
K bodu rokovanie č. S

Spišská Nová Ves, 2. 3. 2016
MESTSKt ZASTUPITEI:STVO

dňa 17. 3. 2016

PREDMET: CENA MESTA SPI~SKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2015

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Spracovali: Ing. Andrea Jančíková, Mgr. Ivana Tomajková

Prerokované:

Dôvod predloženia:

Prizvaný:

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstve v Spišskej Nov .

l.schvaľuje

udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 .

2. ukladá

odovzdať ocenenie laureátovi

Z: prednostka MsÚ
T: 15. 4. 2016



Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2015

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe,
zveraďovaní a reprezentácii mesta udelu]e raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves.

Cena mesta je udelovaná 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 rudských 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 návrhov na udelenie Ceny mesta za rok 2015 pre tieto
osobnosti a kolektívy:

MUDr. Pirochová

detská lekárka, má za sebou 37-ročnú prax v spišskonovoveskej nemocnici. Vyštudovala
v Bratislave pediatriu a neskôr jej učarovala neonatológia. Ako začínajúca lekárka

pracovala dva roky v Kežmarku. V roku 1978 nastúpila do nemocnice v Spišskej Novej Vsi

na detské oddelenie. Od roku 1990 pracuje ako neonatologička na jednotke intenzívnej
starostlivosti novorodencov.
Návrh predložila Michaela Kačengová.

JUDr. Peter Oltznauer

svojím prístupom a osobným postojom je osobou, ktorá sa nemalou mierou pričinila
o formovanie štátnej finančnej inštitúcie, pri formovaní, výchove a prístupe
zamestnancov tejto inštitúcie k podnikateľske] verejnosti, ako aj o reprezentáciu svojho
rodného mesta.
V rokoch 1988 - 1990 pôsobil ako vedúci organizačného odboru Mestského národného
výboru Spišská Nová Ves. Od roku 1991 je zamestnancom Finančnej správy SR, predtým
Daňového rladlteľstva SR Banská Bystrica a Daňového úradu Spišská Nová Ves.
V pracovnej pozícii rladiteľa Daňového úradu v Spišskej Novej Vsi pôsobil viac ako 12
rokov, čím bol služobne najstarším vedúcim zamestnancom v tejto pozícii v Košickom
kraji. Jeho odborné vedomosti sú využívané pri lektorovaní odborných kurzov v oblasti
manažmentu riadenia a riadenia rudských zdrojov, pri tvorbe legislatívy SR v oblasti
daňových zákonov.

-_ ... _----



V roku 2001 sa zúčastnil na "Projekte PHARE", kde ako certifikovaný zamestnanec tejto
inštitúcie sa podieľal na tvorbe právnych noriem súvisiacich v boji proti korupcii zamestnancov
zodpovedných za kontrolu a audite vo verejnej správe SR.

V roku 2002 bol členom komisie na posudzovanie odborov štátnej služby v zmysle
novovytváraného zákona o štátnej službe.

V roku 2010 bol členom pracovnej skupiny "Reforma daňovej a colnej správy" a členom
pracovných komisií pri etablovaní zákona o štátnej službe v praxi, kde sa podlelal na tvorbe
legislatívnych noriem, ako aj člen kurzov pre efektívnu manažérsku komunikáciu a riadenie
rudských zdrojov.

V roku 2009 bola ukončená rekonštrukcia budovy Daňového úradu Spišská Nová Ves, ktorá bola
14. 2. 2010 slávnostne otvorená. Práve osobný podiel a angažovanosť JUDr. Petra Oltznauera,
spolu s vedením Daňového rladlteľstva Košice, boli skutočnosťou, že v našom meste vyrástla
nová dominanta, ktorá zvýšila pracovný komfort zamestnancom a vytvorila nadštandardné
podmienky pri poskytovaní služieb podnlkateľske] verejnosti.

V rokoch 2003 - 2006 bol menovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SRako zástupca
štátu v Správnom výbore NÚP - OÚP v Spišskej Novej Vsi.

V rokoch 2006 - 2014 pôsobil ako člen finančnej komisie pri Mestskom úrade v Spišskej Novej
Vsi.

