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PREDMET: CENA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2010 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
PhDr. Ján Volný, PhD.       
primátor mesta       Mestská rada v Spišskej Novej Vsi 
 
        1. schva ľuje  
         
Spracovala:        a) udelenie Ceny mesta Spišská Nová  
Ing. Andrea Jančíková     Ves za rok 2010 
vedúca kancelárie primátora     
        ................................................ 
 
        b) zmenu Štatútu Ceny Mesta  
        v článku 4 ods. 2 podľa predloženého 
        návrhu 

  
     
  

Podpisy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 

 

 Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe, 
zveľaďovaní a reprezentácii mesta, ako aj podnietiť aktivitu obyvateľov, 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 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 by mal laureát ocenenia obdržať umelecké dielo - bronzovú 
plastiku, 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,- €.  

 Vzhľadom na autorom požadované zvýšenie odmeny za zhoto venie bronzovej 
plastiky (z 265,55 € na 516 €) neodporú čame naďalej laureátovi ceny mesta poskytova ť 
uvedené umelecké dielo. V prípade schválenia tohto zámeru je potrebné zapracova ť túto 
zmenu do Štatútu ceny mesta - čl. 4 ods. 2 v nasledovnom znení: 

Pôvodné znenie: 

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,- €.  

Nové znenie:  

Laureát ceny mesta obdrží pamätnú listinu opatrenú odtlačkom mestskej pečate a podpisom 
primátora a finančnú odmenu vo výške 500,- €.  

Kancelárii primátora boli doru čené tieto písomne zdôvodnené návrhy na udelenie Cen y 
mesta za rok 2010: 

 
Ivan BÖTTCHER  (18. 8. 2010 oslávil 60. výročie narodenia)  
 

- tridsať rokov pracoval ako riaditeľ závodu Zberné suroviny Žilina 
- pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva počas dvoch volebných období 
- je ženatý, otec troch detí.  

 
Navrhovateľ: Alžbeta Vechová, Tr. 1. mája 19, Sp. Nová Ves 

 
Ing. Pavol KUBI ČÁR (5. 4. 2010 oslávil životné jubileum - 75 rokov) 
 
      -     absolvent novoveského gymnázia, Lesníckej fakulty Vysokej školy Brno; 



 
 

- bývalý zamestnanec Východoslovenských kameňolomov a štrkopieskov Spišská Nová Ves 
na rôznych pozíciách - od technika až po funkciu vedúceho útvaru investičnej výstavby 
(1959 – 1971); 

- od roku 1971 do roku 1993 pôsobil v rôznych funkciách (samostatný technický pracovník, 
vedúci útvaru rozvoja a stratégie) v národnom podniku Železorudné bane, závod Rudňany; 

- poslanec Federálneho zhromaždenia - Snemovne ľudu a člen Ústavno-právneho výboru 
(1992); 

- v r. 1994 - 2002 vykonával funkciu výkonného tajomníka Združenia miest a obcí Spiša, 
organizačne zabezpečoval mnohé akcie tohto združenia, napríklad Svetové stretnutie 
Spišiakov; 

- v r. 1994 - 2004 člen výboru Záujmového združenia obcí Slovenský raj; 
- v r. 1990 - 1992 člen redakčnej rady týždenníka Spišské hlasy; 
- v r. 2002 - 2004 pracoval pre VÚC Košice na útvare regionálneho rozvoja pre okres 

Spišská Nová Ves; 
- v r. 1990 – 2006 pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves a člen 

mestskej rady a komisie kontroly;  
- v r. 1996 - 2006 vykonával funkciu predsedu Mestského výboru č. 6 - staré mesto Juh; 
- je zakladateľom vodného lyžovania na Slovensku; 
- od roku 1975 je medzinárodným rozhodcom I. triedy; 
- aktívne sa zúčastňuje mnohých medzinárodných podujatí, rozhodoval na troch 

majstrovstvách sveta a dvanástich majstrovstvách Európy; 
- od roku 1995 až po súčasnosť je podpredsedom Kresťanského združenia ekológov; 
- v súčasnosti je členom Baníckeho spolku Spiš. 

Udelenie ocenenia je zdôvodnené výrazným podielom na rozvoji mesta Spišská Nová Ves 
a aktívnym pätnásťročným pôsobením vo funkcii poslanca mestského zastupiteľstva, člena 
mestskej rady a predsedu mestského výboru. 
 
