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k materiálu
Legislatívne východiská:

§ 11 ods. 3 písm. o zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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Prijaté uznesenia MZ a ich
realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na uznesenie
s právnymi predpismi SR:

-----Finančná odmena 500 € za udelenie ocenenia
/najviac môžu byť udelené tri ceny mesta/
-----Návrh na uznesenie je – nie je v súlade s právnymi
predpismi : 369/1990 Zb.

Komisia:

Termín
zasadnutia:

Sociálna, zdravotná a bytová:
Ochrany verejného poriadku:
Cestovného ruchu a regionálnej
politiky:

-

Vzdelávania, kultúry, mládeže
a športu:

-

Výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských
komunikácií:
Finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku:

-

-

Uznesenie:

Zoznam predložených návrhov na Cenu mesta Rožňava :
Číslo spisu : Dátum predloženia :

Meno predkladateľa :

Návrh na ocenenie :

2033/2016

9.3.2016

Mgr. Nora Angyalová
TEAKWONDO HAKIMI

Adrián Angyal

3157/2016

17.5.2016

Gemerský banícky spolok
Bratstvo

Ing. Ivan Nemčok

3315/2016

27.5.2016

František Kardoš
Gabriel Šikúr
Ing. Norbert Werner

3314/2016

27.5.2016

OZ priateľov cyklistiky

MUDr. Karol Kerpán –
in Memoriam
Vojtech Rišpán

3368/2016 30.5.2016
NsP sv. Barbora Rožňava a.s. Eva Pállová, dipl. s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3371/2016

30.5.2016

Mgr. Ján Lipták
Riaditeľ Štátneho archívu
Rožňava
MVDr. Ladislav Husár
3409/2016 31.5.2016
Ing. Ján Lach
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3390/2016

31.5.2016

3410/2016

31.5.2016

Tatiana Bachňáková
Gertrúda Turenská
Hedviga Támárová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ján Lach

Mgr. Mária Prékop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výňatok zo Štatútu mesta Rožňava
§ 43
Cena mesta Rožňava
1. Cena mesta Rožňava sa udeľuje jednotlivcom, resp. kolektívu za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a
kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho
občanov

2. Písomné návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu
predkladať poslanci, primátor, obyvatelia mesta. Návrhy musia byť
riadne odôvodnené. O udelení Ceny mesta Rožňava rozhoduje mestské
zastupiteľstvo 3/5-ovou väčšinou prítomných poslancov.
3. Cenu mesta Rožňava tvorí upomienková kazeta obsahujúca priestorové
stvárnenie symboliky mesta s odtlačkom erbu mesta a peňažitá odmena vo
výške 500,- € . K cene mesta sa vydáva slávnostná listina vyhotovená
okrem štátneho jazyka aj v materinskom jazyku oceneného a identifikačná
karta o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo
laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.
4. Cenu mesta Rožňava slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta
každoročne v rámci Dní mesta.
5. Ročne je možné udeliť najviac tri Ceny mesta Rožňava.
6. Cena mesta Rožňava sa môže opätovne udeliť tým istým osobám len vo
výnimočných prípadoch.
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in
memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom
pocteného.
8. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Rožňava, ktorá má obsahovať mená
a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné
zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

Cena mesta Rožňava
v roku 1995
Ing. Štefan Batta
Július Petrinec – in memoriam
Zoltán Krausz – in memoriam
v roku 1996
PhDr. Ján Kováč
MUDr. Katarína Kopecká
Štefan Drenko
v roku 1997
MUDr. Anna Vidóová
Ladislav Hajdu
Tanečná skupina Sambed
v roku 1998
Ing. Arpád Abonyi
Obchodná akadémia – kolektív zamestnancov
v roku 1999
Slovenská speleologická spoločnosť, oblastná skupina Rožňava
Ladislav Németh – in memoriam
v roku 2000
Mgr. Ružena Mulinková
Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským
Vojtech Streicher – in memoriam
Ladislav Kováč – in memoriam
v roku 2001
Ildikó Csunyocsková
Folklórny súbor Haviar
Stredná zdravotnícka škola v Rožňave
v roku 2002
kolektív autorov publikácie Kras
Špeciálna základná škola internátna
Gizella Strauszová
v roku 2003
Štefan Macko
Domov sociálnych služieb Amália Rožňava
v roku 2004
MUDr. Vojtech Farkaš – in memoriam

v roku 2005
Mestské divadlo Actores
Ružena Kostelníková
MUDr. Jozef Celušňák
v roku 2006
MUDr. Vladislav Laciak a Ing. Ivana Fafráková
RNDr. Ondrej Rozložník
Hudobná skupina SEXIT
v roku 2007
Ing. Juraj Bodnár
Gabriel Tököly –in memoriam
Folklórny súbor Búzavirág
v roku 2008
Gymnázium P.J.Šafárika
v roku 2009
Juraj Pástor
Štefan Gerža
Jozef Varga
v roku 2010
Gabriela Fórisová
Ing. Arpád Kavečanky st.
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava

v roku 2011
Miroslav Hujdič
PhDr. Kliment Mitura
v roku 2012
Banícke múzeum
Ing. Ondrej Bolaček
ZŠ Zlatá
v roku 2013
Saleziáni Don Bosca na Slovensku
PaedDr. Viktor Baláž
v roku 2014
Mgr. Henrieta Farkašová
v roku 2015
Mgr. Norbert Werner, PhD.
Filip Lőrinc
MUDr. Eidi Hakimi

VIEI(WCWDO .71:AKI9t11" Wpž ňava
Mgr. .9Vbra iingyaro•á, Rudná 199, 04801 Wpi ňava
č.t.: 0908 383 161
SLOVENSKÁ ÁSOCFÁCIÁ TAEKWONDO

IČO: 35563095, DIČ
: 2021912167
www.taekwon ďo-roznava.sk

Mestalrý úrul Rož ň ava
Došlo d ďla:

9 -03-

Vec: Návrh na ocenenie „Cena Mesta Rož ňava" za Športový rozvoj
a propagáciu mesta.