Od roku 1998 až dodnes sa podieľa na spolupráci v prospech novoveského basketbalu, kde bol
nápomocný pri výchove mladých basketbalistov, vrátane svojho syna, ktorý aktívne hájil
basketbalové farby nášho klubu, až po dnešnú spoluprácu v súvislosti s rozvojom basketbalu na
Spiši.

Návrh zaslala Mgr. Alžbeta Blašková

Ing. Ján Tulis

významný slovenský karsológ a speleológ. Viac ako 50 rokov činný v Speleologickom
klube Slovenský raj. Pracovnú kariéru ako geológ začal v Hornom Slavkove na uránovom
ložisku. Túžba po kvalitnom vysokoškolskom vzdelaní ho zaviedla do Moskvy, kde po
vynikajúcom ukončení štúdia geológie získal titul inžiniera. V Spišskej Novej Vsi svoj
profesijný život pracoval na Uránovom prieskume v čelných geologických funkciách a bol
nešitelom viacerých významných geologických úloh. Na tomto závode vznikla myšlienka
využitia geologického potenciálu zamestnancov pri prieskume jaskýň v Slovenskom raji.
Je jedným zo štyroch zakladajúcich členov jaskyniarskeho klubu. V roku 1969 sa stal
predsedom Speleologického klubu Slovenský raj a odvtedy organizačne aj odborne vedie
tento klub. Za tých 50 rokov členstva strávil v teréne pri prieskumnej a dokumentačnej
činnosti určite viac ako tisíc dní a oveľa viac dní v klubovni pri písaní správ, dokumentácii
a archivácii výsledkov prác v teréne. Veľml bohatá je jeho publikačná, prednášková
a výskumná činnosť, ktorá zahŕňa viac ako 125 publikovaných prác a mnoho ďalších
prác, ktoré neboli publikované. Jeho články a výsledky výskumov sa objavovali v rôznych
časopisoch a zborníkoch, napr.: Slovenský kras, Spravodaj SSS, Krásy Slovenska,
Pulsatilla, Turistický sprievodca ČSFR, Studia carsologica, Jaskyniar, Sinter a iné.



Vrcholom jeho publikačnej činnosti sú tri vydané knihy: monografia Jaskynný systém
Stratenskej jaskyne (1989), Kras Slovenského raja (2005) a 50 rokov speleologického
klubu Slovenský raj (2014). Jeho činnosť sa neobmedzila len na Slovenský raj. V rámci
Slovenskej speleologickej spoločnosti pracoval v komisii pre speleologickú dokumentáciu
a doteraz je členom redakčnej rady časopisu Spravodaj SSS. V roku 1991 sa stal
predsedom SSSa v týchto ťažkých rokoch sa výrazne zaslúžil o to, že činnosť Spoločnosti
sa neprerušila a funguje dodnes. V tejto funkcii zotrval 8 rokov. Bol účastníkom
viacerých zahraničných expedícií a zúčastnil sa viacerých Speleologických kongresov, na
ktorých vždy aj aktívne vystupoval. V roku 1993 reprezentoval SSSv Číne pri jej prijatí za
člena Medzinárodnej speleologickej únie. Za svoju záslužnú činnosť získal viacero
ocenení, vrátane striebornej a zlatej medaily SSS;od roku 1999 je čestným predsedom
SSS.Záslužná je i jeho činnosť pri ochrane prírody v Chránenej krajinnej oblasti a potom
Národnom parku Slovenský raj. Bol členom Zboru dobrovoľných strážcov prírody,
členom výboru ZO SZOPK.Pre potreby NP Slovenský raj sa zúčastňoval inventarizačného
výskumu a je spoluautorom projektov na zápis do svetového prírodného dedičstva
Dobšinskej radovej jaskyne a krasových dolín Slovenska.
Návrh predložil za Speleologický klub Slovenský raj Viktor Daniel.

Mgr. et Mgr. art. Igor Grega

zakladateľ a dirigent speváckeho zboru Geológ (1988), miešaného speváckeho zboru
Chorus Iglovia (2005), Juventus pedagogica pri SPgŠ, Cantus Villa Nova (2012).
Návrh predložili za MO MS Mgr. Prochotská, za Divadelný súbor Hviezdoslav J. Gavlák

a za MO JDSM. Ivanovová.

