
 
 

 
 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  
22. 2. 2012 
 

 Spišská Nová Ves, 15. 2. 2012 
 
 

PREDMET: CENA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2011 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie: 
PhDr. Ján Volný, PhD.       
primátor mesta       Mestské zastupiteľstvo  
        v Spišskej Novej Vsi 
 
        1. schvaľuje  

         
Spracovala:       a) udelenie Ceny mesta Spišská Nová  
Ing. Andrea Jančíková      Ves za rok 2011 
vedúca kancelárie primátora     
        ................................................ 
 
        b) ukladá odovzdať ocenenie  
        laureátovi 

  

Podpisy: 
        Z: Ing. Andrea Jančíková 
        T: 31. 3. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 
 

 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 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 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,- €.  

Kancelárii primátora bolo doručených trinásť písomne zdôvodnených návrhov na udelenie Ceny 
mesta za rok 2011: 

Doc. PhDr. Ivan Chalupecký 
Narodil sa 16. marca 1932 v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1956 pracoval v Štátnom archíve v Levoči, 
v ktorom prešiel všetkými odbornými funkciami a dlhý čas bol jeho riaditeľom. Od roku 1965 
vykonával funkciu tajomníka Krúžku historikov Spiša, v roku 1992 sa stal predsedom obnoveného 
Spišského dejepisného spolku. Počas posledných dvoch desaťročí pôsobil istú dobu na fakultách 
v Spišskom Podhradí, Ružomberku a Košiciach, čím sa významne podieľal na výchove a formovaní 
bohoslovcov a vysokoškolských študentov. 
Ivan Chalupecký je najuznávanejším znalcom dejín Spiša, o čom svedčí jeho nesmierne bohatá 
vedecká, prednášková a publikačná činnosť. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam kultúrneho, 
náboženského a spoločenského života Slovenska. Má mimoriadne zásluhy na prezentácii kultúrneho 
dedičstva Spiša i Slovenska na medzinárodnom poli. Stal sa členom vedeckých ústavov, rád a komisií 
v Taliansku, Nemecku a Francúzku. Autorsky sa podieľal na vydaní desiatok monografií spišských 
miest a obcí. Najnovšie vedecké aktivity Ivana Chalupeckého sa sústreďujú na prípravu vydania 
monografie jeho rodného mesta – Spišskej Novej Vsi. 
Návrh zaslal: Mgr. Miroslav Števík v mene výboru Spišského dejepisného spolku 
 
 

Miloš Ogurčák 
Mladý človek, ktorý sa venuje práci s mládežou od predškolského veku až po stredoškolákov, je 
propagátorom a hlavnou hnacou silou skateboardingu v Spišskej Novej Vsi. Narodil sa 20. 2. 1986, 
bytom Levočská 33, Harichovce. Podarilo sa mu zapojiť do výstavby a rekonštrukcie skateparku 
všetkých a malých a mladých chlapcov, ktorí dobrovoľne pracovali pre dobrú vec s lopatami, fúrikmi 
a podobne. 



 
 
Miloš Ogurčák je už 3 roky hlavným organizátorom Slovenského skateboardového pohára v Spišskej 
Novej Vsi s účasťou špičkových českých a slovenských pretekárov a s bohatou účasťou divákov, čím 
propaguje mesto na Slovensku aj v Čechách. Je kamarátom všetkých chlapcov, ktorí sa venujú 
aktívne skateboardingu ako mestskému športu. 
Návrh zaslala: Ing. Hana Čekovská 
K návrhu sa pripájajú: Nikolas Kačír, Frederik Lupták, Peter Kočiš, Matúš Tropko, František Vako, 
Martin Valko, Denis Hnatkovič, Tomáš Bosák, Marek Kein, Boris Barabáš, Lukáš Hambor, Peter 
Kukura, Adam Majerčík, Blažej Lesnák, Jozef Kalafut, Dominik Gavroň, Hugo Katrenič, Tomáš 
Čekovský, Filip Frankovič, Igor Hanečák, Filip Malík, Roland Oros, Lukáš Plako, Dávid Žima, Peter 
Bandura, Daniel Turcer, Richard Matvej. 
 
