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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
 
u d e ľ u j e  
 
v súlade s § 43 Štatútu mesta Rožňava  
 
CENU MESTA  
 
................................ 
 
................................ 
 
................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 D ô v o d o v á       s p r á v a  
 
 
 

V súlade s § 11ods. 4  písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva je  

 
udeľovanie čestného občianstva obce /mesta/, obecných /mestských/ 
vyznamenaní a cien. 
 

 
 Podrobnejšiu úpravu udeľovania najvyšších mestských vyznamenaní rieši Štatút 

mesta  Rožňava  v ustanoveniach § 41 – 43.  
 
 Spravidla sa odovzdávajú v rámci Dní mesta. T.r. sa druhýkrát organizujú v mesiaci 
september, o čom rozhodlo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 331/2011.  
 
  
 
Súčasťou materiálu :  
 
Cena mesta Rožňava – schválenie  
 

• je výňatok § 43 Štatútu mesta  
• zoznam predložených návrhov 
• jednotlivé návrhy na udelenie ocenení  
• prehľad doteraz udelených ocenení  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ak o to požiada, 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. 
       
 

 

 

 

 



              
 Zoznam predložených návrhov na udelenie CENY MESTA        
              
              
 Dňa    Návrh predkladá        Návrh na udelenie ocenenia pre :    
                  
 31.5.2013   Maďarský spoločenský akultúrny zväz na Slovensku         
     Csemadok - Základná organizácia Rožňava  Erzsébet Füzék        
                  
 16.7.2013   Primátor mesta        Saleziáni dona Bosca na Slovensku    
 16.7.2013   Primátor mesta        Ing. Zlatica Halková        
 16.7.2013   Primátor mesta        Erzsébet Füzék       
 16.7.2013   Primátor mesta        Ing. Ivan Nemčok        
 29.7.2013   Ing. Ondrej Bolaček       Mgr. Alexander Turek      
     Mgr. Árpád Laco             
     Ing. Ján Lach             
     s podporou Gemerského baníckeho spolku Bratstvo            
 13.8.2013   Mgr. Dionýz Kemény     PaedDr. Viktor Baláž      
                         
              



 





















Mgr. Dionýz Kemény, Vajanského1, 048 01 ROŽŇAVA  

Mestský úrad 
                                                                                 Šafárikova 29 

                     048 01 ROŽŇAVA 

Vec:  Návrh na udelenie Ceny mesta za rok 2013

Predkladám návrh na udelenie Ceny mesta za rok 2013

PaedDr. Viktorovi Balážovi, 
riaditeľovi OA a ŠI v Rožňave. 

Pán Viktor Baláž sa narodil v roku 1953 v Rožňave. Detstvo a študentské 
obdobie prežil v rodnom meste a na Rožňavskej Bani. V roku 1978, po ukončení 
vysokoškolského štúdia na FTVŠ UK v Bratislave, začal svoju pedagogickú 
činnosť na strednej ekonomickej škole, terajšej Obchodnej akadémii, kde pôsobí 
dodnes. 
Vyvíjal dlhoročnú aktívnu verejno - prospešnú činnosť v oblasti športu, kde 
úspešne reprezentoval svoje mesto vo futbale a v stolnom tenise, venoval sa 
výchove mladých futbalistov ako tréner pri školskom športovom stredisku. 

Aktívne sa zapájal do verejného života v meste. 13 rokov  pracoval ako poslanec 
MZ, bol členom MR, predsedom komisie školstva, mládeže, kultúry a športu a 
jedno volebné obdobie ako poslanec KSK za okres Rožňava. 
V roku 1991 bol vymenovaný za riaditeľa OA a túto funkciu úspešne vykonáva 
doteraz.  
Vďaka jeho obetavosti a húževnatej práci bola OA v Rožňave vyhodnotená  ako 
škola s výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami v porovnaní škôl 
Slovenska a ako najlepšia OA v Košickom kraji, čo vlastne tiež prispieva 
k reprezentácii a zviditeľňovaniu nášho mesta. 



Pri príležitosti tohoročných osláv Dňa učiteľov škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja mu  udelil predseda KSK JUDr. 
Zdenko Trebuľa Plaketu predsedu KSK, za významný prínos k rozvoju a 
modernizácii vzdelávania mladej generácie. 

Navrhované najvyššie mestské ocenenie by bolo pre navrhovaného uznaním 
a zadosťučinením jeho práce a prínosu pre školu, mesto, región a celú 
spoločnosť. 

S úctou     

V Rožňave, 12.8.2013                                      Mgr. Dionýz  Kemény 



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 ulica  

 
 