TXE7(W09V490 gfill(I311 Wpž ňava
Mgr. Nora Angyakvá, Wiliná 199, 04801 Wpž ňava
č.t.: 0908 383 161
IČO: 35563095, OIČ
: 2021912167
www.taekwoncio-roznava.sk

SLOVENSKA ASOCIACtA TAEKWONDO

Mestský úrad
Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

V Rudnej dňa 04.03,2016
Vec: Návrh na ocenenie „Cena Mesta Rož ňava" za športový rozvoj a propagáciu mesta.

Na základe výsledkov člena klubu Taekwondo HAKIIVII Rožňava v kategórii seniori
Adriána Angyala, Vám zasielam návrh na udelenie ocenenia „Cena Mesta Rož ňava" za
športový rozvoj a propagáciu mesta.
Seniori: Adrián Angyal: reprezentant seniorského „A" tímu pre zápas
podporovaný člen Národného športového centra od roku 2014

2015: historická medaila pre Slovenské Taekwondo BRONZ na Maistrovstvách
Európy do 21 roko ■ v hmotnostnei kategórii seniori do 80 k2.

Ďalšie umiestnenia v roku 2015: zlato 3x, bronz 1 x
účastnik:

TURKISH OPEN, Antalya, Turecko
SWISS OPEN, Montreux, Švaj čiarsko
CROATIA OPEN, Varaždin, Chorvátsko
Univerzitné Majstrovstvá Európy, Opatija, Chorvátsko

Za prerokovanie návrhu na ocenenie „Cena Mesta Rož ňava" za športový rozvoj
a propagáciu mesta pre Adriána Angyala Vám vopred d'akujem.
S pozdravom,

Mgr. Nora Angyalová
Prezident klubu TKD HAKIMI RV
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Príloha: 1. Výsledky nominanta za rok 2015
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Príloha: 1. Výsledky nominanta za rok 2015
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9tIgr. Yora ilngya Ĺová, Rutirt ŕi 199, 04801 l(piňava
č.t.: 0908 383 161

IČO: 35563095, OIČ: 2021912167
www.taekwon ďo-roznava.sk

SLOVENSKA ASOCIACIA TAEKwoNop

Seniori:
ADRIÁN ANGYAL

člen klubu TAEKWONDO HAKIMI Rož ňava, narodený 14.3.1996; je študentom 2.semestra
na Filozofickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom programe
telesná výchova a trénerstvo — špecializácia taekwondo. Jeho trénerkou je od roku 2006 Mgr.
Nora Angyalová. Je držiterom majstrovského stup ňa 3.DAN. Do reprezentácie zápas je
zaradený od roku 2007 po sú časnosť, v reprezentácii poomsae bol zaradený od roku 2008 po
rok 2012. Vo svojej sú ťažnej kariére získal zlato 85 x, striebro 37 x a bronz 24 x.
V súčasnosti patrí do seniorského reprezenta čného tímu „A" pre zápas a je podporovaným
členom Národného športoveho centra od loku 201 4. V roku 2015 súťažil v kategórii seniori
A do 80 kg a zaslúžil sa o historický úspech v Slovenskom Taekwondo — získal
BRONZOVÚ medailu na Nlajstrovstvách Európy do 21 rokov v Rumunskom Bukurešti,
Už 3 roky po sebe sa zúčastnil 2-týždňového výučbového programu pre zápasníkov na
Kyung-Hee Univerzite v Suwone v Kórei.
V roku 2015 v disciplíne závas získal: zlato 3x, striebro 1 x, bronz 2 x.
Rok 2015:
ZÁPAS: 1.miesto Bratislava Open
Snina Open
Prague Open, Praha, Česko
2.miesto Majstrovstvá SR, Liptovský Ján
3.miesto Majstrovstvá Európy do 21 rokov, Bukurešť, Rumunsko
KORČULA OPEN, Korčula, Chorvátsko
Účastník TURKISH OPEN, Antalya, Turecko
SWISS OPEN, Montreux, Švaj čiarsko
CROATIA OPEN, Varaždin, Chorvátsko
Univerzitné Majstrovstvá Európy, Opatija, Chorvátsko

Adresa: J. Marikovszkého 20, 04801 Rožňava
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Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ň ava, a.s.

Došiona:

Mestský úrad
Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Šafárikova 29
048 01 Rož ňava
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Vybavuje/linka
Mgr.. A. Ka č alová

Rožňava
23.05.2016
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Návrh na udelenie Cenv mesta Rož ň ava za rok 2016
MUDr. Dušan Suchý, riaditel' Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rož ň ava, a.s.,
predkladá návrh na udelenie ceny mesta Rož ň av a za rok 2016 pre
Eva Pállová, dipl.s.
bytom: Edelényská 14, 048 01 Rož ň ava
zamestnávate ľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ň ava, a.s.
Sestra ambulancie pneumologicko-ftizeologickej, prax 32 rokov.