PhDr. Miroslav Semeš, PhD.

svoju celoživotnú prácu venoval najmä rozvoju školstva, verejného života a rozvoju
mesta Spišská Nová Ves. Významným dielom prispel k rozvoju odborného učňovského
školstva najmä v bývalom Okresnom stavebnom podniku, kde pôsobil ako vedúci
podnikového vzdelávania a zástupca vedúceho strediska praktického vyučovania.
V tomto období stredisko pripravovalo mladých rudí na robotnícke povolania.
V porovnaní so súčasnosťou to bol najväčší a najlepší model duálneho vzdelávania. Do
roku 1984 ako riaditeľ SOU stavebného aktívne pripravoval a realizoval podmienky pre
kvalitný výchovno-vzdelávací proces odborných profesií v stavebníctve. V období 1992 -
1993 pôsobil v Spišskom divadle, od apríla 1994 v špedičnej firme Košala, s. r. o.
V septembri 1994 sa znova vracia do školstva na SOU - obchodné ako zástupca riaditeľa
pre výchovu mimo vyučovanie. O rok neskoršie, v septembri 1995, bol menovaný za
rladlteľa Stredného odborného učilišťa nábytkárskeho. Svoje manažérske skúsenosti
využil pri rozvoji odborného drevárskeho školstva najmä profesií nábytkár, stolár,
čalúnnik a pod. hlavne v období, keď učňovské školstvo prechádzalo zmenami a tiež pri
dobudovaní materiálno-technickej základne učilíšť (Limba, telocvičňa). Svoju aktívnu
pedagogickú činnosť ďalej rozvíja ako vysokoškolský pedagóg Univerzity Konštantína
Filozofa Nitra - detašovanom pracovisku v Spišskej Novej Vsi, kde bol 1. 12. 1999 na
základe konkurzu prijatý do pracovného pomeru ako vedecký a pedagogický pracovník.
Ďalej pôsobil ako pedagogický a organiz. pracovník Univerzity J. A. Komenského v Prahe.



V roku 2009 ukončil doktorandské štúdium na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety. Ihneď sa stal aj pedagógom tejto školy na detašovanom pracovisku v Spišskej
Novej Vsi.
Menovaný sa výrazne angažoval v komunálnej politike. V prvých volbách do VÚC bol
zvolený za poslanca Košického samosprávneho kraja. Za poslanca KSKbol zvolený ešte
raz v roku 2009. Pôsobil v dopravnej a školskej komisii, kde ako znalý problematiky,
výrazne podporoval konštruktívne rozhodnutia. V roku 1994 sa stal poslancom MsZ
v Spišskej Novej Vsi. Po komunálnych volbách v decembri 2006 sa stal zástupcom
primátora mesta. V tejto funkcii pôsobil do 31. 12. 2011, kedy odišiel do dôchodku.
Avšak poslancom MsZ zostal až do roku 2014. Počas pôsobenia vo funkcii zástupcu
primátora sa výrazne podieľal na vylepšovaní podmienok života občanov či už v SOciálnej
oblasti, ale aj v oblasti materského a základného školstva alebo aj vo zveraďovaní
majetku mesta. Aktívne prispel ku koncepcii sociálnych vecí v meste Spišská Nová Ves -
prevzatiu zodpovednosti v opatrovatetske] službe v meste Spišská Nová Ves,
zabezpečeniu prechodu výkonu opatrovatelstva od charity a nerušenému preneseniu
služieb aj jej rozvinutiu pre širší okruh obyvateľov, podpore a spolupráci, ako aj
konsolidácii Klubu dôchodcov na Levočskej, Fabiniho ulici, ale aj v Novoveskej Hute;
reštartovaniu separovaného zberu v meste, zavedeniu separovaného zberu v školách
a školských zariadeniach, úprave podielov podníkaterov v objednávkach za komunálny
zber; príprave a realizácii najväčšieho projektu mesta z prostriedkov EÚ - BRO (skládka
a spracovanie biologicky rozložiterného odpadu); zabezpečeniu navrátenia budovy
mestu vareáli dopravného ihriska. Následnému prevzatiu ihriska od nájomcov,
vynoveniu, sfunkčneniu a obnove činnosti dopravného ihriska pre materské a základné
školy; navráteniu hotela Preveza mestu. Pod jeho vedením je vysoko cenená činnosť
detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a SOCiálnejpráce.

