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Prerokované: 

 

Dôvod predloženia: Štatút udeľovania Ceny mesta Spišská Nová Ves. 

Podpisy:  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

1. schvaľuje  

udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 ............................... 

2. ukladá                                                                                                                                                             

odovzdať ocenenie laureátovi 

Z: prednostka MsÚ  
T:  26. 4. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 
 
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 šesť návrhov na udelenie Ceny mesta za rok 2017 pre 
tieto osobnosti a kolektívy:  
 
Návrhy na udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves 

IVAN KRAJČÍR, ST.  

Návrh na udelenie Ceny mesta bol zaslaný pri príležitosti životného jubilea 90-tich rokov. 
Menovaný v období svojej aktívnej práce sa významne podieľal ako geodet na prvom 
povojnovom geodetickom spracovaní územia Spiša a okolia Spišskej Novej Vsi zvlášť. Bol 
aktívnym horolezcom a lyžiarom. Okrem desiatok výstupov vo Vysokých Tatrách liezol aj 
v zahraničných veľhorách. Až do odchodu do dôchodku bol mimoriadne aktívnym dobrovoľným 
členom Horskej služby Slovenský raj. Aj tu ako inštruktor pôsobil pri výchove mladých 
nastupujúcich členov HS. V súčasnej dobe je najstarším aktívnym členom Klubu seniorov HS 
Slovenský raj.  

Návrh zaslal: Ján Alexy, predseda OV-KS-HS Slov. raj  

 

ĽUDMILA MLYNÁROVÁ 

Je predsedníčkou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Novej Vsi a zároveň je 
predsedníčkou základnej organizácie SZZP č. 10 Klubu detí a mládeže. 

Klub detí a mládeže vznikol v Spišskej Novej Vsi 1. 4. 1994. Od začiatku ho vedie pani Ľudmila 
Mlynárová, ktorá sa takto už 24 rokov venuje telesne a zdravotne postihnutým deťom a mládeži 
v Spišskej Novej Vsi. 

Tento klub má v súčasnosti 37 členov, z toho je 13 detí na invalidnom vozíku, ostatní členovia 
majú rôzne druhy a štádia chorôb ako napríklad Downov syndróm, detská mozgová obrna, 



autizmus a iné. V klube pre deti pani Mlynárová každoročne chystá niekoľko výletov, pripravuje 
pre deti oslavu MDD, posedenia pri rôznych príležitostiach ako je Deň matiek, Mikuláš, 
organizuje aj zábavy a kultúrne a športové podujatia. Deti sa stretávajú aj na kreatívnych 
stretnutiach, kde si vyrábajú pekné ozdoby, šperky. V klube sa stretávajú deti a ich rodičia, ktorí 
si môžu navzájom poradiť, podeliť sa o svoje skúsenosti a takto si pomôcť pri každodenných 
prekážkach, ktoré rodiny s ťažko zdravotne postihnutými deťmi majú. 

Pani Mlynárová každému poradí a pomôže, je vždy ochotná, milá a obetavá, je pre deti veľkým 
prínosom, pretože ťažko zdravotne postihnuté deti sú častokrát osamelé a takto si môžu 
udržiavať sociálny kontakt s rovesníkmi s podobným osudom, môžu získať spoločné zážitky, 
skúsenosti a priateľov. 

Návrh zaslala: Mariana Štrauchová, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 10 Klub detí 
a mládeže, Spišská Nová Ves 

 

ING. JOZEF TKÁČIK 

V marci sa dožil životného jubilea – 70. rokov dlhoročný a stále aktívny člen odborných komisií 
SOFZ. 

Na základe rozhodnutia VV SOFZ bol primátorovi mesta predložený návrh na udelenie Ceny 
mesta pre tohto jubilanta za niekoľkoročnú mimoriadne aktívnu pedagogickú činnosť a rozvoj 
telovýchovy a športu v meste, kde menovaný pôsobil ako stredoškolský profesor a neskôr ako 
riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi. Vychoval množstvo osobností – 
basketbal:  bratia Steinhauserovci, M. Černický, Koščo..., hokej: Ing. Milan Horváth pracovník 
MH SR, Marián Horváth, P. Hrubý, L. Karabín, I. Gala, J. Novák, V. Klinga, Š. Pjontek 
reprezentanti bývalej ČSSR v mládežníckych súťažiach, futbal: M. Užík, V. Kiss, L. Fašiang, P. 
Brezovaj, M. Jakubec. 

