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Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 
 
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 trinásť návrhov na udelenie Ceny mesta za rok 2018                              
pre tieto osobnosti a kolektívy s nižšie uverejneným zdôvodnením:  
 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dedinky, filiálka  Stratená,  
v zastúpení ThDr. Radomír Bodziony, PhD., farár  
Návrh na udelenie Ceny mesta za mimoriadny prínos pri zachovaní kultúrneho dedičstva                       
a významnú podporu rozvoja cestovného ruchu mesta.  
Mesto Spišská Nová Ves v roku 2018 oslávilo 750. výročie od prvej písomnej zmienky. Pri tejto 
príležitosti sa konalo veľa aktivít a podujatí, ktoré túto významnú udalosť pripomenuli. Jednou 
veľmi vítanou a nečakanou udalosťou bola, pre mesto úspešná, internetová súťaž na podporu 
obnovy diel Majstra Pavla z Levoče, prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca, ktorý 
realizovala Nadácia VÚB. Spišskonovovešťania v ľudovom hlasovaní ukázali správny 
lokálpatriotizmus, a tak sa súsošie kalvárie z farského kostola Nanebovzatia Panny Márie 
dočkalo reštaurovania. Spolu s obnovou kalvárie sa vďaka práci historikov udiala vzácna vec- 
nájdenie a následná oprava sochy Márie Magdalény, ktorá podľa všetkých dostupných zistení 
patrila ku spišskonovoveskej kalvárii a za nejasných okolností sa od diela oddelila a bola 
premiestnená do obce Stratená. Vedci uvádzajú, že od rozdelenia súsošia po jeho opätovné 
scelenie ubehlo 250 rokov. Tento jav môžeme, a to nielen v umeleckej sfére a historickej 
vzácnosti, považovať za unikát.  
Majster Pavol z Levoče patrí k najznámejším slovenským umelcom stredoveku. Jeho diela 
patria k pokladom slovenskej i európskej kultúry. Obyvatelia mesta Spišská Nová Ves môžu byť 
právom hrdí na skutočnosť, že vzácne umenie je nám na dosah ruky a tým vieme celému svetu 
ponúknuť skutočný umelecký, cestovateľský a v neposlednom rade duchovný zážitok.  
Vďaka aktívnemu prístupu pána dekana Slavomíra Gallika, svedomitej práci historikov                         
a reštaurátorov, ochote pána farára Radomíra Bodzionyho a nezištnej štedrosti veriacich                    
z filiálky Stratená sa dielo svetového umelca spojilo. Práve vďaka ochote a ústretovosti farníkov 
z obce Stratená vzniklo a znovu sa spojilo dielo medzinárodného významu, ktoré prinesie 



zvýšenie návštevnosti nášho mesta. Týmto pokladom sa mesto Spišská Nová Ves môže patrične 
hrdiť doma i v zahraničí. Je to najvzácnejšia pamiatka a umelecké dielo zároveň v našom meste. 
Z týchto dôvodov máme za to, že počin veriacich v obci Stratená je hodný ocenenia a udelenie 
Ceny mesta je vyjadrením vďaky za osobitný prínos pre naše mesto a jeho zveľaďovanie, ktoré 
sa tak môže oficiálne propagovať doma i v zahraničí skrz majstrovské dielo svetového 
charakteru. 
Návrh zaslal Mgr. Andrej Cpin, poslanec MsZ. 
Podpora návrhu: 
Ing. Jozef Gonda, poslanec MsZ 
RNDr. Ladislav Ruttkay, poslanec MsZ 
Ing. Ľubomír Pastiran, poslanec MsZ 
Ing. Mgr. Igor Geletka, poslanec MsZ 
MUDr. Alena Pekarčíková, poslankyňa MsZ 
Adnan Akram, predseda kultúrnej komisie pri MsZ 
PhDr. Ján Volný, PhD., viceprimátor mesta SNV 
Mgr. Anna Fedorová, bývalá primátorka mesta SNV 
Mgr. Slavomír Gallik, dekan Spišskonovoveského dekanátu 
ThDr. Viktor Pardeľ, PhD., biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo 
Mgr. Rastislav Javorský, poslanec KSK 
 