Eva Pálllová v roku 1990 nastúpila do rož ň av skej nemocnice ako zdravotná sestra na
poliklinické oddelenie tuberkulóznych a resp ira č ných chorôb. V tomto období sa pre
Evku za č ala dlhá etapa práce s deťmi. NávštE !vy základných škôl, aplikácia tuberkulínu, po
štyroch d ň och kontroly reakcií, a podl'a výsle dkov vakcinácia BCG vakcínou. Okrem pla ču
a kolapsových stavov v triedach musela zvlác la ť aj epileptické záchvaty detí, ked'že tieto
č innosti vykonávala bez lekára. Táto práca si vyžadovala kooperáciu a spoluprácu sestry,
pedagógov, dopravnej zdravotnej služby, pe4 Jiatrických lekárov. Po reorganizácii
o č kovania a postupnom znižovaní po čtu prac :ovníkov za čala pracova ť ako sestra na
ambulancii a zárove ň kalmetiza čná sestra. V roku 2007 bola požiadaná o spoluprácu pri
zriad'ovaní nového ortopedického oddelenia , kde pracovala 9 mesiacov.
Pre nedostatok erudovaných sestier v odbor e tuberkulóza a pl'úcne choroby bola na
žiadosť ambulantného lekára preradená späi ť na ambulanciu pneumológie
a ftizeológie, kde pôsobí do dnešného d ň a.
Vyniká mimoriadnymi organiza čnými schopn losťami pri práci v danom odbore, č o sa
odzrkadlilo aj v roku 2015. V období od mája do konca októbra sa v rož ň avskom okrese
vyskytli dva zdroje aktívnej tbc u rómskej č a sti obyvatel'stva. Obyvatelia mesta sa zvládali
l'ahšie, no v teréne v troch dedinách bolo poi trebné prešetri ť celkovo 125 dospelých a 51
detí v priamom kontakte, 99 detí v škole. Od spolupráce so starostami obcí, pediatrami,
riaditel'mi škôl, až po nahá ň anie detí a rodi č c )v, dokonca aj spolupráca s políciou pri
transporte detí na hospitalizáciu. Neskôr ko r droly chemoprofylaxie u neo č kovaných detí,
zabezpe čenie následnej vakcinácie: to všetkc ) si Evka manažovala, a zvládla na výbornú.
Vôl'a a chu ť byť vo víre diania, nadobúda ť stá ile nové vedomosti a by ť v prvom rade
užito č ná a nápomocná pre pacienta ju sprev ádzajú každým d ň om. Usmievavá, milá, piná
entuziazmu, stále ochotná pomôct. Sestra s profesionálnym prístupom nie len po
odbornej, ale aj l'udskej stránke. Jej vysoká ú rove ň komunika č ných zru č ností pro
pacientsky zameraných je ocenená pacientrr i v d'akovných listoch.

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožň ava, I ČO: 36 597 341, I č DPH SK7020000669
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1348N
Infolinka: 055/ 327 7777 , www.svetzdravia.com
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Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ň ava, a.s.

Okrem odbornej práci na ambulancii Evi č ka prezentuje našu nemocnicu formou
aktívnych ú častí na vzdelávacích aktivitách na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. Je
dlhoro čnou spoluorganizátorkou odborných nemocni č ných seminárov z príležitosti D ň a
sestier.
Foto:
... Z

te rén u

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rož ň ava, Ič0: 36 597 341, I č DPH SK7020000669
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1348N
Infolinka: 055/ 327 7777 , www.svetzdravia.com
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Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ň ava, a.s.

Liga výnimo č ných 2016
Spolo č nosť Svet zdravia, a.s. oce ň uje významné zdravotnícke osobnosti a organizácie zo svojich
radov, ktoré sa významne pri č inili k rozvoju zdravotnej starostlivosti v nemocniciach na
Slovensku.

Najlepšia zdravotná sestra za rok 2015, Eva Pállová, dipl.s.

Ambulancia pneumológia a ftizeológia
Nemocnica Svet zdravia Rožňava

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rož ň ava, IDO: 36 597 341, le DPH SK7020000669
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sa, Vložka č íslo 1348/V
Infolinka: 055/ 327 7777 , www.svetzdravia.com
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Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ň ava, a.s.

v ambulancii

z ocenenia Biele srdce
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného d ň a
sestier (12. máj) už deviaty krát na celonárodnej úrovni Bratislava 20. 5. 2016 ocenila
-

—

tridsať sestier a pôrodných asistentiek. Slávnostné odovzdávanie významného ocenenia
BIELE SRDCE sa uskuto č nilo v hoteli Saffron pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku.

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a l'udskosti. Celosvetový
symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výro č ia
založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie
a pomoci, sú č asne miestom, odkia ľ pramení kvalita ošetrovate ľskej starostlivosti. Biela
farba srdca symbolizuje jeho nosite ľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná,
tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rož ň ava, I Č O: 36 597 341, I Č DPH SK7020000669
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1348N
Infolinka: 055/ 327 7777 , www.svetzdravia.com
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Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ň ava, a.s.
Eva Pállová, dipl.s. získala ocenenie v kategórii: sestra v praxi
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SVET ZDRAVIA
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ň ava, a.s.

Zdôvodnenie návrhu:
Cenu mesta Rož ň ava navrhujem udeliti ako morálne ocenenie za prevenciu, aktívne
vyhl'adávanie nových prípadov tbc, zamedzenie prenosu tbc na osoby, ktoré boli
alebo sú v kontakte s chorým pri mimoriadnej situácii vo vel'kej komunite
v okrese Rož ňava.
S pozdravom

MUDr. Duš
riadite

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rož ňava, I ČO: 36 597 341, I Č DPH SK7020000669
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sa, Vložka č íslo 1348N
Infolinka: 0551327 7777 www.svetzdravia.com
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Tatiana Bachňáková, Edelényska č. 20, 048 01 Rožňava
Gertrúda Turenská, Edelényska č. 2, 048 01 Rožňava

Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

Mestský úrad ReŽilava
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V Rožriave 31.5.2016

