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Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
 
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 11 písomne zdôvodnené návrhy na udelenie Ceny mesta za 
rok 2013: 
 

Prof. JAROSLAV FABIÁN 
 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi a po ukončení gymnázia sa rozhodol pokračovať v štúdiu na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní 
štúdia pôsobil na univerzite ako ašpirant, no po získaní Fulbright Fellowship (najprestížnejšie 
vedecké štipendium) v roku 1993 odišiel do New Yorku. Prednášal na viacerých popredných 
amerických i nemeckých univerzitách a od roku 2004 pôsobí ako univerzitný profesor 
v Regensburgu. Priekopníkom rodiaceho sa vedného odvetvia sa stal po tom, ako objasnil 
mechanizmus, ktorým sa postupne stráca „pamäť“ elektrónu. O niekoľko rokov neskôr už vymyslel 
prvý funkčný prototyp takzvaného spinového tranzistora. Ten by mal v budúcnosti nahradiť bežné 
tranzistory. 
Úspech a uznanie si však vyslúžil aj uverejnením odborného článku v prestížnom periodiku Review 
of Modern Physic, kde zhrnul všetky doterajšie poznatky z oblasti spintroniky. Úspech článku bol 
natoľko fenomenálny, že v priebehu niekoľkých mesiacov od jeho zverejnenia sa stal najrýchlejšie 
citovaným textom v histórii tohto periodika. 
O tom, že ide o lukratívnu a dôležitú oblasť vedy, svedčí aj fakt, že Nobelova cena za fyziku bola 
minulý rok udelená práve za spintroniku. 
 
Návrh zaslal Mgr. Jaroslav Furman 
 
 

MILAN NOVÁK 
 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi. Tu ukončil SPŠ drevársku, tu žil a pracoval až do odchodu na 
dôchodok.  
Citácia z návrhu Ing. Pavla Martona: „Moje bližšie stretnutie s ním bolo v roku 1962 na odbore 
výstavby vtedajšieho ONV, kde menovaný už pracoval ako vedúci investičného oddelenia a ja som 
nastupoval do funkcie vedúceho odboru. 
V roku 1969 bol poverený riadením investorskej organizácie Stavoinvesta Košice, stredisko Spišská 
Nová Ves. Táto organizácia zabezpečovala prípravu a realizáciu komplexnej bytovej výstavby 



a účelovej investičnej výstavby (výstavba škôl) v bývalom veľkom okrese Spišská Nová Ves. Počas 
trvania Stavoinvesty boli zrealizované všetky sídliska kompletnej bytovej výstavby v Spišskej Novej 
Vsi. Osobitne oceňujem jeho zásluhu v príprave a realizácii SPŠD pod Modrým vrchom v Spišskej 
Novej Vsi, ktorú mimoriadne povolil vtedajší KNV z limitu zaostávajúcej občianskej vybavenosti, boli 
stanovené krátke termíny na prípravu tejto stavby tak na výkup nehnuteľnosti a pozemkov, ako aj 
na projektovú prípravu. Pán Milan Novák zodpovedne viedol svojich pracovníkov k plneniu úloh 
a tým svojim podielom prispieval k dobrým výsledkom v plnení komplexnej bytovej výstavby 
v okrese a najmä v meste Spišská Nová Ves. 
Pán Novák bol aktívny aj v spoločenskom živote. Ako samouk dobre hrá na kontrabas a pôsobil 
v ľudovej hudbe Jozefa Gurku vo folklórnom súbore pri ONV, ktorý som ja zakladal a viedol. 
Podobne bol členom mužskej speváckej skupiny pri bývalom ONV. Ešte aj v tomto období je členom 
speváckeho zboru pri Baníckom spolku Spiš.“  
Návrh zaslal Ing. Pavol Marton 

 
Dr. MONIKA NOVÁČEKOVÁ 
 
Po maturite na Gymnáziu v roku 1959 pracovala v Mestskom osvetovom stredisku v Levoči ako 
kultúrna referentka až do roku 1973, keď začala pracovať v Slovenskom zväze žien, okresnom 
výbore Spišská Nová Ves ako tajomníčka. So ženami pracovala aj predtým v ZO SZŽ v Levoči ako 
dobrovoľná funkcionárka. Ako tajomníčka OV SZŽ, neskoršie Československého zväzu žien 
venovala všetok svoj čas rozvíjaniu sebavedomia žien, najmä na dedinách, v závodoch a mestách, 
kde pôsobili základne organizácie. Pomáhala týmto organizáciách a ich členkám bojovať za 
spravodlivé odmeňovanie žien, za zrovnoprávnenie žien v spoločnosti. Úlohou ČSZŽ bolo tiež 
rozvíjať záujmovú činnosť medzi ženami, využívanie voľného času, zameriavala sa na osvetu 
spojenú so správnou výchovou deti a mládeže. Jej veľkou láskou bola stále kultúra. Preto 
podporovala rozvoj folklórnych súborov na dedinách. 
Po roku 1989 ČSZŽ zanikol a jeho nástupnickou organizáciou sa stala Únia žien Slovenska ako 
dobrovoľná organizácia žien. Nezávisle na politickej príslušnosti, národnosti, vierovyznania, veku 
a profesie spájala ženy v snahe spravodlivo a právne riešiť problémy žien, deti a rodín 
v spoločnosti. Monika Nováčeková bola zvolená za predsedníčku Okresného výboru Únie žien 
Slovenska, neskoršie po zmene stanov predsedníčkou Správnej rady obvodnej organizácie ÚŽS 
v Spišskej Novej Vsi ako dobrovoľná funkcionárka. Okrem toho zastupovala túto organizáciu 
v celoslovenskej Správnej rade ÚŽS v Bratislave a bola jej aktívnou členkou až do r 2006, pretože 
svojimi rozvážnymi návrhmi prispievala k správnej orientácii činnosti ÚŽS a podporovala iniciatívu 
tohto orgánu v príprave schválenia samostatného zákona o rodine, prehodnotenia záverov IV. 
svetovej konferencie OSN o ženách a mnohých iných aktivitách. Okrem toho určité obdobie bola 
predsedníčkou komisie žien pri Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi, kde takisto aktívne pracovala 
a bojovala za záujmy žien v okrese. 
Jej zásluhou v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s inými organizáciami a orgánmi začali sa konať 
krásne kultúrne akcie Čaro Vianoc a Predveľkonočné stretnutie žien a rodín. V roku 2013 to bol 25-
tý rok, čo tieto podujatia duchovne obohatili ženy a celé rodiny o prekrásne pocity pred Vianocami 
a sviatkami jari. Pri týchto akciách je sála Reduty naplnená do posledného miestečka a svoje 
preukazujú deti z materských a základných škôl, z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, 
folklórne súbory a vždy sa obecenstvo zoznámi s významným občanom nášho okresu. Pri tejto 
príležitosti ZO ÚŽS výstavkami preukážu svoju záujmovú činnosť a šikovnosť v ručných prácach. 
Pod jej vedením sa organizovali jazykové kurzy niekoľko rokov. Pravidelne ako hlavný gestor 
organizuje a pripravuje okresnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy žien – Vansovej 
Lomnička. V roku 2005 prebiehal pod jej vedením nezabudnuteľný projekt v rámci celého okresu, 
ktorý niesol názov „Vytvárame svoj imidž“, ktorého hlavným obsahom bolo dosiahnuť pozitívne 



zmeny v myslení a žití žien s pomocou rôznych prednášok a kurzov. Ďalší veľký projekt, do ktorého 
sa zapojila aj OO ÚŽS pod vedením predsedníčky bol aj projekt KO ÚŽS Košice – „Od začiatku po 
Váš začiatok“. Projekt bol financovaný ESF prostredníctvom EQULU. Zúčastnili sa ho nezamestnané 
ženy okresu, aby naplnili zámer – Podpora tvorby prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských zdrojov 
a zabezpečujúceho ich adaptabilitu v procese štrukturálnych zmien a nástupu nových technológií. 
OO ÚŽS dostala vďaka tomuto projektu počítač pre svoje potreby. A iné ďalšie aktivity, ktoré 
v posledných rokoch prebiehali pod jej patronátom. Ďalším veľkým projektom OO ÚŽS je športovo-
kultúrna aktivita pod názvom „Ženy v akcii“, ktorá má za sebou nultý a I. ročník. 
Monika Nováčeková ozaj celý svoj život venovala práci medzi ženami a v tomto ohľade ju v rámci 
mesta, okresu, kraja i Slovenska považujeme za hodnú ocenenie za tieto aktivity. 
Návrh zaslala:  Soňa Kirnerová, podpredsedníčka OO ÚŽS, SNV 

 
ING. VLADIMÍR KLAUČO  
 
Svojou dlhodobou aktívnou činnosťou v oblasti zachovania baníckych tradícií, nadväzujúcou na 
predchádzajúce pôsobenie v riadiacich funkciách v Železorudných baniach, š. p. Spišská Nová Ves. 
Vo vedúcich funkciách na rôznych stupňoch riadenia pôsobil v rokoch 1961 - 1976 a            1979 - 
1986 v závode Rudňany, v rokoch 1990 - 1991 ako riaditeľ v Smolníku. V rokoch             1986 - 1988 
pôsobil ako vedúci výrobného oddelenia podnikového riaditeľstva Železorudných baní v Spišskej 
Novej Vsi. Ako banský expert  pôsobil aj na Kube (v rokoch 1977 - 1979, potom ešte 1990 - 1991). 
Po ukončení aktívnej činnosti sa venoval dobrovoľnej činnosti v baníckych spolkov v Rudňanoch 
a v Spišskej Novej Vsi, čím významne prispel k zachovaniu historického povedomia baníckej 
histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišskej Novej Vsi. 
Významným spôsobom sa podieľal na organizácii 3. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej 
Novej Vsi v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 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. V jeho rámci bol vybudovaný náučný montánny 
chodník v Novoveskej Hute. Významný je podiel Ing. Vladimíra Klauča na organizovaní činnosti 
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi pri usporiadaní pravidelných 
prednášok, tematicky zameraných výstav, stálych expozícií vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Spišskej Novej Vsi a iných podujatí, ktoré sa stali integrálnou súčasťou 
kultúrnych a náučných aktivít v meste.  
Životopis Ing. Vladimíra Klauča 
Narodený v Hrabušiciach. Absolvoval Banícku fakultu Vysokej školy technickej (v rokoch 1957 – 
1961). Neskôr absolvoval Postgraduálne štúdium na Baníckej fakulte VŠT zamerané na dobývanie 
ložísk.(1967-1969) a Inštitút priemyselnej výchovy Praha, odbor obchodní a ekonomickí 
námestníci.  
Svoju profesionálnu kariéru zasvätil baníctvu u jediného zamestnávateľa - Železorudných baní, n.p. 
Spišská Nová Ves, v ktorom zastával rozličné riadiace a technické funkcie. Najprv na závodnej 
úrovni bol banským technikom, vedúcim úseku a banským technológom, potom riaditeľom závodu 
Rudňany (1971-1976). V roku 1977 odišiel na Kubu, kde pôsobil ako expert do roku 1979. Po 
návrate na Slovensko v rokoch 1979 – 1986 zastával na závode ŽB Rudňany funkcie hlavného 
inžiniera a riaditeľa závodu. Od roku 1986 do roku 1988 pôsobil na podnikovom riaditeľstve 
Železorudných baní v Spišskej Novej Vsi, kde vykonával funkciu vedúceho odboru výroby 
podnikového riaditeľstva. V roku 1988 sa vrátil na Kubu a pôsobil v Polytechne Praha v Santiagu de 
Cuba do roku 1990. Po návrate na Slovensko v rokoch 1990-1991 bol riaditeľom závodu Smolník.  



Patril medzi špičkových odborníkov na zavádzanie nových banských technológií, napríklad raziacich 
strojov a vŕtaných komínov. Na Kube sa projekčne podieľal na otvárke ložiska Pinar del Rio 
hlbinným spôsobom a pôsobil ako poradca pri Ministerstve baníctva a geológie v Havane pri 
plánovaní banských investičných prác. Je držiteľom štátnych vyznamenaní Za pracovnú obetavosť 
(1981) a Za pracovnú vernosť (1986), ako aj ďalších ocenení. 
Po ukončení aktívnej činnosti sa venuje dobrovoľnej spolkovej činnosti v oblasti baníctva. V roku 
2000 bol spoluzakladateľom a v rokoch  2003 – 2007 predsedom Baníckeho cechu v Rudňanoch. 
V roku 2007 inicioval založenie občianskeho združenia Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi, 
pričom od roku 2009 je aj jeho predsedom. Významne prispel k zachovaniu historického 
povedomia baníckej histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišskej 
Novej Vsi. Podieľal sa na organizovaní 3. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej Novej Vsi 
v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 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. V jeho rámci bol vybudovaný náučný montánny chodník 
v Novoveskej Hute. Významný je podiel Ing. Vladimíra Klauča na organizovaní činnosti 
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi pri usporiadaní pravidelných 
prednášok, tematicky zameraných výstav, stálych expozícií vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Spišskej Novej Vsi a iných podujatí, ktoré sa stali integrálnou súčasťou 
kultúrnych a náučných aktivít v meste. 
Návrh predložili členovia výboru OZ Banícky spolok Spiš:   Ing. Boris Bartalský, CSc.,                                                               
Ing. Marián Jančura, CSc., Ing. Jozef Badár, Ing. Jozef Daniel, Ing. Pavol Kubičár, Viktor Daniel, 
Ing. Jozef Košťál, Milan Vanacký, Mária Čornejová, Ing. Pavol Regec, Ing. Peter Baláž, Alžbeta  
Jenčušová, Ing. František Kučma, Ing. Ján Osif, Ing. Vladimír Čech 
 

ING. ALEXANDER JIROUŠEK 
Narodil v Spišskej Novej Vsi. Po maturite na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi pokračoval v štúdiu na 
Vysokej škole technickej v Košiciach na Strojníckej fakulte. Po ukončení štúdia nastúpil do 
zamestnania v Železorudných baniach v Spišskej Novej Vsi, kde pracoval až do roku 1963. V tomto 
období bol náčelníkom Letecko-modelárskeho klubu v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho, že bol 
vynikajúcim modelárom – športovcom, vybudoval veľmi silný modelársky klub na vysokej odbornej 
úrovni a položil základy neskorších úspechov modelárstva na Spiš. V tomto období patril Letecko-
modelársky klub Spišská Nová Ves, ktorého súčasťou bol aj modelársky krúžok na odbornom 
učilišti Nového Domova pod vedením p. Antona Vaľu, k najmasovejším klubom v Československu. 
V rokoch 1963-68 pôsobil ako odborný asistent na katedre strojárskej technológie Vysokej školy 
technickej v Košiciach. V období 1968-74 bol vedúcim marketingu a propagácie vo 
Východoslovenských železiarňach a v rokoch 1974-75 bol tajomníkom Krajskej organizácie Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov v Košiciach. Od roku 1975 sa venuje fotografickej tvorbe ako 
výtvarník v slobodnom povolaní. 
Svoj prvý fotoaparát dostal do daru ako 10 ročný. Najprv fotil prírodu. Prvou oblasťou, kde fotil bol 
Slovenský raj, neskôr Tatry, Pieniny. Svoje fotografie posielal do rôznych súťaží, z ktorých prišli aj 
prvé ocenenia. Počas štúdia na vysokej škole fotil všetky športy na Katedre telesnej výchovy, kde 
ho aj vedúci katedry zainteresoval do fotenia Medzinárodného maratónu mieru. Od roku 1967 ho 
fotí nepretržite. 
S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta (Kaukaz, Španielsko, Holandsko, Japonsko, 
Grécko, Juhoslávia, USA... ) Ich výsledkom je bohatý fotografický archív, sústavne využívaný pri 
publikačnej i výstavnej tvorbe. 



