
Doslovný prepis slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Rožňave zo dňa 04.02.2020 

 
Michal Domik, primátor mesta: 
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva,  
Vážení prítomní ! 
 
 Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov  o t v á r a m    12.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave v tomto volebnom období, ktoré sa dnes nesie v slávnostnom duchu. 
Vítam poslancov mestského zastupiteľstva,  hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej polície,  
riaditeľov príspevkových organizácií , konateľov obchodných spoločností , prednostku 
mestského úradu , vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných.  
Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.  
Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 11 , teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa.  
Svoju neúčasť ospravedlnili :  
páni poslanci Balázs,  Kováč, Bolaček, Kuhn 
Za   o v e r o v a t e ľ o v    zápisnice menujem : 
p. Ladislava Dávida 
p. Matúša Bischofa 
V súlade s rokovacím poriadkom  : 
„ overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie.  
Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola  
zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli vznesené námietky, pripomienky 
a pod.  
Ak neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú, pokiaľ námietky boli podané, rozhodne 
o nich mestské zastupiteľstvo  hlasovaním po vyjadrení, prednesení overovateľmi  
Oznamujem, že zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 
30.01.2020  pre krátkosť času ešte nebola vyhotovená a overovateľmi podpísaná. 
Vážení poslanci, predkladám na schválenie    n á v r h      p r o g r a m u    r o k o v a n i a tak, 
ako je uvedené v pozvánke, ktorý v súlade s ustanovením § 5 ods. 5 Rokovacieho poriadku 
MZ nemožno meniť alebo doplniť, ak ide o  zasadnutie mestského zastupiteľstva 
slávnostného charakteru. 
Kto je za schválenie programu rokovania ? 
Je niekto proti ? 
Zdržal sa niekto hlasovania ? 
Ďakujem, konštatujem, že  celkový program rokovania bol schválený a môžeme pristúpiť 
k bodu č. 2 – k Oceneniu najúspešnejších športovcov , športových kolektívov za rok 2019 a za 
dlhodobú prácu v oblasti športu – veterán. Následne pristúpime k bodu č. 3 programu, 
ktorým je Slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení 
 
Moderátorka: Dnes, 4. februára, na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

konanom pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava, sa už po 25 krát, 

uskutoční slávnostný akt, na ktorom budú odovzdané mestské ocenenia. 



Prosím primátora mesta Rožňava, pána Michala Domika o slávnostný príhovor.  

Michal Domik,primátor mesta: 

Existuje mnoho Rožňavčanov, ktorí nie sú známi po celom svete, ale ich skutky, diela a výkony 

sú neobyčajné. Dávajú, tvoria, pomáhajú, reprezentujú .... navonok nie sú títo ľudia ničím 

výnimoční, ale tá výnimočnosť sa skrýva v ich vnútri....   

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, milí prítomní. 

     Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne privítal na dnešnom slávnostnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava. Najstaršou 

písomnou zmienkou o Rožňave je listina kráľa Ondreja III. z 3. februára 1291, ktorou poveril 

Jágerskú kapitulu, aby v spolupráci s kráľovským zástupcom vytýčila hranice obce Rosnoubana. 

     Dnešný deň je nielen spomienkou na tento historický fakt, ale aj príležitosťou odovzdať 

ocenenia obdivuhodným vzácnym osobnostiam a kolektívom, ako náš výraz vďaky a uznania. 

Osobnosti a kolektívy boli navrhnuté a mestským zastupiteľstvom schválené na verejné 

ocenenie, za svoje príkladné životné postoje, činy, diela a výkony  hodné nasledovania. 

     Sú to nielen občania nášho malebného mesta, ale všetci tí, ktorí sa neustále snažia byť pre 

mesto prospešní a patrične ho zastupujú aj za jeho hranicami so zanechaním svojej výraznej 

stopy. A práve to je aspekt, ktorý na dnešnom slávnostnom zasadnutí vyzdvihujeme.  

     Za všetkých tu prítomných hovoria ich výsledky v spoločenskej, sociálnej, kultúrnej či 

športovej  oblasti. Verím, že ocenenia, ktoré im dnes budú odovzdané, budú pripomínať úctu 

a obdiv nás ostatných a natrvalo ostanú zapísané v kronike nášho mesta. 

     Vážení laureáti. Vaša každodenná práca a snaženie smerovali k tomu, aby sa naše mesto 

rozvíjalo a šírilo sa jeho dobré meno. Ste tu pre tých, čo tu boli, čo sú, ale aj tých, čo ešte len 

prídu. Dovoľte mi, aby som sa vám v mene svojom i v mene mestského zastupiteľstva 

poďakoval za všetko doposiaľ vynaložené úsilie  a úspechy, ktoré ste dosiahli. Ďakujem vám za 

to, že myslíte, tvoríte, konáte v prospech Rožňavy a jej občanov.   

Moderátorka: Ďakujeme za slávnostný príhovor. Vážené dámy, vážení páni. Poslanci 

mestského zastupiteľstva, na svojom zasadnutí v roku 1995 schválili štatút, podľa ktorého, 

vrátane jeho doplnkov každoročne udeľujú verejné uznania a pochvaly.  

A teraz pristúpime k slávnostnému udeľovaniu ocenení najúspešnejším športovcom, 

športovým kolektívom za rok 2019 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu 

Moderátorka: A polgármester úrnak köszönjük ünnepi beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim! A városi 
képviselőtestület az 1995-ben tartott ülésen jóváhagyta azon döntését, mely szerint minden évben 
átadják a legnagyobb városi kitüntetéseket. 
És most rátérünk a 2019-es esztendő Legsikeresebb sportolóinak, sportegyesületeinek járó díjak 
átadásához, akik a díjat a sport területén végzett, hosszantartó munkásságukért érdemlik ki. 

Moderátorka: A teraz pristúpime k slávnostnému udeľovaniu ocenení najúspešnejším 

športovcom, športovým kolektívom za rok 2019 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu 

najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2019 ,kategória deti a mládež: 



Vanda Kračunová Vanda sa odmalička statočne vysporiadala so svojim hadicapom, je 

integrovaná v bežnom kolektíve od materskej školy. Celý čas bola vedená k športu, ale zlom 

nastal v roku 2016, keď prvýkrát vyhrala plavecké preteky v Trenčíne. Od septembra 2016 sa 

Vandy s radosťou ujala trénerka Lenka Stanková.  Od vtedy chodí 3x týždenne na tréningy 

a pred pretekmi aj denne Vanda sa neustále zlepšuje a na Majstrovstvách Slovenska v plávaní 

mládeže s downovým syndrónom v Trenčíne 2017 získala 4 zlaté medaily. Ďalší úspech 

zaznamenala tiež v Trenčíne, v marci 2018 na Majstrovstvách Slovenska v plávaní Special 

Olympycs Slovakia, kde zvíťazila na 200 m prsia a 100 m voľným spôsobom. Celý tím usilovne 

pracoval na tom, aby sa Vande splnil sen – a to účasť v Abu Dhabí. Sen sa stal skutočnosťou 

a Vanda sa v marci 2019 stala dvojnásobnou olympijskou  víťazkou na špeciálnych 

olympijských hrách.  

Cenu najúspešnejšia športovkyňa za rok 2019 získala Vanda Kračunová za vynikajúce výsledky 

v plaveckých súťažiach a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava i Slovenska. 

Moderátorka: 2019 legeredményesebb rozsnyói sportoló(-ja) cím (-et kapja), gyermek- és 

ifikategóriában: 

Kračunová Vanda, Vanda kiskora óta derekasan birkózott meg veleszüetett 

rendellenességével és óvodáskora óta integrálva van a többségi közöségbe. Kezdettől fogva 

a sportra nevelték, de 2016-ban történt meg az áttörés, amikor először tudott győzni 

a trencséni úszóversenyen. 2016 szeptemberétől Lenka Stanková örömmel fogadta Vanda 

edzését. Azóta heti háromszor jár edzésre, a versenyek előtt pedig napi szinten gyakorol. 

Vanda folyamatosan fejleszti magát és a Downkórosok ifiúszóversenyének Szlovák 

Bajnokságán 2017-ben Trencsénben 4 aranyérmet szerzett. Következő sikerét szintén 

Trencsénben aratta, ahol 2018 márciusában a Special Olympycs Slovakia Szlovák Bajnokságon 

200 m-es mellúszásban és 100 m-es gyorsúszásban győztes lett. Az egész csapat azon 

dolgozott, hogy teljesítsék Vanda Abu Dhabi részvételéről szóló álmát. Az álom valósággá vált 

és 2019 márciusában az Abu Dhabiban megrendezére kerülő Speciális Olimpiai Játékoknak 

kétszeres olimpiai bajnoka lett.  

