
 
 
 
 
 

Spišská Nová Ves, 10. 2. 2009 
 
 

PREDMET: CENA MESTA 2008 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
PhDr. Ján Volný      
primátor mesta       Mestské zastupiteľstvo  

v Spišskej Novej Vsi 
 
        schvaľuje  
         
Spracovala:        udelenie Ceny mesta 2008 
Ing. Andrea Jančíková      

Mgr. Valentínovi Petákovi 
        Prof. JUDr. Vojtechovi Tká čovi, PhD.  
 

  
          
Podpisy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2008 

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe a 
zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, ako aj podnietiť aktivitu obyvateľov tohto mesta, udeľuje 
raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves. 

Cena mesta sa udeľuje osobám a kolektívom za:                                                                               
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej            
a verejno-prospešnej činnosti;                                                                                                                                
- činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho 
propagáciu doma i v zahraničí; 
- záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.  

Cenu mesta možno udeliť jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa 
výrazne zaslúžil o rozvoj a reprezentáciu mesta alebo kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a 
aktivitou prináša trvalé hodnoty. 

Laureát ceny mesta obdrží umelecké dielo bronzovú plastiku „Cenu mesta“, ktorej  autorom je 
akad. sochár Imrich Svitana. K cene sa vydáva pamätná listina opatrená odtlačkom mestskej 
pečate a podpisom primátora a finančná odmena vo výške 500,- €.  

Kancelárii primátora boli doručené tieto písomne zdôvodnené návrhy na udelenie ceny mesta za 
rok 2008:  

Mgr. Valentín Peták 
- narodený 1. februára 1927 v Spišskom Hrušove, okres Spišská Nová Ves, 
- po úspešnom ukončení Učiteľskej akadémie v Spišskej Novej Vsi a FF UK v Bratislave pôsobil 
ako učiteľ na viacerých miestach: 
• JSŠ Moldava nad Bodvou - 2 roky zástupca riaditeľa školy, 
• ZŠ Gelnica - riaditeľ školy, 
• JSŠ Krompachy, neskôr SVŠ a Gymnázium – zástupca riaditeľa školy, 
- v roku 1962 - 63 pôsobil ako okresný školský inšpektor pre stredné školy v Spišskej Novej Vsi, 
- od roku 1963 až do roku 1981 učil na Strednej priemyselnej škole geologickej a baníckej, pričom 
10 rokov pôsobil ako zástupca riaditeľa školy. Počas tohto obdobia sa pričinil o výrazné zlepšenie 
podmienok pre vyučovanie. Dbal na odborný rast začínajúcich učiteľov, 
- 1. septembra 1981 bol menovaný za riaditeľa Strednej priemyselnej školy strojníckej, 
- do dôchodku odišiel 31. júla 1989, 
- počas tohto obdobia sa pričinil za pomoci výborného učiteľského kolektívu o hospodárske 
posilnenie školy, o opravu a budovanie nových objektov, ako aj okolia školy, výstavbe výpočtového 
strediska a kompletizáciu školských dielní, 
- zabezpečoval na túto dobu moderné vyučovacie pomôcky, ale hlavne dbal na zavádzanie 
výpočtovej techniky do procesu vyučovania odborných predmetov, 
- vysoká odbornosť učiteľského zboru bola zárukou dosahovania výrazných úspechov žiakov školy 
na rôznych olympiádach, športových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti, 
- úspešne sa rozvíjala spolupráca s podnikmi a závodmi v našom regióne, ale aj s významnými 
podnikmi na Slovensku a v Čechách, 
- počas pôsobenia v školskej službe sa aktívne zapájal do osvetovej práce v oblasti ochotníckeho 
divadla, zborového spevu a najmä hudobno-dramatickej tvorby, 
- pracoval hlavne s mládežou, ale aj s dospelými., 
- aj v súčasnosti pri svojom vysokom veku, ako dôchodca, sa stále venuje tejto práci v divadelnom 
súbore Hviezdoslav a pri Dome Matice slovenskej, 
- v rokoch 1968 - 71 zastával funkciu predsedu MO MS v Spišskej Novej Vsi a bol členom ÚV MS 
v Martine, 
- za jeho pedagogickú prácu mu bol udelený titul „Vzorný učiteľ“ (1975), 



- jeho charakteristickým črtami sú pracovitosť a zodpovednosť, zmysel pre disciplínu, 
spravodlivosť, sebazdokonaľovanie, láska k ľuďom a žiakom. 
Ocenenie je navrhnuté za celoživotné dielo v oblasti školstva a kultúry. 
Návrh predložil Ing. Ondrej Majerník. 
 