Od roku 1975 usporiadal viac ako 60 samostatných výstav a zúčastnil sa viacerých kolektívnych 
výstav na Slovensku i v zahraničí. Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 130 publikácií 
reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Dosiaľ najväčším ocenením 
publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska 
federácia turistickej literatúry so sídlom v Ríme za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami. 
Ocenenia: 
- Európska cena za rok 1994 - za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami 
- Cena mesta Košice 2004 -  za dlhoročnú fotografickú tvorbu 
- Cena Fair Play Slovenského olympijského výboru 2005 - za dlhoročnú propagáciu Slovenska 
a fotografovanie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach nepretržite od roku 1967 
- Cena predsedu KSK - pri príležitosti 75. narodením za úspešnú dokumentáciu a prezentáciu 
Košického kraja na Slovensku i v zahraničí formou umeleckej, dokumentárnej, fotografickej 
a publikačnej činnosti. 
Autor žije a tvorí v Košiciach. 
 
Návrh zaslali: Ing. Pavol Demečko a poslanci MsZ: Adnan Akram, Ing. Pavol Bečarik,  Ing. Marián 
Bubeník, Mgr. Michal Demečko, MUDr. Ján Mokriš, Mgr. Jozef Kačenga, PaedDr. Milan Varga,  
 

JURAJ GRIGER 
Veľmi snaživý, pracovitý a skromný človek, zamestnanec spoločnosti B NOVA, stará sa o čistotu ulíc 
mesta. Nikdy ho nevidieť posedávať.  
Citácia z návrhu Márie Pižemovej: „Niekoľkokrát som ho pozdravila z úcty k jeho práci, mnohými 
zaznávanej. Neskôr som sa pristavila na slovíčko a vyslovila uznanie. V jeho očiach sa zaleskli slzy 
vďačnosti. Jeho krédo: „Veď ja už by som nemusel robiť, ale mám záujem, aby boli ulice čisté, aby 
sa ľudia cítili dobre a kto k nám pricestuje nech vidí, že sme kultúrny národ.“ Pri ďalších 
rozhovoroch som poznala, že je to rozhľadený, sčítaný človek.“ 
Návrh zaslala Mária Pižmová, Fabiniho ulica č. 8, Spišská Nová Ves a ďalší obyvatelia v okolí 

 
BYTOVÉ DRUŽSTVO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KAMENÁRSKA 5, SP. NOVÁ VES 
Návrh zaslala Jozefína Hofmeisterová, ktorá je obyvateľkou nášho mesta s trvalým pobytom na 
sídlisku Mier viac ako 50 rokov. „Bývam v bývalom stabilizačnom byte bývalého podniku Tatrasvit. 
Do správy k Bytovému družstvu SNV sa náš bytový dom dostal v roku 1995. Od nástupu správcu, t. 
j. BD SNV sa v našom bytovom dome začal iný, dá sa povedať usporiadaný život. Bol nastolený 
seriózny výkon správy a režim obnovy bytového domu, ako z estetického hľadiska z vonkajšej 
strany, tak aj z prevádzkového hľadiska v jeho vnútri. 
V našom dome pod hlavičkou správcu prebehla rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového 
plášťa, rekonštrukcia stúpačkových rozvodov. Čaká nás už iba rekonštrukcia výťahov, kde sa náš 
správca snaží zabezpečiť nemalé zdroje z prostriedkov ŠFRB. 
Počnúc rokom 2004 som bola našimi vlastníkmi bytov a NP zvolená do funkcie zástupcu vlastníkov 
bytov a NP za náš bytový dom súpisné číslo 1881 na adrese J. Wolkera 29, 31 v Spišskej Novej Vsi. 
Po mojom zvolení do tejto funkcie som zistila, akou neoddeliteľnou súčasťou pre náš bytový dom 
je jeho správca v tomto prípade BD SNV, ktorý komplexne zabezpečuje všetky služby spojené 
s bývaním pre bezproblémový chod nielen nášho bytového domu, ale aj ostatných bytových 
domov, ktoré družstvo spravuje v Spišskej Novej Vsi, ale aj blízkom okolí (Krompachy, Gelnica, 
Spišské Podhradie a pod.). 
Tieto poznatky získavam na každoročnom stretnutí najvyššieho orgánu družstva ako aj na 
pravidelných schôdzach vlastníkov bytov a NP, na ktorých je účasť správcu nevyhnutná. Bytové 
družstvo SNV zabezpečuje výkon správy a údržby prostredníctvom vlastných pracovníkov pre viac 
ako 5 000 bytov priamo v našom meste, v ktorých býva polovica občanov nášho mesta. 



Na základe vyššie uvedeného a pri príležitosti 50 rokov od založenia BD SNV, ktoré družstvo 
dovŕšilo v máji 2003 Vás v mene mojom, v mene vlastníkov bytov a NP nášho bytového domu, ale 
aj v mene ďalších občanov nášho mesta žiadam o udelenenie ceny mesta.“ 
Mesto obdŕžalo dva návrhy na udelenie Ceny mesta pre Bytové družstvo pri príležitosti 50. 
výročia vzniku - od Františka Sopka a Jozefíny Hofmeisterovej. 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE BANÍCKY SPOLOK SPIŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
 
Mesto Spišská Nová Ves vždy bolo centrom rudného baníctva v regióne Spiš. Už v roku 1487 sa 
združilo sedem hornouhorských miest na spoločnosti užívaní banského práva na dobývaním 
rudných ložísk. Išlo o mestá: Gelnica, Smolník, Jasov, Rudabáni, Telkibáni, Rožňava a Spišská Nová 
Ves. 
V novodobom období rozvoja baníctva po 2. svetovej vojne až do roku 2000 mesto Spišská Nová 
Ves sa stalo sídlom a centrom rudného baníctva nielen v regióne Spiš, ale aj v merítku bývalého 
Československa. 
Banícky spolok Spiš po komplexnom útlme rudného baníctva na Slovensku a v Čechách pokračuje 
v tradíciách baníctva na Spiši, samozrejme nie ako ťažobná a úpravarenská banská organizácia. 
Charakteristika činnosti Občianskeho združenia Banícky spolok Spiš 
Banícky spolok Spiš je nezisková mimovládna nepolitická organizácia, ktorá združuje na báze 
dobrovoľnosti záujemcov o históriu a súčasnosť baníctva a s ním súvisiacich odvetví na Spiši. 
Cieľom činnosti Baníckeho spolku Spiš je zachovávanie a propagovanie histórie baníctva, 
zachovávanie baníckych tradícií a zvykov a podpora ich rozvíjania inými subjektmi. Spolok sa 
usiluje o vytváranie pozitívneho prostredia pre geológiu a baníctvo v súlade so zásadami trvalo 
udržateľného rozvoja. Propaguje predmet svojej činnosti na verejnosti formou článkov 
v regionálnej tlači a v odborných periodikách, vo vydávaných publikáciách, organizovaním výstav 
a verejných expozícií. Usiluje sa, aby propagácia baníckych tradícií sa stala súčasťou širšie 
koncipovaných regionálnych zámerov, rozvojových koncepcií a rozvoja turistického ruchu. 
Od svojho založenia v roku 2008 ako občianskej združenie realizoval širokú škálu aktivít. Vydal 
alebo sa podieľal na vydaní knižných publikácií Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Technické 
pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši – západný Spiš“ I. diel – Spišská Nová 
Ves a okoli, II. diel – Gelnica. Tieto publikácie okrem iného objavujú banské technické pamiatky 
a navrhujú ich ochranu. Z radov Baníckeho spolku Spiš viacerí autori prispeli do odborných 
časopisov (najmä do časopisu Montanrevue) i do regionálnych periodík článkami o histórii baníctva 
a hutníctva na Spiši. Históriu baníctva propaguje spolok aj na internetovej stránke mesta. V roku 
2011 BSS zorganizoval prvú vedeckú konferenciu v Spišskej Novej Vsi, venovanú problematike 
minulosti, súčasnosti a perspektívam baníctva na Spiši. Spolok sa zapojil do celoštátnych projektov 
Slovenská banská cesta a Slovenská železná cesta. V spolupráci s mestom vybudoval náučný 
chodník v Novoveskej Hute. V spolupráci so Slovenským technickým múzeom – vysunutým 
pracoviskom v Spišskej Novej Vsi spolok organizuje cyklus prednášok so zaujímavými témami 
a podieľa sa na organizovaní výstav s baníckou tematikou, ako aj na budovaní a zdokonaľovaní 
stálych expozícií múzea v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre. 
 
V oblasti zachovania baníckych tradícií spolok každoročne organizuje Barborské slávnosti spojené 
so šachtágom – prijímaním čestných členov do baníckeho stavu. Obnovil tradíciu Baníckeho dňa na 
území mesta Spišská Nová Ves. Podieľal sa na organizácii 3. Stretnutia banských miest a obcí 
Slovenska v roku 2010. V lone spolku sa zrodil aj Banícky spevácky zbor, ktorý sa zúčastňuje 
kultúrnych podujatí v meste a dôstojne reprezentuje zborový spev založený na interpretácii piesní 
s baníckou tematikou. 



Zástupcovia Baníckeho spolku Spiš boli v januári prijatí na rozpravu a ocenenie u prezidenta SR 
Gašparoviča. Dňa 30. 1. 2014 zástupcovia Baníckeho spolku Spiš boli prijatí na audiencii u premiéra 
a predsedu vlády SR Fica. 
Návrh zaslala skupina poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves:  
RSDr. Juraj Beň, Ing. Bc. Janka Brziaková, PhDr. Miroslav Semeš, PhD., Mgr. Jozef Kačenga, Ing. 
Ondrej Majerník, MUDr. Slavomír Hrebenár, Adnan Akram, PharmDr. Ján Valjan, MUDr. Eva 
Nováková, MUDr. Ján Mokriš 
 

JOZEF  GURKA, in memoriam pri príležitosti 100. výročia narodenia 
 
Narodil sa 5. marca 1914 v Užhorode. Tam vyrastal, vychodil základnú školu. Po jej absolvovaní 
úspešne vyštudoval učiteľstvo na Učiteľskom ústave v tom istom meste. V roku 1943 si založil 
rodinu v Košiciach.  
Po skončení II. svetovej vojny sa s rodinou presťahoval do Svitu, kde aj učil v Baťovej škole. Po 
likvidácii tejto školy sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi. Tu pôsobil v Osemročnej strednej škole. 
Neskôr jeho pôsobenie bolo v tom istom type školy v Rudňanoch. Po založení školy pre Štátne 
pracovné zálohy pri Novom Domove / neskôr Stredné odborné učilište/ začal pôsobiť tam.  
Jeho organizátorské vlastnosti, ale i úloha kvalitného učiteľa, ho určili a bol poverený vedením – 
riaditeľovaním Detského domova na Hanulovej ulici, kde dosiahol s kolektívom vynikajúce výsledky 
pri výchove detí s poruchami správania. Po presťahovaní Detského domova do Mlyniek Biele vody 
v roku 1960 sa stal riaditeľom Ľudovej školy umenia (teraz ZUŠ), kde pôsobil až do svojho odchodu 
do dôchodku v roku 1974. 
    Za jeho pôsobenia v ĽŠU absolvovalo školu stovky žiakov, z ktorých veľa z nich pôsobí a účinkuje 
v hudobnom i výtvarnom svete. Pod jeho vedením a za spolupráce učiteľov bola založená detská 
dychovka, ktorá bola ozdobou rôznych spoločenských a kultúrnych udalostí mesta. Vzniklo 
výtvarné oddelenie za pôsobenia takej osobnosti, ako bol pán Polom. 
    Od príchodu do SNV až do dôchodku, ale aj v ňom, pokiaľ mu zdravie dovolilo, angažoval sa 
v kultúrnom dianí mesta, zvlášť v Zbore pre občianske záležitosti na obradoch, slávnostiach 
a spoločenských udalostiach mesta. 
    Vzhľadom na osobnosť pána Gurku a jeho vklad vo výchove dorastu v oblasti umenia, 
navrhujeme udeliť CENU MESTA in memoriam. 
Za navrhovateľov návrh zaslal PhDr. Miroslav SEMEŠ, PhD.  K návrhu sa pripojili: Mgr. E. 
Šterbáková, K. Böttcherová, M. Kacvinská, A. Rerková, M. Vansáčová, M. Vojtkovská, A. 
Hospůdková, Z. Lukáčová, Ľ. Gábiková, M. Uhrín, G. Stanková, A. Kamenická, L. Vanskáčová, M. 
Richnavský, M. Kacvinský, M. Zeleňáková, M. Kamenický, M. Konečný, R. Sedlák, O. Ringošová, 
J. Ceterová, K. Čikkleová, S. Dvorský, S. Rakyta, D. Kotradyová, R. Barabas, A. Bruncková, A. 
Šterbák, A. Hojnošová, A. Kopperová, J. Vyrokač, J. Nahálková, G. Váradi, E. Vojtušová, T. 
Prejsová, I. Bobula, M. Macala, D. Schmidtová, R. Tirpák, PhDr. P. Richtarčík. 

 
SPEVÁCKA SKUPINA LIPA  
 
Spevácka skupina pôsobí pri Klube dôchodcov Lipa na Fabiniho ulici č. 7. V roku 2013 oslávila 15 
rokov od jej založenia. Toto amatérske spevácke teleso, v ktorom spievajú seniori v pokročilom 
veku dokáže zaujať poslucháčov. Úspešne reprezentuje mesto na rôznych prehliadkach a súťažiach 
nielen v našom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. 
Návrh predložil kultúrny referent KD Lipa.  
 
 
 



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 



 
 
        Spišská Nová Ves,  14. 4. 2014 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 24. 4. 2014 
 
PREDMET: CENA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2013 
 
 
Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta    
Spracovali:  Mgr. Ivana Tomajková., Ing. Andrea Jančíková  
                           
Prerokované: 
 
Dôvod predloženia:  
 
Prizvaný:  
 
Podpisy:  

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. schvaľuje  
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 .................................... 
 
