


Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 
 
Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe, 
zveľaďovaní a reprezentácii mesta udeľuje raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves. 
 
Cena mesta je udeľovaná osobám a kolektívom za:                                                                                
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej 
a verejno-prospešnej činnosti;  
- činnosť, ktorou sa významným spôsobom ovplyvnil hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho 
propagácia doma i v zahraničí; 
- záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.  
 
Cenu 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. 
 
V zmysle Štatútu ceny mesta laureátovi ocenenia je odovzdaná pamätná listina opatrená 
odtlačkom mestskej pečate a podpisom primátora a finančná odmena vo výške  500 eur.  
 
Kancelárii primátora bolo doručených 6 návrhov na udelenie Ceny mesta za rok 2016:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUDr. Marián Kafka 

Marián Kafka sa narodil v roku 1941 v Kalništi, okres Bardejov. Po základných štúdiách v Spišskej 
Novej Vsi pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 
stomatologická vetva v Košiciach, ktorú absolvoval v roku 1964. Po skončení vysokoškolského 
štúdia pracoval na stomatologických pracoviskách v OÚNZ Spišská Nová Ves a OÚNZ Lučenec. 

Od roku 1989 až do odchodu na dôchodok v roku 2001 v MÚNZe, Poliklinika Sever, Košice, 
závodná ambulancia Slovenských magnezitových závodov, závod Košice, neskôr v súkromnej 
praxi, ako odborný zubný lekár. 

Členom Olympijskej spoločnosti Slovenska bol od roku 1992, patrí medzi zakladajúcich členov 
Olympijského klubu Košice, ktorého aktívnym členom je od roku 1992 do dnešných dní, kde 
vykonával funkciu sekretára klubu v rokoch 2001 až 2004. Od roku 1993 je členom Slovenskej 
olympijskej akadémie. V rokoch 1995 – 2004 bol členom Výkonného výboru Slovenskej 
olympijskej akadémie, jedno funkčné obdobie vo funkcii podpredsedu. 

Od roku 2005 člen vedecko-výskumnej sekcie pri Slovenskej olympijskej akadémii a od roku 
2015 člen Múzejnej rady SOV – Slovenského olympijského a športového múzea. 

V uvedenom období sa venoval olympijskej výchove a jej realizáciou v činnosti Olympijských 
klubov Slovenska zameraných na Spišskú Novú Ves a Košice. Za aktívnu prácu pri propagácii, 
realizovaní olympijskej výchovy a za podporu slovenského olympijského hnutia mu bola v roku 
2002 udelená „Plaketa Slovenského olympijského výboru,“ neskôr v roku 2006 „Bronzové kruhy 
Slovenského olympijského výboru“. 

V roku 2011 „Cena primátora mesta Košice“ za rozvoj a aktivitu v olympijskom hnutí 
zameraného na mesto Košice a región Košického samosprávneho kraja.  

Za rok 2011 Klubom fair play pri SOV mu bolo udelené Čestné uznanie a Cena fair play SOV                
za celoživotné pôsobenie v duchu fair play. 

Za rok 2012 bol ocenený SOV „Strieborným odznakom SOV“. 

Je autorom a spoluautorom publikácií týkajúcich sa slovenských olympionikov, histórie 
slovenského olympijského hnutia vrátane iných monografií. 

Od apríla 2012 je gestorom Lektorátu olympijskej výchovy i Siene olympizmu Športového 
gymnázia Košice Trieda SNP 104. 

Z publikačných prác vyberáme: 

 Pamätník obce Kalnište, rukopis, Košice, 1993 
 Pamätník Olympijského klubu regiónu Košice roky 1992 – 2012 (OK Košice 2012) 



 Učiteľ troch slovenských generácií (Jozef Kafka, odborný učiteľ (1907 – 2007) 100. 
výročie narodenia, Košice, DVD nosič, október 2007, spoluautor F. Kafka 

 Matylda Pálfyová, prvá slovenská olympijská medailistka a majsterka sveta pod názvom 
„Som šťastnou Slovenkou“ (SOV Bratislava 2006, spoluautor PhDr. Jozef Drenko), 

 Sedem vyznaní futbalového kapitána, Anton Švajlen, česko–slovenská futbalová 
legenda, strieborný medailista z Hier olympiády v Tokiu 1964, (OK Košice, 2007, 
spoluautor Anton Švajlen) 

 História olympijského basketbalu, (CD nosič, Olympijský klub Košice, 2007 – 2012) 
 Osobnosti spišskonovoveského športu, rukopis (DVD nosič, rukopis, OK Košice, 

