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Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
schvaľuje  
 
Návrh na udelenie ocenení  
 
1. Ceny Košického samosprávneho kraja 
      PaedDr. Jozefovi Joppovi 
      Ing.  Alexandrovi Bar čákovi 
 
2. Ceny predsedu Košického 

samosprávneho kraja  
Základnej  umeleckej škole v Spišskej 
Novej Vsi  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Návrh na udelenie ocenení 

„Cena Košického samosprávneho kraja“ 
„Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“ 

  
Košický samosprávny kraj každoro čné ude ľuje významným osobnostiam a kolektívom tieto 
verejné ocenenia: 

Cenu Košického samosprávneho kraja  udeľuje Zastupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za 
osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce 
tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, 
verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Cena sa udeľuje najviac piatim 
osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám na základe návrhov poslancov zastupiteľstva, 
mestských a miestnych zastupiteľstiev, občianskych združení a športových inštitúcií. 

 Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja  udeľuje predseda KSK za osobitný prínos 
 pre rozvoj samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy  
 vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej 
 činnosti. Cenu udeľuje predseda na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na predložené návrhy. 

 
Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja  udeľuje predseda KSK za aktívnu činnosť 
poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na 
rozvoji KSK, pri príležitosti významného jubilea významných osobností KSK alebo pri príležitosti 
návštevy KSK významnými osobnosťami. 
 
Na základe žiadosti KSK o zaslanie návrhov mesta Sp išská Nová Ves navrhujeme Spišská Nová 
Ves udeli ť: 
 

• Cenu Košického samosprávneho kraja  in memoriam  za vynikajúce tvorivé činy a výsledky 
dosiahnuté v kultúrnej činnosti PaedDr. Jozefovi Joppovi , zosnulému riaditeľovi galérie umelcov 
Spiša. 

  
 PaedDr. Jozef Joppa (* 10. 1.1948, † 2011) stál pri zrode Galérie umelcov Spiša 
v Spišskej  Novej Vsi. Od za čiatku sa podie ľal na jej úspešnom budovaní, obsahovom 
naplnení a profilácii jej odborného zamerania. Svoj e odborné vedomosti, dlhoro čnú prax 
v oblasti výtvarného umenia uplatnil pri príprave a  realizácii mnohých podujatí Galérie 
umelcov Spiša.  Úspešne spolupracoval s domácimi a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami 
a umelcami.  Aktivity galérie v medzinárodnom priestore rozšíril ako autor a spoluautor 
o sympozionálne podujatia (Medzinárodný maliarsky pléner Slovenský raj, medzinárodné 
sochárske sympózium Spiš, Trienále maľby Spiš, Zemplín, Gemer). Pod jeho vedením sa 
rozvíjala činnosť v rôznych oblastiach galerijnej práce, v zberateľskej a zbierkotvornej činnosti, 
vedeckovýskumná a publikačná činnosť.  
Na riaditeľovi Jozefovi Joppovi sme si vážili jeho zanietenie pre výtvarné umenie regiónu, jeho 
pracovitosť, odbornosť, prístup k ľuďom a k riešeniu problémov, ako aj jeho osobnostné 
vlastnosti. Svojím originálnym prístupom k práci, k ľuďom, svojimi nápadmi a programovým 
dosahovaním cieľov prispel k etablovaniu Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na 
slovenskej galerijnej scéne, prispel k zviditeľňovaniu mesta Spišská Nová Ves a Košického 
samosprávneho kraja. 

 
 

• Cenu Košického samosprávneho kraja za výrazný prínos v rozvoji regiónu a mesta Spišská 
Nová Ves Ing. Alexandrovi Bar čákovi.  
 
Ing. Alexander Bar čák patrí medzi významné osobnosti nášho mesta a do jeho histórie sa 
zapísal  svojimi činmi, ktoré pomáhali rozvíja ť Spišskú Novú Ves najmä v 70. a 80. rokoch 
minulého storo čia.  
Jeho život bol veľmi aktívny  najmä po pracovnej stránke a spojený s baníctvom na Spiši 
a Gemeri. V rokoch 1970 – 1982 bol podnikovým riaditeľom najväčšieho a ekonomicky 
najvýznamnejšieho podniku v regióne, Železorudných baní. 



V spomínaných rokoch sa osobne výrazne angažoval pri výstavbe strojárskych kapacít 
v Bansko-montážnom závode. 
Jeho podiel na rozvoji infraštruktúry v meste Spišská Nová Ves bol značný. 
Podieľal sa na vybudovaní takých významných objektov v meste akými sú Dom kultúry, Zimný 
štadión, Športová hala či Krytá plaváreň. 
Svojím aktívnym prístupom sa postaral o nebývalý rozmach bytovej výstavby v meste, zvláštnu 
pozornosť venoval najmladšej generácií a rozvoju školských a predškolských zariadení. 
Jeho pozitívny vzťah k sociálnemu a spoločenskému vývoju v meste sa prejavil i podporou 
športu, keď dlhodobo podporoval TJ Lokomotíva Bane po personálnej, investičnej i finančnej 
stránke. 
 