2. ukladá                                                                                                                                                             
odovzdať ocenenie laureátovi 
 
Z: Ing. Andrea Jančíková 
T:  31. 5. 2014 
 
 
 
 



Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
 
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 11 písomne zdôvodnené návrhy na udelenie Ceny mesta za 
rok 2013: 
 

Prof. JAROSLAV FABIÁN 
 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi a po ukončení gymnázia sa rozhodol pokračovať v štúdiu na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní 
štúdia pôsobil na univerzite ako ašpirant, no po získaní Fulbright Fellowship (najprestížnejšie 
vedecké štipendium) v roku 1993 odišiel do New Yorku. Prednášal na viacerých popredných 
amerických i nemeckých univerzitách a od roku 2004 pôsobí ako univerzitný profesor 
v Regensburgu. Priekopníkom rodiaceho sa vedného odvetvia sa stal po tom, ako objasnil 
mechanizmus, ktorým sa postupne stráca „pamäť“ elektrónu. O niekoľko rokov neskôr už vymyslel 
prvý funkčný prototyp takzvaného spinového tranzistora. Ten by mal v budúcnosti nahradiť bežné 
tranzistory. 
Úspech a uznanie si však vyslúžil aj uverejnením odborného článku v prestížnom periodiku Review 
of Modern Physic, kde zhrnul všetky doterajšie poznatky z oblasti spintroniky. Úspech článku bol 
natoľko fenomenálny, že v priebehu niekoľkých mesiacov od jeho zverejnenia sa stal najrýchlejšie 
citovaným textom v histórii tohto periodika. 
O tom, že ide o lukratívnu a dôležitú oblasť vedy, svedčí aj fakt, že Nobelova cena za fyziku bola 
minulý rok udelená práve za spintroniku. 
 
Návrh zaslal Mgr. Jaroslav Furman 
 
 

MILAN NOVÁK 
 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi. Tu ukončil SPŠ drevársku, tu žil a pracoval až do odchodu na 
dôchodok.  
Citácia z návrhu Ing. Pavla Martona: „Moje bližšie stretnutie s ním bolo v roku 1962 na odbore 
výstavby vtedajšieho ONV, kde menovaný už pracoval ako vedúci investičného oddelenia a ja som 
nastupoval do funkcie vedúceho odboru. 
V roku 1969 bol poverený riadením investorskej organizácie Stavoinvesta Košice, stredisko Spišská 
Nová Ves. Táto organizácia zabezpečovala prípravu a realizáciu komplexnej bytovej výstavby 



a účelovej investičnej výstavby (výstavba škôl) v bývalom veľkom okrese Spišská Nová Ves. Počas 
trvania Stavoinvesty boli zrealizované všetky sídliska kompletnej bytovej výstavby v Spišskej Novej 
Vsi. Osobitne oceňujem jeho zásluhu v príprave a realizácii SPŠD pod Modrým vrchom v Spišskej 
Novej Vsi, ktorú mimoriadne povolil vtedajší KNV z limitu zaostávajúcej občianskej vybavenosti, boli 
stanovené krátke termíny na prípravu tejto stavby tak na výkup nehnuteľnosti a pozemkov, ako aj 
na projektovú prípravu. Pán Milan Novák zodpovedne viedol svojich pracovníkov k plneniu úloh 
a tým svojim podielom prispieval k dobrým výsledkom v plnení komplexnej bytovej výstavby 
v okrese a najmä v meste Spišská Nová Ves. 
Pán Novák bol aktívny aj v spoločenskom živote. Ako samouk dobre hrá na kontrabas a pôsobil 
v ľudovej hudbe Jozefa Gurku vo folklórnom súbore pri ONV, ktorý som ja zakladal a viedol. 
Podobne bol členom mužskej speváckej skupiny pri bývalom ONV. Ešte aj v tomto období je členom 
speváckeho zboru pri Baníckom spolku Spiš.“  
Návrh zaslal Ing. Pavol Marton 

 
Dr. MONIKA NOVÁČEKOVÁ 
 
Po maturite na Gymnáziu v roku 1959 pracovala v Mestskom osvetovom stredisku v Levoči ako 
kultúrna referentka až do roku 1973, keď začala pracovať v Slovenskom zväze žien, okresnom 
výbore Spišská Nová Ves ako tajomníčka. So ženami pracovala aj predtým v ZO SZŽ v Levoči ako 
dobrovoľná funkcionárka. Ako tajomníčka OV SZŽ, neskoršie Československého zväzu žien 
venovala všetok svoj čas rozvíjaniu sebavedomia žien, najmä na dedinách, v závodoch a mestách, 
kde pôsobili základne organizácie. Pomáhala týmto organizáciách a ich členkám bojovať za 
spravodlivé odmeňovanie žien, za zrovnoprávnenie žien v spoločnosti. Úlohou ČSZŽ bolo tiež 
rozvíjať záujmovú činnosť medzi ženami, využívanie voľného času, zameriavala sa na osvetu 
spojenú so správnou výchovou deti a mládeže. Jej veľkou láskou bola stále kultúra. Preto 
podporovala rozvoj folklórnych súborov na dedinách. 
Po roku 1989 ČSZŽ zanikol a jeho nástupnickou organizáciou sa stala Únia žien Slovenska ako 
dobrovoľná organizácia žien. Nezávisle na politickej príslušnosti, národnosti, vierovyznania, veku 
a profesie spájala ženy v snahe spravodlivo a právne riešiť problémy žien, deti a rodín 
v spoločnosti. Monika Nováčeková bola zvolená za predsedníčku Okresného výboru Únie žien 
Slovenska, neskoršie po zmene stanov predsedníčkou Správnej rady obvodnej organizácie ÚŽS 
v Spišskej Novej Vsi ako dobrovoľná funkcionárka. Okrem toho zastupovala túto organizáciu 
v celoslovenskej Správnej rade ÚŽS v Bratislave a bola jej aktívnou členkou až do r 2006, pretože 
svojimi rozvážnymi návrhmi prispievala k správnej orientácii činnosti ÚŽS a podporovala iniciatívu 
tohto orgánu v príprave schválenia samostatného zákona o rodine, prehodnotenia záverov IV. 
svetovej konferencie OSN o ženách a mnohých iných aktivitách. Okrem toho určité obdobie bola 
predsedníčkou komisie žien pri Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi, kde takisto aktívne pracovala 
a bojovala za záujmy žien v okrese. 
Jej zásluhou v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s inými organizáciami a orgánmi začali sa konať 
krásne kultúrne akcie Čaro Vianoc a Predveľkonočné stretnutie žien a rodín. V roku 2013 to bol 25-
tý rok, čo tieto podujatia duchovne obohatili ženy a celé rodiny o prekrásne pocity pred Vianocami 
a sviatkami jari. Pri týchto akciách je sála Reduty naplnená do posledného miestečka a svoje 
preukazujú deti z materských a základných škôl, z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, 
folklórne súbory a vždy sa obecenstvo zoznámi s významným občanom nášho okresu. Pri tejto 
príležitosti ZO ÚŽS výstavkami preukážu svoju záujmovú činnosť a šikovnosť v ručných prácach. 
Pod jej vedením sa organizovali jazykové kurzy niekoľko rokov. Pravidelne ako hlavný gestor 
organizuje a pripravuje okresnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy žien – Vansovej 
Lomnička. V roku 2005 prebiehal pod jej vedením nezabudnuteľný projekt v rámci celého okresu, 
ktorý niesol názov „Vytvárame svoj imidž“, ktorého hlavným obsahom bolo dosiahnuť pozitívne 



zmeny v myslení a žití žien s pomocou rôznych prednášok a kurzov. Ďalší veľký projekt, do ktorého 
sa zapojila aj OO ÚŽS pod vedením predsedníčky bol aj projekt KO ÚŽS Košice – „Od začiatku po 
Váš začiatok“. Projekt bol financovaný ESF prostredníctvom EQULU. Zúčastnili sa ho nezamestnané 
ženy okresu, aby naplnili zámer – Podpora tvorby prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských zdrojov 
a zabezpečujúceho ich adaptabilitu v procese štrukturálnych zmien a nástupu nových technológií. 
OO ÚŽS dostala vďaka tomuto projektu počítač pre svoje potreby. A iné ďalšie aktivity, ktoré 
v posledných rokoch prebiehali pod jej patronátom. Ďalším veľkým projektom OO ÚŽS je športovo-
kultúrna aktivita pod názvom „Ženy v akcii“, ktorá má za sebou nultý a I. ročník. 
Monika Nováčeková ozaj celý svoj život venovala práci medzi ženami a v tomto ohľade ju v rámci 
mesta, okresu, kraja i Slovenska považujeme za hodnú ocenenie za tieto aktivity. 
Návrh zaslala:  Soňa Kirnerová, podpredsedníčka OO ÚŽS, SNV 

 
ING. VLADIMÍR KLAUČO  
 
Svojou dlhodobou aktívnou činnosťou v oblasti zachovania baníckych tradícií, nadväzujúcou na 
predchádzajúce pôsobenie v riadiacich funkciách v Železorudných baniach, š. p. Spišská Nová Ves. 
Vo vedúcich funkciách na rôznych stupňoch riadenia pôsobil v rokoch 1961 - 1976 a            1979 - 
1986 v závode Rudňany, v rokoch 1990 - 1991 ako riaditeľ v Smolníku. V rokoch             1986 - 1988 
pôsobil ako vedúci výrobného oddelenia podnikového riaditeľstva Železorudných baní v Spišskej 
Novej Vsi. Ako banský expert  pôsobil aj na Kube (v rokoch 1977 - 1979, potom ešte 1990 - 1991). 
Po ukončení aktívnej činnosti sa venoval dobrovoľnej činnosti v baníckych spolkov v Rudňanoch 
a v Spišskej Novej Vsi, čím významne prispel k zachovaniu historického povedomia baníckej 
histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišskej Novej Vsi. 
Významným spôsobom sa podieľal na organizácii 3. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej 
Novej Vsi v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 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. V jeho rámci bol vybudovaný náučný montánny 
chodník v Novoveskej Hute. Významný je podiel Ing. Vladimíra Klauča na organizovaní činnosti 
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi pri usporiadaní pravidelných 
prednášok, tematicky zameraných výstav, stálych expozícií vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Spišskej Novej Vsi a iných podujatí, ktoré sa stali integrálnou súčasťou 
kultúrnych a náučných aktivít v meste.  
Životopis Ing. Vladimíra Klauča 
Narodený v Hrabušiciach. Absolvoval Banícku fakultu Vysokej školy technickej (v rokoch 1957 – 
1961). Neskôr absolvoval Postgraduálne štúdium na Baníckej fakulte VŠT zamerané na dobývanie 
ložísk.(1967-1969) a Inštitút priemyselnej výchovy Praha, odbor obchodní a ekonomickí 
námestníci.  
Svoju profesionálnu kariéru zasvätil baníctvu u jediného zamestnávateľa - Železorudných baní, n.p. 
Spišská Nová Ves, v ktorom zastával rozličné riadiace a technické funkcie. Najprv na závodnej 
úrovni bol banským technikom, vedúcim úseku a banským technológom, potom riaditeľom závodu 
Rudňany (1971-1976). V roku 1977 odišiel na Kubu, kde pôsobil ako expert do roku 1979. Po 
návrate na Slovensko v rokoch 1979 – 1986 zastával na závode ŽB Rudňany funkcie hlavného 
inžiniera a riaditeľa závodu. Od roku 1986 do roku 1988 pôsobil na podnikovom riaditeľstve 
Železorudných baní v Spišskej Novej Vsi, kde vykonával funkciu vedúceho odboru výroby 
podnikového riaditeľstva. V roku 1988 sa vrátil na Kubu a pôsobil v Polytechne Praha v Santiagu de 
Cuba do roku 1990. Po návrate na Slovensko v rokoch 1990-1991 bol riaditeľom závodu Smolník.  



Patril medzi špičkových odborníkov na zavádzanie nových banských technológií, napríklad raziacich 
strojov a vŕtaných komínov. Na Kube sa projekčne podieľal na otvárke ložiska Pinar del Rio 
hlbinným spôsobom a pôsobil ako poradca pri Ministerstve baníctva a geológie v Havane pri 
plánovaní banských investičných prác. Je držiteľom štátnych vyznamenaní Za pracovnú obetavosť 
(1981) a Za pracovnú vernosť (1986), ako aj ďalších ocenení. 
Po ukončení aktívnej činnosti sa venuje dobrovoľnej spolkovej činnosti v oblasti baníctva. V roku 
2000 bol spoluzakladateľom a v rokoch  2003 – 2007 predsedom Baníckeho cechu v Rudňanoch. 
V roku 2007 inicioval založenie občianskeho združenia Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi, 
pričom od roku 2009 je aj jeho predsedom. Významne prispel k zachovaniu historického 
povedomia baníckej histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišskej 
Novej Vsi. Podieľal sa na organizovaní 3. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej Novej Vsi 
v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 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. V jeho rámci bol vybudovaný náučný montánny chodník 
v Novoveskej Hute. Významný je podiel Ing. Vladimíra Klauča na organizovaní činnosti 
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi pri usporiadaní pravidelných 
prednášok, tematicky zameraných výstav, stálych expozícií vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Spišskej Novej Vsi a iných podujatí, ktoré sa stali integrálnou súčasťou 
kultúrnych a náučných aktivít v meste. 
Návrh predložili členovia výboru OZ Banícky spolok Spiš:   Ing. Boris Bartalský, CSc.,                                                               
Ing. Marián Jančura, CSc., Ing. Jozef Badár, Ing. Jozef Daniel, Ing. Pavol Kubičár, Viktor Daniel, 
Ing. Jozef Košťál, Milan Vanacký, Mária Čornejová, Ing. Pavol Regec, Ing. Peter Baláž, Alžbeta  
Jenčušová, Ing. František Kučma, Ing. Ján Osif, Ing. Vladimír Čech 
 

ING. ALEXANDER JIROUŠEK 
Narodil v Spišskej Novej Vsi. Po maturite na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi pokračoval v štúdiu na 
Vysokej škole technickej v Košiciach na Strojníckej fakulte. Po ukončení štúdia nastúpil do 
zamestnania v Železorudných baniach v Spišskej Novej Vsi, kde pracoval až do roku 1963. V tomto 
období bol náčelníkom Letecko-modelárskeho klubu v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho, že bol 
vynikajúcim modelárom – športovcom, vybudoval veľmi silný modelársky klub na vysokej odbornej 
úrovni a položil základy neskorších úspechov modelárstva na Spiš. V tomto období patril Letecko-
modelársky klub Spišská Nová Ves, ktorého súčasťou bol aj modelársky krúžok na odbornom 
učilišti Nového Domova pod vedením p. Antona Vaľu, k najmasovejším klubom v Československu. 
V rokoch 1963-68 pôsobil ako odborný asistent na katedre strojárskej technológie Vysokej školy 
technickej v Košiciach. V období 1968-74 bol vedúcim marketingu a propagácie vo 
Východoslovenských železiarňach a v rokoch 1974-75 bol tajomníkom Krajskej organizácie Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov v Košiciach. Od roku 1975 sa venuje fotografickej tvorbe ako 
výtvarník v slobodnom povolaní. 
Svoj prvý fotoaparát dostal do daru ako 10 ročný. Najprv fotil prírodu. Prvou oblasťou, kde fotil bol 
Slovenský raj, neskôr Tatry, Pieniny. Svoje fotografie posielal do rôznych súťaží, z ktorých prišli aj 
prvé ocenenia. Počas štúdia na vysokej škole fotil všetky športy na Katedre telesnej výchovy, kde 
ho aj vedúci katedry zainteresoval do fotenia Medzinárodného maratónu mieru. Od roku 1967 ho 
fotí nepretržite. 
S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta (Kaukaz, Španielsko, Holandsko, Japonsko, 
Grécko, Juhoslávia, USA... ) Ich výsledkom je bohatý fotografický archív, sústavne využívaný pri 
publikačnej i výstavnej tvorbe. 