A 2019-es esztendő legeredményesebb sportolónőjének járó díjat Vanda Kračunová, az 

úszóversenyeken elért kiváló eredményeiért, valamint a város és Szlovákia eredményes 

képviseletéért kapja. 

Moderátorka: Anna Mikolajová. Je členkou Judo klubu pri TJ Elán Rožňava od roku 2013. klub 

reprezentuje v kategórii mini žiačky. K džudu ju priviedla jej mama, ktorá je zároveň aj 

trénerkou klubu a babka, ktorá je zakladateľkou Judo klubu v Rožňave. V rámci kraja je Anna 

na 5. mieste celkového hodnotenia mini žiačok. V roku 2019 podávala výborné výsledky a aj 

napriek tomu, že v jej váhovej kategórii nebolo veľa dievčat – nebála sa postaviť chlapcom – 

a porazila ich. Na súťaže chodí plne sústredená a podáva maximálne výkony. Na rôznych 

súťažiach a turnajoch  v rámci Slovenska vyhrala v roku 2019:    10x - 1. miesto,  1x – 2. miesto 

a 2x – 3. miesto 



Cenu najúspešnejšia  športovkyňa za rok 2019 získala Anna Mikolajová za vynikajúce športové 

výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava. 

Moderátorka: Mikolajová Anna. Az Elán Testnevelési- és sportegyesület mellet működő Judo-

klub tagja 2013 óta, amelyet a minidiák korosztály tagjaként képvisel. A Judo általi 

szenvedélye az édasanyja révén bontakozott ki, aki egyben a klub edzője is, nagymamája 

a rozsnyói Judo-klub alapítótagja. Anna kerületi szinten, diák kategóriában összesítésben az 

ötödik helyen áll. 2019-ben kiváló eredményeket ért el annak ellenére, hogy 

súlykategóriájában nem volt sok lány – ő azonban nem félt szembeszállni a fiúkkal – és sorra 

győzte le őket. A megmérettetésekre keményen összpontosít és ott maximális teljesítményt 

tud nyújtani. Különféle versenyeken és tornákon nemzeti szinten 2019-ben: 10-szer első 

helyezést, 1-szer második és 2-szer harmadik helyezést ért el. A 2019-es 

esztendő legeredményesebb sportolónőjének járó díjat Mikolajová Anna  kiváló 

eredményekért és Rozsnyó város sikeres képviseletéért kapja. 

Moderátorka: Dávid Tung Duong Nguyen Bat .Člen klubu Taekwondo Hakimi Rožňava. Od roku 

2015 trénuje pod  vedením trénerky Mgr. Nory Angyalovej. Už v roku 2016 získal titul Majstra 

Slovenskej republiky v zápase. Vo svojej zápasníckej kariére vybojoval 9 zlatých, 2 strieborné 

a 7 bronzových medailí. V roku 2019 zápasil v kategórii kadeti B do 65 kg. V prvom polroku 

získal titul Majstra Českej republiky na medzinárodnom turnaji Cseh open. Je držiteľom 

žiackeho technického stupňa 5. kup – zelenomodrý opasok. V roku 2019 získal v zápase 5x – 

1. miesto a raz 3. miesto. Cenu najúspešnejší športovec za rok 2019 získal Dávid Tung Duong 

Nguyen Bat za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava i 

Slovenska.  

Moderátorka: Dávid Tung Duong Nguyen Bat .A rozsnyói Taekwondo Hakimi klub tagja. 2015-

től Mgr. Nora Angyalová vezetése alatt edz. Már 2016-ban kivívta magának a Szlovák Bajnok 

címet. Küzdősport – karrierjében 9 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett. 2019-ben a B-

kadét 65 kilógrammosok súlycsoportjában küzdött. Az első félévben megszerezte a Cseh open 

nemzetközi tornán a Cseh Köztársaság bajnoka címet. Az 5. kup – zöld öv, kék csík technikai 

tanulófokozat övtulajdonosa. 2019-ben küzdésben öt első, és egy harmadik helyezést ért el.A 

2019-es esztendő legeredményesebb sportolójának járó díjat Dávid Tung Duong Ngven Bat, a 

kiváló sporteredményekért, valamint Rozsnyó város és Szlovákia eredményes képviseletéért 

kapja. 

Moderátorka: Orsolya Gyenes, je aktívnou hráčkou klubu ŽBK Rožňava. V roku 2019 úspešne 

reprezentovala Slovensko v kategórii U 18 v kvalifikácii o postup na Majstrovstvá Európy 

v basketbale 3 x 3, kde patrila medzi najlepšie hráčky. Ako juniorka dokázala v sezóne 

2018/2019 nastrieľať  v 1. lige žien 400 bodov a bola najúspešnejšia bodujúca hráčka v celej 

lige. Svojou aktívnou hrou získala na seba 112 faulov a premenila 80 trestných bodov. Bola 

piata najviac faulovaná hráčka v lige. Úspešne doskočila 232 lôpt z toho v útoku a 163 

v obrane, kde obsadila 8 miesto v lige. Je to hráčka, ktorá je základom družstva žien. Jej hru 

zdobí obrovské nasadenie, húževnatosť a bojovnosť.Orsolya Gyenes Cenu najúspešnejšia 



športovkyňa mesta Rožňava za rok 2019 získala  za vynikajúce športové výsledky a úspešnú 

reprezentáciu mesta doma i v zahraničí. 

Moderátorka: Gyenes Orsolya, a rozsnyói ŽBK nőí kosárlabda klub aktív játékosa. 2019-ben 

sikeresn képviselte Szlovákiát az U18-as Európa-bajnokság selejtezőjében 3x3-as 

kosárlabdában, ahol a legjobbak közé sorolták. Juniorként a 2018/2019-es szezonban a női 

kosárlabda 1. ligájában 400 pontot gyűjtött be és a liga legsikeresebb pontszerzőe lett. Aktív 

jáékával 112 szabálytalanságot vívott ki és 80 büntetődobást váltott kosárra. A ligában az 

ötödik leginkább faltolt játékos volt. 232 szerzett lepattanó labdát, támadásból 69-szer és 163-

szor védekezésben, ennek köszönhetően a liga 8. helyezettje lett. Oroslya a női 

kosárlabdacsapat alapja. Játékát óriási elkötelezettség, kitartás és harciasság jellemzi. A 2019-

es esztendő legeredményesebb rozsnyói sportolónőjénak járó díjat Gyenes Orsolya, a kiváló 

sporteredményekért, valamint Rozsnyó város eredményes hazai és külföldi képviseletéért 

kapja. 

Moderátorka: Filip Polyák, Je členom futbalového klubu MFK Rožňava. S futbalom začal ako 
7 ročný vo   Futbalová Akadémia Dovaj a rok nato prešiel do MFK Rožňava s trénermi Filipom 
Pollákom, Radoslavom Servillom a Branislavom Kuzmom. Momentálne hráva II. ligu východ - 
Východoslovenský futbalový zväz U 13. Jeho najemotívnejší zážitok bolo pozvanie do výberu 
U 13, kde bol vyhlásený aj za najlepšieho  defenzívneho hráča a následne účasť tohto výberu 
na celoslovenskom turnaji v Poprade. Jeho vzorom Cristiano Ronaldo, pretože je rýchly, silný, 
technický a hlavne – hrá za jeden tím. Filipov najväčší sen je venovať sa futbalu na vrcholovej 
úrovni a stať sa reprezentantom Slovenska. Jeho motto je: Futbal je hra pre všetkých, tak 
príď a pridaj sa k nám. 
Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2019 získal Filip Polyák za vynikajúce 
športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.  
 
Moderátorka: Polyák Filip, tagja a rozsnyói MFK városi labdarúgó-klubbnak. A labdarúgást 
hétévesen kezdte a DOVAJ futballakadémiában, egy évvel később igazolt át a rozsnyói MFK 
klubbhoz, nevezetesen Filip Polák, Radoslav Sevill és Branislav Kuzma edzőkhöz. Jelenleg 
a Keletszlovákiai Labdarúgó Szövetség 2. ligájának U13-as keretét képezi. 
Legemlékezetesebb élménye az U13-as válogatottba szóló meghívása volt, ahol a legjobb 
hátvédnek lett kinevezve, és mint a válogatott tagja, részt vett a Poprádon megrendezésre 
kerülő nezmeti tornán. Példaképének Cristiano Ronaldot tekinti, mivel gyors, erős, technikás 
játékos (és főként – mert egy csapatért küzd). Filip legnagyobb álma profiszinten űzni 
a labdarúgást és bejutni a Szlovák nemzeti válogatottba. Mottója: A foci mindenkié, gyere, és 
csatlakozz hozzánk. 
A 2019-es esztendő legeredményesebb rozsnyói sportolójának járó díjat Filip Polyák, a kiváló 

sporteredményekért és Rozsnyó város eredményes képviseletéért kapja. 