 

Dipl. tech. Zoltán Oelschläger 
Pôsobil ako mestský poslanec 26 rokov. Roky pracoval v rôznych komisiách, bol organizátorom 
výstavy kvetov počas výstavných trhov, „Dni techniky“ s medzinárodnou účasťou a s veľkým 
pozitívnym ohlasom. Na základe jeho podnetu bolo podpísané partnerstvo medzi mestom Spišská 
Nová Ves a mestom Alsfeld v Nemecku. S jednou nemeckou firmou z tohto mesta spolupracoval 
v hospodárskej oblasti viac ako 10 rokov. Na základe jeho podnetu majiteľ Overalu p. Keller 
preinvestoval v Spišskej Novej Vsi 150 mil. korún. 
Ako výrobný námestník zabezpečoval prácu viac ako 1 200 zamestnancom na rôznych prevádzkach 
komunálnych služieb. Ako riaditeľ Štátneho bytového podniku vypracoval projekt transformácie 
štátneho bytového podniku na nové privátne subjekty. Je maximálne čestný, dobrý, srdečný 
a múdry človek. 
Návrh zaslala: Ing. Monika Worobelová r. Oelschlägerová 
 

Iveta Liptáková 
Reprezentuje naše mesto v oblasti divadelnej a dramatickej tvorby, či už ako členka divadelného 
súboru Hviezdoslav, kde pôsobí ako režisérka a súbor pod jej taktovkou získal množstvo ocenení, ale 
aj ako vedúca predstaviteľka Divadelného štúdia pri Dome matice Slovenskej, ktoré taktiež 
v uplynulých rokoch získalo množstvo ocenení na krajských aj celoslovenských detských divadelných 
prehliadkach. So svojím Bábkovým divadlom spod spišského hradu robí nášmu mestu dobré meno 
po celom Slovensku. Spolupracuje s postihnutými ľuďmi z Nášho domu. Je človekom, ktorý aj 
napriek osobným problémom nikdy neodmietne pomôcť druhým ľuďom, človekom s dobrým 
a veľkým srdcom. 
Návrh zaslala: Martina Ogurčáková  
 

PaedDr. František Pukluš 
Narodil sa 28. 1. 1932 v Chrasti nad Hornádom, oslávil teda 80 rokov. Bývalý riaditeľ základnej školy, 
neskôr predseda Mestského národného výboru v Spišskej Novej Vsi.  
Pôsobil v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1962 – 1976 ako riaditeľ základnej školy a v rokoch 1976 – 
1989 ako predseda Mestského národného výboru v Spišskej Novej Vsi. V základnej škole na 
Hviezdoslavovej ulici zabezpečil rekonštrukciu a prístavbu školy. V súčasnosti sa v tejto budove 
nachádza Stredná priemyselná škola strojnícka. 
Dohliadal aj na výstavbu základnej školy na Lipovej ulici, kde neskôr pracoval ako riaditeľ. 
V spolupráci s rodičmi zabezpečil svojpomocnú výstavbu futbalového a volejbalového ihriska, 
bežeckej dráhy a celkovú úpravu okolia školy. Za aktivitu a veľmi dobré výchovno-vzdelávacie 
výsledky Ministerstvo školstva SR udelilo škole čestný názov ZDŠ Slovenského národného povstania. 
Vo voľbách v roku 1976 bol zvolený za predsedu mestského národného výboru. V tejto funkcii 



 
 
pôsobil tri volebné obdobia. Zameral sa na skvalitnenie práce jednotlivých odborov MsNV, 
aktivizoval občianske výbory a rozvíjal spoluprácu so závodmi a podnikmi v meste. Aj vďaka tejto 
spolupráci bola úspešne zvládnutá rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete, úprava parku na 
Radničnom námestí, úprava komunikácií a v rámci akcie „Z“ bolo postavených viacero objektov 
technickej a občianskej vybavenosti. Realizovala sa výstavba a zastrešenie Zimného štadióna,  
Domova dôchodcov, kúpaliska, viacerých materských škôl. Mimoriadnu pozornosť venoval výstavbe 
závodu TOS (Embraco) a výstavbe polikliniky. Počas jeho pôsobenia vo funkcii sa realizovala 
výstavba sídlisk Tarča II, Východ, Západ.  
Návrh zaslal: JUDr. Matej Vojtáš 
 