Vec : Návrh na Ocenenie Cena mesta Rož ňava

Dolupodpísané Tatiana Bach ňáková a Gertrúda Turenská, podávame návrh na najvyššie
mestské ocenenie „Ocenenie Cena mesta Rožňava" pre pani Hedvigu Tamárovú, bývalú
kolegyňu, dlhoročnú pracovní čku Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rož ňave.
Pani Hedviga Tamárová, nar. 5.7.1954, bytom Rož ňava, Zlatá č. 27, k 1.1.2016 odišla do
starobného dôchodku. Celý svoj život zasvätila knihovníckej práci, ktorú vykonávala v Okresnej
knižnici, neskôr v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rož ňave.
Do knižnice nastúpila 1.7.1973 ako knihovník, hned' po ukon čení Strednej knihovníckej
školy v Bratislave. V roku 1986 bola menovaná do funkcie bibliografa a vedúcej Úseku regionálnej
literatúry a bibliografie. Svojou dlhoro čnou oddanou prácou, ktorú vykonávala po celý svoj život v
jednej organizácii, v trvaní 42 rokov a 183 dní, prispela k rozvoju knihovníctva a bibliografie
nielen v okrese, ale aj na Slovensku.
Ako kolegyňa bola v zamestnaní ve ľkou pomocou a oporou pre celý kolektív a
hlavne svojou odbornosťou bola nápornocná všetkým za čínajúcim pracovníkom. Jej prácu, ochotu a
prístup človeka k človeku si nesmierne vážime a preto za celoživotnú prácu, ktorú venovala
knihovníctvu a jej rozvoju, ako aj rozvoju kultúry mesta a regiónu, si dovo ľujeme navrhnút' pani
Hedvigu Tamárovú na toto najvyššie mestské ocenenie.
V dnešnej dobe je ve ľkým príkladom pre budúce generácie, nielen knihovníkov.

S úctou
7 (

Tatiana Bachňáková

Gertrú Turenská

Gemerský banícky spolok Bratstvo, Rož ň ava
Adresa : šafárikova 43, 04801 Rož ň ava
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Odbor všeobecnej a vnútornej
Správy
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Vybavuje
1ng. K. Tomány

Rožňava
16.5.2016

Vec: Cena mesta — návrh na udelenie
Gemerský banícky spolok Bratstvo v Rož ňave podáva návrh na udelenie Ceny mesta pre
pána
Ing.Ivana Nem č oka
Výbor GBS Bratstvo na svojom zasadnutí prehodnotil prínos záujmovej práce
menovaného pre mesto Rož ňava a okolie. Vysoko si cení jeho nevyčerpate ľné úsilie a snahu
o udržiavanie a rozvíjanie folklómych tradícií. Vštepuje lásku k folklómemu a kultúrnemu
dedičstvu predkov hlavne u detí a mládeže.
Od roku 1987, ked' sa stal obyvate ľom mesta Rožňava prispieva svojou charizmou
a výnimočnými osobnými vlastnosťami k zvýšeniu úrovne folklómych súborov nielen
v meste Rožňava, ale aj v jeho širokom okolí. Vystupovanie folklómych súborov ktoré viedol
a vedie sa stalo neoddelite ľnou súčasťou takmer všetkých kultúrnych a spolo čenských
podujatí na pôde mesta.
Zvlášť vyzdvihujeme jeho prácou s najmladšou generáciou, čoho dôkazom je aj ním
založenie detského folklómeho súboru Haviarik v ktorom sa za 15 rokov činnosti vystriedalo
viac ako 500 detí z Rož ňavy a blízkeho okolia. Z týchto detí mnohé získali uznanie a ocenenie
na rôznych súťažiach na území Slovenska, Mad'arska, Po ľska, Česka, Srbska, Chorvátska,
Turecka.
V poslednom období významne prispel aj k rozvoju a šíreniu duchovnej hudby
a duchovných piesní ako dirigent evanjelického spevokolu a vokálnej skupiny 4G.
Vysoko je cenená jeho spolupráca so Základnou umeleckou školou v Rož ňave
a Konzervatóriom v Košiciach.
Folklóme a spevácke skupiny pod vedením menovaného obohacujú aj podujatia
organizované Gemerským baníckym spolkom Bratstvo, čo vysoko vyzdvihli aj účastníci
4. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Rož ňave s medzinárodnou ú časťou.
V Rožňave: 16.5.2016
Ing. Dušan Oravec PhD
predseda GBS Bratst

IČO — 31299334
Číslo účtu:SK1302000000001337851358
Kontakt: tel. +421908379509

Ing. Ján Lach,

Kuperná 35, 048 01 Rož ň ava

Mesto Rož ňava
Šafárikova 29
048 01 Rož ň ava

f.:4--‹3stsky

L1;1," fJ.

;

Vec

Návrh na udelenie Ceny mesta.

Navrhujem udelit' cenu mesta: Mgr. Márii Prékop a MVDr. Ladislavovi Husárovi za ich prácu
v prospech ob čanov mesta Rožň ava. Zdôvodnenie prikladám v prílohe.

S úctou

Ing. Ján Lach

.