Od roku 1975 usporiadal viac ako 60 samostatných výstav a zúčastnil sa viacerých kolektívnych 
výstav na Slovensku i v zahraničí. Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 130 publikácií 
reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Dosiaľ najväčším ocenením 
publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska 
federácia turistickej literatúry so sídlom v Ríme za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami. 
Ocenenia: 
- Európska cena za rok 1994 - za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami 
- Cena mesta Košice 2004 -  za dlhoročnú fotografickú tvorbu 
- Cena Fair Play Slovenského olympijského výboru 2005 - za dlhoročnú propagáciu Slovenska 
a fotografovanie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach nepretržite od roku 1967 
- Cena predsedu KSK - pri príležitosti 75. narodením za úspešnú dokumentáciu a prezentáciu 
Košického kraja na Slovensku i v zahraničí formou umeleckej, dokumentárnej, fotografickej 
a publikačnej činnosti. 
Autor žije a tvorí v Košiciach. 
 
Návrh zaslali: Ing. Pavol Demečko a poslanci MsZ: Adnan Akram, Ing. Pavol Bečarik,  Ing. Marián 
Bubeník, Mgr. Michal Demečko, MUDr. Ján Mokriš, Mgr. Jozef Kačenga, PaedDr. Milan Varga,  
 

JURAJ GRIGER 
Veľmi snaživý, pracovitý a skromný človek, zamestnanec spoločnosti B NOVA, stará sa o čistotu ulíc 
mesta. Nikdy ho nevidieť posedávať.  
Citácia z návrhu Márie Pižemovej: „Niekoľkokrát som ho pozdravila z úcty k jeho práci, mnohými 
zaznávanej. Neskôr som sa pristavila na slovíčko a vyslovila uznanie. V jeho očiach sa zaleskli slzy 
vďačnosti. Jeho krédo: „Veď ja už by som nemusel robiť, ale mám záujem, aby boli ulice čisté, aby 
sa ľudia cítili dobre a kto k nám pricestuje nech vidí, že sme kultúrny národ.“ Pri ďalších 
rozhovoroch som poznala, že je to rozhľadený, sčítaný človek.“ 
Návrh zaslala Mária Pižmová, Fabiniho ulica č. 8, Spišská Nová Ves a ďalší obyvatelia v okolí 

 
BYTOVÉ DRUŽSTVO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KAMENÁRSKA 5, SP. NOVÁ VES 
Návrh zaslala Jozefína Hofmeisterová, ktorá je obyvateľkou nášho mesta s trvalým pobytom na 
sídlisku Mier viac ako 50 rokov. „Bývam v bývalom stabilizačnom byte bývalého podniku Tatrasvit. 
Do správy k Bytovému družstvu SNV sa náš bytový dom dostal v roku 1995. Od nástupu správcu, t. 
j. BD SNV sa v našom bytovom dome začal iný, dá sa povedať usporiadaný život. Bol nastolený 
seriózny výkon správy a režim obnovy bytového domu, ako z estetického hľadiska z vonkajšej 
strany, tak aj z prevádzkového hľadiska v jeho vnútri. 
V našom dome pod hlavičkou správcu prebehla rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového 
plášťa, rekonštrukcia stúpačkových rozvodov. Čaká nás už iba rekonštrukcia výťahov, kde sa náš 
správca snaží zabezpečiť nemalé zdroje z prostriedkov ŠFRB. 
Počnúc rokom 2004 som bola našimi vlastníkmi bytov a NP zvolená do funkcie zástupcu vlastníkov 
bytov a NP za náš bytový dom súpisné číslo 1881 na adrese J. Wolkera 29, 31 v Spišskej Novej Vsi. 
Po mojom zvolení do tejto funkcie som zistila, akou neoddeliteľnou súčasťou pre náš bytový dom 
je jeho správca v tomto prípade BD SNV, ktorý komplexne zabezpečuje všetky služby spojené 
s bývaním pre bezproblémový chod nielen nášho bytového domu, ale aj ostatných bytových 
domov, ktoré družstvo spravuje v Spišskej Novej Vsi, ale aj blízkom okolí (Krompachy, Gelnica, 
Spišské Podhradie a pod.). 
Tieto poznatky získavam na každoročnom stretnutí najvyššieho orgánu družstva ako aj na 
pravidelných schôdzach vlastníkov bytov a NP, na ktorých je účasť správcu nevyhnutná. Bytové 
družstvo SNV zabezpečuje výkon správy a údržby prostredníctvom vlastných pracovníkov pre viac 
ako 5 000 bytov priamo v našom meste, v ktorých býva polovica občanov nášho mesta. 



Na základe vyššie uvedeného a pri príležitosti 50 rokov od založenia BD SNV, ktoré družstvo 
dovŕšilo v máji 2003 Vás v mene mojom, v mene vlastníkov bytov a NP nášho bytového domu, ale 
aj v mene ďalších občanov nášho mesta žiadam o udelenenie ceny mesta.“ 
Mesto obdŕžalo dva návrhy na udelenie Ceny mesta pre Bytové družstvo pri príležitosti 50. 
výročia vzniku - od Františka Sopka a Jozefíny Hofmeisterovej. 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE BANÍCKY SPOLOK SPIŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
 
Mesto Spišská Nová Ves vždy bolo centrom rudného baníctva v regióne Spiš. Už v roku 1487 sa 
združilo sedem hornouhorských miest na spoločnosti užívaní banského práva na dobývaním 
rudných ložísk. Išlo o mestá: Gelnica, Smolník, Jasov, Rudabáni, Telkibáni, Rožňava a Spišská Nová 
Ves. 
V novodobom období rozvoja baníctva po 2. svetovej vojne až do roku 2000 mesto Spišská Nová 
Ves sa stalo sídlom a centrom rudného baníctva nielen v regióne Spiš, ale aj v merítku bývalého 
Československa. 
Banícky spolok Spiš po komplexnom útlme rudného baníctva na Slovensku a v Čechách pokračuje 
v tradíciách baníctva na Spiši, samozrejme nie ako ťažobná a úpravarenská banská organizácia. 
Charakteristika činnosti Občianskeho združenia Banícky spolok Spiš 
Banícky spolok Spiš je nezisková mimovládna nepolitická organizácia, ktorá združuje na báze 
dobrovoľnosti záujemcov o históriu a súčasnosť baníctva a s ním súvisiacich odvetví na Spiši. 
Cieľom činnosti Baníckeho spolku Spiš je zachovávanie a propagovanie histórie baníctva, 
zachovávanie baníckych tradícií a zvykov a podpora ich rozvíjania inými subjektmi. Spolok sa 
usiluje o vytváranie pozitívneho prostredia pre geológiu a baníctvo v súlade so zásadami trvalo 
udržateľného rozvoja. Propaguje predmet svojej činnosti na verejnosti formou článkov 
v regionálnej tlači a v odborných periodikách, vo vydávaných publikáciách, organizovaním výstav 
a verejných expozícií. Usiluje sa, aby propagácia baníckych tradícií sa stala súčasťou širšie 
koncipovaných regionálnych zámerov, rozvojových koncepcií a rozvoja turistického ruchu. 
Od svojho založenia v roku 2008 ako občianskej združenie realizoval širokú škálu aktivít. Vydal 
alebo sa podieľal na vydaní knižných publikácií Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Technické 
pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši – západný Spiš“ I. diel – Spišská Nová 
Ves a okoli, II. diel – Gelnica. Tieto publikácie okrem iného objavujú banské technické pamiatky 
a navrhujú ich ochranu. Z radov Baníckeho spolku Spiš viacerí autori prispeli do odborných 
časopisov (najmä do časopisu Montanrevue) i do regionálnych periodík článkami o histórii baníctva 
a hutníctva na Spiši. Históriu baníctva propaguje spolok aj na internetovej stránke mesta. V roku 
2011 BSS zorganizoval prvú vedeckú konferenciu v Spišskej Novej Vsi, venovanú problematike 
minulosti, súčasnosti a perspektívam baníctva na Spiši. Spolok sa zapojil do celoštátnych projektov 
Slovenská banská cesta a Slovenská železná cesta. V spolupráci s mestom vybudoval náučný 
chodník v Novoveskej Hute. V spolupráci so Slovenským technickým múzeom – vysunutým 
pracoviskom v Spišskej Novej Vsi spolok organizuje cyklus prednášok so zaujímavými témami 
a podieľa sa na organizovaní výstav s baníckou tematikou, ako aj na budovaní a zdokonaľovaní 
stálych expozícií múzea v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre. 
 
V oblasti zachovania baníckych tradícií spolok každoročne organizuje Barborské slávnosti spojené 
so šachtágom – prijímaním čestných členov do baníckeho stavu. Obnovil tradíciu Baníckeho dňa na 
území mesta Spišská Nová Ves. Podieľal sa na organizácii 3. Stretnutia banských miest a obcí 
Slovenska v roku 2010. V lone spolku sa zrodil aj Banícky spevácky zbor, ktorý sa zúčastňuje 
kultúrnych podujatí v meste a dôstojne reprezentuje zborový spev založený na interpretácii piesní 
s baníckou tematikou. 



Zástupcovia Baníckeho spolku Spiš boli v januári prijatí na rozpravu a ocenenie u prezidenta SR 
Gašparoviča. Dňa 30. 1. 2014 zástupcovia Baníckeho spolku Spiš boli prijatí na audiencii u premiéra 
a predsedu vlády SR Fica. 
Návrh zaslala skupina poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves:  
RSDr. Juraj Beň, Ing. Bc. Janka Brziaková, PhDr. Miroslav Semeš, PhD., Mgr. Jozef Kačenga, Ing. 
Ondrej Majerník, MUDr. Slavomír Hrebenár, Adnan Akram, PharmDr. Ján Valjan, MUDr. Eva 
Nováková, MUDr. Ján Mokriš 
 

JOZEF  GURKA, in memoriam pri príležitosti 100. výročia narodenia 
 
Narodil sa 5. marca 1914 v Užhorode. Tam vyrastal, vychodil základnú školu. Po jej absolvovaní 
úspešne vyštudoval učiteľstvo na Učiteľskom ústave v tom istom meste. V roku 1943 si založil 
rodinu v Košiciach.  
Po skončení II. svetovej vojny sa s rodinou presťahoval do Svitu, kde aj učil v Baťovej škole. Po 
likvidácii tejto školy sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi. Tu pôsobil v Osemročnej strednej škole. 
Neskôr jeho pôsobenie bolo v tom istom type školy v Rudňanoch. Po založení školy pre Štátne 
pracovné zálohy pri Novom Domove / neskôr Stredné odborné učilište/ začal pôsobiť tam.  
Jeho organizátorské vlastnosti, ale i úloha kvalitného učiteľa, ho určili a bol poverený vedením – 
riaditeľovaním Detského domova na Hanulovej ulici, kde dosiahol s kolektívom vynikajúce výsledky 
pri výchove detí s poruchami správania. Po presťahovaní Detského domova do Mlyniek Biele vody 
v roku 1960 sa stal riaditeľom Ľudovej školy umenia (teraz ZUŠ), kde pôsobil až do svojho odchodu 
do dôchodku v roku 1974. 
    Za jeho pôsobenia v ĽŠU absolvovalo školu stovky žiakov, z ktorých veľa z nich pôsobí a účinkuje 
v hudobnom i výtvarnom svete. Pod jeho vedením a za spolupráce učiteľov bola založená detská 
dychovka, ktorá bola ozdobou rôznych spoločenských a kultúrnych udalostí mesta. Vzniklo 
výtvarné oddelenie za pôsobenia takej osobnosti, ako bol pán Polom. 
    Od príchodu do SNV až do dôchodku, ale aj v ňom, pokiaľ mu zdravie dovolilo, angažoval sa 
v kultúrnom dianí mesta, zvlášť v Zbore pre občianske záležitosti na obradoch, slávnostiach 
a spoločenských udalostiach mesta. 
    Vzhľadom na osobnosť pána Gurku a jeho vklad vo výchove dorastu v oblasti umenia, 
navrhujeme udeliť CENU MESTA in memoriam. 
Za navrhovateľov návrh zaslal PhDr. Miroslav SEMEŠ, PhD.  K návrhu sa pripojili: Mgr. E. 
Šterbáková, K. Böttcherová, M. Kacvinská, A. Rerková, M. Vansáčová, M. Vojtkovská, A. 
Hospůdková, Z. Lukáčová, Ľ. Gábiková, M. Uhrín, G. Stanková, A. Kamenická, L. Vanskáčová, M. 
Richnavský, M. Kacvinský, M. Zeleňáková, M. Kamenický, M. Konečný, R. Sedlák, O. Ringošová, 
J. Ceterová, K. Čikkleová, S. Dvorský, S. Rakyta, D. Kotradyová, R. Barabas, A. Bruncková, A. 
Šterbák, A. Hojnošová, A. Kopperová, J. Vyrokač, J. Nahálková, G. Váradi, E. Vojtušová, T. 
Prejsová, I. Bobula, M. Macala, D. Schmidtová, R. Tirpák, PhDr. P. Richtarčík. 

 
SPEVÁCKA SKUPINA LIPA  
 
Spevácka skupina pôsobí pri Klube dôchodcov Lipa na Fabiniho ulici č. 7. V roku 2013 oslávila 15 
rokov od jej založenia. Toto amatérske spevácke teleso, v ktorom spievajú seniori v pokročilom 
veku dokáže zaujať poslucháčov. Úspešne reprezentuje mesto na rôznych prehliadkach a súťažiach 
nielen v našom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. 
Návrh predložil kultúrny referent KD Lipa.  
 
 
 



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 



 
 
        Spišská Nová Ves,  14. 4. 2014 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 24. 4. 2014 
 
PREDMET: CENA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2013 
 
 
Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta    
Spracovali:  Mgr. Ivana Tomajková., Ing. Andrea Jančíková  
                           
Prerokované: 
 
Dôvod predloženia:  
 
Prizvaný:  
 
Podpisy:  

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. schvaľuje  
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 .................................... 
 