V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves zaviedol, organizoval a riadil historický sprievod 
mestom „Barboriál“, ktorým propagoval baníctvo na Spiši. Vo funkcii rozhodcu a neskôr 
delegáta zväzu pôsobil v súťažiach Slovenského futbalového zväzu a bol dlhoročným hokejovým 
rozhodcom. 

Návrh zaslal: Jaroslav Švarc, predseda Spišského oblastného futbalového zväzu, Za Hornádom 
15, Spišská Nová Ves 

 
MGR. IRENA KOVALČÍKOVÁ 

Návrh bol zaslaný za jej celoživotný prínos v rozvoji gymnastiky a rekreačných pohybových 
aktivít v našom meste. Ak sa povie gymnastika, spartakiáda či RTVŠ MIX (občianske združenie 
cvičiteliek venujúcich sa rozvoju rekreačnej telesnej výchove a športu), automaticky sa 
Spišskonovovešťanom objaví obraz Ireny Kovalčíkovej, rodáčky z nášho mesta. Táto energická 
žena pracuje s mládežou v oblasti športu už od ukončenia vysokoškolského štúdia či už ako 
učiteľka, trénerka, ale aj ako autorka a cvičiteľka pohybových skladieb. 

Od roku 1976 je spoluzakladateľkou Občianskeho združenia RTVŠ Mix, ktoré úspešne funguje 
dodnes a reflektuje na potreby rekreačného športu obyvateľov mesta. Pravidelne niekoľko 



desaťročí sa venuje cvičeniu žien formou joggingu, pilatesových prvkov, či cvičeniu 
s overballom.  

V rokoch 1980, 1985 a 1990 bola vedúcou cvičiteľského zboru Slovenska pre nácvik 
spartakiádnych skladieb starších žiačok a zodpovedala za úroveň nácviku slovenskej časti 
spartakiádneho vystúpenia na Strahove. Tam mala možnosť uplatniť dar, ktorý v sebe má: 
zmysel pre detail, citlivé vnímanie skladby, perfekcionalizmus a organizačné schopnosti. 

Po obnove Spišských športových hier detí a mládeže zabezpečovala a organizovala otvárací 
ceremoniál hier, čím dávala športovým hrám punc slávnostnosti a dôstojnosti, adekvátne 
dôležitosti týchto hier v očiach verejnosti nášho mesta.  

Priebežne svoje aktivity zamerala aj na súťaže pódiových gymnastických skladieb, kde sa jej 
zverenkyne pravidelne umiestňovali na popredných miestach v rámci Slovenska. V rokoch 2016 
a 2017 na Festivale pódiových skladieb Slovenska získali dokonca zlaté medaily v kategórii 
mládeže do 10 rokov. V spolupráci so Slovenskou gymnastickou federáciou reprezentovala naše 
mesto a aj celé Slovensko na Svetových gymnoestrádach vo Švajčiarsku a vo Fínsku. Ich pódiové 
skladby tvorili súčasť národného programu SR. 

Prínos Ireny Kovalčíkovej je v ostatných rokoch úzko spätý najmä s gymnastikou a súťažami 
TEAMGYM, kde jej zverenkyne súťažia v akrobacii, v skladbe a v prostných. Jej rukami prešli celé 
generácie gymnastov, ale aj športovcov, pre ktorých bola gymnastika základom, na ktorom 
stavali svoje športové nadanie. Jej zverenkyne sú päťnásobnými majsterkami a trojnásobnými 
vicemajsterkami Slovenska. Naposledy zvíťazili v roku 2017. 