 
Spoločnosť Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves 
Bytové družstvo Spišská Nová Ves vzniklo 13. 5. 1963 a od svojho vzniku zabezpečuje a stará sa 
o správu a údržbu bytov pre zhruba 18-tis. občanov mesta Spišská Nová Ves. Bytové družstvo 
Spišská Nová Ves spravuje viac ako 7800 bytov, z toho v meste Spišská Nová Ves je presne 5210 
bytov. Bytové družstvo v roku 2018 oslávilo 55. výročie svojho založenia. 
Bytové družstvo ako správca bytov vykonáva pravidelnú rozsiahlu činnosť v oblasti správy, 
údržby, opráv a modernizácie bytov a spoločných priestorov. Spoločnosť zamestnáva 65 
pracovníkov, ktorí prevažne bývajú v meste Spišská Nová Ves a svojou prácou sa aktívne 
podieľajú na zabezpečení kvality bývania občanov 
Bytové družstvo prostredníctvom svojich členov, bývajúcich v družstevných bytových domoch 
sa výrazne podieľa na zveľaďovaní a skrášľovaní mesta, hlavne cez proces obnovy bytových 
domov, ktoré hlavne svojím novým farebným riešením spríjemňujú vzhľad všetkých mestských 
sídlisk. 
Konkrétne v našom bytovom dome, a to na Ulici J. Wolkera 29, 31 SNV pod hlavičkou nášho 
správcu prebehla rozsiahla obnova spojená so zateplením strechy, obvodového plášťa,  
rekonštrukcie stúpačkových rozvodov vody, kanalizácie, plynu, rekonštrukcia vyhradených 
technických zariadení, výťahov. 
Bývajúci v našom bytovom dome na sídlisku Mier sú dlhoročnými obyvateľmi nášho mesta. Tak 
ako my, veríme, že aj ostatní užívatelia bytov v našich domoch sú s činnosťou nášho správcu 
nadmieru spokojní. Bytové družstvo už viac ako 55 rokov komplexne zabezpečuje všetky služby 
spojené s bývaním pre bezproblémový chod nielen našich domov, ale aj ostatných bytových 
domov vo svojej správe. Takto sú Bytovým družstvom zabezpečované služby nie len v Spišskej 
Novej Vsi, ale aj blízkom okolí, t. j. v Krompachoch, Gelnici, Spišskom Podhradí, Spišských 
Vlachoch a okolitých obciach. 



Spoločnosť Bytové družstvo sa podieľa na rozvoji nášho mesta Spišská Nová Ves, stará sa 
o kvalitné služby spojené s bývaním a poskytuje prácu mnohým ďalším firmám prostredníctvom 
údržby a opráv bytových domov. 
Správca si riadne a pravidelne plní všetky daňové a odvodové povinnosti (inak by nemohlo 
žiadať o úvery zo ŠFRB a dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov MDV SR). 
Spoločnosť Bytové družstvo SNV má štatutárny orgán Predstavenstvo – predsedníčka Mgr. Soňa 
Bobková,  Kontrolnú komisiu – predsedníčka p. Klaudia Fifíková, riaditeľ BD Ing. Vladimír 
Filinský.  
Návrh zaslala Jozefína Hofmeisterová,  zástupkyňa vlastníkov bytov a NP. 

 
 
Jozef Kukoľ 
Narodil sa v Spišskom Podhradí. Po ukončení Učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi získal 
vyššie pedagogické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V roku 1955 nastúpil 
ako učiteľ telesnej výchovy a slovenského jazyka do Základnej  školy v Spišskom Podhradí. 
V roku 1967 sa s rodinou presťahoval do Spišskej Novej Vsi. Jeho novým pôsobiskom sa stala 1. 
Základná deväťročná škola Nad Medzou, kde pôsobil vyše dvadsať rokov. Jeho vášňou bola 
československá olympiáda. Ako okresný a neskôr aj krajský cvičiteľ starších žiačok sa zúčastnil 
na všetkých celoštátnych vystúpeniach v Prahe. Celý život sa aktívne venoval mládeži ako tréner 
futbalu, basketbalu, stolného tenisu a ľahkej atletiky. Bol členom komisie športovcov pri 
Okresnom výbore československého zväzu telesnej výchovy. Svoju pracovnú činnosť ukončil zo 
zdravotných dôvodov v roku 1988, rok pred odchodom do dôchodku. 