Návrh zaslali: RSDr. Juraj Beňa, Mgr. Jozef Para, PaedDr. Milan Varga, MUDr. Eva
Nováková, MUDr. Ján Mokriš, Ing. Pavel Kuchárek, Ing. Vladimír Jančík, Mgr. Jozef
Kačenga, Ing. Vasil Kolesár, Ing. Stanislav Čurný.

PaedDr. Anna Grecová

návrh na udelenie ocenenia je zdôvodnený jej obetavou prácou v oblasti školstva. Od
roku 1960 pôsobila v školstve v Snine, najprv ako vychovávateľka, administratívna
pracovníčka, neskôr ako učiteľka, od roku 1973 do roku 1976 vykonávala funkciu
zástupkyne rladiteľa školy, od roku 1977 pôsobila na základnej škole na Ul. Komenského
ako zástupkyňa, neskôr ako učiteľka, kde pôsobí dodnes v krúžkovej činnosti. Deťom sa
venuje v oblasti biológie, pod jej vedením sa zúčastňujú minimálne krajských kôl
v biologickej olympiáde kat. E. - Poznaj a chráň prírodu ... a každoročne sa umiestňujú na
medailových priečkach v rámci kraja, resp. Slovenska. Pripravuje mladú generáciu, ktorá
veľmi úspešne reprezentuje nielen našu školu, ale hlavne mesto Spišská Nová Ves. Túto
prácu robí nezištne, pracuje s deťmi na krúžku a snaží sa pomôcť žiakom a hlavne
prírode aj vo veku 76 rokov. V spolupráci so Správou národného parku Slovenský raj
a Správou Lesov mesta Spišská Nová Ves každoročne organizuje množstvo podujatí
zameraných na ochranu prírody a krajiny - čistenie chodníkov Slovenského raja,
otváranie studničiek v Slovenskom raji, besedy a ochranárske aktivity - prikrmovanie
vtáctva v zime, projekty ku Dňu Zeme, Dňu vody, prírodovedné súťaže - súťaž



o najúčelnejšie kŕmidlo ... Propaguje aktivity, zveraďuje prírodu mesta Spišská Nová ves
a Slovenského raja. Je členkou autorského kolektívu BIO pri Iuvente v Bratislave,
vychovala množstvo úspešných mladých rudí, ktorí pôsobia, resp. pôsobili v oblasti
biológie a ochrany prírody - napr. RNDr. Zuzana Balážová (Nižňanská), RNDr. Katarína
Michálková (Fábryová), Mgr. Andrea Kájková, Ing. Marek Leskovjanský, Lucia Doová.
Návrh zaslal RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ Základnej školy, Komenského 2, Spišská
Nová Ves.