Mgr. Jolana Prochotská 
Narodená 24. 6. 1945 v Dolnom Kubíne. Je členkou Červeného kríža je už 50 rokov. Za to obdobie 
prešla všetkými funkciami a bola aj 5 rokov členkou Ústrednej rady SČK a súčasne predsedníčkou 
Územnej rady Spiš. Na ZŠ Komenského ulica 2 v Spišskej Novej Vsi bola aj predsedníčkou. 
Pripravovala a viedla mladých zdravotníkov na súťažiach. Na škole propagovala akcie charitatívno-
celospoločenské: Zdravá škola, Deň narcisov, Biela pastelka, Sloboda zvierat, Unicef... Založila 
učebňu Lego Dacta a získala pre túto prácu aj certifikát. So svojimi žiakmi, vo večerných hodinách, 
vo svojom voľnom čase navštevovala koncertné i divadelné vystúpenia umelcov Slovenska. Vo svojej 
aktívnej práci bola vzorom pre svojich žiakov i kolegov. 
V dobrovoľníckej práci pokračovala v Matici slovenskej, jej členkou je 15 rokov, pôsobila ako 
predsedníčka miestneho odboru, jedno volebné obdobie aj ako členka pedagogického odboru 
v Martine a členka krajskej rady v Košiciach. Veľkú pozornosť venuje propagácii a poznávaniu 
histórie mesta i jej osobností. Svojou osobnosťou získava pre spoluprácu aj kultúrne zariadenia 
mesta a VÚC. Založila Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi. Podnecovala 
záujem žiakov pri súťažiach „Naše mesto“ o jeho históriu i súčasnosť a rozvíjala ich záujem o ich 
rodné mesto a jeho okolie. 
Po odchode do dôchodku pracuje vo výbore Jednoty dôchodcov na Slovensku (8 rokov) v meste aj 
okrese ako podpredsedníčka. Venuje sa vzdelávaniu, kultúrno-spoločenskému životu seniorov, 
propagácii aktivít organizovaných JDS. Založila Klub dôchodcov Komenský. 
Návrh zaslala: Mgr. Jana Bobková 

 
Ing. Martin Radvanec, CSc. 
Petrológ Štátneho ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi, trvale bytom Sp. Nová Ves. Z množstva 
publikovaných vedeckých prác počas svojej praxe sa preslávil vo svete najmä objavom, ktorým 
stanovil teplotu v okamihu výbuchu atómovej bomby v Hirošime, čím sa zaradil medzi 
najvýznamnejších vedcov sveta. Je zároveň uznávaným profesorom Kiótskej univerzity v Japonsku. 
V prílohe denníka Plus jeden deň bol zaradený medzi osobnosti, ktoré hýbu Slovenskom. Ide 
o mimoriadne nadaného človeka, ktorý svojou prácou a úspechmi preslávil aj naše mesto 
Návrh zaslala: Paulína Hricová a anonymný pisateľ.  
 

MUDr. Marián Kaffka 
Narodený 27. 11. 1941 v Kalništi.  
Po absolvovaní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pôsobil na stomatologickom oddelení Spišská 
Nová Ves, neskôr v stomatologickej ambulancii Závodného zdravotníckeho strediska ŽB Rudňany, 
OÚNZ Lučenec, MÚNZ Košice, neskôr v súkromnej praxi, ako odborný zubný lekár. Už ako 
stredoškolák bol aktívnym dopisovateľom okresných novín Spišské hlasy. Počas vysokoškolského 



 
 