VIII/2008) 
 Memoáre – Stredná priemyselná škola, Spišská Nová Ves, 60. výročie vzniku školy, roky 

1950 – 2010 
 Pamätnica spišskonovoveského basketbalu, roky 1942 – 1954, fotogaléria, rukopis CD 

nosič, február 2013 
 Olympionici regiónu SPIŠ, textová fotogaléria, rukopis, CD nosič 2015 

V súčasnosti žije na dôchodku v Košiciach, kde v Olympijskom klube Košice vykonáva funkciu 
kronikára, dokumentaristu, súčasne je gestorom Lektorátu olympijskej výchovy i Siene 
olympizmu Športového gymnázia Košice, Trieda SNP 104. 

Návrh zaslala Mária Zrostová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Júlia Maniaková 

Pôsobí ako vedúca Klubu dôchodcov Lipa, členovia ktorého ju navrhli na udelenie Ceny mesta za 
jej príkladnú a obetavú prácu pri vedení klubu a organizovaní podujatí, ktoré sú v bohatom 
počte. Vždy ich pripravuje s výborom klubu, s otvoreným srdcom pre spokojnosť všetkých 
zúčastnených členov, hlavne pre tých, ktorí sa cítia osamelí a veľmi dobre im padne byť 
v spoločnosti svojich rovesníkov. 

 

Mgr. Jolana Prochotská 

Narodená v Dolnom Kubíne v roku 1945. Od roku 1974 trvale bytom v Spišskej Novej Vsi.  
Práca v SČK - ako spoluzakladateľka organizácie na ZŠ, Komenského ul. (pracuje dodnes), 
organizovala okresné i oblastné súťaže, 5 rokov bola predsedníčkou Územného spolku  SČK 
v Spišskej Novej Vsi, darkyňa krvi, aktívna stále. 
 
Novátorstvo v oblasti školstva - LEGO Dacta, je držiteľkou certifikátu získaného v Dánsku  pre 
prácu v Legom, učebňa na škole pracuje dodnes. 
 
Práca poslankyne v dvoch volebných obdobiach v oblasti školstva a kultúry. Komisia pod jej 
vedením iniciovala poďakovanie učiteľom pri odchode do  dôchodku, Deň študentov, členstvo 
mesta v Spišskom dejepisnom spolku, prípravu novej monografie... Založila klub dôchodcov 
Komenský. 
 
Matica Slovenská - 11 rokov ako predsedníčka MO zapája žiakov i študentov do poznávania 
slovenských osobností, básnikov a histórie Spiša a mesta Spišská Nová Ves (10 ročník súťaže). 
Založila Klub Spoločnosti M. R. Štefánika, aktívna je ako podpredseda. 
 
Jednota dôchodcov Slovenska - 11 rokov je podpredsedníčkou MO a OO JDS. Organizuje 
kultúrno-spoločenské aktivity členov.  Ľudová slovesnosť - pripomínanie zvykov na Spiši. Vlastná 
tvorba a zručnosti v Umeleckom slove a Zlatých rukách. Propagácia aj v rámci Slovenska 
(Bardejov, Nitra). Organizuje návštevy opier a baletov v Štátnom divadle v Košiciach.  
Propaguje aktívne vzdelávanie na Univerzite tretieho veku.  
Všetku prácu organizuje dobrovoľne, neraz sponzorsky, propaguje všetky aktivity v tlači. 

 

 

 

 



Mgr. Ján Milčák 

Narodil sa v roku 1930 v Starej Ľubovni, po absolvovaní gymnázia v Levoči študoval na Vysokej 
škole pedagogickej - odbor telesná výchova. Po jej ukončení od roku 1954 pôsobil ako 
stredoškolský profesor na školách v Spišskej Novej Vsi. S jeho menom sú navždy spojené 
podujatia pod názvom Spišské stredoškolské hry, ktoré patria medzi najstaršie na Slovensku. Po 
nástupe na spišskonovoveské gymnázium (v tom čase jedenásťročenka) sa zaslúžil o ich 
renesanciu na Spiši. Do týchto hier boli zapojení stredoškoláci z okresov Spišská Nová Ves, 
Kežmarok, Poprad i Stará Ľubovňa. Šesťdesiate roky 20. storočia znamenali pre gymnázium 
„zlaté obdobie“, pretože škola získala niekoľkokrát putovný pohár SSH, ktorých sa zúčastňovalo 
do 20 družstiev.  