          Za svoju činnosť dostal viacero ocenení, pochvalných listov a diplomov, napr.:  
- Pamätný odznak za zásluhy o celoštátnu spartakiádu /r. 1955 – 1985/ mu udelil 

Československý svaz tělesné výchovy v Prahe. 
- Čestné uznanie za obetavú a dlhoročnú prácu v atletickom hnutí /r. 1972/ mu udelil 

Československý atletický svaz v Prahe. 
- Plaketou J. A. Komenského za zásluhy o rozvoj školstva ho v r. 1985 ocenil Okresný 

národný výbor, odbor školstva v Spišskej Novej Vsi. 
- Štátne vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj československej telesnej výchovy a športu III. 

stupňa mu bolo udelené v r. 1985.                                                                                                      
- Titul Zaslúžilý tréner mu v r. 2013 pri vyhlasovaní najlepších športovcov mesta udelilo 

mesto Spišská Nová Ves. 
Návrh zaslal PaedDr. Julián Sopko, riaditeľ ZŠ Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi.     
 
 
Mgr. Jolana Prochotská 
Pochádza z Dolného Kubína, od r. 1974 pôsobí v Spišskej Novej Vsi. Ukončila PF UPJŠ v Prešove, 
37 rokov pracovala v školstve na ZŠ Komenského. Počas pôsobenia v školstve sa venovala 
novátorstvu, získala certifikát v Dánsku pre prácu s Legom (LEGO Dacta) a učebňa funguje 
dodnes. 
11 rokov je predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej v našom meste, kde zapája 
našich žiakov a študentov do poznávania slovenských osobností a histórie regiónu Spiš 
a Spišskej Novej Vsi (ako členka Spišského dejepisného spolku). Založila Klub dôchodcov 
Komenský pre učiteľov seniorov. 



Od r. 1961 je členkou Červeného kríža a 5 rokov pôsobila vo funkcii predsedníčky Územnej rady 
Spiš, za čo bola ocenená Zlatou medailou a bola darkyňou krvi. 
11 rokov je členkou Miestneho odboru Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) a zároveň 
podpredsedníčkou Okresnej organizácie JDS, kde sa venuje organizovaniu kultúrno-
spoločenských aktivít členov (Ľudová slovesnosť, Umelecké slovo, Zlaté ruky a prehliadka 
speváckych súborov). 
V r. 2011 bola iniciátorkou vzniku Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi, kde 
pôsobí vo funkcii podpredsedníčky. 
Dve volebné obdobia bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. 
Všetky aktivity organizuje a vykonáva dobrovoľne, neraz sponzorsky, píše a propaguje činnosť 
uvedených organizácií a klubov. 
Návrh zaslali: 
Dom Matice slovenskej: Mgr. Rastislav Zacher, PhD. 
MO MS v Spišskej Novej Vsi: Dana Rosová, členka výboru 
OO JDS v Spišskej Novej Vsi: Ing. Štefan Hančák, predseda 
MO JDS v Spišskej Novej Vsi: Marta Ivanovová, predsedkyňa 
Klub M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi: Mgr. Rozália Wencelová, členka výboru 
    
 
Karol Dzurik (ocenený Cenou mesta Spišská Nová Ves v roku 1993) 
 
Navrhovaný roky zachraňoval ľudské životy v kopcoch Slovenského raja ako horský záchranár, 
neskôr sa rozhodol zachraňovať aj tie zvieracie. Predal chatu a z utŕžených peňazí vybudoval 
rehabilitačnú stanicu. Tá sa rokmi rozrástla na zoopark a neskôr získala štatút známej                            
a obľúbenej zoologickej záhrady v našom meste. Ak o niekom možno povedať, že je bytostne, 
akoby pupočnou šnúrou spätý s roklinami, tiesňavami a planinami Slovenského raja a ich 
sprístupňovaním turistom, tak to stopercentne platí o Karolovi Dzurikovi. Je profesionálnym 
zakladateľom - ak sa mu v hlave zrodí zaujímavý nápad, urobí všetko pre to, aby ho aj uviedol 
do života. Určite by o tom vedeli rozprávať všetci starostovia obcí, pod ktoré spadá oblasť 
Slovenského raja. Karolov zakladateľský talent sa prejavil aj pri plánovaní a budovaní náročného 
turistického chodníka - Ferraty HZS v rokline Kyseľ. Bol to práve on, kto začal obchádzať 
kompetentných, aby ich presvedčil, že po štyridsiatich rokoch, ktoré uplynuli od požiaru, aby sa 
mohol Kyseľ opäť otvoriť turistom aspoň v obmedzenej miere. A aby nebodaj nevyšiel z cviku, 
teraz zakladá detskú ferratku na nevysokej skale na Čingove.  
Už len význam zoologickej záhrady je z hľadiska rozvoja cestovného ruchu pre mesto značný. Ak 
k tomu pripočítame množstvo turistov, ktorí každoročne navštívia roklinu Kyseľ, prípadne iné 
turistické trasy v Slovenskom raji (ktoré sú aj vďaka Karolovi vybudované a schodné) zistíme, že 
výsledky Karolovej snahy a činnosti ďaleko presahujú hranice nášho mesta.  
Práca horského záchranára je tvrdé povolanie, ktoré si vyžaduje mimoriadne dobrú fyzickú 
a psychickú kondíciu. A tá prekvapivo ostáva v Karolovi doteraz. Dokonca by sa dalo povedať, že 
jej má na rozdávanie. Karol Dzurik sa tohto roku (začiatkom apríla) dožíva významného jubilea. 
Ale treba uviesť, že je to iba údaj o fyzickom veku. Psychicky a dušou je podľa nás stále niekde 
na úrovni mladého junáka s mnohými cieľmi, ambíciami, víziami, s kopou plánov a nikdy 
neutíchajúcim entuziazmom niečo urobiť, aby sa veci pohli vpred. 
Za touto nomináciou stoja záchranári HZS zo Slovenského raja, ale určite aj mnohí obyvatelia 
mesta. 
Návrh zaslali záchranári HZS Slovenský raj. 