štúdia sa zaujímal o kultúru, šport a spoločenské dianie v meste Spišská  Nová Ves. Po návrate zo 
základnej vojenskej služby roku 1965 začínal spolupracovať s bývalým riaditeľom Mestskej osvetovej 
besedy (neskôr premenovanej na Kultúrne a spoločenské stredisko), neskôr bol menovaný 
predsedom Klubu priateľov umenia mesta Spišská Nová Ves. Jeho úspešná spolupráca spočívala 
v organizačnom zabezpečení akcií na vzdelávacích súťažiach pre mládež „Kto skôr – kto lepšie.“ 
Pomáhal aj pri premietaní celovečerných filmov v Slovenskom raji.  
V rámci koncertného života sa organizačne podieľal na podujatiach: ŠF Ostrava, Slovenské kvarteto, 
Ivan Sokol - organ, Večer poézie E. Kristínovej, operný recitál Keneth Roudeth z Trininadu, program 
PUĽS, SĽUK, Tradicional klub z Bratislavy, Orchester Velčovského, Olympic, Kučerova inštrumentálna 
skupina, orchester Mirka Foreta.  
V roku 1967 sa MsOB presťahovala do priestorov na Levočskej ulici a jeho spolupráca bola čoraz 
užšia. Organizačne sa podieľal na tvorbe Živých novín, večerov otázok a odpovedí, tribúny aktualít a 
mnohých ďalších akcií bez nároku na mzdu. Zabezpečoval koncerty Spišskej hudobnej jari, koncert 
sólistov Drážďanskej opery, orgánový koncert G. Boveta, koncert Symfonického orchestra 
bratislavského rozhlasu, nezabudnuteľný koncert Kláry Havlíkovej, zo zábavnej hudby koncert Evy 
Pilarovej.  
Podieľal sa i na súťaži pre mládež tzv. „Kultúrno-spoločenská liga mládeže stredných škôl“.  
V roku 1967 prešiel pracovať do Závodného zdravotného strediska ŽB Rudňany, no i napriek tomu  
spolupráca trvala naďalej, pretrvávala až do jeho odchodu do Lučenca. V roku 1973 ho kultúrna 
komisia MsNV Spišská Nová Ves ocenila čestným uznaním za rozvoj koncertného života v meste. 
Aj po odchode do Lučenca sa spolupráca prejavila organizovaním turistických výstupov na Kriváň 
mládežníkov z Lučenca a mládežníkov Sp. Novej Vsi venovaných pamiatke hrdinu SNP MUDr. 
Zoltána Brűlla. Po príchode do Košíc sa začal venovať histórii spoločenského života v meste, 
osobnostiam spišskonovoveského športu už ako podporujúci člen Spišského dejepisného spolku. 
Jeho posledné aktivity sa viažu na históriu spišského baníctva a jeho školstva. V roku 2001 mu mesto 
Spišská Nová Ves udelilo Pamätný list pri príležitosti Svetového stretnutia Spišiakov. 
K jeho publikačnej činnosti patria:  
Učiteľ troch slovenských generácií, Jozef Kaffka, odborný učiteľ (1907 – 2007) – 100. výročie 
narodenia; Sedem vyznaní futbalového kapitána; Anton Švajlen, česko-slovenská futbalová legenda, 
strieborný medailista z Hier olympiády v Tókiu (2007);  Osobnosti spišskonovoveského športu 
(2008); „Memoáre“ – textová fotogaléria venovaná 60. výročiu vzniku Strednej priemyselnej školy 
v Sp. Novej Vsi, roky 1950 – 2010. 
V súčasnosti žije na dôchodku v Košiciach, kde je v Olympijskom klube Košice kronikárom. Súčasne 
aktívne spolupracuje s inštitúciami mesta Spišská Nová Ves v oblasti histórie. 
Ocenenie je navrhnuté za viacročnú príkladnú stomatologickú starostlivosť, za celoživotné zásluhy 
o rozvoj kultúrneho, spoločenského i športového života a pri príležitosti uplynulého 70. životného 
jubilea. 
Návrh zaslal: Ján Petrík  

 

Ing. Pavol Marton 
Narodený 31. 7. 1931, v zdraví dovŕšil okrúhle narodeniny, 80 rokov. Narodil sa v Nižnej Šuňave. Po 
ukončení štúdia nastúpil pracovať na Pozemné stavby Poprad – pracovisko Spišská Nová Ves. Od 
roku 1962 sa stal vedúcim odboru výstavby a územného plánovania vtedajšieho ONV v Spišskej 
Novej Vsi. Od roku 1980 bol podpredsedom ONV. S jeho menom je spojená výstavba a rozvoj mesta 
Spišská Nová Ves. Výstavba závodov na území mesta, ale hlavne bytová výstavba, ktorá zabezpečila 
bývanie pre tisícky mladých rodín. 
S jeho menom je spojená aj mimopracovná činnosť, bol, ale ešte aj je, dušou a vedúcim mužského 
speváckeho zboru, ktorý počas uplynulých 30 rokov rozdával radosť na rozličných spoločenských  



 
 
podujatiach.  
Návrh zaslal: MUDr. Ján Mokriš 

 
Ing. Vladimír Klaučo 
Narodený 5. 11. 1936 v Smižanoch, oslávil 75 rokov, súčasný predseda Baníckeho spolku Spiš.  