 

Moderátorka: I Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2019, kategória dospelí, Ing. 

Marcel Uharček, v roku 2019 sa zúčastnil množstva športových súťaží – prevažne 

prekážkových behov. Prekážkové behy  a to hlavne Spartan Race sú v súčasnosti veľmi 

populárne a naďalej majú rastúcu tendenciu. Sú fyzicky náročné a vyžadujú funkčnú silu 



a vytrvalosť. Samotný beh je sprevádzaný rôznymi silovými, koordinačnými a výbušnými 

disciplínami. V roku 2019 p. Uharček dosahoval vynikajúce športové výsledky v kategórii nad 

40 rokov v medzinárodnej súťaži Spartan Race, a to zlato 5x, striebro 2x a bronz 1 krát. Na 

Majstrovstvách Európy získal 6 miesto a Majstrovstvách Strednej Európy krásne 2 miesto.  

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2019 získal Ing. Marcel Uharček za 

vynikajúce športové výsledky v oblasti prekážkových behov  a za úspešnú reprezentáciu 

Slovenska a mesta Rožňava. 

Moderátorka: 2019 legeredményesebb rozsnyói sportoló cím (-et kapja), felnőtt 
kategóriában: 
Marcel Uharček, mérnök, a 2019-es esztendőben számos sportversenyen vett részt – 
elsősorban akadályfutásban. Az akadályfutó-verseny, főként a Spartan Race jelenleg nagy 
népszerűségnek örvend és továbbra is növekvő tendenciát mutat. Nagymértékű erőnlétet, 
fizikumot és kitartást igényel. Maga a futás erőnléti, koordinációs és dinamikus gyakorlatokkal 
van tarkítva. 2019-ben Uharček úr remek eredményekkel büszkélkedhetett a 40 év fölötti 
korcsoporton belül a nemzetközi Spartan Race versenyén, történetesen: 5 arany-, 2 ezüst- és 
1 bronzéremmel. Az Európa-bajnokságon a 6. helyen zárt, a Középeurópai-bajnokságon pedig 
2. lett.A 2019-es esztendő legeredményesebb rozsnyói sportolójának járó díjat Marcel 
Uharček, mérnök, az akadályfutásban elért kiváló sporteredményekért és Szlovákia valamint 
Rozsnyó város eredményes képviseletéért kapja. 
 

Moderátorka: Adrián Angyal , aktívny člen Taekwondo Hakimi Rožňava. Študuje v Banskej 

Bystrici  v študijnom programe telesná výchova a trénerstvo – špecializácia taekwondo. Jeho 

trénerkou je od roku 2006 Mgr. Nora Angyalová.  Adrián Angyal je držiteľom majstrovského 

stupňa 4. DAN. Bol členom reprezentačného tímu pre zápas od roku 2007 do roku 2018 

a reprezentačného tímu poomsae od roku 2007 do roku 2012. Bol podporovaným členom 

Národného športového centra od roku 2014 do roku 2017. Nedá sa nespomenúť, že v roku 

2015 získal Adrián historickú BRONZOVÚ medailu pre Slovenské Taekwondo na 

Majstrovstvách Európy do 21 rokov v hmotnostnej kategórii seniori do 80 kg. Za svoje roky 

súťažnej kariéry získal 11 titulov Majstra SR v zápase a v poomsae a má spolu 91 zlatých, 44 

strieborných a 23 bronzových medailí. V roku 2019 nás reprezentoval na Svetovej Letnej 

Univerziáde v Talianskom Neapole. Súťažil v kategórii seniori A do 87 kg. Zranenie ho načas 

vyradilo zo zápasov, ku ktorým sa po rekonvalescencii vrátil a v sledovanom období získal ešte 

v disciplíne zápas 2x zlato a 2x striebro.Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 

2019 získal Adrián Angyal za mimoriadne  športové výsledky a za vynikajúcu reprezentáciu 

Slovenska a mesta Rožňava. 

 Moderátorka: Angyal Adrián , a rozsnyói Taekwondo Hakimi klub aktív tagja. Főiskolai 

tanulmányait a Besztercebányai Egyetemen végzi, testnevelés-edző szakon, szakosodása 

a Taekwondóra irányul. Edzőe 2016 óta Mgr. Nora Angyalová. Adrián Angyal a 4. DAN 

mesterfokozat övtulajdonosa. 2007-től 2018-ig tagja volt a válogatottnak, és 2007-től 2012-ig 

a poomsae keret tagja. 2014-től 2017-ig a Nemzeti Sportközpont támogatta. Megemlítendő, 

hogy Adrián megszerezte a Szlovák Taekwondo történelmi bronzérmét a 2015-ös Európa-



bajnokságon a 21 éves korcsoportban, 80 kg-os súlykategóriában. Az éveken át tartó 

sportkarrierje alatt 11-szer érdemelte ki a Szlovák Köztársaság Bajnoka címet küzdésben és 

poomsae-ben, és együttesen 91 arany-, 44 ezüst- és 23 bronzérmet szerzett. Képviselt 

bennünket a 2019-ben Olaszországban, Nápolyban megrendezett Nyári Univerziádén. Senior 

A- kategóriában, a 87-kg-os súlycsoportban mérette meg magát. Sérülése miatt egy időre fel 

kellett függesztenie a versenyzést, a felépülése után a sportágban 2 aranyat és 2 ezüstöt 

szerzett. A 2019-es év legeredményesebb rozsnyói sportolójának járó díjat Angyal Adrián, a 

kiváló sporteredményekért és Szlovákia valamint Rozsnyó város eredményes képviseletéért 

kapja. 

Moderátorka:  Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2019 kategória deti 
a mládež, Taekwondo Hakimi Rožňava .V roku 2019 cvičenci vo veku od 5 do  17 rokov súťažili 
v disciplínach zápas na piatich kolách ligy Slovenskej AsociácieTaekwondo WT a na najväčšom 
slovenskom medzinárodnom turnaji Bratislava Open, na turnajoch v Česku – Czech Open 
a Sokol Cup. Spolu ako kolektív získali zlato – 15x, striebro – 24x a bronz – 17 x. Klub bol 
ocenený aj Slovenskou Asociáciou Taekwondo WT ako tretí najúspešnejší klub na Slovensku. 
V súčasnosti má 57 členov, z toho 39 členov patriacich do kategórie deti a mládež.  
Taekwondo Hakimi Rožňava.  Cenu najúspešnejší športový kolektív kategória deti a mládež za 
rok 2019 získal  za vynikajúce športové výsledky úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta 
Rožňava. Cenu za klub prevezme tréner p. Angyal 
 
Moderátorka: A 2019-es év legeredményesebb rozsnyói sportcsapata gyermek- és 

ifikategóriában, A Rozsnyói Taekwondo Hakimi Klub, 2019-ben a klub tanítványai 5 évestől 17 

éves korig a WT Szlovák Taekwondo Egyesület ligájának öt fordulójában mérették meg 

magukat, ezen kívül a legnagyobb szlovák nemzetközi tornán a  Bratislava Openen, 

a Csehországi Czeh Open és a Sokol Cup tornákon is. A csapat együttesen 15 arany-, 24 ezüst- 

és 17 bronzérmet gyűjtött be. A WT Szlovák Taekwondo Egyesület a klubot Szlovákiában 

a harmadik legsikeresebb klubbként ítélte meg. Jelenleg 57 tagot számlál, ebből 39 gyermek 

és ifikategóriás korcsoportú. Rozsnyói Taekwondo Hakimi Klub A 2019-es év 

legeredményesebb rozsnyói sportcsapatának járó díjat gyermek- és ifikategóriában a kiváló 

sporteredményekért és Szlovákia valamint Rozsnyó város eredményes képviseletéért kapja. 