Navrhovateľ: Mgr. Rastislav Javorský, Rázusova 42/5, 052 01  Sp. Nová Ves  
 
Ing. Ján KLINGA (18. 11. 1931)   
 

- absolvent Štátnej obchodnej akadémie v Poprade; 
- pôsobil ako kalkulant a rozpočtár podniku KOSINA v Spišskej Novej Vsi, neskôr ako hlavný 

hospodár podniku; 
- poverený bol zastupovaním riaditeľa závodu Tatraľan; 
- od r. 1952 využíval skúsenosti z riadenia pri zakladaní a rozvoji Východoslovenského 

rudného prieskumu, n. p., Spišská Nová Ves, Geologického prieskumu, n. p., Turčianske 
Teplice, ktorý vznikol po zlúčení 7 prieskumných organizácií na Slovensku; 

- po presťahovaní sídla Geologického podniku z Turčianskych Teplíc do Žiliny budoval závod 
v Turčianskej Teplici, neskôr so sídlom v Spišskej Novej Vsi; 

- zaslúžil sa o odborný rozvoj podniku na úseku rôznych činností, najmä však v oblasti 
organizácie, techniky riadenia a komplexnej socialistickej racionalizácie; 

- je držiteľom mnohých ďakovných listov, čestných uznaní, diplomov, podnikových baníckych 
vyznamenaní za 15, 20, 25, 30 a 35-ročnú prácu v podniku; 

- dva krát bol ocenený ako vzorný pracovník podniku a vzorný pracovník Ministerstva 
horníctvi v Prahe i ako najlepší pracovník Slovenského geologického úradu; 

- prispel k získaniu najväčšieho štátneho vyznamenania udeleného prezidentom ČSFR za 
vynikajúcu prácu a Radu práce r. 1988; 

- popri zamestnaní si zvyšoval odbornú kvalifikáciu - ukončil 11-semestrálne štúdium na 
Vysokej škole v Bratislave, fakulta odvetvových ekonomík, smer priemysel; 

- absolvoval 4-semestrálny kurz racionalizácie riadiacich procesov, 4 semestre Ľudovej 
univerzity v Prahe, inštitút riadenia v Bratislave, postgraduálne štúdium na VŠT katedre 
kybernetiky v Košiciach k programovaniu číslicových počítačov a ďalšie krátkodobé kurzy 
s rôznym zameraním; 

- po odchode do invalidného dôchodku sa zameral na pomoc malému a strednému 
podnikaniu v meste i v rámci SR (pri budovaní Uránového prieskumu, š. p., Sp. Nová Ves 
po odčlenení od ÚP Liberec); 



 
 

- pomáhal pri vypracovaní a realizácii projektov Inštitútu personálneho rozvoja v Senci 
a A/OMEGA agentúry personálneho riadenia v Malackách. 

 
Navrhovateľ: neuvedený  
 
 
Ing. Vladimír MUCHA  
 

- občan mesta, ktorý sa aktívne spolupodieľa na propagácii mesta v oblasti cestovného 
ruchu, turistiky, ochrany prírody a krajiny; 

- je jedným z autorov turistických sprievodcov v Slovenskom raji, turistických máp Slovenský 
raj, cyklomáp v okrese Spišská Nová Ves a pod Spišským hradom, textov známych kníh 
Ladislava Jirouška; 

- je úspešným spracovateľom projektov pre Ekopolis (park na Gorazdovej ulici), Orange; 
- podieľal sa na získaní financií z Eurofondov na cezhraničnú spoluprácu slovenskej horskej 

služby s horskou službou z Poľska, atď.; 
- je dobrovoľný darca krvi a držiteľ všetkých Jánskeho plakiet - 5. októbra 2010 daroval krv 

100-krát. 
 
Navrhovateľ: Ing. Katarína Muchová, Gorazdova 29/9, 052 01  Sp. Nová Ves 
 
 
Mária PIŽEMOVÁ  
 

- dlhoročná vedúca (viac ako 15 rokov) Klubu dôchodcov Lipa pri MsÚ v Spišskej Novej Vsi 
so sídlom na Fabiniho ulici č. 7; 

- dlhoročne prispievala k zveľaďovaniu klubu a zvyšovaniu úrovne starostlivosti o seniorov 
v klube aj v meste; 

- spolupodieľa sa na organizovaní mnohých podujatí (spoločné posedenia pri rôznych 
príležitostiach, zájazdy za poznaním, kultúrou a oddychom). 