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

v školskom roku 2015/2016 si pripomína 150. výročie prvej maturitnej skúšky. V svojej
histórii nadväzuje na dejiny evanjelického a hlavného gymnázia. Je najstaršou strednou
školou v meste Spišská Nová Ves a patrí k najstarším gymnáziám na východnom
Slovensku. Počiatky školy siahajú do 14. storočia, kedy bola v Spišskej Novej Vsi založená
mestská latinská škola. Počas reformácie v 16. storočí sa zmenila na evanjelickú školu
a bola organizovaná podľa vzoru nemeckých škôl. V roku 1793 bol pre vtedajšie
"progymnázium" vypracovaný najstarší školský poriadok Schulordnung podľa vzoru
nemeckých škôl. Školský rok 1865/1866 bol prvým rokom úplného osemročného
evanjelického a. v. hlavného gymnázia, ktoré malo autonómny charakter, pretože ho
vydržiavala evanjelická cirkev. Prvé maturitné skúšky sa konali 27. a 28. júna 1866 za
účasti superintendenta Karola Mádaya a úspešne ich vykonalo 12 žiakov, medzi nimi
Július Botto, zakladateľ slovenského školstva v Revúcej. Žiaci obdŕžali maturitné
vysvedčenie v latinskom jazyku platné v celej habsburskej monarchii. Počet žiakov
postupne narástol na vyše SOO, pretože škola ponúkala ako jediná na Spiši okrem
latinčiny a gréčtiny rovnaký pomer vyučovacích hodín maďarčiny a nemčiny a pre žiakov
z vidieka slovenský jazyk. Medzi prvými školami v Uhorsku bola do učebného plánu
gymnázia zavedená pokusne povinná telesná výchova v r. 1872 na vtedajšiu dobu pri
škole vybudovaná moderná telocvičňa a jedáleň. Pozornosť sa venovala aj hudobnej
výchove - v škole bol založený orchester a spevokol, Profesori gymnázia sa stali
priekopníkmi jaskyniarstva, sprístupňovali Slovenský raj, objavovali Vysoké Tatry,
venovali sa meteorológii, vytvárali prírodopisné zbierky, ktoré sa stali súčasťou múzeí,
napr. založeného Podtatranského múzea v Poprade, angažovali sa v spolkoch mesta,
vytvorili hodnotnú knižnicu s vyše 14000 zväzkami (dnes vo vlastníctve ECAV v Spišskej
Novej Vsi). Po vzniku Československej republiky sa stala v škole vyučovacím jazykom
nemčina, ale v novembri 1919 bola otvorená prvá slovenská trieda. V roku 1922 bola
škola poštátnená. Pôsobili tu prevažne českí profesori, absolventi Karlovej univerzity
v Prahy a Masarykovej univerzity v Brne. V máji 1927 vykonalo prvých deväť kandidátov
prvé slovenské maturitné skúšky. Gymnázium do 1. septembra 1948 sídlilo v budove na
hlavnej ulici (bývalá budova strednej priemyselnej školy baníckej a geologickej). Potom
bolo presťahované na Školskú ulicu do budovy učiteľského ústavu, ktorý postupne
zanikol. Tu škola sídli dodnes. Dnešná historická budova školy pochádza z r. 1873 1874.
Súčasný výzor dostala v r. 1907 až 1908 po dostavaní pravej časti - internátu.
Škola sa zaslúžila o obnovenie tradičných Spišských stredoškolských hier. Absolvent
školy Imrich Farkaš napísal o gymnáziu operetu s názvom Novoveskí študenti, ktorá bola
predstavená na novoveskej scéne v r. 1942, 1946 a z príležitosti storočnice školy v r.
1966.



Za 150 rokov opustili brány školy tisícky absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium na
VŠ. Sú medzi nimi významní vedci, diplomati, umelci, športovci, politici, pedagógovia,
predstavitelia nášho spoločenského, hospodárskeho i kultúrneho života. V škole sa
nachádza tabuľa detským obetiam holokaustu, entomológovi európskeho formátu prof.
Andrejovi Reiprichovi a hudobnému skladateľovi Ladislavovi Stančekovi. Od roku 2008
má gymnázium svoju hymnu a vlastné logo. Udržiava partnerstvo so školami v Česku,
Maďarsku, Nemecku a Poľsku, Svojimi výchovnovzdelávacími výsledkami si udržiava
pozíciu lídra v regióne a zaradila sa medzi úspešné slovenské školy.

Návrh zaslal Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy.

ŠK ŠIMAKO SPiŠSKÁ NOVÁ VES

klub a jeho realizačný tím umožňuje bývalým aktívnym hráčom pokračovať vo svojej
oblúbene] športovej činnosti, ktorej sa venujú v podstate celý život a naďalej úspešne
reprezentujú naše mesto doma i v zahraničí. V pomerne krátkej pôsobnosti klubu sme
zaznamenali rad úspechov. Odštartovali to na prvom ročníku Majstrovstiev Slovenska
amatérov a veteránov (ďalej MSAV) v Spišskej Novej Vsi roku 2002. Popri vrchole
sezóny, ktorým sú MSAV sa pravidelne zúčastňuje na iných viac, či menej významných
turnajoch doma alebo v zahraničí. V roku 2006 na prvom ročníku Media cup v Bratislave
posilnil rady tímu americký velvvslanec na Slovensku p. Rudolphe Wallee. Hráči z klubu
sú súčasťou tímu, ktorý je zložený z výberu hráčov Slovenska splňajúcích podmienky
veteránskeho hokeja a pod hlavičkou reprezentácie Slovenskej republiky sa zúčastňujú
turnaja o Pohár prezidenta Bieloruskej republiky Alexandra Lukašenka. Turnaj by sa dal
charakterizovať ako neoficiálne Majstrovstvá sveta veteránov, pretože sa ho zúčastňuje
12 reprezentačných mužstiev z celého sveta. Na poslednom turnaji uskutočnenom
v prvej polovici januára 2016 boli súčasťou tímu také mená ako Miroslav Šatan, Ľubomír
Sekeráš, Ivan Droppa, Martin Štrbák, Marek Uram, Branislav Jánoš a ďalší. Celý tím
výborne fungoval pod taktovkou bývalého reprezentačného trénera Slovenska Júliusa
Šuplera. Turnaje sa uskutočnili v tréningovom centre Floridy Panthers Coral Springs aj vo
Viedni pod hlavičkou reprezentácie Slovenskej republiky.
Návrh zaslal Miroslav Hrubý.