Je autorom brožovaných dejín Spišských stredoškolských hier, ktoré napísal k 80. výročiu tejto 
populárnej športovej súťaže stredoškolákov. Knižka sa stretla s veľkým záujmom bývalých 
absolventov škôl na Spiši, preto sa musela robiť dotlač. 

Od začiatku existencie spartakiády pripravoval dorastencov - cvičencov. S najlepšími 
dorastencami sa predstavil na okresných, krajských spartakiádach, aj na Strahove v Prahe.  

Od začiatku pedagogického pôsobenia bolo jeho snahou podchytiť študentov a vzbudiť u nich 
záujem o mimoškolské športové aktivity v oblasti ľahkej atletiky, basketbalu, volejbalu i hokeja. 
S mnohými dievčatami a chlapcami dosiahol nemálo úspechov. So svojimi študentmi ako 
víťazmi Slovenska v basketbale sa zúčastnil medzinárodného turnaja v meste Den Helder 
v Holandsku za účasti družstiev z Nemecka, Dánska a Holandska. Pripravil tiež družstvo na 
Pretek brannej všestrannosti (PBV), s ktorým reprezentoval okres na majstrovstvách Slovenska. 
Mnohí jeho zverenci odišli do jednotlivých klubov a stali sa z nich reprezentanti.  

Okrem vyučovania telesnej výchovy aktívne pracoval v telovýchovných organizáciách v rôznych 
funkciách. Ako telocvikára a funkcionára ho poznalo veľa škôl v kraji, lebo vykonával funkciu 
odborného poradcu pre telesnú výchovu odboru školstva KNV vo Východoslovenskom kraji 
a tiež zástupcu vedúceho kraja pre spartakiádu. 

Jeho športovou doménou bolo pôsobenie v rámci Športových hier mládeže a pracujúcich, kde 
stál na čele viac ako tri desaťročia ako ich predseda, neskôr ako člen najvyššieho orgánu na 
Slovensku – komisie ŠHMP v rámci ČSTV, STO. Dlhé roky pôsobil ako člen predsedníctva 
Okresného výboru ČSTV. Nechýbal na žiadnom športovom podujatí či už ako rozhodca atletiky 
alebo organizátor. 

V roku 1982 sa aktívne angažoval pri organizovaní Pedagogických dní v Spišskej Novej Vsi. Bol 
aktívnym členom Spišského učiteľského spevokolu, ktorý dirigoval Vojtech Adamec. 

Za mimoriadne aktívnu prácu v oblasti telovýchovy a športu bol ocenený viacerými 
vyznamenaniami: 



 Rada ONV – Čestné uznanie za obetavú prácu pri výchove a vzdelaní deti a mládeže 
(1978) 

 Štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu – udelené prezidentom republiky (1980) 
 Ministerstvo školstva mu udelilo Poďakovanie za aktívnu a angažovanú prácu pri 

zabezpečovaní Pedagogických dní v Spišskej Novej Vsi  (1982) 
 ÚV Zväzarmu – ocenenie Za brannú výchovu 
 Slovenské združenie telesnej kultúry mu udelilo Zlatú medailu SZTK za dlhoročnú prácu 

v prospech slovenskej telesnej kultúry (Bratislava 1995) 
 Slovenská federácia volejbalu mu udelila Poďakovanie za rozvoj volejbalu na 

Slovensku (Bratislava 1995) 
 Mesto Spišská Nová Ves mu udelila Ďakovný list za rozvoj atletiky v meste Spišská Nová 

Ves pri príležitosti 40. výročia organizovanej atletiky (1999) 
 Okresné združenie Kalokagátia Spišská Nová Ves mu pri príležitosti 10. výročia založenia 

Spišských športových hier detí a mládeže udelilo Pamätný list (2006)  
 Klub FAIR PLAY Slovenského olympijského výboru mu udelil Diplom za celoživotné 

pôsobenie v duchu fair play (Bratislava 2010) 
 Slovenský olympijský výbor mu udelil Diplom za prínos v rozvoji športu v regióne Spiš  

(Bratislava 2014). 

Šport mu prirástol k srdcu a stal sa mu sprievodcom po celý život. Skromný, nenápadný, 
húževnatý a obľúbený telocvikár, dobrý organizátor a zodpovedný funkcionár, ktorý sa zaslúžil 
o rozvoj viacerých športov v meste, regióne i kraji.  