Návrh na udelenie ceny mesta pre Mgr. Máriu Prékop.
Navrhujem udelif Cenu mesta pani Mgr. Márii Prékop za 20 rokov odpracovaných v školstve a za
zásluhu o rozvoj menšinového školstva v meste Rož ň ava.
Spolu s ďalšími rodi č mi sa jej podarilo dosiahnuf že v roku 2004 vznikla Materská škola s VJM.
Svoju u čiterskú kariéru za čala ako u č itel'ka v ZŠ s VJM v Drnave. V Rož ň ave nastúpila ako u č iterka v ZŠ
Zoltána Fábryho s VJM v Rož ň ave. Od roku 2008 zastávala funkciu zástupkyne riaditel'ky a v roku 2009
sa stala riaditel'kou školy. Pod jej vedením bola vypracovaná stratégia na zachovanie a zveradenie
školy, ktorej za č ínala maf existen č né problémy kvôli nízkemu po čtu žiakov. V priestoroch ZŠ s VJM
bola zriadená pobo č ka súkromnej strednej odbornej školy, ktorá bola zlú čená so ZŠ s VJM Fábryho
Zoltána. Spojením dvoch škôl vznikla Spojená škola s VJM. Jednalo sa o jedinú strednú školu v VJM
v širokom okolí Rož ň avy. Neskôr sa sú časfou Spojenej školy stala aj Materská škola s VJM. Tak sa
podarilo vytvorif vzdelávacie centrum od Materskej školy a ZŠ až po strednú odbornú školu. Vd'aka
vzniku tohto vzdelávacieho centra už škola nemá existen č né problémy a po čet žiakov stúpol na 320.
Na rekonštrukciu budovy Spojenej školy na ulici J. A. Komenského, ktorá je potrebná na v č lenenie
materskej školy, zabezpe č ila podstatnú časť finan č ných prostriedkov od Ma ďarskej vlády.
Aktívne sa podiel'a na č innosti Zväzu mad'arských pedagógov na Slovensku, hlavne na organizovaní
každoro č ného stretnutia mad'arských pedagógov, ktoré sa už 25 rokov organizuje v Rož ň ave. V roku
2014 obdržala ocenenie od Zväzu ma ďarských pedagógov na Slovensku a v tom istom roku aj
ocenenie od Spolo č nosti Katedra v Dunajskej Strede.
Cenu mesta si pani Mgr. Mária Prékop zaslúži nie len za vytvorenie centra pre vzdelávanie v jazyku
mad'arskom, ale aj za šírenie dobrého mena Rož ň avy. Podra môjho názoru, je práve teraz príhodný
čas oceni ť jej zásluhy, lebo odchádza z funkcie riaditel'ky školy, aby nastúpila na miesto riaditel'ky
odboru menšinového školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
S pozdravom

Ján Lach

Mestsig úrad Rož ň ava
Dffio dft
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Rožňava 26. 05. 2016
Vec
Návrh na udelenie Ceny mesta Rož ňava in Memoriam
Dolu podpísaní občania mesta Rožňava, podávame návrh v mene nieko ľkých vd'ačných generácií na
udelenie:
Ceny mesta Rožňava za rok 2016 In Memoriam MUDr. Karolovi Kerpánovi (1909 1992) za
34 ročnú obetavú prácu v starostlivosti o matku a die ťa vo funkcii primára gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia rožňavskej nemocnice.
-

Odôvodnenie: Karol Kerpán sa narodil 14.05.1909 v Rákošskej Bani ako piate die ťa stavebného
podnikate ľa. Po gymnaziálnych štúdiách v Košiciach a Rož ňave bol v roku 1934 promovaný na Lekárskej
fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po ukon čení štúdia nastúpil na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku
v Košiciach. Počas II. svetovej vojny krátko pracoval v Segedíne. Potom bol povolaný do armády, kde
pôsobil ako hlavný chirurg po ľnej nemocnice. Po vojne sa zo zajatia vrátil do Rož ňavy, kde začal pracovat'
ako chirurg a gynekológ v miestnej nemocnici.
Postupne, aj v dôsledku celospolo čenskej potreby starostlivosti o matku a die ťa formuloval,
založil, vyprofiloval gynekologické oddelenie nemocnice s od členením od chirurgického oddelenia. Dlhé
roky viedol toto oddelenie sám s výpomocou chirurgov a hlavne s primárom chirurgie Vojtechom
Farkašom. Od roku 1948 sa nástupom sekundárov stáva oficiálnym primárom oddelenia. Po čas svojej
činnosti vyškolil rad gynekológov, pôrodníkov, intenzívne sa venoval príprave pôrodných asistentiek
a pôsobil ako pedagóg v Strednej zdravotníckej škole v Rož ňave. Zaslúžil sa o zavedenie prenatálnej
starostlivosti a pôrodov v ústave. Pod jeho vedením pracovali na oddelení lekári ako MUDr. Šurina, MUDr.
Zajíček, MUDr. Mikuláš Společník ako aj Ji ŕí Chvála, Mária Moznerová, Ladislav Pataky, Jaroslav Bolfik
a iní.
Primár Karol Kerpán viedol gynekologicko-pôrodnícke oddelenie od roku 1945 do roku 1975 a do
roku 1979 pokračoval v práci ako zástupca primára. Prácu gynekológa a pôrodníka ukon č il, ale až do veku
74 rokov pokračoval v činnosti ako ošetrujúci lekár v Domove dôchodcov v Rož ňave. Zomrel 8. júla 1992.
Karol Kerpán bol pine oddaný svojmu povolaniu, jeho životom bol zvolený odbor a rodina.
Gynekológia a pôrodníctvo je snád' najurgentnejším odborom medicíny, v ktorom ide mnohokrát o záchranu
dvoch životov. Celé generácie obyvate ľov regiónu a Rožňavy a dnes už aj ich deti, vnú čatá a pravnú čatá
môžu tomuto vynikajúcemu lekárovi, že v čase potreby mali k dispozícii osobnos ť, ktorá bola za každých
okolností v pohotovosti a ochotná poda ť pomoc s úspešným výsledkom. To bol primár MUDr. Karol
Kerpán.
S pozdravom

Ing.František Kardoš
Gabriel Sikúr
Ing.Norbert Werner
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Fwd: návrh na ocenenie