Ing. Peter Herceg 

Občan Spišskej Novej Vsi, ktorý 21. 8. 2002 založil Občianske združenie „Spišiačik“. Ide 
o združenie rodičov a priateľov diabetických detí. Činnosť uvedeného občianskeho združenia je 
zameraná na pomoc deťom a ich rodičom pri riešení problémov súvisiacich s čoraz 
frekventovanejším ochorením detskej populácie na diabetes. V súčasnosti vďaka cieľavedomej 
aktivite Ing. Petra Hercega má činnosť a aktivity tohto združenia regionálny, celoslovenský aj 
medzinárodný rozmer.  
Ing. Peter Herceg zúročil svoje dlhoročné skúsenosti s prácou s diabetickými deťmi vydaním 
náčuno–populárnej knihy „Dia šlabikár“, o ktorú je veľký záujem. V súčasnom období pripravuje 
druhé, aktualizované vydanie uvedenej knihy.  
Svojou aktivitou, snahou pomôcť ľuďom, edukačnou a publikačnou činnosťou prispel 
k reprezentácii a k zviditeľneniu mesta. 
Návrh zaslal Mgr. Igor Kuruc. 
 
 
 
ŠK Šimako Spišská Nová Ves 
Športový klub veteránov ŠIMAKO a jeho realizačný tím umožňuje bývalým aktívnym hráčom 
pokračovať vo svojej obľúbenej športovej činnosti, ktorej sa venujú v podstate celý život 
a naďalej úspešne reprezentujú naše mesto doma i v zahraničí.  
Hokejový klub zaznamenáva úspechy na Majstrovstvách Slovenska amatérov a veteránov 
(MSAV), ale i na významných turnajoch doma alebo v zahraničí, napr. Turnaj Media Cup                         
v Bratislave, medzinárodný turnaj – Strangers Cup Palm Beach na Floride, medzinárodný turnaj 
– Viedenský pohár, medzinárodný turnaj – Abu Dhabi.  
Hráči klubu sú súčasťou tímu, ktorý je zložený z výberu hráčov Slovenska spĺňajúcich podmienky 
veteránskeho hokeja a pod hlavičkou reprezentácie SR 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.  
Dátum vzniku: 18. 08. 2005  
Počet členov: 26 
Vznik klubu VETERÁNI Spišská Nová Ves - 2002 
Založenie OZ ŠK ŠIMAKO Spišská Nová Ves - 2005 
Športová činnosť: ľadový hokej 
Návrh zaslal Miroslav Hrubý. 
 
 
Štefan „Mimi“ Rusnák 
Bývalý hráč, ale najmä tréner ľadového hokeja v SNV. Je telom aj srdcom hrdý Novovešťan. 
Poznajú ho pod menom „Mimi“. 
S ľadovým hokejom začínal ako 12 - 13-ročný na ZŠ. Základnú i strednú školu reprezentoval vo 
všetkých športových odvetviach. Ako pätnásťročný začal hrať za dorasť Lokomotíva Bane SNV. 
O dva roky neskôr začal trénovať a hrať za A-mužstvo. V r. 1970 narukoval do Dukly SNV, kde 
odohral dve hokejové sezóny. Po návrate z Dukly hral za A-mužstvo SNV, prevažne SNHL. 
V sezóne 1976/1977 sa stal druhým najúspešnejším strelcom v mužstve. V prelome sezóny 
1980/1981 prestúpil na Tepličku, kde hral až do r. 1987.  