Návrh predložili: 

1. PhDr. Ružena Kormošová, PhD., stredoškolský pedagóg, historik  
2. Mgr. Michal Mucha, riaditeľ v. v.  
3. Mgr. Jozef Kačenga, poslanec MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Športový klub ŠIMAKO Spišská Nová Ves  
 

Počet členov: 26 
Rok 2002: Vznik klubu VETERÁNI Spišská Nová Ves 
Rok 2005: Založenie Občianskeho združenia ŠK Šimako Spišská Nová Ves 
Ľadový hokej má v našom meste hlboké korene a získal si svoje nezastupiteľné miesto. Vďaka 
nemu vyrástla v našom meste celá plejáda úspešných športovcov – reprezentantov. Hokej v 
našom meste pomáhal a pomáha nielen rozvoju športu, ale aj výchove mladých ľudí, ktorí sa 
síce nie všetci stali reprezentantmi, ale stali sa úspešnými ľuďmi a platnými občanmi nášho 
mesta. Športový klub veteránov ŠIMAKO  a jeho realizačný tím umožňuje bývalým aktívnym 
hráčom pokračovať vo svojej obľúbenej športovej činnosti, ktorej sa venujú v podstate celý 
život a naďalej úspešne reprezentujú naše mesto doma i v zahraničí. V pomerne krátkej 
pôsobnosti klubu zaznamenali rad úspechov. Odštartovali na prvom ročníku Majstrovstiev 
Slovenska amatérov a veteránov (ďalej MSAV) v Spišskej Novej Vsi roku 2002. 
 
Umiestnenia na MSAV: 
2002: 1. miesto; 2003: 3. miesto; 2004: 3. miesto; 2005: 5. miesto; 2006: 1. miesto; 2007: 5. 
miesto; 2008: 2. miesto; 2009: 2.  miesto; 2010: 1. miesto; 2011: 5. miesto; 2016: 3. miesto 

Popri vrchole sezóny, ktorým sú MSAV, sa pravidelne zúčastňuje na iných viac či menej 
významných turnajoch doma alebo v zahraničí.  

Turnaj Media Cup v Bratislave: 
2006: 3. miesto; 2007: 2. miesto; 2008: 1. miesto; 2009: 2. miesto; 2010: 1. miesto; 2011: 3. 
miesto; 2012: 2. miesto; 2013: 1. miesto; 2014: 3. miesto; 2015: 4. miesto; 2016: 3. miesto 

V roku 2006 na 1. ročníku Media cup v Bratislave posilnil rady tímu americký veľvyslanec na 
Slovensku p. Rudolphe Wallee.  
 
Medzinárodný turnaj - Pohár prezidenta Bieloruskej republiky – Minsk: 
2006: 5. miesto; 2007: 6. miesto; 2008:  5. miesto; 2009: 7. miesto; 2010: 5. miesto; 2011: 6. 
miesto; 2012: 6. miesto; 2013: 6. miesto; 2014: 4. miesto; 2015: 4. miesto; 2016: 3. miesto; 
2017: 4. miesto 

Hráči klubu sú súčasťou tímu, ktorý je zložený z výberu hráčov Slovenska spĺňajúcich podmienky 
veteránskeho hokeja a pod hlavičkou reprezentácie Slovenskej republiky sa zúčastňujú turnaja 
o Pohár prezidenta Bieloruskej republiky Alexandra Lukašenka. Turnaj by sa dal charakterizovať 
ako neoficiálne Majstrovstva sveta veteránov, pretože sa ho zúčastňuje 12 reprezentačných 
mužstiev z celého sveta. Na poslednom turnaji uskutočnenom v prvej polovici januára 2017 boli 
súčasťou tímu také mená ako Ľubomír Vaic, Ľubomír Sekeráš, Ivan Droppa, Martin Štrbák, Ján 
Pardavý, Branislav Jánoš a ďalší. Celý tím výborne fungoval tak ako aj na minulom ročníku, keď 



sa turnaja zúčastnili Miroslav Šatan a Marek Uram opäť pod taktovkou bývalého 
reprezentačného trénera Slovenska Júliusa Šuplera. 

Medzinárodný turnaj - Strangers Cup Palm Beach – Florida: 
2012: 2. miesto; 2013: 3. miesto 
Turnaj sa uskutočňuje v tréningovom centre Floridy Panthers Coral Springs. 

Medzinárodný turnaj – Viedenský pohár: 
2012: 1. miesto; 2013: 2. miesto; 2014: 1. miesto 
Turnaj sa uskutočňuje vo Viedni pod hlavičkou reprezentácie Slovenskej republiky. 