Počas celého svojho profesionálneho života pôsobil v baníctve. Pôsobil ako banský smenový technik, 
vedúci banského úseku, vedúci výroby závodu, hlavný inžinier a riaditeľ závodu. Dvakrát sa zúčastnil 
expertíznej činnosti na Kube, kde pracoval vo funkcii projektanta banských diel a poradca 
v organizovaní investičných prác na banskej projekcii pri Ministerstve baníctva a geológie v Havane, 
ako i na banskom podniku s ťažbou medi pri Santiagu de Cuba ako projektant a poradca pre otvárku 
hlbinnej bane. Za svoju prácu bol vyznamenaný mnohými vyznamenaniami. Je zakladateľom 
Baníckeho cechu v Rudňanoch, Baníckeho spolku Spiš, významnou mierou prispel k založeniu 
Baníckeho spolku Bratstvo v Smolníku. Svojou dlhodobou aktívnou činnosťou v oblasti zachovania 
baníckych tradícií, nadväzujúcou na predchádzajúce dlhodobé pôsobenie v riadiacich funkciách 
v Železorudných baniach, š. p., Spišská Nová Ves, významne prispel k zachovaniu historického 
povedomia baníckej histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišská 
Nová Ves. Významným spôsobom sa podieľal na organizácii 3. stretnutia baníckych miest a obcí 
Slovenska v Spišskej Novej Vsi v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 
a i nadnárodnom meradle. Jeho zásluhou sa každoročne uskutočňujú Barborské slávnosti so 
slávnostným šachtágom a súťažou v zborových spevoch, ktoré sa zaradili medzi významné kultúrne 
udalosti mesta. Organizačným schopnostiam Ing. Klauča vďačíme aj za vznik baníckeho spevokolu 
a zapojenie mesta do celoslovenského projektu Slovenská banská cesta. 

Návrh zaslal: Ing. Marián Jančura, CSc. 

 

Anton Vaľo 
Narodený 4. 8. 1941, bytom Spišská Nová Ves.  
Doterajšie pôsobenie: 
1959 – 1960  stolár, Nová domov, n. p. 
1960 – 1961  Krajové divadlo v Sp. Novej Vsi 
1961 – 1970  SOU nábytkárske – vychovávateľ, majster odborného výcviku 
1970 – 1990 podpredseda mestského národného výboru 
1990 – 2005 riaditeľ Domova dôchodcov Sp. Nová Ves 
2005  dôchodca 
 
Počas pôsobenia na SOU nábytkárskom v Spišskej Novej Vsi sa aktívne zapájal do činnosti 
v mimoškolskej výchove, kde viedol krúžky, ako modelársky, strelecký a volejbalový. Najlepšie 
výsledky dosiahol v leteckom modelárstve. Umiestnenie klubu bolo hodnotené v rámci 
Východoslovenského kraja ako jedno z najlepších. V tomto klube začínali a pôsobili aktívne aj 
reprezentanti ČSSR (Jozef Sobinovský, Jozef Vavrek a iní).  
Anton Vaľo bol vyhodnotený v rebríčku najlepších modelárov ČSSR ako tretí v poradí. Následne bol 
nominovaný v roku 1963 do širšieho kádra reprezentácie na Majstrovstvá sveta v Rakúsku.  
Popri svojej plodnej pracovnej aktivite sa venoval aj záľube – poľovníctvu. Je členom Slovenského 
poľovníckeho zväzu od roku 1961. Počas svojej činnosti pre zväz prešiel rôznymi funkciami, za ktoré 
mu boli udelené ocenenia aj najvyššie, „Zlatý kamzík“ a cenu „Svätého Huberta“ za významné 
a mimoriadne zásluhy o rozvoj poľovníctva. 
Počas pôsobenia na Mestskom národnom výbore v Sp. Novej Vsi spravoval úseky miestneho 
hospodárstva, obchodu, služieb a dopravy (19 rokov), úseky školstva, kultúry, zdravotníctva 