Ing. Vladimír Petrík

je navrhnutý na ocenenie za jeho obetavú prácu na poli športu a reprezentácie rodného
mesta Spišská Nová Ves. Ako výkonný horolezec, reprezentant, nositeľ titulu majster
športu, úspešne reprezentoval našu vlasť v zahraničí. Po politických zmenách v roku
1989 sa ako podnikateľ podieľa na výstavbe a zveraďovaní nášho mesta Spišská Nová
Ves. Na strednej škole začal s horolezectvom. Prvým horolezeckým krokom sa mu
dostalo na CVičných skalách v blízkom Slovenskom raji. Ihla, Kazaternica a Tomášovský
výhrad boli miesta, na ktorých sa dodnes skúša prvý horolezecký kumšt a odvaha. Po
maturite a absolvovaní základnej vojenskej služby začína pracovať v n. p. Geologický
prieskum v Spišskej Novej Vsi v rôznych technických funkciách. V tomto podniku si
svojimi športovými úspechmi získal sympatie celého osadenstva, ktoré ho podporovalo
v jeho športovej kariére. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia promoval v odbore



stavebníctvo.
Horolezectvo mu zaberá všetok vorný čas. Nevynechá jedinú príležitosť liezť. Cibrí si
technickú zdatnosť, zručnosť a kondíciu. Tvrdá drina a odriekanie slávili úspech v podobe
nominácie do reprezentačného družstva. Vo Vysokých Tatrách urobil 35 prvovýstupov
a asi 330 výstupov, z nich 100 v zimných podmienkach. Okrem slovenských hôr pôsobil
v Alpách, nórskom Romsdale, Patagónii, Aljaške, Parnfre, Hindukúši a Himalájach. V roku
1976 sa zúčastnil expedície na Makalu a v roku 1984 expedície na Mount Everest. Člen
reprezentačného družstva ČSSR v rokoch 1971 - 1976. Najčastejšími partnermi na
horolezeckom lane mu boli Daniel Bakoš, Michal Orolín, Blažej Adam, Miloslav
Neumann, Milan Kriššák a Miloš Greisel. Koncom osemdesiatych rokov minulého
storočia zanecháva úspešnú športovú kariéru. Po zmene politického režimu v roku 1989
začal podnikať v obore stavebníctva.
Návrh zaslali Ing. Vladimír Čech, PhDr. Miroslav Semeš, PhD., Ing. Pavol Bečarik, RSDr.
Juraj Beňa, Miloš Greisel, Ján Petrík, Ján Černík.

