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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

1. schvaľuje  

udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 ............................... 

2. ukladá                                                                                                                                                             

odovzdať ocenenie laureátovi 

Z: Ing. Andrea Jančíková 
T:  31. 3. 2013 

 

 



Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 
 
 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 päť písomne zdôvodnených návrhov na udelenie Ceny 
mesta za rok 2012: 

 
Dvakrát navrhnutý JOZEF SURGENT 
Narodil sa ........... v Spišských Vlachoch. Základnú školu vychodil v rodných Spišských Vlachoch. 
V rokoch 1957 – 1959 sa v Odbornom učilišti v Rožňave vyučil v profesii „vrtár“ pre Geologický 
prieskum, n. p., Spišská Nová Ves. V rokoch 1960 – 1964 študoval na Strednej priemyselnej 
škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi. Po maturite nastúpil do zamestnania 
v Železorudných baniach, n. p. Spišská Nová Ves, kde väčšinu svojho pracovného života pracoval 
vo funkcii banský technik. Tomuto podniku bol verný až do svojho odchodu do dôchodku v roku 
1998. Už počas štúdia na SPŠG–B pracoval ako pomocný značkár pod vedením prof. Arnolda 
Tótha. Po tomto pedagógovi prebral v roku 1970 funkciu predsedu Okresnej značkárskej 
komisie, regiónu skladajúceho sa z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Túto funkciu 
zastáva dodnes, t. j. 43 rokov. V roku 1959 založil  odbor turistiky pri TJ Tatran Spišské Vlachy, 
kde niekoľko rokov zastával post predsedu. V roku 1972 sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi. Tu 
spolupracoval pri zakladaní Odboru turistiky pri TJ Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves a istý čas 
pôsobil ako jeho predseda. 
 Ako predseda značkárskej komisie sa aktívne zaslúžil o vhodné rozšírenie siete 
značkovaných chodníkov v Slovenskom raji, Volovských vrchoch, Levočskom pohorí, Branisku 
a o ich zabezpečenie informačnými tabuľami, informačnými prvkami a doplnkami. Regionálna 
komisia pod jeho vedením spravuje 900 km značených turistických chodníkov (pešie, lyžiarske, 
konské a časť náučných chodníkov). Je spoluautorom turistického obsahu a recenzentom 
turistických máp Slovenský raj, Volovské vrchy – Krompachy, Volovské vrchy – Košice, Levočské 
vrchy a Šarišská vrchovina – Branisko. Je značkárom s najvyššou kvalifikáciou – inštruktor 
značenia, riadi 26-členný kolektív školených značkárov, je lektorom značkárskych kurzov. Okrem 
týchto funkcií je členom Regionálnej rady KST v Spišskej Novej Vsi, cvičiteľom turistiky 1. triedy. 
V roku 1973 sa zaslúžil o založenie druhého najstaršieho turistického prechodu - Prechodu 
Braniskom. Pôsobil v organizačných štáboch troch celoslovenských letných turistických zrazoch, 
jedného zimného a jedného medzinárodného zrazu. 



 V poslednom období sa už ako dôchodca podieľal na projektoch zameraných na 
rozšírenie, kvalitu a propagáciu siete turistických chodníkov. Jednalo sa najmä o projekty 
v pohorí Galmus a turistické sprístupnenie Vojenského pásma Levoča. 
 Svoje koníčky realizuje Jozef Surgent aj inak. Od odchodu do dôchodku sa aktívne stará 
a udržiava v chode jeden z novoveských klenotov – vežové hodiny a ich hodinový stroj. Klenot je 
umiestnený v 87 metrov vysokej veži, najvyššej na Slovensku, ktorá je súčasťou Rímsko-
katolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. 
 Za svoju aktívnu a záslužnú činnosť bol ocenený cenami:  
Majster turistiky r. 1986 
Držiteľ odznaku značkára 1. triedy 
Zlatý odznak značkár KST  
Čestný odznak ČSTV 
Verejné uznanie 3. a 2. stupňa ČSZTV 
Strieborná plaketa SZTK 
Strieborný a zlatý odznak Turista KST 
Držiteľ Lutónskeho plakety 
Návrh na ocenenie pri príležitosti 70. výročia narodenia za jeho obetavú prácu v oblasti 
turistiky, propagácie mesta, Slovenského raja, značkovania turistických trás a tvorbe turistických 
mám Slovenského raja a regiónu Spiša predložili:  
Ing. Vladimír Čech, riaditeľ spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Sp. Nová Ves 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD., poslanec MsZ Spišská Nová Ves 
MUDr. Eva Nováková, poslankyňa MsZ Spišská Nová Ves 
Ing. Pavol Bečarik, poslanec MsZ Spišská Nová Ves  
RSDr. Juraj Beňa, poslanec MsZ Spišská Nová Ves  
MUDr. Ján Mokriš, poslanec MsZ Spišská Nová Ves 
Peter Endel, podnikateľ, Spišská Nová Ves 
Ján Petrík, publicista, člen KS – HS Slovenský raj 
Peter Bulej, inštruktor značenia HZS Slovenský raj 
a 
Klub slovenských turistov, Regionálna rada KST – Sp. Nová Ves 
 