Moderátorka:  Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2019 kategória dospelí 
TJ Geológ Rožňava – stolný tenis / družstvo žien .Ženské družstvo  pri TJ Geológ vzniklo v roku 
2009 a od toho roku je pravidelným účastníkom 1. ligy žien východ v stolnom tenise. 
V uplynulej sezóne 2018/2019 sa v tejto súťaži umiestnili na výbornom 2. mieste. Aj v súčasnej 
sezóne má družstvo žien vysoké ambície a po polovici súťaže vedie šesťčlennú tabuľku 1. ligy 
žien skupiny východ a bojuje o postup do najvyššej slovenskej súťaže. V kádri pravidelne 
nastupujú hráčky: Alexandra Sokolská, Anna Černická, Noemi Halászová, Daniela Vnenková 
a Júlia Hricová. Vedúci družstva je Maximilián Černický a trénerom družstva je Andrej Ružik. 
Stolnotenisové družstvo žien TJ Geológ Rožňava získava Cenu najúspešnejší športový kolektív 
kategória dospelí za rok 2019 za vynikajúce športové výsledky úspešnú reprezentáciu 
Slovenska a mesta Rožňava. Cenu za klub prevezme vedúci družstva  doktor Zoltán Gallo 
 
Moderátorka: A 2019-es év legeredményesebb rozsnyói sportcsapata felnőtt kategóriában 



A Rozsnyói TJ Geológ – női asztalitenisz csapata.A Geológ Testnevelési- és Sportegyesület női 
sportcsapata 2009-ben alakult meg, és ettől kezdve rendszeres résztvevője a női asztali tenisz 
1. Ligájának Kelet-Szlovákiában. Az elmúlt 2018/2019-es szezonban a kiváló 2. helyezést érte 
el. A női sportcsapatnak a jelenlegi idényben is magasratörő ambíciói vannak, a féléves 
versengés után a keleti 1. ligában a 6-fős tabela élén állnak és küzdenek a továbbjutásért 
a legfelsőbb nemzeti bajokságba. A csapat keretét: Alexandra Sokolská, Anna Černická, Noemi 
Halászová, Daniela Vnenková és Júlia Hricová alkotják. A csapat vezetője: Maximilián Černický, 
edzője Andrej Ružik. 
A Rozsnyói TJ Geológ – női asztalitenisz csapata A 2019-es év legeredményesebb rozsnyói 
sportcsapatának járó díjat felnőtt kategóriában a kiváló sporteredményekért és Szlovákia 
valamint Rozsnyó város eredményes képviseletéért kapja. 
A díjat a klub képviseletében doktor Gallo Zoltán, a csapat vezetője veszi át. 
 

Moderátorka: Cena Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán, doktor  Juraj Králik – 
Rodený Rožňavčan a športovec. Vyštudoval pedagogickú fakultu a doktorát získal na Fakulte 
telesnej výchovy a športu v Bratislave. Po štúdiách sa venoval učiteľstvu telesnej výchovy na 
školách a stal sa aj vedúcim tajomníkom Okresného výboru Československého zväzu telesnej 
výchovy. Po rokoch učenia telesnej výchovy sa stal zástupcom riaditeľa školy a neskôr aj 
riaditeľom Základnej školy v Brzotíne. Počas svojho štúdia i práci sa aktívne venoval športu. 
Bol vedúcim predmetovej komisie telesná výchova pri Okresnom pedagogickom stredisku 
v Rožňave. V roku 1983 sa stal  zakladateľom  Verejnej lyžiarskej školy pri TJ Elán v Rožňave. 
V roku 2014 patrí medzi zakladajúcich členov a stal sa  predsedom Olympijského klubu Gemer. 
Doktor Juraj Králik  svoje ocenenie získava Za dlhoročnú prácu v oblasti športu.    

Moderátorka: Doktor  Králik György, született Rozsnyói polgár és sportoló. A pozsonyi 
pedagógiai karon végezte egyetemi tanulmányait, ahol testnevelés és sport szakon szerzett 
doktori diplomát. Ezt kӧvetően testnevelést oktatott, és a Csehszlovák Testnevelési Egyesület 
Kerületi Bizottságának főtitkára lett. Az éveken át tartó testnevelés-oktatása után 
igazgatóhelyettesi posztot tӧltӧtt be, majd a Berzéti Alapiskola igazgatója lett. Tanulmányait 
végezve és hivatása betӧltése kӧzben is mindig aktív sportoló volt. Elnӧke volt a rozsnyói  TJ 
Elán Testnevelési Sportegyesületnek és a Rozsnyói Kerületi Pedagógiai Központ testnevelési 
szakbizottságának vezetői státuszát is ellátta. 1983-ban megalapította a Elán Testnevelési- és 
Spotregyesület síiskoláját. 2014-ben alapítótagja volt a Gemer Olimpiai Klubnak, majd 
a szervezet elnöke lett. 
Doktor Králik Gyorgy a kitüntetést a sport területén végzett sokéves odaadó munkásságáért 
kapja. 
 
Moderátorka: Ďakujem našim laureátom,  ale toto poďakovanie patrí zároveň aj rodičom, 

všetkým trénerom, funkcionárom, ktorí našich športovcov viedli, podporovali a rozvíjali im 

talent a športovú kariéru. Prajeme vám veľa športových aj osobných úspechov.  

Moderátorka: Szeretnék köszönetet mondani kitüntetettjeinknek, de egyúttal mindazon 
szülőknek, edzőknek, vagy tisztviselőknek, akik vezették és irányították sportolóinkat, 
fejlesztették tehetségüket és támogatták sportpályafutásukat. 
Mindannyiuknak sok sikert kívánunk a sportpályafutásuk során és magánéletük területén is. 
 



Moderátorka: Každoročne sa pri tejto príležitosti udeľuje aj Cena primátora mesta Rožňava. 

V štatúte mesta sa uvádza, že cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta jednotlivcom 

alebo kolektívom, za úspešnú reprezentáciu mesta a za vykonávanie verejnoprospešnej 

činnosti v prospech mesta. 

Moderátorka: Ez alkalom keretén belül a város polgármesternek jogában áll minden évben 
elismerni a kiváló polgárokat és kollektívákat a Polgármesteri díj odaítélésével. A díjat 
a város sikeres képvisletéért, valamint a közhasznú tevékenységek területén tett szolgálatért 
adja át.  
Moderátorka: Pán primátor Michal Domik sa rozhodol udeliť cenu primátora mesta Rožňava 

3 občanom mesta. Dnes si toto ocenenie prevezme. 

Moderátorka: Michal Domik, Rozsnyó város polgármester ura döntése alapján városunk 3 

polgára érdemli ki a Polgármesteri díj címet. Ma ezt a díjat az alábbiakban megnevezettek 

kapjá 

Moderátorka: CENA PRIMÁTORA MESTA ROŽŇAVA, Mgr. Eva Kardošová , rodená 

Rožňavčanka, ktorá sa celý svoj profesijný život venuje hudobnému životu vo svojom rodnom 

meste a šíreniu jeho dobrého mena na Slovensku aj v európskom meradle. Profesionálnu 

kariéru začala v roku 1968 hneď po absolvovaní Pedagogickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika 

v bývalej Základnej škole na Ul. Zeleného stromu, kde pôsobila ako učiteľka hudobnej výchovy 

a zástupkyňa riaditeľa do roku 2013. V pedagogickej praxi pokračovala v Základnej škole Jura 

Hronca na sídlisku Juh. Zároveň už 25 rokov je okresnou metodičkou hudobnej výchovy 

a v rámci tejto činnosti organizuje okresné kolo Celoslovenskej speváckej súťaže detí 

v interpretácii ľudovej piesne pod názvom „Slávik Slovenska“.  Pani Eva Kardošová má dodnes 

za sebou 53 rokov nepretržitej pedagogickej praxe. Svoj vzťah k hudbe, presnejšie k spevu 

podporila trojročným štúdiom na Osvetovom ústave v Bratislave, kde získala osvedčenie na 

výkon dirigentskej praxe a inštruktora speváckych zborov. Od tohto momentu sa dostala a je 

v povedomí rožňavskej verejnosti ako zakladateľka, vedúca ale hlavne dirigentka rôznych 

speváckych zborov od najmladšej po seniorskú generáciu. V roku 2014 bol vydaný almanach 

s názvom „V službách vážnej hudby“, kde Evu Kardošovú zaradili medzi 100 úspešných 

hudobných umelcov Slovenska. Je držiteľkou mnohých okresných a krajských cien a ocenení 

za rozvoj hudby a kultúry. Niekoľko desaťročí je najväčšou hudobnou a speváckou udalosťou 

Rožňavských vianočných sviatkov Adventný ďakovný koncert, ktorého je autorkou 

a realizátorkou zároveň. Vo vianočnom čase pod majestátnymi klenbami rožňavských kostolov 

pod vedením dirigentky Evy Kardošovej znejú melódie majstrov klasickej aj modernej 

hudby.Cena primátora mesta Rožňava bola udelená Mgr. Eve Kardošovej  za dlhoročnú 

obetavú prácu pri rozvoji kultúry a významnú prezentáciu mesta doma i v zahraničí.  