Kvetoslava Maniaková  
- riaditeľka sekretariátu územného spolku „SPIŠ“ so sídlom v Spišskej Novej Vsi, 
- pracuje vo svojej funkcii od 1. 1. 1998, dovtedy bola aktívnou dobrovoľníčkou SČK, 
- od roku 1983 pracovala ako predsedníčka MS SČK v Spišských Tomášovciach a tiež ako učiteľ – 
zdravotník na ZŠ v Spišských Tomášovciach, 
- za celých 25 rokov svojho pôsobenia v SČK aktívne pristupovala k plneniu úloh vo všetkých 
oblastiach činnosti SČK, kde sa hlavne náborovými aktivitami snaží, aby bol v našej nemocnici 
dostatok krvi, 
- v oblasti prvej pomoci je aktívnou školiteľkou SČK, 
- v minulosti ako učiteľ - zdravotník pracovala s deťmi v zdravotníckych krúžkoch, teraz organizuje 
súťaže mladých zdravotníkov v rámci základných a stredných škôl, 
- vždy sa snaží nájsť prostriedky ako ľuďom pomôcť - posledným príkladom je zabezpečenie 
administratívnych postupov pri finančnej pomoci občanom,  postihnutých povodňami v Novoveskej 
Hute a Ferčekovciach, 
- aktívne sa spolupodieľa na príprave „Vianoc“ pre osamelých, sociálne odkázaných ľudí a ľudí bez 
domova, 
- druhé volebné obdobie pracuje ako členka MsV č. 5 na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi. 
Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti 90. výro čia SČK za  aktívny prístup k propagácii 
činnosti S ČK na verejnosti, ale aj za záujem a prácu v oblasti  verejného a ob čianskeho 
života, hlavne v mieste svojho bydliska. 
Návrh predložil Ing. Michal Kiššák, predseda ÚzS SČK „SPIŠ“ Spišská Nová Ves. 
 
Prof. JUDr. Vojtech Tká č, PhD.  
- narodený 2. marca 1949 v Rudňanoch,  
- od roku 1972 až doposiaľ pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a odborník na pracovné právo 
a sociálne zabezpečenie, 
- od roku 1993 do roku 1998 bol štátnym tajomníkom na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a dňa 27. 2. 1998 bol menovaný do funkcie ministra, 
- v rokoch 1998 - 2006 bol poslancom Národnej rady SR a členom stálej delegácie Národnej rady 
SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, 
- je nositeľom štátneho vyznamenania Rady Ľudovíta Štúra 1. triedy a tiež čestným prezidentom 
Hokejového klubu v Spišskej Novej Vsi. 
Ocenenie je  navrhnuté  za  dlhoro čnú činnos ť zameranú na rozvoj mesta  a regiónu, ktorú 
permanentne ľudsky a nezištne vykonával a vykonáva  v ústavných  funkciách ako štátny 
tajomník, minister,  poslanec NR SR, či vysokoškolský pedagóg.  
Návrh predložil JUDr. Michal Komara, PhD., riaditeľ Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Spišskej 
Novej Vsi. 