 
 
a sociálnych vecí (16 rokov). Pod jeho vedením sa vybudoval areál Technických služieb (dnes sídlo B-
Nova) a komunálne služby. Bola vypracovaná koncepcia rozvoja obchodnej siete v meste SNV.  
Podieľal sa na vybudovaní Domova dôchodcov (DD) v Spišskej Novej Vsi, kde neskôr pôsobil ako 
jeho riaditeľ od roku 1990. V tejto funkcii pôsobil až do odchodu do dôchodku. Počas pôsobenia sa 
vybudoval hospodársky objekt, dielne a administratívna budova. Oplotil sa areál a skrášlilo sa okolie 
výsadbou zelene a altánku pre obyvateľov DD. Začala sa realizácia nadstavby pre rozšírenie počtu 
obyvateľov DD. Bolo prevedené zastrešenie a začalo sa s výstavbou vnútorných priestorov objektu.  
Návrh zaslal: Jozef Sobinovský 
 

Rotary klub Spišská Nová Ves 
Oslavuje 15. výročie založenia, vznikol v roku 1996 na podnet rotariánov z partnerského mesta 
Youngstown v Spojených štátoch amerických.  
Rotary club je celosvetovou organizáciou vedúcich osobností z podnikateľských a odborných kruhov, 
ktoré poskytujú humanitárne služby a pomoc svojim spoluobčanom, presadzujú vo všetkých 
oblastiach vysoké etické zásady a napomáhajú vytvárať vzájomnú dôveru a mier na celom svete. 
Ústredné heslo je „Služba bez ohľadu na seba.“  
Členovia klubu sa venujú dobročinným projektom, medzi ktorými boli dodávka prvého počítačového 
tomografu pre nemocnicu v SNV, infúznych púmp pre nemocnicu v Levoči, mamografiu pre 
nemocnicu vo Zvolene. Po živelných nešťastiach sa podieľali na finančných zbierkach pre 
postihnutých povodňami. Naposledy to bola iniciatíva opravy Zelenej lávky nad riekou Hornád pri 
Smižianskej Maši. 
Najvýznamnejšou dlhoročnou činnosťou sú ročné študijné výmeny mládeže. Cieľom výmen je 
poznávanie kultúry a spôsobu života v iných krajinách a prezentovanie našej kultúry a spôsobu 
života zahraničným študentom. Stredoškolskí študenti zo Sp. Novej Vsi majú možnosť jeden školský 
rok študovať na niektorej zo stredných škôl v zámorí. Doteraz 62 dievčat a chlapcov študovalo na 
stredných školách v Spojených štátoch amerických, Mexiku, Brazílii, Austrálii a Kolumbii. Recipročne 
počas jedného roka naše stredné školy navštevovalo 51 stredoškolákov z Kanady, USA, Mexika, 
Brazília, Austrálie a Taiwanu.  
O vytvorenom priaznivom obraze o našom meste a Slovensku svedčí aj skutočnosť, že niektorí sa 
vracajú späť aj po ukončení štúdia. Mnohí so svojimi príbuznými a známymi. Tradičným je májové 
stretnutie výmenných zahraničných študentov študujúcich na Slovensku a v Česku, ktoré 
každoročne organizuje Rotary klub na Čingove.  
Klub prezentuje mesto Spišská Nová Ves aj pri ďalších svojich medzinárodných podujatiach, akými 
sú Víkend v Slovenskom raji, ktorého sa zúčastňujú členovia Rotary klubov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska, Poľska, Ukrajiny a ďalších krajín. 
Klub je navrhnutý na ocenenie pri príležitosti 15. výročia založenia a za propagáciu doma 
i v zahraničí, za prezentáciu slovenskej kultúry a spôsobu života a šírenie priateľstva a spolupráce 
medzi národmi. 
Návrh zaslal: Ing. Peter Ferenc 
 

Ing. Karol Hric 
Narodený 11. 5. 1936. Zaslúžilý člen Horskej služby Slovenský raj a obetavý pracovník v oblasti 
telesnej výchovy a športu. 
Po absolvovaní Fakulty strojného inžinierstva SVŠT Bratislava nastúpil do pracovného pomeru ako 
majster v ŽB, n. p., závod Rudňany.  Od roku 1963 pôsobil ako technický zástupca riaditeľa BMZ Sp. 
Nová Ves. Pôsobil tiež ako montážny dozor pri stavbe oceľových konštrukcií Športovej haly 
v Spišskej Novej Vsi. V roku 1974 bol menovaný do funkcie riaditeľa Oblastnej správy cestovného 