 
• Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja za výrazný prínos v rozvoji v oblasti 

umeleckého školstva  Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi  
  
 Základná umelecká škola J. Fabiniho 1, 052 01 Spiš ská Nová Ves 
 Prvé zmienky o pôsobení Hudobnej školy siahajú do roku 1940, kedy absolvent Konzervatória 
 Kolomann Takács otvoril so súhlasom Ministerstva školstva prvú Súkromnú hudobnú školu, ktorá  
 svoje pôsobenie začínala s troma pedagógmi. Postupne sa rozrastali nielen rady vyučujúcich, ale 
 aj počet žiakov. Táto inštitúcia vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť od svojho založenia 
 takmer nepretržite až doteraz. Zatvorená bola iba raz, a to iba v období 2. svetovej vojny, keď 
 nacisti obsadili jej priestory.  
 Od roku 1940 viedlo školu šesť riaditeľov: Kolomann Takács, Dezider Nágel, Ján Móry, Jozef 
 Gurka, Rudolf Tirpák a Eva Šterbáková – ktorá zastáva tento post doteraz.  
 20 rokov  bol dominantou   Hudobnej školy iba hudobný odbor. Dnes sa však môže pýšiť 
 všetkými štyrmi odbormi: hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým ako plne 
 organizovaná výchovno-vzdelávacia inštitúcia. Posledný štvrtý odbor bol založený v roku 1976. 
 Sedemdesiatročná história vpísala do školskej kroniky takmer 110 pedagógov v hudobnom 
 odbore, 24 pedagógov vo výtvarnom odbore, 11 pedagógov v tanečnom  a nakoniec 10 
 pedagógov v literárno-dramatickom odbore. Vzdelanie na škole ukončilo viac ako 2500 
 absolventov. Škola sa môže pochváliť nespočetným množstvom výborných výsledkov na 
 súťažiach, od medzinárodných až po regionálne. Takmer 40 krát žiaci bojovali o umiestnenia v 
 medzinárodných súťažiach, 200 krát sa po tvrdej príprave zapojili do celoslovenských súťaží 
 a viac ako 300 krát predviedli svoje nadanie v krajských súťažiach.  
 Škola dnes  

Bránami školy každoročne prechádza takmer 1200 žiakov. Vyučovanie prebieha  v súlade 
s novým štátnym a školským vzdelávacím programom. Žiakom je ponúkaná široká škála 
špecifických zameraní. Prioritou je klasická výučba, no edukatívny proces otvára možnosti novým 
trendom.  Už tretí školský rok  škola ponúka výtvarníkom prácu s fotografiou a grafickými 
programami, s ktorými môžu pracovať v odbornej triede zriadenej pre tieto potreby. Hudobná 
náuka  otvára tiež novú dimenziu vyučovacieho procesu cez IKT prostriedky. Špecifikom je 
vyučovanie paličkovanej čipky. V literárno-dramatickom odbore môžu žiaci pracovať s kamerou 
a filmom.   
Pýchou aj udržiavanie a vytváranie súborov, ktoré pracujú pod odborným vedením pedagógov. 
Každé oddelenie má minimálne jedno komorné zoskupenie, ktoré sa úspešne zapája do 
umeleckého chodu školy a tiež mesta.  
Najstarším súborom je ľudová hudba Špjevanka, ktorá rozdáva radosť svojim poslucháčom viac 
ako 30 rokov.  Je to jediný súbor, ktorý sa na škole udržal od svojho vzniku až dodnes. 
Na koncertných pódiách sa pravidelne prezentujú aj ďalšie súbory:  
ľudová hudba Spišanček, Komorný sláčikový orchester, skupina Rubikon, vokálna skupina Trend 
a Trend junior, ľudová vokálna skupina Pantlička, Akordeónový súbor, Flautový súbor, flautové 
kvarteto Syrinx, Gitarový súbor, tanečná skupina Hands, ľudový tanečný súbor Studzjenka, 
tanečný Klub LV a divadelný súbor Amos. Učitelia pôsobia v učiteľskom zbore Chorus cantoris 
a Tanečnom dychovom orchestri.  
Škola vychováva aj budúcich umelcov, ktorí pracujú v umeleckej sfére po celom svete. Desiatky 
našich absolventov – hudobníkov dnes koncertujú a hrajú v orchestroch.  Výtvarné oddelenie 
každoročne pripravuje veľký počet žiakov na vysoké a stredné školy s umeleckým zameraním. 
V posledných rokoch bolo prijatých na stredné umelecké školy niekoľko tanečníkov a hercov.  
 Pre malých divákov a poslucháčov dvakrát ročne pripravuje  rôzne výchovné koncerty 
a rozprávkové predstavenia. Aktívne tiež spolupracuje s mestskými inštitúciami. Počas školského 
roka žiaci vystúpia takmer na 50-tich  mimoškolských podujatiach.  



Škola je organizátorom krajskej klavírnej súťaže pre Prešovský a Košický kraj. Koná sa 
v dvojročných cykloch a pravidelne sa jej zúčastňuje  vysoký počet súťažiacich z celého 
Východného Slovenska. Každoročne organizuje  krajské kolo celoslovenskej súťaže v hudobnej 
náuke - Hnúšťanský akord.   
S pribúdajúcimi rokmi školy úmerne rastie záujem o štúdium vo všetkých jej odboroch, čo 
signalizuje, že svetlo poznania a krása umenia je pre mnohých ľudí stále životnou potrebou.  

 
 

 
     PhDr. Ján Volný, PhD. 
        primátor mesta  