Ing. Karol Hric

po ukončení štúdia na Fakulte strojného inžinierstva SVŠT Bratislava v roku 1961
nastúpil 1. 1. 1962 do prvého pracovného pomeru ako majster v ŽB, n. p. - závod
Rudňany. Od roku 1963 pôsobil ako technický zástupca riaditeľa Bansko-montážneho
závodu Spišská Nová Ves. Okrem banských investícií na tomto poste pôsobil ako
montážny dozor pri stave oceľových konštrukcií Športovej haly v Spišskej Novej Vsi.
V roku 1974 bol menovaný rladlteľorn Okresnej správy cestovného ruchu v Spišskej
Novej Vsi. Na tejto funkcii zaviedol systém pravidelnej údržby technických
sprístupňovacích zariadení na exponovaných prechodoch v Slovenskom raji a výstavbu
Autokempingu Podlesok. Zabezpečoval prevádzku Zimného štadióna, Športovej haly
a Kúpaliska v Spišskej Novej Vsi. Po zrušení OSCR v roku 1993 pracoval ako výkonný
tajomník Záujmového združenia obcí - Slovenský raj až do odchodu do dôchodku k 1. 1.
1997. Bol jedným zo zakladajúcich členov TJ Tatran Spišská Nová Ves, kde bol prvým
predsedom horolezeckého oddielu. Je nositeľom "Strieborného odznaku JAMES".
Dobrovoľným členom Horskej služby Slovenský raj sa stal v roku 1957. V HS zastával
funkcie predsedu oblastného výboru, predsedu slovenského výboru a podpredsedu Čsl.
výboru Horskej služby. V súčasnej dobe je predsedom Oblastného výboru Klubu
seniorov Horskej služby a členom predsedníctva Slov. výboru KS-HS. Jeho činnosť v HS
bola ocenená udelením strieborného, zlatého a čestného odznaku HS ako aj
vyznamenaním "Za zásluhy HS". Intenzívne sa venoval a venuje publicistickej činnosti
najmä vo sfére proti úrazovej prevencie na horách, sprievodcovskej literatúre
a cestovnému ruchu najmä so zameraním na Slovenský raj a Spiš. Je doposiaľ autorom,
spoluautorom alebo vedúcim autorského kolektívu pri 38 tituloch. Spracoval 28 brožúr
a skladačiek a zverejnil 48 príspevkov v tlači a odbornej literatúre. Ako organizačný
pracovník pôsobil pri všetkých turistických zrazoch na území Slovenského raja, na MS
1970 vo Vysokých Tatrách, Svetovej zimnej univerziáde, MS kat. B v hokeji, ktoré sa
konali v Spišskej Novej Vsi. Bol pri zrode jednej z najstarších turistických akcií na
Slovensku - Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja. Aktívne pôsobil pri
organizácii lyžiarskych bežeckých pretekov v Slovenskom raji. Je viacnásobným



účastníkom lyžiarskych pretekov Biela stopa SNP. Za činnosť v telesnej výchove mu boli
udelené ocenenia "Za zásluhy o rozvoj čs. tel. výchovy L, II., III. stupňa. Pri príležitosti
jeho SO-ročného životného jubilea mu bolo ministerstvom obchodu a CR udelené št.
vyznamenanie "Vzorný pracovník cestovného ruchu".
Návrh zaslal tajomník Oblastného výboru KS-HS-Slovenský raj Pavol Findura.

Pavol Ril "In memoriam"

vďaka jeho húževnatosti, pracovitosti a dobrej organizácii práce, dostal pracovnú
ponuku na Mestskom národnom výbore - oddelenie výstavby - akcia "Z". Medzi
najznámejšie akcie Z patrila výstavba športovej haly, letného kúpaliska, hotela Preveza
a zimného štadióna, ktorá bola jedna z najúspešnejších. Mestský národný výbor a zimný
štadión sa stal na dlhé roky jeho pracovným domovom a srdcovou záležitosťou. Svojou
prirodzenou autoritou, predchádzajúcimi skúsenosťami, improvizačným talentom, ale
hlavne rudským prístupom si získal rešpekt a dokázal podnietiť kolektív k dosahovaniu
vynikajúcich pracovných výsledkov. Čo sa nepodarilo zrealizovať vo vtedajšom systéme
profesionálnym národným podnikom, o to sa pričinil do verkej miery tím dobrovotníkov
a nadšencov pod jeho vedením. Pracovali s nadšením, odhodlanosťou a vášňou, cez
víkendy, po pracovnej dobe aj počas dovolenky. Bol obyčajne - neobyčajným človekom.
Svojim priateľstvom, verkou charizmou, chuťou pomáhať, tvoriť aj odpúšťať.
Návrh zaslala Mgr. Andrea Krestianová

V priloženom dokumente pdf predkladáme predložené návrhy s odôvodnením návrhu na
udelenie ocenenia a Štatút udeľovania ceny mesta Spišská Nová Ves.


