadne udalosti
Dňa 28. februára vo večerných hodinách o 23,25 hod. sa na oblohe zjavil mimoriadny úkaz, ktorý
bol sprevádzaný žiarou a dunivým zvukom. Úkaz trval približne 5 sekúnd. Odborníci sa zhodli na tom,
že na územie východného Slovenska padol meteor - bolid. Noc sa zmenila na deň a nasledoval
tlmený výbuch, detonácia, takmer na celom východe Slovenska. V okolitých lesoch sa našli desiatky
úlomkov a doteraz sa podarilo sústrediť 77 kusov fragmentov. Je to prvé mimozemské teleso na
Slovensku, ktoré by sa v celosvetovom rebríčku malo stať pätnástym pozorovaným a následne
dohľadaným mimozemským telesom na svete.
Dňa 4. júna bol na území mesta vyhlásený najvyšší 3. stupeň povodňovej aktivity. V našom okrese
dosiahla rieka Slaná rekordnú výšku. V Rožňave došlo k zaplaveniu polí v mestskej časti Nadabula. Na
Ulici betliarskej došlo k zosuvu pôdy, v dôsledku čoho bola uzavretá komunikácia. Problémy vznikli
aj na Ul. kúpeľnej a pri vilke Kúpele, ktorá je majetkom mesta. Krízový štáb pri Obvodnom úrade
v Rožňave zabezpečil, že v pohotovosti je v prípade potreby 80 príslušníkov armády SR, pripravených
je 4 500 vriec s pieskom. Jedna škola v okrese bola pripravená pre prípad evakuácie a v priestoroch
vojenského útvaru je pripravených 150 lôžok. V dôsledku záplav vyhlásil Červený kríž na Slovensku
verejnú finančnú zbierku, ku ktorej sa pripojil i Územný spolok SČK v Rožňave. V Rožňave bola
v dôsledku vysokej hladiny vody ohrozená premávka cez most pri malej stanici. Voda už skoro
dosahovala vozovku, hrozilo narušenie statiky mostu. V dôsledku spadnutých stromov na Ul.
Šafárikovej /poniže bývalej práčovne/bola premávka prerušená do doby ich odstránenia hasičmi.
Dňa 16. augusta sa gemerským a zemplínskym regiónom prehnala divoká veterná smršť
prerušovaná duniacimi hromami a sprevádzaná lejakom a krúpami. Polhodinové besnenie živlov
spôsobilo v Rožňave a okolí padanie stromov , striech, prerušenie elektrickej energie , zničenie áut. V
dôsledku víchrice došlo i k spadnutiu strechy tribúny na rožňavskom futbalovom ihrisku. Nápor
vetra bol taký silný, že pohol i kovovými nosníkmi a poškodil ich uchytenie. Stačilo na to desať
sekúnd a strecha spadla na jedno z parkujúcich áut. V tom čase sa blízko ihriska nachádzal hosťujúci
cirkus Tony, ktorému auto patrilo. Našťastie, cirkus bol v štádiu balenia a zvieratá stihli poodvážať
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preč. V blízkosti sa nenachádzali žiadni návštevníci a nedošlo k zraneniam.
Hasiči absolvovali kvôli vyvráteným stromom i postrhávaným strechám vyše dvadsať výjazdov,
neprejazdné boli i niektoré cesty v okrese. Rožňava i viaceré okolité obce ostali bez elektriny,
v niektorých prípadoch i niekoľko hodín. Problémy boli aj s telekomunikačným spojením.

Počasie:
Prvý mesiac roka bol mimoriadne chladný a v niektorých štátoch Európy v dôsledku snehu vznikla
mimoriadna situácia. Noc z 26. – na 27. januára bola v tejto zime na Slovensku najchladnejšia.
Nameraných bolo mínus 20˚ C. Dňa 30. januára snežilo celý deň a napadlo cca 17 cm snehu.
V dôsledku toho došlo k dopravnej kalamite nielen na Slovensku, ale pre sneh a záveje bola
v Maďarsku prerušená letecká doprava, v Nemecku bolo veľké množstvo havárií. V Bulharsku
a Rumunsku namerali mínus 30˚C. Jar sa blížila veľmi pomaly pre mimoriadne chladné počasie.
Podpriemerné nočné teploty mínus 9˚C u nás a na severe Slovenska až mínus 21˚C. Až noc zo 17. na
18. marca bola prvá bez mrazov a začal sa prejavovať príchod jari.
Mesiac máj, konkrétne od 4. 5. bol daždivý, pršalo denne celý mesiac až do začiatku júna.
V dôsledku dlhotrvajúcich dažďov došlo na Slovensku, ale najmä východnom Slovensku k povodniam
a záplavám s katastrofálnymi následkami. Ani v okolitých krajinách to nebolo lepšie. Starí ľudia
hovorili, že na takéto záplavy sa nepamätajú. Podľa klimatológov to bol najdaždivejší máj v histórii,
pršalo nepretržite tridsaťšesť dní. Pršať prestalo 5. júna a v dňoch 9. – 11. júna prišli horúčavy
s teplotami 30˚ - 31˚ C. To bola iba ukážka prichádzajúceho leta, pretože v prvý letný deň bolo iba
15˚C a dážď bol sprevádzaný silným vetrom do 40-50 km/hod. V dôsledku toho došlo k tomu, že
v blízkosti Rožňavy v Plešivci a Jablonove vietor prevracal kamióny i s nákladom. Preto polícia
v dňoch 22. – 23. 6. nepovolila prejazd kamiónov v týchto miestach.
Dňa 17. júla teplota kulminovala na 33˚ - 37˚ C na Slovensku a v Rožňave 34˚ C. Rok 2010 bol
mimoriadne teplý. Bola nameraná najvyššia priemerná teplota v histórii merania. V dôsledku horúčav
bola dňa 18. júla v Rožňave a okolí silná búrka, obec Jovice bola zaplavená. Po tomto dni teploty klesli
na 27˚- 28˚C.
Jeseň bola pomerne teplá, teplý koniec októbra a začiatok novembra 18˚ - 21˚C bol prekvapením
i pre meteorológov. Piaty november bol v tom čase najteplejším dňom za posledných 60 rokov. Dňa
14. novembra padli na Slovensku tri teplotné rekordy a to v Poprade namerali 16,8˚C, na Chopku
6,4˚C a na Lomnickom štíte 5,8˚C. V Rožňave bola teplota 13˚C.
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Záver
Koniec roku 2010 – Silvester sa konal už tradične i na Námestí baníkov. Prítomných Rožňavčanov
i návštevníkov zabával rožňavský spevák Robo Šimko a skupina SEXIT. Polhodinu pred polnocou bol
premietnutý zostrih udalostí roku 2010, ktorý pripravila rožňavská televízia. Primátor mesta MUDr.
Vladislav Laciak sa prostredníctvom obrazovky prihovoril k občanom . O polnoci bol spustený
nádherný ohňostroj.
Napísaním Kroniky mesta za rok 2010 končí funkciu kronikárky Oľgy Benediktyovej, ktorá ju
vykonávala od 9. augusta 2007 do 30. júna 2011. Zaznamenala v nej udalosti za obdobie rokov
2006 až 2010.

Oľga Benediktyová
Kronikárka

MUDr. Vladislav Laciak
Primátor mesta

Táto kniha záznamov Kroniky za rok 2010 obsahuje 50 strán. Zápis do mestskej kroniky

za rok 2010 bol prerokovaný na zasadnutí:
Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave
dňa 1.12.2011
a schválený uznesením číslom 05/12/11
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