Návrh zaslal Miroslav Hrubý. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juraj Beňa 

Narodil sa 8. mája 1950 v obci Lenartov, okres Bardejov. Po ukončení ZDŠ v Maľcove v roku 
1965 sa prihlásil na Železničné odborné učilište do Čiernej nad Tisou. Po ukončení nastúpil do 
Rušňového depa Spišská Nová Ves ako pomocník rušňovodiča, neskôr ako rušňovodič. Tu 
pracoval do roku 1976. Od tohto roku začal pôsobiť v mládežníckom hnutí, postupne si dopĺňal 
aj vzdelanie a v roku 1988 získal rigoróznou skúškou doktorát sociálnych vied. 
Po roku 1989 pracoval ako vedúci predajne, istý čas podnikal. V roku 1994 bol zvolený za 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Na základe dohôd politických strán bol 
vzápätí zvolený za zástupcu primátora, čo vykonával do roku 1998. 
V roku 1998 bol menovaný Vládou SR prednostom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi. Túto 
funkciu vykonával do roku 2002. Významným dielom v tomto období bolo vytvorenie prvého 
priemyselného parku v areáli bývalého Nového domova z prostriedkov PHARE a rozpočtu vlády 
SR. Bola to aktivita  a možnosti prednostu, ale i člena mestskej rady. 
V rokoch 2002 – 2006 sa podieľal pri manažovaní výstavby priemyselnej zóny bývalého závodu 
TATRASVIT vo firme IMBIZ a mal výrazný podiel na vytvorení obchodného centra MADARAS.  
Od roku 2006, keď sa stal riaditeľom DOMOVINY, n. o. Hodkovce sa výrazne zmenila situácia 
v riadení tejto ustanovizne. Zmenil sa celý priestor kaštieľa, sídla organizácie, výrazne sa 
ovplyvnil pobyt klientov, ktorí sa začali zaoberať aktivitami vyrábajúcimi výrobky ponúkajúcimi 
na odpredaj. Tým sa vylepšoval život a pobyt klientov v zariadení. Dnes je v n. o. Hodkovce 
okolo 115 klientov s mentálnym postihnutím.  
Zmenil sa aj postoj k verejnosti tým, že sa sprístupnili priestory kaštieľa pre verejnosť. Ročne 
tento priestor kaštieľa a parku (ktorý svojpomocne pod jeho vedením a jeho iniciatívy budovali 
podľa dobových fotografií a malieb) navštívi okolo 1 500 ľudí. 
Menovaný podnietil aj zapojenie sa  ďalších domovov sociálnych služieb založením „Združenia 
sociálneho turizmu“ s cieľom sprístupnenia historických priestorov domovov  verejnosti. Týmto 
sa búrajú bariéry medzi mentálne postihnutými a ostatnou verejnosťou.  
Významný podiel má Juraj Beňa aj na otvorení predajne suvenírov vyrábaných klientmi v meste 
Sp. Nová Ves. V tomto priestore sa organizujú aj výstavy, kde sa prezentujú výsledky práce 
mentálne postihnutých. 
Od roku 2017 je v týchto priestoroch aj remeselná dielňa, v ktorej prezentujú svoju zručnosť 
mentálne a zdravotne postihnutí občania. 
KSK ocenil snahu o rozvoj sociálnych služieb v Žehre Hodkovciach a meste Spišská Nová Ves za 
rok 2015, námestník ministra práce, soc. vecí a rodiny ČR  p. Krčál, pri návšteve ocenil prácu  
organizácie a bral inšpiráciu pre Českú republiku. 
Juraj Beňa bol 20 rokov poslancom MsZ v Spišskej Novej Vsi, tri volebné obdobia poslancom 
Košického samosprávneho kraja. Má významný podiel na mnohých rozvojových aktivitách  kraja   
a mesta, kde okrem už spomínaných aktivít  bol spoluzakladateľom  „Trhu remesiel“, za čo bol 
v roku 2015 ocenený primátorom mesta. 



Za aktivity, ktoré doteraz Juraj Beňa vykonal, za jeho výrazný podiel v oblasti sociálnej práce, 
sociálneho turizmu, kultúrnej, výchovnej činnosti, zachovania ľudových tradícií a ďalších 
nespočetných aktivít, navrhol PhDr. Miroslav Semeš oceniť ho Cenou mesta. Návrh podpísalo  
ďalších 77 osôb. 