Predmet: Fwd: návrh na ocenenie
Od: JUDr. Erika Mihaliková <erika.mihalikova@roznava.sk >
Dátum: 30. 5. 2016 14:27
Pre: podatelna@roznava.sk
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Forwarded Message
Preposlaná správa
Predmet:návrh na ocenenie
Dátum:Mon, 30 May 2016 14:04:02 +0200
Od:Mgr. Ján Lipták <jan.liptakPsake-prv.vs.sk >
Pre:erika.mihalikova@roznava.sk

Vážená pani prednostka,
ako ob čan tohto mesta i ako riaditer Štátneho archívu v Rož ň ave Vám predkladám návrh na ocenenie vermi
vzácneho a nedoceneného č loveka MVDr. Ladislava Husára.
Pán Husár je obyvaterom nášho mesta, v minulom roku sa dožil 90 rokov a 2 roky predtým ovdovel.
Napriek vysokému veku je vermi aktívny a tvorivý. Je pravidelným bádaterom
nášho archívu, kde vyhradáva rôzne archívne pramene, ktoré si nenecháva iba pre seba, ale publikuje a robí
dobré meno nášmu mestu i okresu. Z archívnych prame ň ov nášho archívu
vznikla aj jeho vermi známa a č ítaná rubrika „Stalo sa pred 100 rokmi" a „ Stalo sa pred 50 rokmi". 10 rokov
v nej zaujímavou formou popularizoval dejiny nášho mesta i okresu.
Je zárove ň uznávaný vo veterinárnych kruhoch, ale aj medzi rud"mi, ktorí sa venujú a venovali chovu
pornohospodárskych zvierat a ktorí neraz využili jeho nezištnú odbornú pomoc.
Myslím si, že by si zaslúžil pozornos ť a ocenenie nášho mesta.
Jeho profesijné a č iasto čne aj osobnostné zrkadlo prikladám v prílohe.
Mgr. Ján Lipták

Informacia od ESET Endpoint Antivirus, verzia databazy 13566 (20160530)

Tuto spravu preveril ESET Endpoint Anfivirus.
http://www.eset.sk
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MVDr. LADISLAV HUSÁR — životopis

MVDr. Ladislav Husár sa narodil 27.júla 1927 v Sabinove, kde vychodil aj základnú školu,
zmaturoval na gymnáziu v Prešove. Titul doktora veterinárnej medicíny získal po absolvovaní
Vysokej školy veterinárskej v Brne. R.1953 nastúpil ako obvodný zverolekár v okrese Rož ň ava
so sídlom v obvode Dobšiná. V tomto obvode už v prvých rokoch pôsobenia prejavil zna č nú
aktivitu: zriadil v Dobšinej prvé zootechnicko-veterinárske stredisko na Slovensku, ktoré
materiálne a personálne vybavil, zriadil okresný TBC — izolát HD a významne prispel
k spineniu tejto významnej úlohy v okrese. Hlavne po odbornej stránke sa zaslúžil o výstavbu
veterinárnej ošetrovne v Dobšinej, ktorá bola t. č. prvou a jedinou v okrese. Jej
otvorenie a spustenie do prevádzky zožalo vell(ý úspech pre ú čely živo č íšnej výroby .
V r. 1960 bol Dr. Husár menovaný za vedúceho Veterinárneho strediska v Rož ň ave.
Zorganizoval tzv. žurnálny systém dennej i no č nej zverolekárskej pohotovostnej služby, prvý
krát vybavený systémom vysiela čiek . Podarilo sa mu vybudova ť akcieschopnú pohotovostnú
službu v okrese, ktorej organizáciu, racionalizáciu a efektivitu spracoval aj do svojej
atesta č nej práce. Tá sa stala námetom a vzorom pre organizovanie služby aj v iných okresoch
republiky.
Ako špecializovaný odborný zverolekár pre hovädzí dobytok zaviedol ú činný systém
riadenia a kontroly reproduk č ného procesu v chovoch HD, so systémom zainteresovanosti
insemina č ných technikov, obvodných veterinárov, plemenárskych zootechnikov, s úzkou
spoluprácou odborníkov z VŠV a ŠVÚ Košice. Mal významný podiel pri organizovaní
a vybudovaní centra Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ( RVPS) v Rož ň ave.
Bol predsedom odborovej organizácie ROH pri OVZ Rož ň ava, neskôr č len predsedníctva
OV odborového zväzu pracovníkov v pol'nohospodárstve, od r. 1964 ako č len krajského
výboru a delegát zjazdu ROH v Prahe, kde predniesol požiadavky na zlepšenie platových
a materiálnych podmienok zverolekárov a veterinárnych technikov. Bol zvolený do
predsedníctva ÚV zväzu pracovníkov pornohospodárstva. Ako č len Slovenského odborového
zväzu pracovníkov pornohospodárstva v Bratislave založil veterinársku sekciu, v ktorej bol
zvolený za predsedu. V r. 1969 ho federálny minister pol'nohospodárstva menoval za č lena
Federálnej veterinárnej rady ministerstva, zárove ň bol ústredným riaditerom ŠVS v Bratislave
menovaný za člena Odbornej a operatívnej rady ústredného riaditel'a ŠVS. V týchto funkciách
sa Dr.Husár angažoval za zlepšenie podmienok v sociálnej, pracovnej a mzdovej oblasti
zverolekárskej služby.
R. 1987 založil na RŠVS v Rož ň ave ambulanciu pre malé zvieratá a v nej pracoval do
r. 1989, kedy odišiel do dôchodku.
V rokoch 1990 - 2002 pracoval ako odborný poradca v dvoch pol'nohospodársko —
potravinárskych podnikoch, kde sa pri činil o rozvoj a zdokonalenie živo číšnej
a potravinárskej verkovýroby, o výstavbu moderných dojární a mlie čnic, podnikového
mäsozávodu, mliekárne a syrárne, výrobne k ŕ mnych zmesí najmä o legislatívu, certifikáciu
a zdravotne bezchybnú finalizáciu všetkých prevádzok pred aj po čas ich fungovania.