2. ukladá                                                                                                                                                             
odovzdať ocenenie laureátovi 
 
Z: Ing. Andrea Jančíková 
T:  31. 5. 2014 
 
 
 
 



Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
 
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 11 písomne zdôvodnené návrhy na udelenie Ceny mesta za 
rok 2013: 
 

Prof. JAROSLAV FABIÁN 
 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi a po ukončení gymnázia sa rozhodol pokračovať v štúdiu na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní 
štúdia pôsobil na univerzite ako ašpirant, no po získaní Fulbright Fellowship (najprestížnejšie 
vedecké štipendium) v roku 1993 odišiel do New Yorku. Prednášal na viacerých popredných 
amerických i nemeckých univerzitách a od roku 2004 pôsobí ako univerzitný profesor 
v Regensburgu. Priekopníkom rodiaceho sa vedného odvetvia sa stal po tom, ako objasnil 
mechanizmus, ktorým sa postupne stráca „pamäť“ elektrónu. O niekoľko rokov neskôr už vymyslel 
prvý funkčný prototyp takzvaného spinového tranzistora. Ten by mal v budúcnosti nahradiť bežné 
tranzistory. 
Úspech a uznanie si však vyslúžil aj uverejnením odborného článku v prestížnom periodiku Review 
of Modern Physic, kde zhrnul všetky doterajšie poznatky z oblasti spintroniky. Úspech článku bol 
natoľko fenomenálny, že v priebehu niekoľkých mesiacov od jeho zverejnenia sa stal najrýchlejšie 
citovaným textom v histórii tohto periodika. 
O tom, že ide o lukratívnu a dôležitú oblasť vedy, svedčí aj fakt, že Nobelova cena za fyziku bola 
minulý rok udelená práve za spintroniku. 
 
Návrh zaslal Mgr. Jaroslav Furman 
 
 

MILAN NOVÁK 
 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi. Tu ukončil SPŠ drevársku, tu žil a pracoval až do odchodu na 
dôchodok.  
Citácia z návrhu Ing. Pavla Martona: „Moje bližšie stretnutie s ním bolo v roku 1962 na odbore 
výstavby vtedajšieho ONV, kde menovaný už pracoval ako vedúci investičného oddelenia a ja som 
nastupoval do funkcie vedúceho odboru. 
V roku 1969 bol poverený riadením investorskej organizácie Stavoinvesta Košice, stredisko Spišská 
Nová Ves. Táto organizácia zabezpečovala prípravu a realizáciu komplexnej bytovej výstavby 



a účelovej investičnej výstavby (výstavba škôl) v bývalom veľkom okrese Spišská Nová Ves. Počas 
trvania Stavoinvesty boli zrealizované všetky sídliska kompletnej bytovej výstavby v Spišskej Novej 
Vsi. Osobitne oceňujem jeho zásluhu v príprave a realizácii SPŠD pod Modrým vrchom v Spišskej 
Novej Vsi, ktorú mimoriadne povolil vtedajší KNV z limitu zaostávajúcej občianskej vybavenosti, boli 
stanovené krátke termíny na prípravu tejto stavby tak na výkup nehnuteľnosti a pozemkov, ako aj 
na projektovú prípravu. Pán Milan Novák zodpovedne viedol svojich pracovníkov k plneniu úloh 
a tým svojim podielom prispieval k dobrým výsledkom v plnení komplexnej bytovej výstavby 
v okrese a najmä v meste Spišská Nová Ves. 
Pán Novák bol aktívny aj v spoločenskom živote. Ako samouk dobre hrá na kontrabas a pôsobil 
v ľudovej hudbe Jozefa Gurku vo folklórnom súbore pri ONV, ktorý som ja zakladal a viedol. 
Podobne bol členom mužskej speváckej skupiny pri bývalom ONV. Ešte aj v tomto období je členom 
speváckeho zboru pri Baníckom spolku Spiš.“  
Návrh zaslal Ing. Pavol Marton 

 
Dr. MONIKA NOVÁČEKOVÁ 
 
Po maturite na Gymnáziu v roku 1959 pracovala v Mestskom osvetovom stredisku v Levoči ako 
kultúrna referentka až do roku 1973, keď začala pracovať v Slovenskom zväze žien, okresnom 
výbore Spišská Nová Ves ako tajomníčka. So ženami pracovala aj predtým v ZO SZŽ v Levoči ako 
dobrovoľná funkcionárka. Ako tajomníčka OV SZŽ, neskoršie Československého zväzu žien 
venovala všetok svoj čas rozvíjaniu sebavedomia žien, najmä na dedinách, v závodoch a mestách, 
kde pôsobili základne organizácie. Pomáhala týmto organizáciách a ich členkám bojovať za 
spravodlivé odmeňovanie žien, za zrovnoprávnenie žien v spoločnosti. Úlohou ČSZŽ bolo tiež 
rozvíjať záujmovú činnosť medzi ženami, využívanie voľného času, zameriavala sa na osvetu 
spojenú so správnou výchovou deti a mládeže. Jej veľkou láskou bola stále kultúra. Preto 
podporovala rozvoj folklórnych súborov na dedinách. 
Po roku 1989 ČSZŽ zanikol a jeho nástupnickou organizáciou sa stala Únia žien Slovenska ako 
dobrovoľná organizácia žien. Nezávisle na politickej príslušnosti, národnosti, vierovyznania, veku 
a profesie spájala ženy v snahe spravodlivo a právne riešiť problémy žien, deti a rodín 
v spoločnosti. Monika Nováčeková bola zvolená za predsedníčku Okresného výboru Únie žien 
Slovenska, neskoršie po zmene stanov predsedníčkou Správnej rady obvodnej organizácie ÚŽS 
v Spišskej Novej Vsi ako dobrovoľná funkcionárka. Okrem toho zastupovala túto organizáciu 
v celoslovenskej Správnej rade ÚŽS v Bratislave a bola jej aktívnou členkou až do r 2006, pretože 
svojimi rozvážnymi návrhmi prispievala k správnej orientácii činnosti ÚŽS a podporovala iniciatívu 
tohto orgánu v príprave schválenia samostatného zákona o rodine, prehodnotenia záverov IV. 
svetovej konferencie OSN o ženách a mnohých iných aktivitách. Okrem toho určité obdobie bola 
predsedníčkou komisie žien pri Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi, kde takisto aktívne pracovala 
a bojovala za záujmy žien v okrese. 
Jej zásluhou v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s inými organizáciami a orgánmi začali sa konať 
krásne kultúrne akcie Čaro Vianoc a Predveľkonočné stretnutie žien a rodín. V roku 2013 to bol 25-
tý rok, čo tieto podujatia duchovne obohatili ženy a celé rodiny o prekrásne pocity pred Vianocami 
a sviatkami jari. Pri týchto akciách je sála Reduty naplnená do posledného miestečka a svoje 
preukazujú deti z materských a základných škôl, z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, 
folklórne súbory a vždy sa obecenstvo zoznámi s významným občanom nášho okresu. Pri tejto 
príležitosti ZO ÚŽS výstavkami preukážu svoju záujmovú činnosť a šikovnosť v ručných prácach. 
Pod jej vedením sa organizovali jazykové kurzy niekoľko rokov. Pravidelne ako hlavný gestor 
organizuje a pripravuje okresnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy žien – Vansovej 
Lomnička. V roku 2005 prebiehal pod jej vedením nezabudnuteľný projekt v rámci celého okresu, 
ktorý niesol názov „Vytvárame svoj imidž“, ktorého hlavným obsahom bolo dosiahnuť pozitívne 



zmeny v myslení a žití žien s pomocou rôznych prednášok a kurzov. Ďalší veľký projekt, do ktorého 
sa zapojila aj OO ÚŽS pod vedením predsedníčky bol aj projekt KO ÚŽS Košice – „Od začiatku po 
Váš začiatok“. Projekt bol financovaný ESF prostredníctvom EQULU. Zúčastnili sa ho nezamestnané 
ženy okresu, aby naplnili zámer – Podpora tvorby prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských zdrojov 
a zabezpečujúceho ich adaptabilitu v procese štrukturálnych zmien a nástupu nových technológií. 
OO ÚŽS dostala vďaka tomuto projektu počítač pre svoje potreby. A iné ďalšie aktivity, ktoré 
v posledných rokoch prebiehali pod jej patronátom. Ďalším veľkým projektom OO ÚŽS je športovo-
kultúrna aktivita pod názvom „Ženy v akcii“, ktorá má za sebou nultý a I. ročník. 
Monika Nováčeková ozaj celý svoj život venovala práci medzi ženami a v tomto ohľade ju v rámci 
mesta, okresu, kraja i Slovenska považujeme za hodnú ocenenie za tieto aktivity. 
Návrh zaslala:  Soňa Kirnerová, podpredsedníčka OO ÚŽS, SNV 

 
ING. VLADIMÍR KLAUČO  
 
Svojou dlhodobou aktívnou činnosťou v oblasti zachovania baníckych tradícií, nadväzujúcou na 
predchádzajúce pôsobenie v riadiacich funkciách v Železorudných baniach, š. p. Spišská Nová Ves. 
Vo vedúcich funkciách na rôznych stupňoch riadenia pôsobil v rokoch 1961 - 1976 a            1979 - 
1986 v závode Rudňany, v rokoch 1990 - 1991 ako riaditeľ v Smolníku. V rokoch             1986 - 1988 
pôsobil ako vedúci výrobného oddelenia podnikového riaditeľstva Železorudných baní v Spišskej 
Novej Vsi. Ako banský expert  pôsobil aj na Kube (v rokoch 1977 - 1979, potom ešte 1990 - 1991). 
Po ukončení aktívnej činnosti sa venoval dobrovoľnej činnosti v baníckych spolkov v Rudňanoch 
a v Spišskej Novej Vsi, čím významne prispel k zachovaniu historického povedomia baníckej 
histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišskej Novej Vsi. 
Významným spôsobom sa podieľal na organizácii 3. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej 
Novej Vsi v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 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. V jeho rámci bol vybudovaný náučný montánny 
chodník v Novoveskej Hute. Významný je podiel Ing. Vladimíra Klauča na organizovaní činnosti 
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi pri usporiadaní pravidelných 
prednášok, tematicky zameraných výstav, stálych expozícií vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Spišskej Novej Vsi a iných podujatí, ktoré sa stali integrálnou súčasťou 
kultúrnych a náučných aktivít v meste.  
Životopis Ing. Vladimíra Klauča 
Narodený v Hrabušiciach. Absolvoval Banícku fakultu Vysokej školy technickej (v rokoch 1957 – 
1961). Neskôr absolvoval Postgraduálne štúdium na Baníckej fakulte VŠT zamerané na dobývanie 
ložísk.(1967-1969) a Inštitút priemyselnej výchovy Praha, odbor obchodní a ekonomickí 
námestníci.  
Svoju profesionálnu kariéru zasvätil baníctvu u jediného zamestnávateľa - Železorudných baní, n.p. 
Spišská Nová Ves, v ktorom zastával rozličné riadiace a technické funkcie. Najprv na závodnej 
úrovni bol banským technikom, vedúcim úseku a banským technológom, potom riaditeľom závodu 
Rudňany (1971-1976). V roku 1977 odišiel na Kubu, kde pôsobil ako expert do roku 1979. Po 
návrate na Slovensko v rokoch 1979 – 1986 zastával na závode ŽB Rudňany funkcie hlavného 
inžiniera a riaditeľa závodu. Od roku 1986 do roku 1988 pôsobil na podnikovom riaditeľstve 
Železorudných baní v Spišskej Novej Vsi, kde vykonával funkciu vedúceho odboru výroby 
podnikového riaditeľstva. V roku 1988 sa vrátil na Kubu a pôsobil v Polytechne Praha v Santiagu de 
Cuba do roku 1990. Po návrate na Slovensko v rokoch 1990-1991 bol riaditeľom závodu Smolník.  



Patril medzi špičkových odborníkov na zavádzanie nových banských technológií, napríklad raziacich 
strojov a vŕtaných komínov. Na Kube sa projekčne podieľal na otvárke ložiska Pinar del Rio 
hlbinným spôsobom a pôsobil ako poradca pri Ministerstve baníctva a geológie v Havane pri 
plánovaní banských investičných prác. Je držiteľom štátnych vyznamenaní Za pracovnú obetavosť 
(1981) a Za pracovnú vernosť (1986), ako aj ďalších ocenení. 
Po ukončení aktívnej činnosti sa venuje dobrovoľnej spolkovej činnosti v oblasti baníctva. V roku 
2000 bol spoluzakladateľom a v rokoch  2003 – 2007 predsedom Baníckeho cechu v Rudňanoch. 
V roku 2007 inicioval založenie občianskeho združenia Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi, 
pričom od roku 2009 je aj jeho predsedom. Významne prispel k zachovaniu historického 
povedomia baníckej histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišskej 
Novej Vsi. Podieľal sa na organizovaní 3. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej Novej Vsi 
v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 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. V jeho rámci bol vybudovaný náučný montánny chodník 
v Novoveskej Hute. Významný je podiel Ing. Vladimíra Klauča na organizovaní činnosti 
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi pri usporiadaní pravidelných 
prednášok, tematicky zameraných výstav, stálych expozícií vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Spišskej Novej Vsi a iných podujatí, ktoré sa stali integrálnou súčasťou 
kultúrnych a náučných aktivít v meste. 
Návrh predložili členovia výboru OZ Banícky spolok Spiš:   Ing. Boris Bartalský, CSc.,                                                               
Ing. Marián Jančura, CSc., Ing. Jozef Badár, Ing. Jozef Daniel, Ing. Pavol Kubičár, Viktor Daniel, 
Ing. Jozef Košťál, Milan Vanacký, Mária Čornejová, Ing. Pavol Regec, Ing. Peter Baláž, Alžbeta  
Jenčušová, Ing. František Kučma, Ing. Ján Osif, Ing. Vladimír Čech 
 

ING. ALEXANDER JIROUŠEK 
Narodil v Spišskej Novej Vsi. Po maturite na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi pokračoval v štúdiu na 
Vysokej škole technickej v Košiciach na Strojníckej fakulte. Po ukončení štúdia nastúpil do 
zamestnania v Železorudných baniach v Spišskej Novej Vsi, kde pracoval až do roku 1963. V tomto 
období bol náčelníkom Letecko-modelárskeho klubu v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho, že bol 
vynikajúcim modelárom – športovcom, vybudoval veľmi silný modelársky klub na vysokej odbornej 
úrovni a položil základy neskorších úspechov modelárstva na Spiš. V tomto období patril Letecko-
modelársky klub Spišská Nová Ves, ktorého súčasťou bol aj modelársky krúžok na odbornom 
učilišti Nového Domova pod vedením p. Antona Vaľu, k najmasovejším klubom v Československu. 
V rokoch 1963-68 pôsobil ako odborný asistent na katedre strojárskej technológie Vysokej školy 
technickej v Košiciach. V období 1968-74 bol vedúcim marketingu a propagácie vo 
Východoslovenských železiarňach a v rokoch 1974-75 bol tajomníkom Krajskej organizácie Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov v Košiciach. Od roku 1975 sa venuje fotografickej tvorbe ako 
výtvarník v slobodnom povolaní. 
Svoj prvý fotoaparát dostal do daru ako 10 ročný. Najprv fotil prírodu. Prvou oblasťou, kde fotil bol 
Slovenský raj, neskôr Tatry, Pieniny. Svoje fotografie posielal do rôznych súťaží, z ktorých prišli aj 
prvé ocenenia. Počas štúdia na vysokej škole fotil všetky športy na Katedre telesnej výchovy, kde 
ho aj vedúci katedry zainteresoval do fotenia Medzinárodného maratónu mieru. Od roku 1967 ho 
fotí nepretržite. 
S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta (Kaukaz, Španielsko, Holandsko, Japonsko, 
Grécko, Juhoslávia, USA... ) Ich výsledkom je bohatý fotografický archív, sústavne využívaný pri 
publikačnej i výstavnej tvorbe. 