Moderátorka : Mgr. Kardos Éva, Rozsnyó város szülötte, aki egész szakmai karrierjét a zenének 

szenteli saját szülővárosában, így járul hozzá Rozsnyó jó hírnevének terjesztéséhez úgy 

Szlovákiában mint Európa-viszonylatban. Pályafutását 1968-ban kezdte tanulmányai 

befejeztével a P. J. Šafárik Egyetem Pedagógiai Karán, miután zenetanárként tevékenykedett 

a valamikori Zöldfa-utcai Alapiskolában, majd 2013-tól igazgatóhelyettese lett. Pedagógiai 

gyakorlatát a déli lakótelepi Juro Hronec Alapiskolában folytatta. Ugyanakkor immár 25 éve 

a zenei nevelés kerületi módszertani szakértője és ezen belül  rendezője a Szlovákia pacsirtája 



elnevezésű Országos gyermek népdalverseny kerületi fordulójának. Kardos Éva asszony 

mindezidáig 53 év állandó pedagógiai gyakorlatot tudhat maga mögött. A zenéhez, 

pontosabban az énekhez való kötődése ösztönözte arra, hogy a Pozsonyi Oktatási Intézet 3-

éves képzését elvégezve karmesteri- és énekoktatási oklevelet szerezzen. E pillanattól kezdve 

mint meglaapítója, vezetője, de főként korcsoporttól eltekintve, a különböző énekkarok és 

kórusok karmestereként került a rozsnyói nyilvánosság közdtudatába. A 2014-ben megjelenő 

a „Komolyzene szolgálatában“ című évköyv Kardos Éva asszonyt hazánkban a 100 

legsikeresebb zenei művészek közé sorolja. Sok-sok járási- és kerületi szintű elismerés 

tulajdonosa, amellyel a zene és a kultúra feljesztéséért díjazták odaadó munkáját. Az Adventi 

hálaadó koncert már néhány évtizede a karácsonyi ünnepkör legnagyobb ének-zenei 

eseménye városunkban, amelynek szerzője és egyben megalkotója is. Karácsony idején 

a rozsnyói templomok fenséges boltozata alatt Kardos Éva karmester vezetése alatt 

hangzanak el a klasszikus és modern zeneszerzők ismert dallamai.Rozsnyó város 

polgármestere Mgr. Kardos Évát polgármesteri díjban részesíti a kultúra területén tett sokéves 

odaadó munkássgáért, és a város képviseletéért itthon és külföldön. 

Moderátorka: Ing. František Kardoš je rodákom z Rožňavy a okrem vysokoškolských rokov 

prežil svoj život v rodnom meste.  Základné  a stredoškolské vzdelanie ukončil v Rožňave 

a v štúdiu pokračoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ktoré úspešne ukončil 

v roku 1968. Celý svoj život sa venuje hospodárskemu, kultúrnemu rozvoju a zviditeľňovaniu 

rodného mesta. V rokoch 1980-1990 bol riaditeľom Agrochemického podniku v Rožňave. 

V prvých slobodných voľbách bol v roku 1990 zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady, 

kde reprezentoval Rožňavu do roku 1992. V rokoch 1995-2010 pracoval v samospráve nášho 

mesta. V rokoch 1995-1998 bol prednostom Mestského úradu a dve volebné obdobia 1998-

2002 a 2002-2006 primátorom Rožňavy. V rokoch 2006-2010 pôsobil ako zástupca primátora 

mesta. Vždy venoval maximálnu pozornosť  rozvoju mesta podľa možností danej doby. Po 

odchode do dôchodku naďalej pokračoval v aktívnej činnosti pre svoje rodné mesto. V záujme 

oživenia a rozvíjania spolupráce v rámci existujúcej siete partnerských miest Rožňavy Ing. 

František Kardoš v roku 2013 oslovil skupinu bývalých spolupracovníkov a záujemcov 

z rôznych oblastí s ideou vytvoriť organizáciu, ktorá by sa v úzkej spolupráci so 

samosprávou mesta Rožňava venovala aktivitám v partnerskej spolupráci miest. V roku 2013 

vzniklo Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy. Medzi prvé aktivity patril 

Medzinárodný maliarsky tábor MLYN Rožňava, ktorý bol v roku 2011 po 15. rokoch ukončený 

a pomaly upadal do zabudnutia. Z iniciatívy a pod vedením Františka Kardoša bol Maliarsky 

tábor v roku 2015 obnovený a v roku 2019 sa pod gesciou mesta Rožňava konal jeho 5. 

novodobý ročník. Maliarsky tábor získal opäť svoj medzinárodný kredit. Výsledkom obnovenej 

spolupráce s partnerskými mestami sú pravidelné prezentácie výtvarných diel Rožňavských 

MLYNOV v Szerencsi, Budapešti, Českom Těšíne. Za posledné roky sa pod vedením p. Kardoša 

zrealizovalo množstvo významných a zaujímavých podujatí. Z iniciatívy občianskeho združenia 

Pre partnerské mestá Rožňavy vznikol v roku 2018 projekt venovaný významnej osobnosti 

mesta a Čestného občana Rožňavy „Rok Kálmána Tichyho“, ktorého bol pán Ing. František 

Kardoš koordinátorom. Od roku 2013 neúnavne pracuje na príprave a realizácii pamätného 

miesta – bývalého židovského cintorína v Rožňave. Jeho iniciatíva a hlavne entuziazmus 

v činnosti pre svoje mesto je dobrým príkladom pre všetkých obyvateľov Rožňavy. 



Cena primátora mesta Rožňava bola udelená Ing. Františkovi Kardošovi za dlhoročnú obetavú 

verejnoprospešnú  činnosť pre rozvoj mesta a za uchovávanie histórie Rožňavy a jej 

prezentácii doma i v zahraničí. 

 

Moderátorka: Kardos Ferenc mérnök Rozsnyó város szülötte, aki egyetemi éveit kivéve, itt éli 

egész életét. Alap- és középiskolai tanulmányait Rozsnyón végezte, majd a nyitrai 

Mezőkazdasági Főskolán tanult, amelyet 1968-ban sikeren fejezett be. Egész életét városa 

gazdasági és kulturális fejlődésének és annak népszerűsítésének szenteli. 1980-tól 1990-ig 

a rozsnyói Agrokémiai Vállalat igazgatója volt. Az első szabadválasztások alkalmával 1990-ben 

a Szlovák Nemzeti Tanács képviselőjeként lett megválasztva, ahol 1992-ig Rozsnyót képviselte. 

1995 és 2010 között városunk önkormányzatán belül tevékenykedett. Az 1995 és az 1998 

közötti időszakban a Rozsnyó Városi Hivatal előljárója, és két választási ciklus alatt Rozsnyó 

város polgármestere volt. 2006-tól 2010-ig polgármesterhelyettesi státuszt töltöttbe. Az adott 

időszak lehetőségeihez mérten mindig maximális figyelmet szentelt városa fejlődésének és 

felvirágoztatásának. Nyugdíjba vonulása után továbbra is aktív tevékenységet folytat 

szülővárosában. A meglévő testvérvárosi kapcsolatok újjáélesztése és ápolása érdekében 

Kardos Ferenc mérnök 2013-ban megszólította a volt munkatársakat és a különböző területen 

működő érdeklődőket egy szervezet megalapítsának ötletével,  amely Rozsnyó város 

önkormányzatának szoros együttműködésével közös tevékenységeket folytatna 

a testvérvárosokkal. 2013-ban létrejött a Rozsnyó testvérvárosaiért Polgári Társulás. Első 

feladati közé tartozott  a Rozsnyói MALOM Nemzetközi Festőtábor újjászületése, amely 2011-

ben 15 év után befejezte tevékenységét, és lassan feledésbe merült. Kardos Ferenc 

kezdeményezése és vezetése által a festőtábor 2015-ben újra kezdte működését, majd 2019-

ben Rozsnyó-város védnöksége alatt tartotta meg 5. újszerű évadát. A festőtábor ismét 

nemzetközi szintre emelkedett. A testvérvárosokkal megújult együttműködés eredménye 

képpen a Rozsnyó MALOMban születendő műalkotások rendszeresen kiállításra kerülnek 

Szerencsen, Budapesten és Český Těšínben. Az utóbbi években Kardos úr vezetése alatt 

számos lenyűgöző esemény megrendezésére került sor. A Rozsnyó testvérvárosaiért Polgári 

Társulás kezdeményezéséből 2018-ban jött létre a kiváló személyiség és Rozsnyó-város 

díszpolgárának szentelt „Tichy Kálmán éve“ elnevezésű projekt, melynek koordinátora Kardos 

Ferenc mérnök úr volt. 2013 óta fáradhatatlanul dolgozik a volt rozsnyói zsidótemető 

emlékének állított kegyhely előkészítésén és megvalósításán. Városunk felé irányuló 

kezdeményezése és lelkesedése példaértékű minden rozsnyói lakos számára. Rozsnyó város 

polgármestere Kardos Ferenc mérnököt polgármesteri díjban részesíti  sokéves áldozatos 

közszolgálati tevékenységéért, a város történelmének megőrzéséért és Rozsnyó 

képviseletéért hátáron innen és túl. 