Svoju aktivitu využíval pri publicistike v regionálnej tla či. Vyše 10 rokov prispieval
žumalístickýmí správami do okresných novín, kde mal samostatnú, u čŕtateľov obl'úbenú
historickú rubriku. V nej bolo uverejnených vyše 4000 publicístických správ a odborných
článkov. Články prekladal a upravoval z regionálnych týždenníkov „Rozsnyói hiradó" a
„Sajóvidék" z rokov 1897 — 1903.
Publikoval tiež č lánky z odboru histórie medicíny a farmácie v odborných časopisoch.
Samostatné práce prednášal na medzinárodných sympóziách na pôde univerzít a vysokých
škôl v Č eskej i Slovenskej republike. Od r.1998 bol lektorom dejín veterinárnej medicíny na
Ústave pre doškolovanie veterinárnych lekárov v Košiciach.
Cez edíciu Historia medicinae veterinariae pri IVVL Košice, ako zakladajúci č len Komisie
múzea histórie veterinárnej medicíny pri IVVL Košice napísal 11 knižných publikácií. Jednou
z posledných je aj publikácia venovaná významnej osobnosti — stoli č nému lekárovi
a zakladatel'ovi verejného zdravotníctva Petrovi Madá čovi , ktorý preslávil gemerskú obec Gemerskú Polomu - ako jej rodák. Kniha má názov „Chýre ční Slováci v dejinách veterinárstva
feudálneho Uhorska - Peter Madá č z Verkej Polomy".
Do tla če je pripravená jeho rozsiahla, vyše 300 stranová publikácia „ Expertízy veterinárnych
lekárov v rozvojových krajinách sveta", ktorá má by ť vydaná z príležitosti 50. výro čia týchto
expertíz.
Nie menej zaujímavým je preklad originálneho knižného sprievodcu od dobšinského
banského lekára Dr. Pelecha E. Jánosa z r.1878 pod názvom „A Sztraczenai v6Igy és
a Dobsinai jégbarlang". Tento vzácny historiografický spis v mad'ar č ine o krásach
Stratenského ka ň onu a o objavení Dobšinskej l'adovej jaskyne doteraz nikto do slovenského
jazyka nepreložil. Vydanie sa plánuje v r.2016 mestom Dobšiná a má by ť hodnotnou
príru č kou nielen pre domácich, ale aj iných návštevníkov - turistov Gemera.
Dr. Husár pôsobí doteraz aktívne ako spoluorganizátor celoslovenských stretnutí
veterinárnych lekárov — seniorov, v rámci aktivít IVVL Košice.
Za svoje pracovné výsledky obdržal

celý rad vyznamenaní a ocenení rezortných

i odborárskych. Je držitel'om Pamätnej medaily VŠV v Brne , Adámiho plakety VŠV
v Košiciach. Univerzita veterinárneho lekárstva v Brne mu v r.2003 udelila zlatý a v r. 2013
briliantový diplom doktora veterinárnej medicíny.
Za celoživotnú prácu v prospech slovenského veterinárstva a publika č nú aktivitu v oblasti
slovenskej veterinárnej historiografie mu bola udelená strieborná medaila Ministrom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v auguste 2014 na Agrokomplexe v Nitre.
Prezídium Komory veterinárnych lekárov SR (KVL SR) ho menovalo svojím čestným č lenom
za spracovanie dejín KVL SR a za celoživotnú aktivitu v oblasti rozvoja slovenského
veterinárskeho lekárstva.

Ing. Ján Lach,
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Vec

Návrh na udelenie Ceny mesta.

Navrhujem udelit' cenu mesta: Mgr. Márii Prékop a MVDr. Ladislavovi Husárovi za ich prácu
v prospech ob čanov mesta Rož ň ava. Zdôvodnenie prikladám v prílohe.

S úctou

Ing. Ján Lach

MVDr. LADISLAV HUSÁR — životopis

MVDr. Ladislav Husár sa narodil 27.júla 1927 v Sabinove, kde vychodil aj základnú školu,
zmaturoval na gymnáziu v Prešove. Titul doktora /eterinárnej medicíny získal po absolvovaní
Vysokej školy veterinárskej v Brne. R.1953 nastúpi I ako obvodný zverolekár v okrese Rož ň ava
so sídlom v obvode Dobšiná. V tomto obvode už v prvých rokoch pôsobenia prejavil zna č nú
aktivitu: zriadil v Dobšinej prvé zootechnicko-ve !terinárske stredisko na Slovensku, ktoré
materiálne a personálne vybavil, zriadil okresn

TBC — izolát HD a významne prispel

k spineniu tejto významnej úlohy v okrese. HlavnE po odbornej stránke sa zaslúžil o výstavbu
veterinárnej ošetrovne v Dobšinej, ktorá bol a t. č . prvou a jedinou v okrese. Jej
otvorenie a spustenie do prevádzky zožalo verký ú spech pre ú čely živo č íšnej výroby

V r. 1960 bol Dr. Husár menovaný za vedúc eho Veterinárneho strediska v Rož ň ave.
Zorganizoval tzv. žurnálny systém dennej i no čnej zverolekárskej pohotovostnej služby, prvý
krát vybavený systémom vysiela č iek . Podarilo sa mu vybudova ť akcieschopnú pohotovostnú
službu v okrese, ktorej organizáciu, racionaliz áciu a efektivitu spracoval aj do svojej
atesta čnej práce. Tá sa stala námetom a vzorom p re organizovanie služby aj v iných okresoch
republiky.
Ako špecializovaný odborný zverolekár pre

flovädzí dobytok zaviedol ú činný systém

riadenia a kontroly reproduk č ného procesu v ch ovoch HD, so systémom zainteresovanosti
plemenárskych zootechnikov, s úzkou

insemina č ných technikov, obvodných veterinárc

Mal významný podiel pri organizovaní

spoluprácou odborníkov z VŠV a ŠVÚ Košice.