Od roku 1975 usporiadal viac ako 60 samostatných výstav a zúčastnil sa viacerých kolektívnych 
výstav na Slovensku i v zahraničí. Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 130 publikácií 
reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Dosiaľ najväčším ocenením 
publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska 
federácia turistickej literatúry so sídlom v Ríme za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami. 
Ocenenia: 
- Európska cena za rok 1994 - za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami 
- Cena mesta Košice 2004 -  za dlhoročnú fotografickú tvorbu 
- Cena Fair Play Slovenského olympijského výboru 2005 - za dlhoročnú propagáciu Slovenska 
a fotografovanie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach nepretržite od roku 1967 
- Cena predsedu KSK - pri príležitosti 75. narodením za úspešnú dokumentáciu a prezentáciu 
Košického kraja na Slovensku i v zahraničí formou umeleckej, dokumentárnej, fotografickej 
a publikačnej činnosti. 
Autor žije a tvorí v Košiciach. 
 
Návrh zaslali: Ing. Pavol Demečko a poslanci MsZ: Adnan Akram, Ing. Pavol Bečarik,  Ing. Marián 
Bubeník, Mgr. Michal Demečko, MUDr. Ján Mokriš, Mgr. Jozef Kačenga, PaedDr. Milan Varga,  
 

JURAJ GRIGER 
Veľmi snaživý, pracovitý a skromný človek, zamestnanec spoločnosti B NOVA, stará sa o čistotu ulíc 
mesta. Nikdy ho nevidieť posedávať.  
Citácia z návrhu Márie Pižemovej: „Niekoľkokrát som ho pozdravila z úcty k jeho práci, mnohými 
zaznávanej. Neskôr som sa pristavila na slovíčko a vyslovila uznanie. V jeho očiach sa zaleskli slzy 
vďačnosti. Jeho krédo: „Veď ja už by som nemusel robiť, ale mám záujem, aby boli ulice čisté, aby 
sa ľudia cítili dobre a kto k nám pricestuje nech vidí, že sme kultúrny národ.“ Pri ďalších 
rozhovoroch som poznala, že je to rozhľadený, sčítaný človek.“ 
Návrh zaslala Mária Pižmová, Fabiniho ulica č. 8, Spišská Nová Ves a ďalší obyvatelia v okolí 

 
BYTOVÉ DRUŽSTVO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KAMENÁRSKA 5, SP. NOVÁ VES 
Návrh zaslala Jozefína Hofmeisterová, ktorá je obyvateľkou nášho mesta s trvalým pobytom na 
sídlisku Mier viac ako 50 rokov. „Bývam v bývalom stabilizačnom byte bývalého podniku Tatrasvit. 
Do správy k Bytovému družstvu SNV sa náš bytový dom dostal v roku 1995. Od nástupu správcu, t. 
j. BD SNV sa v našom bytovom dome začal iný, dá sa povedať usporiadaný život. Bol nastolený 
seriózny výkon správy a režim obnovy bytového domu, ako z estetického hľadiska z vonkajšej 
strany, tak aj z prevádzkového hľadiska v jeho vnútri. 
V našom dome pod hlavičkou správcu prebehla rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového 
plášťa, rekonštrukcia stúpačkových rozvodov. Čaká nás už iba rekonštrukcia výťahov, kde sa náš 
správca snaží zabezpečiť nemalé zdroje z prostriedkov ŠFRB. 
Počnúc rokom 2004 som bola našimi vlastníkmi bytov a NP zvolená do funkcie zástupcu vlastníkov 
bytov a NP za náš bytový dom súpisné číslo 1881 na adrese J. Wolkera 29, 31 v Spišskej Novej Vsi. 
Po mojom zvolení do tejto funkcie som zistila, akou neoddeliteľnou súčasťou pre náš bytový dom 
je jeho správca v tomto prípade BD SNV, ktorý komplexne zabezpečuje všetky služby spojené 
s bývaním pre bezproblémový chod nielen nášho bytového domu, ale aj ostatných bytových 
domov, ktoré družstvo spravuje v Spišskej Novej Vsi, ale aj blízkom okolí (Krompachy, Gelnica, 
Spišské Podhradie a pod.). 
Tieto poznatky získavam na každoročnom stretnutí najvyššieho orgánu družstva ako aj na 
pravidelných schôdzach vlastníkov bytov a NP, na ktorých je účasť správcu nevyhnutná. Bytové 
družstvo SNV zabezpečuje výkon správy a údržby prostredníctvom vlastných pracovníkov pre viac 
ako 5 000 bytov priamo v našom meste, v ktorých býva polovica občanov nášho mesta. 



Na základe vyššie uvedeného a pri príležitosti 50 rokov od založenia BD SNV, ktoré družstvo 
dovŕšilo v máji 2003 Vás v mene mojom, v mene vlastníkov bytov a NP nášho bytového domu, ale 
aj v mene ďalších občanov nášho mesta žiadam o udelenenie ceny mesta.“ 
Mesto obdŕžalo dva návrhy na udelenie Ceny mesta pre Bytové družstvo pri príležitosti 50. 
výročia vzniku - od Františka Sopka a Jozefíny Hofmeisterovej. 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE BANÍCKY SPOLOK SPIŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
 
Mesto Spišská Nová Ves vždy bolo centrom rudného baníctva v regióne Spiš. Už v roku 1487 sa 
združilo sedem hornouhorských miest na spoločnosti užívaní banského práva na dobývaním 
rudných ložísk. Išlo o mestá: Gelnica, Smolník, Jasov, Rudabáni, Telkibáni, Rožňava a Spišská Nová 
Ves. 
V novodobom období rozvoja baníctva po 2. svetovej vojne až do roku 2000 mesto Spišská Nová 
Ves sa stalo sídlom a centrom rudného baníctva nielen v regióne Spiš, ale aj v merítku bývalého 
Československa. 
Banícky spolok Spiš po komplexnom útlme rudného baníctva na Slovensku a v Čechách pokračuje 
v tradíciách baníctva na Spiši, samozrejme nie ako ťažobná a úpravarenská banská organizácia. 
Charakteristika činnosti Občianskeho združenia Banícky spolok Spiš 
Banícky spolok Spiš je nezisková mimovládna nepolitická organizácia, ktorá združuje na báze 
dobrovoľnosti záujemcov o históriu a súčasnosť baníctva a s ním súvisiacich odvetví na Spiši. 
Cieľom činnosti Baníckeho spolku Spiš je zachovávanie a propagovanie histórie baníctva, 
zachovávanie baníckych tradícií a zvykov a podpora ich rozvíjania inými subjektmi. Spolok sa 
usiluje o vytváranie pozitívneho prostredia pre geológiu a baníctvo v súlade so zásadami trvalo 
udržateľného rozvoja. Propaguje predmet svojej činnosti na verejnosti formou článkov 
v regionálnej tlači a v odborných periodikách, vo vydávaných publikáciách, organizovaním výstav 
a verejných expozícií. Usiluje sa, aby propagácia baníckych tradícií sa stala súčasťou širšie 
koncipovaných regionálnych zámerov, rozvojových koncepcií a rozvoja turistického ruchu. 
Od svojho založenia v roku 2008 ako občianskej združenie realizoval širokú škálu aktivít. Vydal 
alebo sa podieľal na vydaní knižných publikácií Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Technické 
pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši – západný Spiš“ I. diel – Spišská Nová 
Ves a okoli, II. diel – Gelnica. Tieto publikácie okrem iného objavujú banské technické pamiatky 
a navrhujú ich ochranu. Z radov Baníckeho spolku Spiš viacerí autori prispeli do odborných 
časopisov (najmä do časopisu Montanrevue) i do regionálnych periodík článkami o histórii baníctva 
a hutníctva na Spiši. Históriu baníctva propaguje spolok aj na internetovej stránke mesta. V roku 
2011 BSS zorganizoval prvú vedeckú konferenciu v Spišskej Novej Vsi, venovanú problematike 
minulosti, súčasnosti a perspektívam baníctva na Spiši. Spolok sa zapojil do celoštátnych projektov 
Slovenská banská cesta a Slovenská železná cesta. V spolupráci s mestom vybudoval náučný 
chodník v Novoveskej Hute. V spolupráci so Slovenským technickým múzeom – vysunutým 
pracoviskom v Spišskej Novej Vsi spolok organizuje cyklus prednášok so zaujímavými témami 
a podieľa sa na organizovaní výstav s baníckou tematikou, ako aj na budovaní a zdokonaľovaní 
stálych expozícií múzea v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre. 
 
V oblasti zachovania baníckych tradícií spolok každoročne organizuje Barborské slávnosti spojené 
so šachtágom – prijímaním čestných členov do baníckeho stavu. Obnovil tradíciu Baníckeho dňa na 
území mesta Spišská Nová Ves. Podieľal sa na organizácii 3. Stretnutia banských miest a obcí 
Slovenska v roku 2010. V lone spolku sa zrodil aj Banícky spevácky zbor, ktorý sa zúčastňuje 
kultúrnych podujatí v meste a dôstojne reprezentuje zborový spev založený na interpretácii piesní 
s baníckou tematikou. 



Zástupcovia Baníckeho spolku Spiš boli v januári prijatí na rozpravu a ocenenie u prezidenta SR 
Gašparoviča. Dňa 30. 1. 2014 zástupcovia Baníckeho spolku Spiš boli prijatí na audiencii u premiéra 
a predsedu vlády SR Fica. 
Návrh zaslala skupina poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves:  
RSDr. Juraj Beň, Ing. Bc. Janka Brziaková, PhDr. Miroslav Semeš, PhD., Mgr. Jozef Kačenga, Ing. 
Ondrej Majerník, MUDr. Slavomír Hrebenár, Adnan Akram, PharmDr. Ján Valjan, MUDr. Eva 
Nováková, MUDr. Ján Mokriš 
 

JOZEF  GURKA, in memoriam pri príležitosti 100. výročia narodenia 
 
Narodil sa 5. marca 1914 v Užhorode. Tam vyrastal, vychodil základnú školu. Po jej absolvovaní 
úspešne vyštudoval učiteľstvo na Učiteľskom ústave v tom istom meste. V roku 1943 si založil 
rodinu v Košiciach.  
Po skončení II. svetovej vojny sa s rodinou presťahoval do Svitu, kde aj učil v Baťovej škole. Po 
likvidácii tejto školy sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi. Tu pôsobil v Osemročnej strednej škole. 
Neskôr jeho pôsobenie bolo v tom istom type školy v Rudňanoch. Po založení školy pre Štátne 
pracovné zálohy pri Novom Domove / neskôr Stredné odborné učilište/ začal pôsobiť tam.  
Jeho organizátorské vlastnosti, ale i úloha kvalitného učiteľa, ho určili a bol poverený vedením – 
riaditeľovaním Detského domova na Hanulovej ulici, kde dosiahol s kolektívom vynikajúce výsledky 
pri výchove detí s poruchami správania. Po presťahovaní Detského domova do Mlyniek Biele vody 
v roku 1960 sa stal riaditeľom Ľudovej školy umenia (teraz ZUŠ), kde pôsobil až do svojho odchodu 
do dôchodku v roku 1974. 
    Za jeho pôsobenia v ĽŠU absolvovalo školu stovky žiakov, z ktorých veľa z nich pôsobí a účinkuje 
v hudobnom i výtvarnom svete. Pod jeho vedením a za spolupráce učiteľov bola založená detská 
dychovka, ktorá bola ozdobou rôznych spoločenských a kultúrnych udalostí mesta. Vzniklo 
výtvarné oddelenie za pôsobenia takej osobnosti, ako bol pán Polom. 
    Od príchodu do SNV až do dôchodku, ale aj v ňom, pokiaľ mu zdravie dovolilo, angažoval sa 
v kultúrnom dianí mesta, zvlášť v Zbore pre občianske záležitosti na obradoch, slávnostiach 
a spoločenských udalostiach mesta. 
    Vzhľadom na osobnosť pána Gurku a jeho vklad vo výchove dorastu v oblasti umenia, 
navrhujeme udeliť CENU MESTA in memoriam. 
Za navrhovateľov návrh zaslal PhDr. Miroslav SEMEŠ, PhD.  K návrhu sa pripojili: Mgr. E. 
Šterbáková, K. Böttcherová, M. Kacvinská, A. Rerková, M. Vansáčová, M. Vojtkovská, A. 
Hospůdková, Z. Lukáčová, Ľ. Gábiková, M. Uhrín, G. Stanková, A. Kamenická, L. Vanskáčová, M. 
Richnavský, M. Kacvinský, M. Zeleňáková, M. Kamenický, M. Konečný, R. Sedlák, O. Ringošová, 
J. Ceterová, K. Čikkleová, S. Dvorský, S. Rakyta, D. Kotradyová, R. Barabas, A. Bruncková, A. 
Šterbák, A. Hojnošová, A. Kopperová, J. Vyrokač, J. Nahálková, G. Váradi, E. Vojtušová, T. 
Prejsová, I. Bobula, M. Macala, D. Schmidtová, R. Tirpák, PhDr. P. Richtarčík. 

 
SPEVÁCKA SKUPINA LIPA  
 
Spevácka skupina pôsobí pri Klube dôchodcov Lipa na Fabiniho ulici č. 7. V roku 2013 oslávila 15 
rokov od jej založenia. Toto amatérske spevácke teleso, v ktorom spievajú seniori v pokročilom 
veku dokáže zaujať poslucháčov. Úspešne reprezentuje mesto na rôznych prehliadkach a súťažiach 
nielen v našom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. 
Návrh predložil kultúrny referent KD Lipa.  
 