 
Moderátorka: Árpád GÖRGEI, narodil sa v Rožňave a po skočení štúdií v Košiciach pôsobí v 
Rožňave. Od roku 1987 bol zástupcom riaditeľa VSE v oblasti investičnej výstavby ako aj 
poslancom MZ Rožňava viac volebných období. Po roku 1989  sa zaslúžil o prinavrátenie sochy 
grófky Františky Andrássyovej na Rožňavské námestie, a to administratívne aj manuálne. Od 
roku 2002 sa venuje na pozvanie nemenovanej firmy špeciálnej elektrotechnike ako aj 
radioaktívnym prvkom pre mierové využitie. V roku 2015 prišla  myšlienka rekonštrukcie 
Rožňavskej  kalvárie, na ktorej pracuje do dnešných dní. S radosťou hovorí,  že krížová cesta je 



stavebne hotová a počas prác  zistil,  že návštevnosť je veľká a ľudia to oceňujú. Dovŕšenie 
úsilia bude - ak počasie dovolí – reštaurovanie obrazov. Pre rozvoj turizmu sa venuje aj 
turistickým trasám v našom okolí ....Je hrdý Rožňavčan a ďakuje každému, kto sa pričinil o 
zveľadenie  Rožňavskej kalvárie.Árpád Görgei získava Cenu primátora mesta Rožňava za 
dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta 
 

Moderátorka:GÖRGEI Árpád, Rozsnyó város szülötte, kassai tanulmányai befejztével 

városunkban tevékenykedik. 1987-től a Kelet-Szlovákiai Energetikai Vállalat 

igazgatóhelyettese volt az építési beruházás területén és egyúttal a Rozsnyói Önkormányzati 

Tanács képviselője néhány választási ciklus alatt. 1989 után administratív és manuális 

munkával is hozzájárult az Andrássy Franciska grófnő - szobra helyreállításához Rozsnyó 

Főterén. 2002 óta, egy meg nem nevezett cég felkérése révén speciális villamosmérnöki 

technikának, valamint a békés célra szánt radioaktív elemek vizsgálatával foglalkozik. 2015-

ben foglamazódott meg benne a Rozsnyói kálvária rekonstrukciójának gondolata, amelyen 

mint a mai napig aktívan dolgozik. Örömmel hirdeti, hogy a keresztút építése befejeződött. 

A munkálatok végzése során vette észre, hogy a kálvária látogatottsága egyre nő és munkáját 

méltanyolták az itt élő polgárok. Amennyiben az időjárási feltételek majd lehetővé teszik, az 

itt kifejtett erőeszítés, a képek rekonstruálásával lesz megkoronázva. A turizmus 

fejlesztésének érdekében a turista-útvonalak környékünkbeli kiépítésével is foglalkozik. 

Büszke rozsnyói polgár, és hálás mindazoknak, akik hozzájárultak a rozsnyói kálvária 

újjáépítéséhez. Rozsnyó város polgármestere Görgei Árpádot polgármesteri díjban részesíti 

a város fejlesztése terüetén tett sokéves áldozatos közszolgálati tevékenységéért. 

Moderátorka: Cena mesta Rožňava sa udeľuje jednotlivcom, respektíve kolektívu za: 

vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, 

športovej a verejno-prospešnej činnosti,za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom 

pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma 

i v zahraničí,za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta i jeho občanov. 

 

Moderátorka: A „Rozsnyói városi díj“ elismerésre azon magánszemélyek és csoportok 

terjesztehtők fel, akik:kimagasló alkotói teljesítménnyel, vagy a tudomány, a technika, 

a művészetek, a publicisztika, a sport vagy más közhasznú tevékenységgel szolgálták a város 

érdekeit,vagy jelentős mértékben járultak hozzá a város fejlőéséhez: a gazdaság, a kultúra 

vagy a sport területén, illetve képvisleték a várost idehaza vagy külföldön,valamint azoknak, 

akik életmentő vagy vagyonmentési akcióban vettek részt. 

 

Moderátorka: Vážené dámy, vážení páni, verejné ocenenie „Cena mesta Rožňava“ bude 

udelené nasledovným občanov, ktorých zároveň žiadam, aby si po vyzvaní, prišli prebrať 

ocenenie. 

Moderátorka: Tisztelt hölgyeim és uraim, „Rozsnyó város Díját“ az alábbiakban megnevezett 
személyek kapják. Kérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzásakor jöjjenek ki és vegyék át az 
elismerést. 



 

Moderátorka: CENA MESTA ROŽŇAVA, Mgr. Zuzana Klincková, Mgr. Katarína Kohutiarová 

Mgr. Zdenka Majeríková – in memoriam  

Mgr. Zuzana Klincková, pôvodom pochádza z Lučenca, neskôr sa s rodinou presťahovala do 

Rožňavy, kde strávila zvyšok života. Študovala na Gymnáziu v Rožňave, pedagogické vzdelanie 

nadobudla na Vysokej škole UPJŠ v Košiciach. Po ukončení vysokej školy pracovala ako 

pedagogický zamestnanec v Krásnohorskom Podhradí a v Rožňave. Po odchode do dôchodku 

sa naplno venovala záchrane opustených zvierat. V roku 2011 založila Občianske združenie  

Život je pes v Rožňave, kde bola zvolená za predsedu Občianskeho združenia – dovtedy 

dobrovoľníci zabezpečovali opateru opusteným zvieratám formou dočasných domovov. 

Nezisková organizácia si svojpomocne zabezpečila výstavbu útulku. Pani Klincková bola 

srdcom i dušou celého útulku. Bola veľkou osobnosťou plná entuziazmu, ktorá až do 

posledného dňa vždy pomáhala za každých okolností. 

Moderátorka: Mgr. Zuzana Klincková Losoncról származott, később családjával Rozsnyóra 

költözött, itt élte le egész életét. A rozsnyói Gimnázium diákja volt, pedagógiai képesítésre a 

kassai UPJŠ Egyetemen tett szert. A diploma megszerzése után tanárként dolgozott 

Krasznahorkaváralján és Rozsnyón. Nyugdíjba vonulása után a rászoruló állatok 

megmentésének szentelte életét. 2011-ben Rozsnyón megalapította a Život je pes Polgári 

Társulást, amelynek elnökévé választották - addig az önkéntesek ideiglenes örökbefogadás 

formájában gondoskodtak az elhagyott állatok gondozásáról. A nonprofit szervezet 

sajátkezűleg építette meg a menhelyet. Klincková asszony lett a menhely szíve-lelke. Nagy 

lelkesedésű személyiség volt, aki mindvégig, minden körülmény között segítetőkezet nyújtott.. 

Moderátorka: Mgr. Katarína Kohutiarová , po skončení štúdia na rožňavskom gymnáziu P. J. 

Šafárika, pokračovala vysokoškolským štúdiom na univerzite v Košiciach. Pracovať začala vo 

vtedajšej Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Košiciach. Prioritne sa venovala 

sociálnej problematike, sociálnej výchove a protidrogovej prevencii medzi mládežou. V roku 

2005 sa presťahovala z Košíc do rodnej Rožňavy, kde potom pracovala v rožňavskom Centre 

pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie ako sociálny pedagóg. Voľný čas 

a energiu venovala v poslednej dekáde svojho života dobrovoľníckej práci. Bola 

spoluzakladateľkou a podpredsedníčkou Občianskeho združenia  Život je pes. Svojim 

zanietením  a prístupom vytvorila v útulku domov všetkým opusteným a týraným zvieratám. 

S kolegyňami z útulku vytvorili efektívnu a akcieschopnú sociálnu sieť dobrovoľníkov, ktorá sa 

už takmer desať rokov stará predovšetkým o opustených psov. 

Moderátorka: Mgr. Katarína Kohutiarová, a rozsnyói P. J. Šafárik Gimnáziumban végzett 

tanulmányait követően a kassai egyetem hallgatója lett. Pályafutását az akkori Kassai Kerület 

Pedagógiai- és Pszichológiai Tanácsadó Központjában kezdte. Prioritásait elsősorban a 

társadalmi kérdések, a szociális oktatás és a fiatalkori drogprevenció képezték. 2005-ben 

Kassáról szülővárosába, Rozsnyóra költözött, ahol szociálpedagógusként dolgozott a rozsnyói 

Oktatási-, pszichológiai-, megelőzési- és tanácsadó központban. Szabadidejét és energiáját 

életének utolsó évtizedében az önkéntességnek szentelte. A Život je pes Polgári Társulás 

társalapítója és alelnöke volt. Buzgóságával és odaadásával otthont teremtett minden 



elhagyott és bántalmazott állat számára. Munkatársaival együtt az önkéntesek 

közbenjárásával létrehoztak egy hatékony és aktív közösségi hálózatot, amely közel tíz éve, 

elsősorban rászoruló kutyákkal foglalkozik. 

Moderátorka: Mgr. Zdenka Majeríková , vyštudovala strednú zdravotnícku školu a hneď po jej 
ukončení začala pracovať v Detskom domove Mlynky Biele vody. Neskôr študovala na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku odbor Špeciálna pedagogika. Svoj voľný čas venovala 
nielen svojim deťom a rodine,  ale aj pomoci pri záchrane opustených zvierat. Pracovala ako 
dobrovoľníčka v OZ Život je pes v Rožňave, kde bola nápomocná či už pri práci v útulku ale aj 
poskytnutím dočasného domova opusteným psom. Láska k zvieratám bola neoddeliteľnou 
súčasťou jej života, ktorým poskytovala kvalitnejší život.  
Obetavým pracovníčkam Mgr. Zuzane Klinckovej, Mgr. Kataríne Kohutiarovej a Mgr. Zdenke 
Majeríkovej z OZ Život je pes v Rožňave bola udelená Cena mesta in memoriam za dlhoročnú 
obetavú verejnoprospešnú prácu pri záchrane opustených a týraných zvierat.  
 

Moderátorka: Mgr. Zdenka Majeríková, az Egészségügyi Szakközépiskolát befejzve a Mlynky – 

Biele Vody Gyermekotthonban kezdett dolgozni. Később a Rózsahegyi Katolikus Egyetemen 

folytatta tanulmányait, gyógypedagógia szakon. Szabadidejét nemcsak gyermekeinek és 

családjának szentelte, hanem az elhagyott állatok megmentésének is. A rozsnyói Život je pes 

Polgári Társulásban önkéntesként dolgozott, ahol kivette részét a menhelyen zajló 

munkálatokban és ideiglenesen otthont adott a rászoruló kutyáknak. Az állatok iránti 

szeretete élete szerves részét képezte, amelyeknek igyekezett jobb életfeltételeket 

biztosítani. Mgr. Zuzana Klincková, Mgr. Katarína Kohutiarová és Mgr. Zdenka Majeriková, a 

Život je pes elnevezésű Polgári Társulás munkatársainak az elhagyott és bántalmazott állatok 

megmentésével, közhasznú és önfeláldazó munkájukkal kiérdemelték az In Memoriam 

Városdíjat. 

Moderátorka: Gabriel Bogdán in memoriam, Gabriel Bogdán sa narodil v Rožňave. Boli mu 
blízki nielen ľudia, ale aj príroda a pamätihodnosti. Keď v roku 2011 Marek Šebeňa založil 
skupinu Klub priateľov starej Rožňavy, stal sa jej administrátorom. Postupne sa v tíme stal 
lídrom a to nielen skúsenosťami, ale najmä časovou kapacitou, ktorú administrovaniu skupiny 
vedel venovať. Spracovávanie fotiek, tematické delenie, diskusia, to všetko bolo súčasťou jeho 
aktivity a hobby, ktoré spolu spoznávaním ďalších faktov o Rožňave rozširoval.  
Ocenenie Cena mesta Rožňava je udelené Gabrielovi Bogdánovi in memoriam za dlhoročnú 
verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a úspešnú prezentáciu mesta doma i v zahraničí. 
Moderátorka: Bogdán Gábor in memoriam, Bogdán Gábor Rozsnyó város szülötte. Nemcsak 
az itt élő emberekkel volt bennsőséges kapcsolata, hanem a természettel és a jövő nemzedék 
számára megőrizendő nevezetességel is. Amikor Marek Šebeňa 2011-ben megalapította a 
„Öreg Rozsnyó Baráti Klubbját“, a klub ügyvezetőjeként kezdett el dolgozni. Később a klubb 
vezetőjévé vált, mivel nemcsak kellő tapasztalattal rendelkezett, de a klub érdekében végzett 
áldozatos munkájáért, valamint időt és energiát nem sajnáló odaadásáért. A korabeli 
fényképek időrendi és tematikai besorolása valamint szakmai megvitatása számára nemcsak 
munkának, de hobbinak is számított, és az így megszerzett ismeretek előszertettel és 
önzetlenül osztotta meg másokkal. 
Bogdán Gábor - in memoriam a város érdekeinek hosszú időn  keresztül kifejtett áldozatos 
tevékenységéért  a város „Rozsnyói Városi Díjat“ adományoz.  



 

Moderátorka: Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave  
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany je dislokovaný v Rožňave od roku 2005 
a teda je už 15 rokov významným partnerom mesta Rožňava pri mnohých kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatiach v meste. Príslušníci práporu sú pripravení pomôcť pri 
záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov. V roku 2013 bol prezidentom 
SR rozkazom o zapožičaní historického názvu Vojenského útvaru 7945 práporu zapožičaný 
historický názov „Gemersko – malohontský prápor radiačnej, chemickej a biologickej 
ochrany“. Jeho veliteľom je od 1. marca 2012 pplk. Ing. Oliver Toderiška. V roku 2019 oslávil 
prápor RCHBO významné jubileum, 100 výročie zriadenia plynovej služby a 70 rokov založenia 
chemického vojska. 
Cena mesta Rožňava bola udelená Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany za 

verejnoprospešnú činnosť v prospech občanov mesta Rožňava. 

Moderátorka: A rozsnyói sugár-, vegyi- és biológiai védelmi zászlóalj 
A rozsnyói sugár-, vegyi- és biológiai védelmi zászlóalj 2005-től kihelyezett egységként 
működik Rozsnyón. 15 éve a város jelentős partnere a társadalmi-, kulturális valamint 
sportrendezvények rendezése terén. A zászlóalj tagjai mindif készségesek, ha emberélet 
mentésérő vagy a város és annak lakosai vagyonvédelméről van szó. 2013-ban a Szlovák 
Köztársaság elnöke ezen katonai egység 7945-ös számu zászlóaljnak a „Gömör-kishonti sugár-
, vegyi- és biológiai védelmi zászlóalj“ megnevezést adományozta. 2012.március 1-től 
a zászlólajat Oliver Toderiška mérnök – alezredes vezeti. 2019-ben a zászlóalj jelentős 
évfodulót ünnepelt. A gázvédelem bevezetésének 100. és a vegyi védelmi egység 
megalalkulásának 70. évfodrulóját. 
A rozsnyói sugár-, vegyi- és biológiai védelmi zászlóaljnak, a város társadalmi érdekeinek 

védelmében kifejtett munkásságáért a város „Rozsnyói városi díjat“ adományoz. 

Moderátorka: Podľa Štatútu mesta Rožňava, môže mestské zastupiteľstvo  udeliť Čestné 
občianstvo osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie 
mesta, jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské 
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. 
Moderátorka: Rozsnyó város dötése alapján a városi képviselőtestület a „Város Díszpolgára“ 
címmel azon személyeket tünteti ki, akik jelentősképpen járultak hozzá a város fejlődéséhez 
és gyarapításához, érdekeinek védelméhez, öregbítették a város jó hírnevét hátáron innen és 
túl, vagy azoknak, akik kimagasló alkotói tevékenységgel gazdagították városunkat. 
Moderátorka: Vážené dámy, vážení páni, pristúpime k slávnostnému odovzdaniu verejných 
ocenení. Prosím, ocenených, ktorých mená odznejú, aby si po vyzvaní prišli prevziať mestským 
zastupiteľstvom udelené Čestné občianstvo mesta Rožňava. 
 

Moderátorka: Tisztelt hölgyeim és uraim, mielőtt rátérnénk a díjak átadásához, kérem 
a díjazottakat, hogy nevük elhangzásakor jöjjenek ki átvenni a városi képviselőtestület által 
odaítélt „Rozsnyó város Díszpolgára“ címet. 
 

Moderátorka: ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA ROŽŇAVA, Ján Kadár  in memoriam 



Ján Kadár  - slovenský filmový režisér a scenárista sa narodil v Budapešti 1. apríla 1918 vo 

vtedajšom Rakúsko – Uhorsku. Detstvo prežil v Rožňave, neskôr v Bratislave kde študoval 

právo, ktoré zanechal v roku 1938 a začal študovať u profesora Karola Plicku fotografickú 

a filmovú školu. Po vypuknutí 2. svetovej vojny školu uzavreli a Rožňava pripadla Maďarsku. 

Po vojne pracoval v bratislavskom Krátkom filme. Po krátkom pobyte v Prahe sa vrátil do 

Bratislavy, kde natočil v roku 1949 svoj prvý film „Katka“. Od roku 1952 bol spolupracovníkom 

českého režiséra Elmara Klosa. Spolu natočili 8 filmov, no najúspešnejším sa stal „Obchod na 

korze“, ktorý bol ocenený Oscarom. V roku 1968 emigroval do USA. Zomrel 1. júna 1979 v Los 

Angeles.Významnému slovenskému filmovému režisérovi a scenáristovi Jánovi Kadárovi in 

memoriam bolo udelené ocenenie Čestný občan mesta Rožňava za mimoriadne úspechy 

v oblasti kinematografie. 