V roku 1980 ukončil trénerskú kvalifikáciu II. triedy. V r. 1985 až 1988 študoval FTVŠ v Bratislave 
a štúdium ukončil najvyššou trénerskou kvalifikáciou trénera I. triedy. Od r. 1979 až do 30. 6. 
2018 trénoval v našom hokejovom klube prevažne mládežnícke kolektívy.  
Počas jeho trénerskej praxe prešlo jeho rukami veľa výborných hráčov, napr. M. Horváth, T. 
Nadašdi, M. Topoli, M. Vantroba, A. Lapšanský, Ľ. Hudáček, V. Klinga, P. Dobrovič, J. Petrovič, P. 
Holečko, P. Grečko, S. Polomský, P. Kristián atď. 
Udelenie ocenenia je navrhnuté za dlhodobú obetavú prácu pri rozvoji športu – ľadového 
hokeja. 
Návrh zaslala Mgr. Dáša Jarembáková, dcéra. 
 
 
Ing. Emil Labaj 
Pre dlhodobé vysokokvalitné vykonávanie jeho činnosti v oblasti kultúry a pri zabezpečovaní 
perfektných programov – súborov a skupín – na mestské podujatia. Je autorom malieb na 
našich mestských kalendároch a aj v priestoroch Reduty, kde skrášľujú jeho obrazy interiéry 
týchto priestorov. Iste má nemalé zásluhy aj na renovácii DK Mier a priestorov Reduty. 
Návrh zaslal Ján Ondruš. 
 
 
ZOO Spišská Nová Ves 
Najmladšia zoologická záhrada na Slovensku sa stala jedným z turistických symbolov mesta. 
Rozkladá sa na ploche osem hektárov v priestore historického Madaras park. Na čele obetavých 
nadšencov, ktorí ju od roku 1989 zveľaďujú stál jej prvý riaditeľ Karol Dzurik st., ktorého neskôr 
vystriedala Ing. Jana Dzuriková. V súčasnosti pracuje v ZOO 13 stálych zamestnancov. 
ZOO sa stala v roku 2000 príspevkovou organizáciou mesta a zároveň je členom UCSZ (Únie 
českých a slovenských ZOO) a Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a akvárií 
(ERAZA). Starostlivosťou a prezentáciou desiatok druhov zvierat, medzi ktorými nechýbajú ani 
svetovo ohrozené druhy, je významným prvkom edukačného systému v Spišskej Novej Vsi. 
Pravidelné jarné a letné ZOO krúžky majú v našej verejnosti veľký ohlas, rovnako ako kultúrne 
podujatia typu Strašidelná noc, Deň Zeme a Deň detí v ZOO. Naša ZOO sa, okrem významnej 
chovateľskej a vzdelávacej činnosti, venuje aj výskumnej činnosti – napr. v spolupráci s Múzeom 
Spiša sa podieľala na výskume jaskynného medveďa. Adopcie zvierat sú zase zdôraznením 
spoločenskej zodpovednosti podnikateľských subjektov v našom regióne, ale i mimo neho. 
Je nutné vyzdvihnúť inovatívny prístup zamestnancov ZOO k celému areálu, ktorý dostáva 
z roka na rok atraktívnejšiu podobu. Napriek svojim skromným rozmerom patrí k intenzívne 
navštevovaným atrakciám Spiša, v posledných rokoch prekračuje počet návštevníkov hranicu 
100-tisíc ľudí ročne (v roku 2018 ju navštívilo rekordných 114-tisíc ľudí). 
Nezanedbateľná je aj prezentácia ZOO formou každoročných výročných správ, publikácií alebo 
nedávnym vydaním eurobankovky.  
Úspešná činnosť spišskonovoveskej ZOO, jej obľúbenosť a odborné kvality potvrdené 
i odbornou verejnosťou, jej vzdelávacia činnosť a permanentný rozvoj  predurčujú túto 
inštitúciu k udeleniu Ceny mesta ako uznanie doterajšej práce jej všetkých zamestnancov pri 
príležitosti 30-tich rokov ZOO v Spišskej Novej Vsi. 
Návrh zaslal PhDr. Ján Volný, PhD., poslanec MsZ SNV. 
 