 
 



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 
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Dôvod predloženia:  
 
Prizvaný:  
 
Podpisy:  

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. schvaľuje  
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 .................................... 
 
2. ukladá                                                                                                                                                             
odovzdať ocenenie laureátovi 
 
Z: Ing. Andrea Jančíková 
T:  31. 5. 2014 
 
 
 
 



Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
 
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 11 písomne zdôvodnené návrhy na udelenie Ceny mesta za 
rok 2013: 
 

Prof. JAROSLAV FABIÁN 
 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi a po ukončení gymnázia sa rozhodol pokračovať v štúdiu na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní 
štúdia pôsobil na univerzite ako ašpirant, no po získaní Fulbright Fellowship (najprestížnejšie 
vedecké štipendium) v roku 1993 odišiel do New Yorku. Prednášal na viacerých popredných 
amerických i nemeckých univerzitách a od roku 2004 pôsobí ako univerzitný profesor 
v Regensburgu. Priekopníkom rodiaceho sa vedného odvetvia sa stal po tom, ako objasnil 
mechanizmus, ktorým sa postupne stráca „pamäť“ elektrónu. O niekoľko rokov neskôr už vymyslel 
prvý funkčný prototyp takzvaného spinového tranzistora. Ten by mal v budúcnosti nahradiť bežné 
tranzistory. 
Úspech a uznanie si však vyslúžil aj uverejnením odborného článku v prestížnom periodiku Review 
of Modern Physic, kde zhrnul všetky doterajšie poznatky z oblasti spintroniky. Úspech článku bol 
natoľko fenomenálny, že v priebehu niekoľkých mesiacov od jeho zverejnenia sa stal najrýchlejšie 
citovaným textom v histórii tohto periodika. 
O tom, že ide o lukratívnu a dôležitú oblasť vedy, svedčí aj fakt, že Nobelova cena za fyziku bola 
minulý rok udelená práve za spintroniku. 
 
Návrh zaslal Mgr. Jaroslav Furman 
 
 

MILAN NOVÁK 
 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi. Tu ukončil SPŠ drevársku, tu žil a pracoval až do odchodu na 
dôchodok.  
Citácia z návrhu Ing. Pavla Martona: „Moje bližšie stretnutie s ním bolo v roku 1962 na odbore 
výstavby vtedajšieho ONV, kde menovaný už pracoval ako vedúci investičného oddelenia a ja som 
nastupoval do funkcie vedúceho odboru. 
V roku 1969 bol poverený riadením investorskej organizácie Stavoinvesta Košice, stredisko Spišská 
Nová Ves. Táto organizácia zabezpečovala prípravu a realizáciu komplexnej bytovej výstavby 



a účelovej investičnej výstavby (výstavba škôl) v bývalom veľkom okrese Spišská Nová Ves. Počas 
trvania Stavoinvesty boli zrealizované všetky sídliska kompletnej bytovej výstavby v Spišskej Novej 
Vsi. Osobitne oceňujem jeho zásluhu v príprave a realizácii SPŠD pod Modrým vrchom v Spišskej 
Novej Vsi, ktorú mimoriadne povolil vtedajší KNV z limitu zaostávajúcej občianskej vybavenosti, boli 
stanovené krátke termíny na prípravu tejto stavby tak na výkup nehnuteľnosti a pozemkov, ako aj 
na projektovú prípravu. Pán Milan Novák zodpovedne viedol svojich pracovníkov k plneniu úloh 
a tým svojim podielom prispieval k dobrým výsledkom v plnení komplexnej bytovej výstavby 
v okrese a najmä v meste Spišská Nová Ves. 
Pán Novák bol aktívny aj v spoločenskom živote. Ako samouk dobre hrá na kontrabas a pôsobil 
v ľudovej hudbe Jozefa Gurku vo folklórnom súbore pri ONV, ktorý som ja zakladal a viedol. 
Podobne bol členom mužskej speváckej skupiny pri bývalom ONV. Ešte aj v tomto období je členom 
speváckeho zboru pri Baníckom spolku Spiš.“  
Návrh zaslal Ing. Pavol Marton 

 
Dr. MONIKA NOVÁČEKOVÁ 
 
Po maturite na Gymnáziu v roku 1959 pracovala v Mestskom osvetovom stredisku v Levoči ako 
kultúrna referentka až do roku 1973, keď začala pracovať v Slovenskom zväze žien, okresnom 
výbore Spišská Nová Ves ako tajomníčka. So ženami pracovala aj predtým v ZO SZŽ v Levoči ako 
dobrovoľná funkcionárka. Ako tajomníčka OV SZŽ, neskoršie Československého zväzu žien 
venovala všetok svoj čas rozvíjaniu sebavedomia žien, najmä na dedinách, v závodoch a mestách, 
kde pôsobili základne organizácie. Pomáhala týmto organizáciách a ich členkám bojovať za 
spravodlivé odmeňovanie žien, za zrovnoprávnenie žien v spoločnosti. Úlohou ČSZŽ bolo tiež 
rozvíjať záujmovú činnosť medzi ženami, využívanie voľného času, zameriavala sa na osvetu 
spojenú so správnou výchovou deti a mládeže. Jej veľkou láskou bola stále kultúra. Preto 
podporovala rozvoj folklórnych súborov na dedinách. 
Po roku 1989 ČSZŽ zanikol a jeho nástupnickou organizáciou sa stala Únia žien Slovenska ako 
dobrovoľná organizácia žien. Nezávisle na politickej príslušnosti, národnosti, vierovyznania, veku 
a profesie spájala ženy v snahe spravodlivo a právne riešiť problémy žien, deti a rodín 
v spoločnosti. Monika Nováčeková bola zvolená za predsedníčku Okresného výboru Únie žien 
Slovenska, neskoršie po zmene stanov predsedníčkou Správnej rady obvodnej organizácie ÚŽS 
v Spišskej Novej Vsi ako dobrovoľná funkcionárka. Okrem toho zastupovala túto organizáciu 
v celoslovenskej Správnej rade ÚŽS v Bratislave a bola jej aktívnou členkou až do r 2006, pretože 
svojimi rozvážnymi návrhmi prispievala k správnej orientácii činnosti ÚŽS a podporovala iniciatívu 
tohto orgánu v príprave schválenia samostatného zákona o rodine, prehodnotenia záverov IV. 
svetovej konferencie OSN o ženách a mnohých iných aktivitách. Okrem toho určité obdobie bola 
predsedníčkou komisie žien pri Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi, kde takisto aktívne pracovala 
a bojovala za záujmy žien v okrese. 
Jej zásluhou v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s inými organizáciami a orgánmi začali sa konať 
krásne kultúrne akcie Čaro Vianoc a Predveľkonočné stretnutie žien a rodín. V roku 2013 to bol 25-
tý rok, čo tieto podujatia duchovne obohatili ženy a celé rodiny o prekrásne pocity pred Vianocami 
a sviatkami jari. Pri týchto akciách je sála Reduty naplnená do posledného miestečka a svoje 
preukazujú deti z materských a základných škôl, z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, 
folklórne súbory a vždy sa obecenstvo zoznámi s významným občanom nášho okresu. Pri tejto 
príležitosti ZO ÚŽS výstavkami preukážu svoju záujmovú činnosť a šikovnosť v ručných prácach. 
Pod jej vedením sa organizovali jazykové kurzy niekoľko rokov. Pravidelne ako hlavný gestor 
organizuje a pripravuje okresnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy žien – Vansovej 
Lomnička. V roku 2005 prebiehal pod jej vedením nezabudnuteľný projekt v rámci celého okresu, 
ktorý niesol názov „Vytvárame svoj imidž“, ktorého hlavným obsahom bolo dosiahnuť pozitívne 



zmeny v myslení a žití žien s pomocou rôznych prednášok a kurzov. Ďalší veľký projekt, do ktorého 
sa zapojila aj OO ÚŽS pod vedením predsedníčky bol aj projekt KO ÚŽS Košice – „Od začiatku po 
Váš začiatok“. Projekt bol financovaný ESF prostredníctvom EQULU. Zúčastnili sa ho nezamestnané 
ženy okresu, aby naplnili zámer – Podpora tvorby prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských zdrojov 
a zabezpečujúceho ich adaptabilitu v procese štrukturálnych zmien a nástupu nových technológií. 
OO ÚŽS dostala vďaka tomuto projektu počítač pre svoje potreby. A iné ďalšie aktivity, ktoré 
v posledných rokoch prebiehali pod jej patronátom. Ďalším veľkým projektom OO ÚŽS je športovo-
kultúrna aktivita pod názvom „Ženy v akcii“, ktorá má za sebou nultý a I. ročník. 
Monika Nováčeková ozaj celý svoj život venovala práci medzi ženami a v tomto ohľade ju v rámci 
mesta, okresu, kraja i Slovenska považujeme za hodnú ocenenie za tieto aktivity. 
Návrh zaslala:  Soňa Kirnerová, podpredsedníčka OO ÚŽS, SNV 

 
ING. VLADIMÍR KLAUČO  
 
Svojou dlhodobou aktívnou činnosťou v oblasti zachovania baníckych tradícií, nadväzujúcou na 
predchádzajúce pôsobenie v riadiacich funkciách v Železorudných baniach, š. p. Spišská Nová Ves. 
Vo vedúcich funkciách na rôznych stupňoch riadenia pôsobil v rokoch 1961 - 1976 a            1979 - 
1986 v závode Rudňany, v rokoch 1990 - 1991 ako riaditeľ v Smolníku. V rokoch             1986 - 1988 
pôsobil ako vedúci výrobného oddelenia podnikového riaditeľstva Železorudných baní v Spišskej 
Novej Vsi. Ako banský expert  pôsobil aj na Kube (v rokoch 1977 - 1979, potom ešte 1990 - 1991). 
Po ukončení aktívnej činnosti sa venoval dobrovoľnej činnosti v baníckych spolkov v Rudňanoch 
a v Spišskej Novej Vsi, čím významne prispel k zachovaniu historického povedomia baníckej 
histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišskej Novej Vsi. 
Významným spôsobom sa podieľal na organizácii 3. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej 
Novej Vsi v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 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. V jeho rámci bol vybudovaný náučný montánny 
chodník v Novoveskej Hute. Významný je podiel Ing. Vladimíra Klauča na organizovaní činnosti 
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi pri usporiadaní pravidelných 
prednášok, tematicky zameraných výstav, stálych expozícií vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Spišskej Novej Vsi a iných podujatí, ktoré sa stali integrálnou súčasťou 
kultúrnych a náučných aktivít v meste.  
Životopis Ing. Vladimíra Klauča 
Narodený v Hrabušiciach. Absolvoval Banícku fakultu Vysokej školy technickej (v rokoch 1957 – 
1961). Neskôr absolvoval Postgraduálne štúdium na Baníckej fakulte VŠT zamerané na dobývanie 
ložísk.(1967-1969) a Inštitút priemyselnej výchovy Praha, odbor obchodní a ekonomickí 
námestníci.  
Svoju profesionálnu kariéru zasvätil baníctvu u jediného zamestnávateľa - Železorudných baní, n.p. 
Spišská Nová Ves, v ktorom zastával rozličné riadiace a technické funkcie. Najprv na závodnej 
úrovni bol banským technikom, vedúcim úseku a banským technológom, potom riaditeľom závodu 
Rudňany (1971-1976). V roku 1977 odišiel na Kubu, kde pôsobil ako expert do roku 1979. Po 
návrate na Slovensko v rokoch 1979 – 1986 zastával na závode ŽB Rudňany funkcie hlavného 
inžiniera a riaditeľa závodu. Od roku 1986 do roku 1988 pôsobil na podnikovom riaditeľstve 
Železorudných baní v Spišskej Novej Vsi, kde vykonával funkciu vedúceho odboru výroby 
podnikového riaditeľstva. V roku 1988 sa vrátil na Kubu a pôsobil v Polytechne Praha v Santiagu de 
Cuba do roku 1990. Po návrate na Slovensko v rokoch 1990-1991 bol riaditeľom závodu Smolník.  



Patril medzi špičkových odborníkov na zavádzanie nových banských technológií, napríklad raziacich 
strojov a vŕtaných komínov. Na Kube sa projekčne podieľal na otvárke ložiska Pinar del Rio 
hlbinným spôsobom a pôsobil ako poradca pri Ministerstve baníctva a geológie v Havane pri 
plánovaní banských investičných prác. Je držiteľom štátnych vyznamenaní Za pracovnú obetavosť 
(1981) a Za pracovnú vernosť (1986), ako aj ďalších ocenení. 
Po ukončení aktívnej činnosti sa venuje dobrovoľnej spolkovej činnosti v oblasti baníctva. V roku 
2000 bol spoluzakladateľom a v rokoch  2003 – 2007 predsedom Baníckeho cechu v Rudňanoch. 
V roku 2007 inicioval založenie občianskeho združenia Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi, 
pričom od roku 2009 je aj jeho predsedom. Významne prispel k zachovaniu historického 
povedomia baníckej histórie a významu baníctva pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Spišskej 
Novej Vsi. Podieľal sa na organizovaní 3. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej Novej Vsi 
v roku 2010, ktoré zviditeľnilo mesto v celoslovenskom 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. V jeho rámci bol vybudovaný náučný montánny chodník 
v Novoveskej Hute. Významný je podiel Ing. Vladimíra Klauča na organizovaní činnosti 
v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi pri usporiadaní pravidelných 
prednášok, tematicky zameraných výstav, stálych expozícií vysunutej expozície Slovenského 
technického múzea v Spišskej Novej Vsi a iných podujatí, ktoré sa stali integrálnou súčasťou 
kultúrnych a náučných aktivít v meste. 
Návrh predložili členovia výboru OZ Banícky spolok Spiš:   Ing. Boris Bartalský, CSc.,                                                               
Ing. Marián Jančura, CSc., Ing. Jozef Badár, Ing. Jozef Daniel, Ing. Pavol Kubičár, Viktor Daniel, 
Ing. Jozef Košťál, Milan Vanacký, Mária Čornejová, Ing. Pavol Regec, Ing. Peter Baláž, Alžbeta  
Jenčušová, Ing. František Kučma, Ing. Ján Osif, Ing. Vladimír Čech 
 

ING. ALEXANDER JIROUŠEK 
Narodil v Spišskej Novej Vsi. Po maturite na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi pokračoval v štúdiu na 
Vysokej škole technickej v Košiciach na Strojníckej fakulte. Po ukončení štúdia nastúpil do 
zamestnania v Železorudných baniach v Spišskej Novej Vsi, kde pracoval až do roku 1963. V tomto 
období bol náčelníkom Letecko-modelárskeho klubu v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho, že bol 
vynikajúcim modelárom – športovcom, vybudoval veľmi silný modelársky klub na vysokej odbornej 
úrovni a položil základy neskorších úspechov modelárstva na Spiš. V tomto období patril Letecko-
modelársky klub Spišská Nová Ves, ktorého súčasťou bol aj modelársky krúžok na odbornom 
učilišti Nového Domova pod vedením p. Antona Vaľu, k najmasovejším klubom v Československu. 
V rokoch 1963-68 pôsobil ako odborný asistent na katedre strojárskej technológie Vysokej školy 
technickej v Košiciach. V období 1968-74 bol vedúcim marketingu a propagácie vo 
Východoslovenských železiarňach a v rokoch 1974-75 bol tajomníkom Krajskej organizácie Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov v Košiciach. Od roku 1975 sa venuje fotografickej tvorbe ako 
výtvarník v slobodnom povolaní. 
Svoj prvý fotoaparát dostal do daru ako 10 ročný. Najprv fotil prírodu. Prvou oblasťou, kde fotil bol 
Slovenský raj, neskôr Tatry, Pieniny. Svoje fotografie posielal do rôznych súťaží, z ktorých prišli aj 
prvé ocenenia. Počas štúdia na vysokej škole fotil všetky športy na Katedre telesnej výchovy, kde 
ho aj vedúci katedry zainteresoval do fotenia Medzinárodného maratónu mieru. Od roku 1967 ho 
fotí nepretržite. 
S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta (Kaukaz, Španielsko, Holandsko, Japonsko, 
Grécko, Juhoslávia, USA... ) Ich výsledkom je bohatý fotografický archív, sústavne využívaný pri 
publikačnej i výstavnej tvorbe. 