Moderátorka: Kadár János in memoriam 
Kadár János – szlovák filmrendező és forgatókönyvíró, az Osztrák-magyar Monarchia idején, 
1918. Április 1-én született Budapesten. Gyermekkorát Rozsnyón töltötte, majd Pozsonyban 
jogot tanult. Jogi tanulmányait 1938-ban otthagyva Karol Plicka professzor mellett, a film- és 
fényképészeti iskolában tanult tovább. A II. Világháború kitörése után az iskolát bezárták. 
Rozsnyó visszacsatolták Magyarországhoz. A háború után az úgynevezett „Pozsonyi 
rövidfilmnél“ dolgozott. Rövid ideig tartó prágai tartózkodása után visszatért Pozsonyba, ahol 
1949-ben elkészítette első filmjét „KATKA“ címmel. 1952-ben Elmar Klos, cseh rendezővel 
kezdett együttműködni. Az együttműködés során 8 filmet forgattak, amelyek közül 
a legismertebb az Oszkár díjjal is jutalmazott film, az „Üzlet a korzón“. 1968-ban az Egyesült 
Államokba emigrál. 1979-ben, Los Angelesben halt meg. Kadár János – in memoriam, ismert 
szlovák filmrendező és forgatókönyvírónak a kinematográfiában elért kimagasló 
eredményeiért, Rozsnyó város a „Város díszpolgára“ címet adományozza. 
 

Moderátorka: Mgr. art. Erik Šille 
Erik Šille sa narodil v Rožňave, kde prežil svoje detské roky. Svoj talent pre výtvarnú tvorbu 
rozvinul počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Patrí medzi málo 
výtvarníkov, ktorí sa postarali o dnes už legendárny návrat maľby do slovenského súčasného 
umenia. Profesionálne sa venuje maľbe, grafike a tvorbe objektov. Vyhranený autorský 
rukopis čerpá z animovaného sveta komixových postáv, reklamy a každodennej banality, ktoré 
v jeho obrazoch získavajú existenciálny, až apokaliptický výraz. Dialógom dejín umenia so 
svetom pop-kultúry vytvára nové súčasné pseudomýty a hybridné rozprávky. Erik Šille sa 
zúčastnil rezidenčných pobytov doma i v zahraničí a je držiteľom viacerých ocenení. 
V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave, ale s Rožňavou – svojim rodným mestom ho spája pevný 
a hlboký vzťah prezentovaný aj účasťou na cykle výstav v projekte Rožňavské Radiály.  
Významnému slovenskému maliarovi strednej generácie Mgr. Art. Erikovi Šillemu  bolo 

udelené ocenenie Čestný občan mesta Rožňava za mimoriadne úspechy v oblasti výtvarného 

umenia a šírenia dobrého mena mesta Rožňava doma i v zahraničí. 

Moderátorka: Mgr. Art. Šille Erik 
Šille Erik Rozsnyón szüett és gyerekkorát is itt töltötte.  Műalkotói tehetségét a pozsonyi 
Képzőművészeti Főiskolán sikerült magasabb szintre fejlesztenie. Azon kevés képzőművészek 
közé tartozik,akiknek sikerült visszahozni a festészetet, mint művészeti ágat, a mai szlovák 
kortárs művészetbe. Különleges és sajátos alkotóisága a képregényvilág komiksz hőseiből, 



reklámokból és a mindnenapi banalitásokból  - közhelyekből merít, amleyek a művész képein 
különleges, mondhatni apokaliptikus hangsúlyt kapnak. Šille Erik a hazai alkotói környezete 
mellett sokat tartózkodott külföldön is. Munkásságát több alkalommal kitüntették. 
Pillanatnyilag  Pozsonyban és és alkot, de Rozsnyóhoz – szülővárosához – mély és erős 
kapcsolat fűzi, amelyet a „Rozsnyói sugarak“ című kiállításon való részvételével is igyekszik 
kifejezni.Mgr. Art. Šille Eriknek, a középgenerációt képviselő, ismert szlovák festőművésznek, 
a képzőművészetben elért kimagasló eredményeiért és Rozsnyó város hírnevének 
öregbítéséért, határon innen és túl, Rozsnyó város a „Város díszpolgárá“ címet adományozza.  
 

Moderátorka: O slovo za ocenených požiadal Ing. František Kardoš. Prosím ho, aby sa ujal 

slova. 

Ing. František Kardoš: Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, ctení 

páni a dámy, pripadá mi čestná úloha poďakovať sa vám v mene všetkých ocenených na 

dnešnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Naše poďakovanie patrí všetkým, 

ktorí si ctia a vážia našu prácu, naše snaženie a výkony, dosiahnuté pri pomoci rozvoja nášho 

mesta v rôznych oblastiach života mesta. Vieme, že v Rožňave žije veľmi veľa šikovných 

a obetavých ľudí, a sme presvedčení, že budú ochotní tiež sa pripojiť, aby sme rozvíjali naše 

mesto ďalej a verím, že prvý január, prvý február, prvé februárové dni každý rok budete mať 

príležitosť odovzdať takéto ocenenia pre takých občanov, ktorí si to budú zaslužo.. zasluhovať. 

Dovoľte mi, aby som bol osobný. Dlhé roky som stál na druhej strane a vždy som považoval za 

česť odovzdávať tieto ocenenia. Na tvárach ocenených som videl vždy pohnutie, v´daku ale aj 

hrdosť. Verte mi, že momentálne aj ja mám také isté pocity so všetkými vyznamenanými. 

Ďakujem pekne.  

Tisztelt polgármester úr, tisztelt önkormányzati képviselõ urak, tisztelt  hölgyeim és uraim,  az 

a megtisztelőfeladatom, hogy megköszönjem a mai dísztestület ülésen át adot 

kitüntetéseknek átvevőinek a megtiszteltetést. Közös célunk, hogy továbra is támogassuk 

városunk önkormányzatát, a városunk fejlesztése terén és hogy terjeszük városunknak jó hírét 

ithon és külföldön is. Sok aktív és becsületes ember él Rozsnyón akik, meg vagyok róla 

győződve , hogy szívesen bekapcsolódnak ebe a munkába és segítenek az öonkormányzatnak 

továb fejlesztenni városunkat, és így minden éven február első napjain városunk szymbolikus 

születésnapja alkalmából lesz alkalmunk át adni hasonló díjakat. 

Engedjék meg, hogy egy kocsit szeméjes legyek.Sok éven kereszül a másik oldalon áltam és 

mindig nagy megtiszteltetésnek vettem ezeket az elismeréseketát adhattam. A kutüntetek 

arcán mindig meghatódotságot, köszönetet és büszkességet láttam.  Hidjék el nekem, hogy 

ma a kitüntetekkel együt ugyan eszt érezükmonjájan. Köszönöm szépen. 

 

Moderátorka: Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som poďakovala za hudobné vystúpenie 
talentovaným učiteľom ZUŠ a to Petrovi  Henriczymu,  Mariete Roxerovej, Árpádovi Farkašovi 
a Edmundovi Garbárovi.  Zároveň  chcem zagratulovať všetkým oceneným a poďakovať 
primátorovi mesta Rožňava Michalovi Domikovi  za slávnostné odovzdanie cien.  



Moderátorka: Tisztelt jelenlévők, engedjék meg, hogy megkӧszӧnjem a rozsnyói Művészeti 
Alapiskola tanárainak: Peter Henriczynek, Marieta Roxerovának, Árpád Farkašnak és Edmund 
GArbárnak művészi előadását és egyben szívből gratuláljak minden díjazottnak. Egyúttal 
köszönӧm városunk polgármesterének, Michal Domik úrnak, részvételét és a díjak ünnepélyes 
átadását. 
 
Michal Domik, primátor mesta:  Na záver dnešného slávnostného zasadnutia mestského 
zastupiteľstva mi dovoľte poďakovať sa všetkým prítomným za účasť pri udeľovaní ocenenia 
najúspešnejším športovcom a kolektívom za rok 2019 a za dlhodobú prácu v oblasti športu – 
veterán a najvyšších mestských ocenení. 
Zvlášť sa chcem poďakovať Vám, milí naši ocenení  za radosť a hrdosť, ktorú som dnes pri 
odovzdávaní všetkých ocenení pociťoval, za poznania, ktoré nám prinášate a za inšpiráciu, 
ktorou sú pre nás Vaše výnimočné činy a výnimočné životné príbehy.  
 

 

 

 

JUDr. Erika M i h a l i k o v á      Michal   D o m i k  
prednostka MsÚ      primátor mesta 
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Mgr. Matúš B i s c h o f      Ladislav D á v i d  
poslanec MZ       poslanec MZ 