 

JÁN PETRÍK 
Človek, ktorému nie je ľahostajná minulosť, ale ani budúcnosť nášho regiónu. Prostredníctvom 
svojich niekoľkých kníh nám priblížil nielen históriu a osobnosti Slovenského raja, horolezectvo 
v Sp. Novej Vsi (pamätnica k 90. výročiu vzniku James v Spišskej Novej Vsi), 75 rokov ľadového 
hokeja v Spišskej Novej Vsi, Stretnúť človeka na horách (publikácia vydaná k 20. výročiu 
založenia Klubu seniorov horskej služby na Slovensku), ale aj obdobie roku 1939 – Spišská 
tragédia a Malá vojna, či už biografiu priekopníka letectva zo Spiša, Štefana Petróczyho, ďalej 
históriu Novoveskej Huty. Má pripravený bohatý materiál železníc na Spiši, zatiaľ nevydané. Nie 
je ľahké zozbierať potrebný materiál. Sú to hodiny strávené v archívoch, matrikách, 
komunikácia s patričnými ľuďmi, ako i vycestovanie za hranice. 
Navrhovaný sa riadi výrokom Matúša Pajdušáka: „... odhalím tunajší život a pochodím celú 

dedovizeň, aby nebola už neznáma a cudzia potomkom, aby nechodili po nej ako cudzinci, lež 

ako dedičia ...“ 

Návrh na ocenenie zaslala: Valéria Veseková, Sp. Nová Ves 
 



MGR. JOLANA PROCHOTSKÁ 
(narodená ............. v Dolnom Kubíne) 
Pracovala ako učiteľka I. stupňa ZŠ. Svoje povolanie milovala a  vykonávala s veľkým 
odovzdaním sa deťom. Spájala teoretické poznatky s praktickým poznávaním histórie mesta  
pravidelnými návštevami na výstavách v Múzeu Spiša. Viedla deti k poznaniu umenia, 
návštevami GUS, Spišského divadla i návštevami koncertov uskutočnených MKC. Viac ako 50 
rokov je členkou Slovenského červeného kríža (bola aj darkyňou krvi a funkcionárkou 
ústredných orgánov), pripravovala deti na súťaže prvej pomoci. Hodnotovú orientáciu potreby 
vzdelávania a vlasteneckého cítenia podporuje a citlivo formuje aj ako predsedníčka Miestneho 
odboru Matice slovenskej. Práve tam organizuje pre mládež súťaže, besedy i stretnutia o histórii 
nášho mesta a jej osobností. Sama sa vzdeláva na Univerzite tretieho veku, je členkou Spišského 
dejepisného spolku. Ako poslankyňa inovovala spoluprácu kultúrnych zariadení mesta pre 
popularizáciu histórie mesta i Spiša. Iniciovala vstup mesta za člena SDS, prijatie úspešných 
žiakov a študentov primátorom mesta, ocenenie učiteľov v dôchodkovom veku. Založila Klub 
dôchodcov Komenský. Ako predsedníčka MO Matice slovenskej iniciovala odhalenie pamätnej 
tabule osobnostiam Spiša  Ing. K. Lehotskému a N. Vollaymu. Pre udržanie tradície M. R. 
Štefánika založila Klub Spoločnosti M. R. Štefánika. Bola dve volebné obdobia poslankyňou MsZ 
SNV, funkcionárkou MO JDS a v súčasnosti je podpredsedníčkou Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku. Sociálna oblasť a aktivity pre túto vekovú kategóriu sa stali dôležitou 
etapou jej dlhoročnej dobrovoľníckej práce. Za tieto  aktivity v tejto oblasti bola ocenená v 
celoslovenskej ankete ako Senior roka 2012. 
Svoj voľný čas veľmi obetavo a tvorivo venuje aktivitám pre mesto a ľudí, ktorí tu bývajú. Jej 
doménou v minulosti, súčasnosti  bola a je kultúrna oblasť a vzdelávanie. Je príkladom a hnacím 
motorom pre svojich rovesníkov, ale aj pre mladú generáciu. 
Návrh na ocenenie zaslali Mgr. Jozef Brezovský a Výkonný výbor OO JDS 
 
 

MUDr. ANDREJ KARNIŠ 
Človek, ktorý celý svoj život zasvätil zdravotníctvu a v našom meste odpracoval 42 rokov. Bol pri 
zakladaní kameňa našej NsP, ako jej prvý riaditeľ mal na starosti jej spustenie do prevádzky. Za 
jeho vedenia bol v NsP vzorný poriadok a pracovná disciplína - všetko v prospech chorých 
občanov. 
V októbri m. r. dovŕšil 75 rokov. 
Návrh na ocenenie zaslali zdravotníci na dôchodku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vyhodnotený návrh na udelenie ceny mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
Evidenciu udelených cien mesta vedie kancelária primátora mesta. 
Štatút nadobudol účinnosť 1. 12.  2008, kedy zároveň stratil platnosť štatút s účinnosťou od 1. 
1. 1996. 

V Spišskej Novej Vsi,  28. 10. 2008 

 

 

 

         PhDr. Ján Volný 
         primátor mesta 