Od roku 1975 usporiadal viac ako 60 samostatných výstav a zúčastnil sa viacerých kolektívnych 
výstav na Slovensku i v zahraničí. Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 130 publikácií 
reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Dosiaľ najväčším ocenením 
publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska 
federácia turistickej literatúry so sídlom v Ríme za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami. 
Ocenenia: 
- Európska cena za rok 1994 - za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami 
- Cena mesta Košice 2004 -  za dlhoročnú fotografickú tvorbu 
- Cena Fair Play Slovenského olympijského výboru 2005 - za dlhoročnú propagáciu Slovenska 
a fotografovanie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach nepretržite od roku 1967 
- Cena predsedu KSK - pri príležitosti 75. narodením za úspešnú dokumentáciu a prezentáciu 
Košického kraja na Slovensku i v zahraničí formou umeleckej, dokumentárnej, fotografickej 
a publikačnej činnosti. 
Autor žije a tvorí v Košiciach. 
 
Návrh zaslali: Ing. Pavol Demečko a poslanci MsZ: Adnan Akram, Ing. Pavol Bečarik,  Ing. Marián 
Bubeník, Mgr. Michal Demečko, MUDr. Ján Mokriš, Mgr. Jozef Kačenga, PaedDr. Milan Varga,  
 

JURAJ GRIGER 
Veľmi snaživý, pracovitý a skromný človek, zamestnanec spoločnosti B NOVA, stará sa o čistotu ulíc 
mesta. Nikdy ho nevidieť posedávať.  
Citácia z návrhu Márie Pižemovej: „Niekoľkokrát som ho pozdravila z úcty k jeho práci, mnohými 
zaznávanej. Neskôr som sa pristavila na slovíčko a vyslovila uznanie. V jeho očiach sa zaleskli slzy 
vďačnosti. Jeho krédo: „Veď ja už by som nemusel robiť, ale mám záujem, aby boli ulice čisté, aby 
sa ľudia cítili dobre a kto k nám pricestuje nech vidí, že sme kultúrny národ.“ Pri ďalších 
rozhovoroch som poznala, že je to rozhľadený, sčítaný človek.“ 
Návrh zaslala Mária Pižmová, Fabiniho ulica č. 8, Spišská Nová Ves a ďalší obyvatelia v okolí 

 
BYTOVÉ DRUŽSTVO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KAMENÁRSKA 5, SP. NOVÁ VES 
Návrh zaslala Jozefína Hofmeisterová, ktorá je obyvateľkou nášho mesta s trvalým pobytom na 
sídlisku Mier viac ako 50 rokov. „Bývam v bývalom stabilizačnom byte bývalého podniku Tatrasvit. 
Do správy k Bytovému družstvu SNV sa náš bytový dom dostal v roku 1995. Od nástupu správcu, t. 
j. BD SNV sa v našom bytovom dome začal iný, dá sa povedať usporiadaný život. Bol nastolený 
seriózny výkon správy a režim obnovy bytového domu, ako z estetického hľadiska z vonkajšej 
strany, tak aj z prevádzkového hľadiska v jeho vnútri. 
V našom dome pod hlavičkou správcu prebehla rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového 
plášťa, rekonštrukcia stúpačkových rozvodov. Čaká nás už iba rekonštrukcia výťahov, kde sa náš 
správca snaží zabezpečiť nemalé zdroje z prostriedkov ŠFRB. 
Počnúc rokom 2004 som bola našimi vlastníkmi bytov a NP zvolená do funkcie zástupcu vlastníkov 
bytov a NP za náš bytový dom súpisné číslo 1881 na adrese J. Wolkera 29, 31 v Spišskej Novej Vsi. 
Po mojom zvolení do tejto funkcie som zistila, akou neoddeliteľnou súčasťou pre náš bytový dom 
je jeho správca v tomto prípade BD SNV, ktorý komplexne zabezpečuje všetky služby spojené 
s bývaním pre bezproblémový chod nielen nášho bytového domu, ale aj ostatných bytových 
domov, ktoré družstvo spravuje v Spišskej Novej Vsi, ale aj blízkom okolí (Krompachy, Gelnica, 
Spišské Podhradie a pod.). 
Tieto poznatky získavam na každoročnom stretnutí najvyššieho orgánu družstva ako aj na 
pravidelných schôdzach vlastníkov bytov a NP, na ktorých je účasť správcu nevyhnutná. Bytové 
družstvo SNV zabezpečuje výkon správy a údržby prostredníctvom vlastných pracovníkov pre viac 
ako 5 000 bytov priamo v našom meste, v ktorých býva polovica občanov nášho mesta. 



Na základe vyššie uvedeného a pri príležitosti 50 rokov od založenia BD SNV, ktoré družstvo 
dovŕšilo v máji 2003 Vás v mene mojom, v mene vlastníkov bytov a NP nášho bytového domu, ale 
aj v mene ďalších občanov nášho mesta žiadam o udelenenie ceny mesta.“ 
Mesto obdŕžalo dva návrhy na udelenie Ceny mesta pre Bytové družstvo pri príležitosti 50. 
výročia vzniku - od Františka Sopka a Jozefíny Hofmeisterovej. 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE BANÍCKY SPOLOK SPIŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
 
Mesto Spišská Nová Ves vždy bolo centrom rudného baníctva v regióne Spiš. Už v roku 1487 sa 
združilo sedem hornouhorských miest na spoločnosti užívaní banského práva na dobývaním 
rudných ložísk. Išlo o mestá: Gelnica, Smolník, Jasov, Rudabáni, Telkibáni, Rožňava a Spišská Nová 
Ves. 
V novodobom období rozvoja baníctva po 2. svetovej vojne až do roku 2000 mesto Spišská Nová 
Ves sa stalo sídlom a centrom rudného baníctva nielen v regióne Spiš, ale aj v merítku bývalého 
Československa. 
Banícky spolok Spiš po komplexnom útlme rudného baníctva na Slovensku a v Čechách pokračuje 
v tradíciách baníctva na Spiši, samozrejme nie ako ťažobná a úpravarenská banská organizácia. 
Charakteristika činnosti Občianskeho združenia Banícky spolok Spiš 
Banícky spolok Spiš je nezisková mimovládna nepolitická organizácia, ktorá združuje na báze 
dobrovoľnosti záujemcov o históriu a súčasnosť baníctva a s ním súvisiacich odvetví na Spiši. 
Cieľom činnosti Baníckeho spolku Spiš je zachovávanie a propagovanie histórie baníctva, 
zachovávanie baníckych tradícií a zvykov a podpora ich rozvíjania inými subjektmi. Spolok sa 
usiluje o vytváranie pozitívneho prostredia pre geológiu a baníctvo v súlade so zásadami trvalo 
udržateľného rozvoja. Propaguje predmet svojej činnosti na verejnosti formou článkov 
v regionálnej tlači a v odborných periodikách, vo vydávaných publikáciách, organizovaním výstav 
a verejných expozícií. Usiluje sa, aby propagácia baníckych tradícií sa stala súčasťou širšie 
koncipovaných regionálnych zámerov, rozvojových koncepcií a rozvoja turistického ruchu. 
Od svojho založenia v roku 2008 ako občianskej združenie realizoval širokú škálu aktivít. Vydal 
alebo sa podieľal na vydaní knižných publikácií Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Technické 
pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši – západný Spiš“ I. diel – Spišská Nová 
Ves a okoli, II. diel – Gelnica. Tieto publikácie okrem iného objavujú banské technické pamiatky 
a navrhujú ich ochranu. Z radov Baníckeho spolku Spiš viacerí autori prispeli do odborných 
časopisov (najmä do časopisu Montanrevue) i do regionálnych periodík článkami o histórii baníctva 
a hutníctva na Spiši. Históriu baníctva propaguje spolok aj na internetovej stránke mesta. V roku 
2011 BSS zorganizoval prvú vedeckú konferenciu v Spišskej Novej Vsi, venovanú problematike 
minulosti, súčasnosti a perspektívam baníctva na Spiši. Spolok sa zapojil do celoštátnych projektov 
Slovenská banská cesta a Slovenská železná cesta. V spolupráci s mestom vybudoval náučný 
chodník v Novoveskej Hute. V spolupráci so Slovenským technickým múzeom – vysunutým 
pracoviskom v Spišskej Novej Vsi spolok organizuje cyklus prednášok so zaujímavými témami 
a podieľa sa na organizovaní výstav s baníckou tematikou, ako aj na budovaní a zdokonaľovaní 
stálych expozícií múzea v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre. 
 
V oblasti zachovania baníckych tradícií spolok každoročne organizuje Barborské slávnosti spojené 
so šachtágom – prijímaním čestných členov do baníckeho stavu. Obnovil tradíciu Baníckeho dňa na 
území mesta Spišská Nová Ves. Podieľal sa na organizácii 3. Stretnutia banských miest a obcí 
Slovenska v roku 2010. V lone spolku sa zrodil aj Banícky spevácky zbor, ktorý sa zúčastňuje 
kultúrnych podujatí v meste a dôstojne reprezentuje zborový spev založený na interpretácii piesní 
s baníckou tematikou. 



Zástupcovia Baníckeho spolku Spiš boli v januári prijatí na rozpravu a ocenenie u prezidenta SR 
Gašparoviča. Dňa 30. 1. 2014 zástupcovia Baníckeho spolku Spiš boli prijatí na audiencii u premiéra 
a predsedu vlády SR Fica. 
Návrh zaslala skupina poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves:  
RSDr. Juraj Beň, Ing. Bc. Janka Brziaková, PhDr. Miroslav Semeš, PhD., Mgr. Jozef Kačenga, Ing. 
Ondrej Majerník, MUDr. Slavomír Hrebenár, Adnan Akram, PharmDr. Ján Valjan, MUDr. Eva 
Nováková, MUDr. Ján Mokriš 
 

JOZEF  GURKA, in memoriam pri príležitosti 100. výročia narodenia 
 
Narodil sa 5. marca 1914 v Užhorode. Tam vyrastal, vychodil základnú školu. Po jej absolvovaní 
úspešne vyštudoval učiteľstvo na Učiteľskom ústave v tom istom meste. V roku 1943 si založil 
rodinu v Košiciach.  
Po skončení II. svetovej vojny sa s rodinou presťahoval do Svitu, kde aj učil v Baťovej škole. Po 
likvidácii tejto školy sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi. Tu pôsobil v Osemročnej strednej škole. 
Neskôr jeho pôsobenie bolo v tom istom type školy v Rudňanoch. Po založení školy pre Štátne 
pracovné zálohy pri Novom Domove / neskôr Stredné odborné učilište/ začal pôsobiť tam.  
Jeho organizátorské vlastnosti, ale i úloha kvalitného učiteľa, ho určili a bol poverený vedením – 
riaditeľovaním Detského domova na Hanulovej ulici, kde dosiahol s kolektívom vynikajúce výsledky 
pri výchove detí s poruchami správania. Po presťahovaní Detského domova do Mlyniek Biele vody 
v roku 1960 sa stal riaditeľom Ľudovej školy umenia (teraz ZUŠ), kde pôsobil až do svojho odchodu 
do dôchodku v roku 1974. 
    Za jeho pôsobenia v ĽŠU absolvovalo školu stovky žiakov, z ktorých veľa z nich pôsobí a účinkuje 
v hudobnom i výtvarnom svete. Pod jeho vedením a za spolupráce učiteľov bola založená detská 
dychovka, ktorá bola ozdobou rôznych spoločenských a kultúrnych udalostí mesta. Vzniklo 
výtvarné oddelenie za pôsobenia takej osobnosti, ako bol pán Polom. 
    Od príchodu do SNV až do dôchodku, ale aj v ňom, pokiaľ mu zdravie dovolilo, angažoval sa 
v kultúrnom dianí mesta, zvlášť v Zbore pre občianske záležitosti na obradoch, slávnostiach 
a spoločenských udalostiach mesta. 
    Vzhľadom na osobnosť pána Gurku a jeho vklad vo výchove dorastu v oblasti umenia, 
navrhujeme udeliť CENU MESTA in memoriam. 
Za navrhovateľov návrh zaslal PhDr. Miroslav SEMEŠ, PhD.  K návrhu sa pripojili: Mgr. E. 
Šterbáková, K. Böttcherová, M. Kacvinská, A. Rerková, M. Vansáčová, M. Vojtkovská, A. 
Hospůdková, Z. Lukáčová, Ľ. Gábiková, M. Uhrín, G. Stanková, A. Kamenická, L. Vanskáčová, M. 
Richnavský, M. Kacvinský, M. Zeleňáková, M. Kamenický, M. Konečný, R. Sedlák, O. Ringošová, 
J. Ceterová, K. Čikkleová, S. Dvorský, S. Rakyta, D. Kotradyová, R. Barabas, A. Bruncková, A. 
Šterbák, A. Hojnošová, A. Kopperová, J. Vyrokač, J. Nahálková, G. Váradi, E. Vojtušová, T. 
Prejsová, I. Bobula, M. Macala, D. Schmidtová, R. Tirpák, PhDr. P. Richtarčík. 

 
SPEVÁCKA SKUPINA LIPA  
 
Spevácka skupina pôsobí pri Klube dôchodcov Lipa na Fabiniho ulici č. 7. V roku 2013 oslávila 15 
rokov od jej založenia. Toto amatérske spevácke teleso, v ktorom spievajú seniori v pokročilom 
veku dokáže zaujať poslucháčov. Úspešne reprezentuje mesto na rôznych prehliadkach a súťažiach 
nielen v našom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. 
Návrh predložil kultúrny referent KD Lipa.  
 
 
 



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 