Cenu mesta si Irena Kovalčíková zaslúži nielen vyššie uvedenými výsledkami, ale aj svojou 
neúnavnou a nezištnou telovýchovnou činnosťou pre všetky vrstvy obyvateľstva Spišskej Novej 
Vsi. A takých ľudí v Spišskej Novej Vsi treba nepochybne oceniť. Na podporu návrhu 
predkladateľka priložila podpornú podpisovú listinu so 100 podpismi obyvateľov nášho mesta.  

Návrh zaslala: Mgr. Daniela Antalová, poslankyňa MsZ 

 

OLDŘICH ŠABEK (1924 – 1982) IN MEMORIAM, MARGITA ŠEFČOVIČOVÁ (1936 - ---- )  

Návrh na udelenie Ceny mesta hlásateľom SLOBODNÉHO ROZHLASU PO DRÔTE z augusta 1968, 
vtedajším kultúrnym pracovníkom mesta a okresu, hercom bývalého Krajového divadla 
v Spišskej Novej Vsi. M. Šefčovičová po odchode zo Spišskej Novej Vsi hrala v Divadle Jána 
Palárika v Trnave. Ocenenie je vhodné odovzdať pri príležitosti 50. výročia augustových udalostí 
1968. 

Návrh zaslal: M. M., obyvateľ mesta (bez uvedenia mena a adresy) 

 

ING. KAROL MITRÍK 

Návrh na udelenie Ceny mesta predkladá primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. Ocenenie je 
navrhnuté udeliť za výrazný prínos pri rozvoji mesta. 



Vzdelanie: 
2001   Študijná cesta do USA – vplyv verejnej správy na vytváranie pracovných miest 
1996  Študijná cesta do USA – fungovanie verejnej správy 
1992 – 1993 City University Bratislava – efektívny manažér 
1976 – 1981 Vysoká škola poľnohospodárstva v Nitre – Agronomická fakulta 
1961 – 1965  Stredná poľnohospodárska technická škola v Spišskej Novej Vsi 

Priebeh zamestnaní: 
máj 2015         Najvyšší kontrolný úrad SR, predseda 
2013 – 2015    DND Trade, s. r. o., konateľ spoločnosti 
2010 – 2012    Slovenská informačná služba, riaditeľ 
2010                DND Trade, s. r. o., konateľ spoločnosti 
2006 – 2010   Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves, poslanec 
2002 – 2006 Národná rada Slovenskej republiky, poslanec 
                          Osobitný kontrolný výbor NR SR pre kontrolu SIS, člen 
                          Výbor NR SR pre kontrolu informačno-technických prostriedkov, člen 
                          Stála delegácia NR SR do parlamentného zhromaždenia NATO, náhradník 
                          Výbor NR SR pre verejnú správu, člen 
1994 – 2002    Mesto Spišská Nová Ves, primátor 
1998 – 2002    Emkobel a. s., tepelný podnik Sp. N. Ves, predseda predstavenstva 
1995 – 1998   Hotel Metropol, a. s., mestský hotel, člen predstavenstva 
1992 – 2002    Lesy mesta, s. r. o., člen valného zhromaždenia 
2000 – 2002    Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu  
2001 – 2005  VÚC Košice, poslanec 
1993 – 1994   Mestský úrad Spišská Nová Ves, prednosta 
1991 – 1992    Mesto Spišská Nová Ves, zástupca primátora 
1989 – 1990    Poľnohospodárske družstvo Iliašovce, predseda 
1968 – 1989    Štátny majetok Spišská Nová Ves, š. p., vedúci technik 

Iné odborné aktivity: 
člen rady Združenia miest a obcí Slovenska 
predseda regionálneho združenia miest a obcí Spiša 
1. viceprezident prezídia Únie miest Slovenska 
prezident Hokejového klubu Spišská Nová Ves 
člen Jazdeckého oddielu Slávia Spišská Nová Ves 
člen Rotary klubu Spišská Nová Ves 

 

V prílohe predkladáme Štatút udeľovania Ceny mesta Spišská Nová Ves. 

Spracovala: Ing. Andrea Jančíková 

 

 

           PhDr. Ján Volný, PhD. 

           primátor mesta 