 
Navrhovateľ: Júlia Maniaková, Kmeťova 1, 052 01  Spišská Nová Ves 
 
 
PhDr. Peter KARPINSKÝ, PhD.  (3. 11. 1971) 
 

- absolvent gymnázia v Spišskej Novej Vsi a Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Prešove; 

- od roku 1995 pôsobí ak vysokoškolský pedagóg (dejiny spisovnej slovenčiny, vývin 
slovenského jazyka, dialektológia, rétorika a všeobecná slovenčina pre prekladateľov), 
v súčasnosti je vedúci Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity; 

- mesto Spišská Nová Ves na Slovensku a v zahraničí reprezentuje predovšetkým svojou 
literárnou tvorbou a aktivitami, ktoré sú s ňou spojené; 

- po úspechoch na viacerých literárnych súťažiach (napr. Literárny Zvolen, Jašíkove Kysuce, 
Slovenska poviedka ´97, Rubato ´98, Poviedka 2003, Moravský festival poézie) debutoval 
zbierkou poviedok Oznamujeme všetkým majite ľom hrobov  (vydavateľstvo SSS, 
Bratislava 1998), ktorá bola ocenená cenou Ivana Krasku; 

- pre deti vydal knihu rozprávok Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali  (Mladé letá, Bratislava 
2001), ktorá bola ocenená ako najkrajšia kniha roka a Rozprávky z Múzea záhad a 
tajomstiev  (Mladé letá, Bratislava 2007); 

- v roku 2010 mu bola vydaná kniha poviedok Nanebovzatie  (Pectus, Košice 2009); 
- je autorom cyklu rozhlasových večerníčkov Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev 

(2004), cyklu Celestín  (2009) a rozhlasových rozprávkových hier Koruna času a modrá 
koza (2002) a Med z ľadových kvetov (2005); 

- pre Slovenskú televíziu napísal scenár k dokumentárnemu filmu Encyklopédia 
slovenských miest – Spišský Štvrtok  (2010); 



 
 

- okrem písania umeleckej literatúry a odborných prác sa ako lektor a porotca v súťažiach 
venuje začínajúcim autorom (napr. celoslov. súťaže Literárny Kežmarok, Akademický 
Prešov, Gorazdov Prešov, Poetická Ľubovňa, Dúha, Ihnatove Hanušovce, Bakalárske brká, 
Košice J. Štiavnického, Medziriadky a medzinár. súťaž Sen o Karpatach - Poľsko) 

- píše recenzie - predovšetkým z oblasti literatúry pre deti, z teoretického hľadiska sa venuje 
i komiksu; 

- v roku 2009 bol členom grantovej komisie pri MK SR pre detskú literatúru; 
- od roku 1994 je členom Spišského literárneho klubu, v rámci ktorého výraznou mierou 

prispieva k odbornému i umeleckému rastu kolegov; 
- v oblasti ďalšej kultúry prezentoval mesto ako autor scenárov krátkych hier z histórie, ktoré 

po režijnom naštudovaní uviedol najmä v rámci podpory cestovného ruchu na verejných 
priestranstvách viacerých miestach: 
Hrad Stará Ľubovňa 
- Móric Beňovský - kráľ kráľov (2006) 
- Diablova skala (2007) 
- Zamurovaná nevesta (2008) 
- Princezná pre draka (2010) 
Michalovce 
- Sacramento Matrimonii (2008) 
- Cholera (2009), 
- Maleus Maleficarum (2009) 
- Baroková svadba rodiny Sztárayovco (2009) 
- Prízrak Michalovského kaštieľ(2009) 
- Záhada zmiznutej sochy (2009), inscenácia bábkovej hry 
- Michalovskí Rómeo a Júlia (2010) 
Spišská Kapitula 
- Plášť svätého Martina (2010) 
Spišská Nová Ves   
- Dorota  alebo upálenie bosorky (2007) 
- Keď tá jasná hviezda... (2007) 
- Iustitia est caeca (2010)  

 
V marci 2010 sa zúčastnil na Medzinárodnom knižnom veľtrhu pre deti a mládež v Bologni. Na 
tomto poprednom medzinárodnom kultúrnom fóre a prestížnom podujatí s celosvetovým záberom 
a celosvetovou informačnou a mediálnou odozvou ako jeden z piatich autorov prezentoval svoju 
tvorbu ako súčasť vo svete uznávanej slovenskej knižnej tvorby pre deti. Prispel k nebývalému, 
široko medializovanému úspechu slovenskej literatúry na tomto veľtrhu, ktorého sa Slovensko 
zúčastnilo ako čestný hosť. 
 