 
Dr. Monika Nová čeková 
- predsedníčka OO ÚŽS v Spišskej Novej Vsi, 
- po maturite na Gymnáziu v roku 1959 pracovala v Mestskom osvetovom stredisku v Levoči ako 
kultúrna referentka, 
- od roku 1973 pracuje v Slovenskom zväze žien, okresnom výbore Spišská Nová Ves ako 
tajomníčka,  
- všetok svoj čas venovala rozvíjaniu sebavedomia žien, najmä na dedinách, v závodoch 
a mestách, 
- pomáhala bojovať za spravodlivé odmeňovanie žien, za zrovnoprávnenie žien v spoločnosti, 
- podporovala rozvoj folklórnych skupín na dedinách, 
- bola predsedníčkou Okresného výboru ÚŽS, neskoršie predsedníčkou Správnej rady obvodnej 
organizácie ÚŽS v Spišskej Novej Vsi, 



- zastupovala túto organizáciu v celoslovenskej Správnej rade ÚŽS v Bratislave, aktívnou členkou 
bola až do roku 2006, 
- podporovala iniciatívu tohto orgánu v príprave  schválenia samostatného zákona o rodine, 
prehodnotenia záverov IV. svetovej konferencie OSN o ženách a mnohých iných aktivitách, 
- jej zásluhou sa v Spišskej Novej Vsi začali konať krásne kultúrne akcie „Čaro Vianoc 
a Predveľkonočné stretnutie žien a rodín“, 
- pod jej vedením sa organizujú a realizujú jazykové kurzy, 
- pravidelne sa podieľa na príprave okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 
žien - Vansovej Lomnička.   
- pod jej vedením prebiehal projekt  „Vytvárame svoj imidž“ a „Od začiatku po Váš začiatok“. 
Ocenenie je navrhnuté za dlhoro čnú činnos ť v oblasti kultúrnej, spolo čenskej a najmä za 
prácu so ženami a rodinami mesta a regiónu. 
Návrh predložila Mária Hrobláková, predsedníčka OO ÚŽS v Spišskej Novej Vsi. 
 
Viktor Mitter  
- bývalý stavebný technik investičnej výstavby vo viacerých stavebných inštitúciách mesta Spišská 
Nová Ves,  
- bývalý atlét a športový funkcionár, súčasný súdny znalec v odbore stavebníctva  a oceňovania 
nehnuteľností, 
- v roku 1960 bol prijatý do funkcie stavebného technika na odbor Miestneho hospodárstva 
a výstavby, 
- v roku 1962 bol menovaný do funkcie vedúceho odboru výstavby a vodného hospodárstva pri 
MsNV,  
- vo funkcii vedúceho odboru riadil stavby realizované v meste v rámci akcie „Z“ (prírodné 
kúpalisko pri Hornáde, amfiteáter s príslušenstvom v Parku kultúry a oddychu - Madaraspark, 
šatne a dostavba hľadiska na futbalovom štadióne, zimný štadión, školnícky byt V. ZDŠ, rekreačná 
chata pre ZV ROH pri MsNV na Čingove, 
- od roku 1965 bol vedúcim stavby „Tribúna na futbalovom štadióne“, 
- od roku 1966 pracoval v Komunálnych službách Spišská Nová Ves ako technik investičnej 
výstavby, kde zabezpečoval telovýchovné stavby „Športová hala, Dom Horskej služby Kláštorisko, 
Záchranná stanica HS Slovenský raj - Dedinky“, 
- za zabezpečenie uvedených stavieb mu bola udelená Pamätná medaila za budovanie 
zjednotenej telesnej výchovy 1968,  
- v roku 1970  bol  predsedom Krajského súdu v Košiciach menovaný súdnym znalcom pre ceny 
a odhady nehnuteľností,  
- neskoršie prešiel pracovať do Okresného podniku bytového hospodárstva Spišská Nová Ves ako 
vedúci referent základných fondov, 
- pod jeho vedením sa zabezpečovali projekty a realizácia stavieb plynofikácia sídliska na 
Gorazdovej ulici, plynová kotolňa na Hviezdoslavovej ulici, rekonštrukcia uhľových kotolní na 
Hurbanovej a Baníckej ulici, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov na sídlisku Za Hornádom 
a Stred, parovod na sídlisku Tarča, 
- súdneho znalca pre ceny a odhady nehnuteľností vykonáva nepretržite od roku 1970,  
- v roku 2005 ukončil špecializované vzdelávanie súdneho inžinierstva s celoštátnou platnosťou 
v odbore stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a oceňovanie nehnuteľností. 
Športová činnos ť  
- od roku 1948 patril medzi zakladateľov organizovanej ľahkej atletiky v Spišskej Novej Vsi,  
- bol atlétom Tatrana Spišská Nová Ves, Lokomotívy Spišská Nová Ves a Iskry Svit,  
- súťažil v disciplínach 800, 1500 a 3000 m a v štafetách 4 x 400 m, 
- po zakončení aktívnej činnosti bol rozhodcom ľahkej atletiky a neskôr trénerom ľahkej atletiky, 
- po vzniku Športovej školy mládeže trénoval a vychovával takých zverencov atlétov, akými boli 
Strieženec, Laurinc, Schuller, Štettner, Holubová, Forai a ďalší. 
- v rokoch 1964 - 1972 pôsobil vo funkcii člena výboru basketbalového oddielu Lokomotíva Bane 
Spišská Nová Ves, 
- od roku 1964 bol aktívnym členom Horskej služby, ešte dnes je členom Klubu seniorov Horskej 
služby na Slovensku. 