a vybudovaní centra Regionálnej veterinárnej a po travinovej správy ( RVPS) v Rož ň ave.
Bol predsedom odborovej organizácie ROH pr i OVZ Rož ň ava, neskôr č len predsedníctva
OV odborového zväzu pracovníkov v pol'nohosp odárstve, od r. 1964 ako člen krajského
výboru a delegát zjazdu ROH v Prahe, kde pred niesol požiadavky na zlepšenie platových
a materiálnych podmienok zverolekárov a vet erinárnych technikov. Bol zvolený do
predsedníctva ÚV zväzu pracovníkov pornohospoc Járstva. Ako člen Slovenského odborového
zväzu pracovníkov pol'nohospodárstva v Bratislav e založil veterinársku sekciu, v ktorej bol
zvolený za predsedu. V r. 1969 ho federálny min ister pol'nohospodárstva menoval za člena
Federálnej veterinárnej rady ministerstva, zárove ŕ bol ústredným riaditel'om ŠVS v Bratislave
menovaný za člena Odbornej a operatívnej rady ú stredného riaditel'a ŠVS. V týchto funkciách
sa Dr.Husár angažoval za zlepšenie podmienol , v sociálnej, pracovnej a mzdovej oblasti
zverolkásjužby.
R. 1987 založil na RŠVS v Rož ň ave ambulanc iu pre malé zvieratá a v nej pracoval do
r. 1989, kedy odišiel do dôchodku.
V rokoch 1990 - 2002 pracoval ako odbor ný poradca v dvoch pol'nohospodársko —
potravinárskych podnikoch, kde sa pri č inil

o rozvoj a zdokonalenie živo č íšnej

a potravinárskej vel'kovýroby, o výstavbu mod ?rných dojární a mlie č nic, podnikového
mäsozávodu, mliekárne a syrárne, výrobne k ŕmn ych zmesí najmä o legislatívu, certifikáciu
a zdravotne bezchybnú finalizáciu všetkých prevád Izok pred aj po čas ich fungovania.

Svoju aktŕvítu vyukŕval pri publicistike v regionálnej tla čŕ. Vyše 10 rokov príspieval
žumallstickým ŕ správami do okresných novín, kde mal samostatnú, u čitateľov obl'úbenú
historickú rubriku. V nej bolo uverejnených vyše 4000 pubi ŕcístických správ a odborných
článkov. Články prekladal a upravoval z regionálnych týždenníkov „Rozsnyói híradó" a
„Sajóvidék" z rokov 1897 — 1903.
Publikoval tiež č lánky z odboru histórie medicíny a farmácie v odborných časopisoch.
Samostatné práce prednášal na medzinárodných sympóziách na pôde univerzít a vysokých
škôl v Č eskej i Slovenskej republike. Od r.1998 bol lektorom dejín veterinárnej medicíny na
Ústave pre doškolovanie veterinárnych lekárov v Košiciach.
Cez edíciu Historia medicinae veterinariae pri IVVL Košice, ako zakladajúci člen Komisie
múzea histórie veterinárnej medicíny pri IVVL Košice napísal 11 knižných publikácií. Jednou
z posledných je aj publikácia venovaná významnej osobnosti — stoli čnému lekárovi
a zakladaterovi verejného zdravotníctva Petrovi Madá čovi , ktorý preslávil gemerskú obec Gemerskú Polomu - ako jej rodák. Kniha má názov „Chýre č ní Slováci v dejinách veterinárstva
feudálneho Uhorska - Peter Madá č z Vell<ej Polomy".
Do tla če je pripravená jeho rozsiahla, vyše 300 stranová publikácia „ Expertízy veterinárnych
lekárov v rozvojových krajinách sveta", ktorá má by ť vydaná z príležitosti 50. výro č ia týchto
expertíz.
Nie menej zaujímavým je preklad originálneho knižného sprievodcu od dobšinského
banského lekára Dr. Pelecha E. Jánosa z r.1878 pod názvom „A Sztraczenai välgy és
a Dobsinai jégbarlang". Tento vzácny historiografický spis v mad'ar č ine o krásach
Stratenského ka ň onu a o objavení Dobšinskej radovej jaskyne doteraz nikto do slovenského
jazyka nepreložil. Vydanie sa plánuje v r.2016 mestom Dobšiná a má by ť hodnotnou
príru č kou nielen pre domácich, ale aj iných návštevníkov - turistov Gemera.
Dr. Husár pôsobí doteraz aktívne ako spoluorganizátor celoslovenských stretnutí
veterinárnych lekárov — seniorov, v rámci aktivít IVVL Košice.
Za svoje pracovné výsledky obdržal

celý rad vyznamenaní a ocenení rezortných

i odborárskych. Je držiterom Pamätnej medaily VŠV v Brne , Adámiho plakety VŠV
v Košiciach. Univerzita veterinárneho lekárstva v Brne mu v r.2003 udelila zlatý a v r. 2013
briliantový diplom doktora veterinárnej medicíny.
Za celoživotnú prácu v prospech slovenského veterinárstva a publika čnú aktivitu v oblasti
slovenskej veterinárnej historiografie mu bola udelená strieborná medaila Ministrom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v auguste 2014 na Agrokomplexe v Nitre.
Prezídium Komory veterinárnych lekárov SR (KVL SR) ho menovalo svojím čestným členom
za spracovanie dejín KVL SR a za celoživotnú aktivitu v oblasti rozvoja slovenského
veterinárskeho lekárstva.