Navrhovateľ: Ján Petrík, Hutnícka 3/5, Spišská Nová Ves 
 
 
Ing. Vojtech KRÁL  (18. 10. 1944) 
 
  Vzdelanie: 
- SVŠ v Sp. N. Vsi 1960 - 1963 
- Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava, ukončená v r. 1968 
- Fakulta ekonomiky riadenia výrobných odvetví VŠE Bratislava PGŠ 1988-89 
 
 Pracovné aktivity: 
- konštruktér, technológ, Bansko-montážny závod, ŽB Sp. N. Ves, š. p., 1969 - 1974 
- hlavný inžinier, Bansko-montážny závod, ŽB Sp. N. Ves, š. p., 1974 - 1979 
- riaditeľ závodu, Bansko-montážny závod, ŽB Sp. N. Ves, š. p., 1979 - 1990 
- podnikový riaditeľ ŽB Sp. N. Ves, š. p., po transformácii Želba, š. p., 1990 - 1997 
- generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Želba, a. s., Sp. N. Ves, 1997 - 2002                
- podpedseda predstavenstva Národného úradu práce  1996 - 2002 
- člen výboru svetového baníckeho kongresu 1998 - 2002 



 
 
- člen vedeckej rady fakulty BERG TU Košice 1992 - 2002 
 
Mimo profesionálnu prax sa venoval športovej a funkcionárskej činnosti v TJ Lokomotíva Bane 
Spišská Nová Ves, neskôr vo Futbalovom klube: 
 
Hráčska kariéra: 
1958 – 1963  Basketbalový oddiel Lokomotíva Spišská Nová Ves 
1964 – 1967  Basketbalový oddiel Slovan Bratislava, neskôr Inter BA 
1968 – 1977  Basketbalový oddiel Lokomotíva bane Sp. N. Ves – A družstvo mužov 
 
Trénerská kariéra: 
1973 – 1976  Basketbalový oddiel Lokomotíva bane Sp. N. Ves – A družstvo mužov 
1977 – 1984  Basketbalový oddiel Lokomotíva bane Sp. N. Ves – A družstvo mužov 
1987 – 1988  Basketbalový oddiel Lokomotíva bane Sp. N. Ves – A družstvo mužov 
 
Funkcionárska kariéra: 
1980 – 1984  Basketbalový oddiel Lokomotíva bane Spišská Nová Ves – člen výboru 
1983 – 1992  Telovýchovná jednota Lokomotíva bane Spišská Nová Ves – predseda  
1996 – 2000  Futbalový klub Lokomotíva bane Spišská Nová Ves – predseda 
2001 – 2008  Basketbalový klub Lokomotíva bane Sp. N. Ves – člen výboru 
2001 – doposiaľ Olympijský klub Spiš – podpredseda  
 
V súčasnosti Ing. Vojtech Král pracuje v súkromnej spoločnosti ako riaditeľ. Okrem týchto aktivít sa 
neustále zapája do športovej činnosti ako športový fanúšik pre súčasné kluby v basketbale 
i futbale. 
 
Navrhovateľ: Ing. Jozef Gonda, predseda BK AC LB SNV, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová 
Ves. 
 
 
Ján LESNICKÝ  (27. 4. 1951) 

- jeden z najúspešnejších chovateľov poštových holubov na Spiši  
- 15-násobný majster Oblastného združenia  
- 15-násobný majster základnej organizácie 
- majster Východoslovenského regiónu  
- vicemajster Slovenska (2010) v silnej konkurencii 3 500 chovateľov 
- charizmatická osobnosť 
- jeho pričinením tunajšia základná organizácia dosahuje výborné výsledky 
- jeho holub reprezentoval Slovensko na Svetovej olympiáde poštových holubov 
- v apríli 2011 sa dožíva 60. rokov 
- pracuje ako vodič valca pri výstavbe diaľnice, je ženatý, otec dvoch detí.  

Menovaný je navrhnutý na ocenenie za mimoriadne športové zásluhy a rozvoj chovateľstva na 
Spiši. 

 
Navrhovateľ: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov v Spišskej 
Novej Vsi 
 
 Mestská rada v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnu tí dňa 3. 2. 2011 odporu čila 
prideli ť Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 Ing. Vojte chovi Krá ľovi.  
 
 
 
 
 
       Ing. Andrea Jančíková 
                                                                  vedúca kancelárie primátora 