 
 



PharmDr. Ján Valjan - in memoriam 
10. januára 2019 sa na miestnom cintoríne v Spišskej Novej Vsi konala posledná rozlúčka                      
s nebohým PharmDr. Jánom Valjanom za prítomnosti blízkej rodiny a širokej laickej i odbornej 
verejnosti. Za kolegyne a kolegov sa lúčil PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej 
lekárnickej komory, no prihovorila sa aj predsedkyňa miestneho klubu Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika PhDr. Ružena Kormošová, PhD., keďže nebohý bol jeho aktívnym členom. 
PharmDr. Ján Valjan, inak  pochádzajúci z Brezovej pod Bradlom, po skončení štúdia a založení 
si rodiny sa trvalo usadil v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil až do posledných dní.  
Pochádzal z lekárnickej rodiny (otec lekárnik, matka farmaceutický laborant, pôsobili v lekárni              
v Brezovej pod Bradlom). Ako mladý lekárnik začínal v r. 1977 v levočskej lekárni pod vedením 
PhMr. Jozefa Dudinského, potom v lekárni v Spišskej Novej Vsi pod vedením PhMr. Antona 
Ruttkaya. V roku  1980 odišiel do okresnej lekárne v Spišskej Novej Vsi, kde pracoval pod 
vedením RNDr. PhMr. Zoltána Černíka. V rokoch 1989 – 1992 bol riaditeľom Lekárenskej služby 
OUNZ Spišská Nová Ves. Po zrušení OUNZ si v r. 1993 otvoril v Spišskej Novej Vsi vlastnú verejnú 
lekáreň Statim. 
Zaujímal sa o verejný i odborný život, bol dlhoročným predsedom miestnej lekárnickej komory, 
združujúcej lekárnikov nášho mesta i okolitého Spiša, a to od jej konštituovania až do júna 2018.  
Stal sa tiež členom Fóra slovenských lekárnikov. Veci stavovské riešil ako prezident Slovenskej 
lekárnickej komory (SLeK) r. 1993, následne ako viceprezident a dlhoročný člen prezídia SLeK, 
tiež viceprezident Asociácie lekárnikov Slovenska a opätovne ako prezident SLeK v rokoch 2006 
– 2010. V komunálnych voľbách r. 2010 bol na ďalšie funkčné obdobie zvolený za poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.  
Bol vždy čestný, spravodlivý, no i zásadový, otvorený i uvážlivý, s jemu príslovečným humorom. 
Nesporne šlo o výnimočnú osobnosť nášho mesta a len jemu príslovečná skromnosť ho 
nedostala do takého povedomia, aby si naši spoluobčania  uvedomili, čo to vlastne za lekárnika i 
človeka bolo. Bol oddaný svojej profesii – práci lekárnika pre ľudí i spoločnosť. 
 Návrh zaslala PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová. 
 
 
Ladislav Kacvinský (1931 – 2018) - in memoriam 
Narodil sa v Levoči, detstvo prežil v Spišskej Novej Vsi. Bol v noviciáte v Nitre, no rozhodol sa 
pre dráhu umelca. V r. 1952 - 1958 študoval sochárstvo na VŠVU v Bratislave, kde pôsobil 
potom ako asistent profesora Jozefa Kostku. V r. 1961 sa vrátil domov, do SNV, kde sa usadil 
natrvalo. Sporadicky tu pôsobil ako pedagóg v ZUŠ. V Strednej priemyselnej škole v SNV bol 
zakladateľom odboru kameňosochárstva.  
Venoval sa monumentálnej i komornej sochárskej tvorbe v bronze, kameni a dreve, 
sprevádzanej figurálnou i sochárskou kresbou. Vytvoril celý rad monumentálnych sochárskych 
diel pre SNV a ďalšie východoslovenské mestá.  
Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach galérií v Košiciach, Bratislave, Prešove, Poprade, Žiline, 
Spišskej Novej Vsi, v Spišskom múzeu v Levoči a v súkromných zbierkach na Slovensku 
i v zahraničí. V zbierkach Galérie umelcov Spiš je zastúpený 44 dielami, z toho je 37 figurálnych 
kresieb a 7 plastík. Je známy ako autor pamätníka 700 rokov mesta SNV, fontány Kvet pre 
mesto SNV, reliéfu pre železničnú stanicu v Poprade a iných monumentálnych diel. 
Celé tvorivé obdobie ostal verný základným hodnotám ľudského bytia. