
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2014 - Ing. Vladimír Čech. 
 

        12. marec 2015 sa stal významným dňom nielen pre Ing. Vladimíra Čecha, predsedu 
Baníckeho spolku Spiš, ale i pre celý spolok pretože v tento významný deň prevzal z rúk 
primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. ocenenie za svoju prácu „Cenu mesta Spišská 
Nová Ves za rok 2014“.

Ing. Vladimíra Čech je rodený Novovešťan a lokálpatriot. Detstvo prežíval s rodičmi 
na Strednom riadku s výhľadom na Redutu, prvé futbalové zápasy odohral na lúkach 
Vimbachu, v zime brúsil prírodný ľad „Pracovných záloh“ pri Markušovskej ceste.  
 Vtedajšiu Základnú osemročnú školu vychodil na Strednom riadku blízko spišského 
rímsko-katolického kostola. V štúdiách pokračoval na spišskonovoveskej Strednej 
priemyselnej škole geologicko–baníckej v odbore banská mechanizácia a elektrifikácia. Popri 
štúdiu sa intenzívne venoval športu. Šestnásťročného ho zaradili do kádra mužov hokejového 
klubu Lokomotívy Spišská Nová Ves. V lete nastupoval v drese futbalových dorastencov 
Lokomotívy Bane hrajúcej v kvalitnej súťaži a stíhal hrať aj hádzanú v novoveskom Tatrane. 
 V roku 1964 úspešne absolvoval prijímačky na Strojnícku fakultu Slovenskej 
technickej vysokej školy, vyštudoval odbor tepelných strojov a zariadení. Začiatok 
vysokoškolského štúdia sa spája s prestupom talentovaného hokejistu Vlada Čecha a jeho 
spoluhráča Joža Hrubého do slávneho Slovana Bratislava. Boli prví Novovešťania, ktorí sa 
presadili v tomto veľkoklube. Ing. Vladimír Čech žil v Bratislave dvadsať rokov (1970 – 
1990), bol zamestnancom bratislavského závodu Energoprojektu Praha. Podieľal sa na 
projektovaní veľkých energetických sústav teplární v Košiciach, Bratislave a Považskej 
Bystrici. V roku 1973 nastúpil na Generálne riaditeľstvo Rudných baní a magnezitových 
závodov, kde pracoval na poste vedúceho technického odboru až do roku 1990. 
 Bratislavskú etapu uzavrel Ing. Vladimír Čech roku 1990. Absolvoval konkurz na 
riaditeľa spišskonovoveských Technických služieb. V tejto pozícii niesol nedeliteľný diel 
zodpovednosti za dve transformačné etapy mestskej organizácie, najmä v procese vstupu 
väčšinového rakúskeho strategického partnera Brantner Walter GmbH Krems. Ing. Čech sa 
zaslúžil o kontinuálny rozvoj spoločnosti Brantner Nova. Mesto Spišská Nová Ves má 
v súčasnosti dôkladne vypracovaný systém technologických metód zberu, odvozu 
a zneškodňovania nebezpečného i zdravotníckeho odpadu. Laureát ceny mesta za minulý rok 
sa zaslúžil o vybudovanie regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. garantujúcej kapacitu 
skládkovania mesta a okolitých obcí do roku 2022.  
 Ing. Vladimír Čech patrí medzi najštedrejších podporovateľov spišskonovoveského 
športu, kultúrneho diania a dobročinných aktivít v našom meste. Teší sa z dvoch dcér a troch 
vnúčat. 
        Od založenia Baníckeho spolku Spiš sa stala jeho firma kolektívnym členom 
a podporovateľom spolku. 20. februára 2015 bol jednomyseľne zvolený za predsedu tohto 
spolku. 
         Banícky spolok Spiš, ktorý ako kolektív získal Cenu mesta Spišská Nová Ves v roku 
2014, sa teší, že náš člen a predseda získal túto najväčšiu cenu mesta 12. 3. 2015, ako fyzická 
osoba. 
        Blahoželáme nášmu predsedovi a želáme mu zdravie, pohodu a úspechy v práci, ale aj 
pri vedení BSS. 