Ocenenie navrhnuté za  celoživotné  zásluhy o rozvo j investi čnej výstavby v meste, okrese 
Spišská Nová Ves a za vzornú reprezentáciu mesta po čas športovej i funkcionárskej kariéry 
v rokoch 1955 – 2008, pri príležitosti životného ju bilea 75 rokov. 
Návrh predložil MUDr. Marián Kafka, Bukurešská 6, Košice. 
 
Ján Harni čár  
- od r. 1961 pôsobil v SNV vo vtedajšom Osvetovom dome, pomohol vyčleniť kultúrnu činnosť do 
samostatného zariadenia mesta, tzv. Mestskej osvetovej besedy (dnešné Mestské kultúrne 
centrum), zakladateľ mnohých kurzov, ľudových akadémií, ochotníckych súborov, stál pri obnove a 
renovácii priestorov v Redute, organizátor rôznych koncertov, výstav a podujatí, zakladateľ 
Mestského rozhlasového štúdia, zaslúžil sa o vydávanie Spravodajcu mesta (predchodcu 
dnešného Informátora), v r. 1977 - 1986 predseda basketbalového klubu LB SNV),                                  
- za bohatú osvetovú činnosť  a zásluhy v prospech kultúrneho, spoločenského a športového 
rozvoja nášho a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov mu bola v roku 2008 udelená Cena 
primátora mesta. 
Návrh predložil MUDr. Marián Kafka, Bukurešská 6, Košice. 
 
Juraj Kapral čík  „In memoriam“  
- vynikajúci rozprávač s bohatým vnútorným fondom. Na každom kúsku Spiša zachoval živé 
príbehy a anekdoty, ktoré ľudí viedli na cestu čestne  žiť a vždy byť človekom. Zachoval  pre 
generácie  skutočné deje, ktoré majstrovsky dotvoril vo svojich piatich zbierkach spišských 
klapancií („Pokutovo listy“, „Spišské klapancie“, „Novšie špiske klapancie“, „Najnovšie špiske 
klapancie“ a v rukopise „Najnovšie – už Posledné špiske klapancie“ – uverejnené v roku 1969. 
Tvorba nadaného básnika, ale i jeho folkloristická zberateľská a prekladateľská činnosť 
neodmysliteľne patrí do základného fondu ľudovej literatúry. Bol skvelým  kronikárom a  
predsedom viacerých spolkov.  50 rokov bol veliteľom Novoveských hasičov. Po vojne vypomáhal 
učiť na Gymnáziu. Na mestskom súde bol písmoznalcom. 
Návrh na Cenu mesta – ako morálne ocenenie osobnost i zaslúžilého ob čana Spišskej Novej 
Vsi predložil Spolok priateľov Spiša Bratislava, Združenie miest a obcí Spiša, Múzeum Spiša 
a Dom Matice slovenskej, SNV.  
 

Jednotlivé návrhy prehodnotili poslanci Mestskej rady v Spišském Novej Vsi na zasadnutí konanom              
9. 2. 2009 a uzniesli sa Cenu mesta 2008 udeliť dvom nominovaným: 

Mgr. Valentínovi Petákovi 
Prof. JUDr. Vojtechovi Tká čovi, PhD.  

  

Spracovala: Ing. Andrea Jančíková 