 
 
ruchu v Sp. Novej Vsi. V tejto funkcii zaviedol systém pravidelnej údržby technických zariadení na 
exponovaných prechodoch v Slovenskom raji a výstavbu Autokempingu Podlesok. Zabezpečoval 
prevádzku Zimného štadióna, Športovej haly a Kúpaliska v Spišskej Novej Vsi. 
Po zrušení OSCR v roku 1993 pracoval ako výkonný tajomník Záujmového združenia obcí - Slovenský 
raj až do odchodu do dôchodku 1. 1. 1997. Je jedným zo zakladajúcich členov TJ Tatran Spišská Nová 
Ves, podpredsedom horolezeckého oddielu. Dobrovoľným členom Horskej služby sa stal v roku 
1957. Zastával funkcie predsedu oblastného výboru, predsedu Slovenského výboru, Klubu seniorov 
Horskej služby, členom predsedníctva Slovenského výboru KS HS. Jeho činnosť v horskej služby bola 
ocenená udelením strieborného, zlatého a čestného odznaku HS ako aj vyznamenaním „Za zásluhy 
HS“. 
Intenzívne sa venoval a venuje publicistickej činnosti najmä vo sfére protiúrazovej prevencie na 
horách, sprievodcovskej literatúre a cestovnému ruchu najmä so zameraním na Slovenský raj a Spiš. 
Doposiaľ bol autorom, spoluautorom alebo vedúcim autorského kolektívu v 38-mich tituloch. 
Spracoval 28 brožúr a skladačiek a zverejnil 48 príspevkov v tlači a odbornej literatúre. 
Ako organizačný pracovník pôsobil pri všetkých turistických zrazoch na území Slovenského raja, na 
MS 1970 vo Vysokých Tatrách, Svetovej zimnej univerziáde, MS kat. B v hokeji.  
Bol pri zrode jednej z najstarších turistických akcií na Slovensku – Zimného prechodu tiesňavami 
Slovenského raja. Aktívne pôsobil pri organizácii lyžiarskych bežeckých pretekov v Slovenskom raji. 
Je viacnásobným účastníkom lyžiarskych pretekov Biela stopa SNP. 
Za činnosť v telesnej výchove mu boli udelené ocenenia „Za zásluhy o rozvoj československej 
telesnej výchovy I., II., III. stupňa. 
Pri príležitosti jeho 50-ročného životného jubilea mu bolo Ministerstvom obchodu a CR udelené 
štátne vyznamenanie „Vzorný pracovník cestovného ruchu“. 
Návrh zaslal: Klub seniorov Horskej služby Slovenský raj – Pavol Findura, Ján Petrík, Juraj Vyšný  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ŠTATÚT CENY MESTA 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

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, vydáva v 
zmysle § 4 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. tento Štatút o udeľovaní „Ceny mesta" Spišská Nová 
Ves. 

Článok 2 
Podmienky pre udelenie ceny mesta 

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

2. Cenu mesta možno udeliť: 

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

 
Článok 3 

Predkladanie návrhov 

1. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, občania 
mesta, spolky a iné verejné inštitúcie. 

2. Písomne zdôvodnené návrhy na udelenie ceny mesta je potrebné doručiť kancelárii primátora 
mesta, najneskôr do 30. 12. príslušného kalendárneho roka. 

Článok 4 
Udelenie ceny mesta 

1. Cenu mesta slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta. Udelenie ceny mesta sa zapisuje 
do Pamätnej knihy mesta a Kroniky mesta.  

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

3. Cena mesta sa udeľuje  1 x ročne.  

 



 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

a) Podané návrhy na udelenie ceny mesta vyhodnotí mestská rada. 

b) Vyhodnotený návrh na udelenie ceny mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

d) Evidenciu udelených cien mesta vedie kancelária primátora mesta. 
e) Štatút nadobúda účinnosť dňom 1. 12.  2008, kedy zároveň stráca platnosť štatút s účinnosťou od 
1. 1. 1996. 

 

V Spišskej Novej Vsi,  28. 10. 2008 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, primátor mesta 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


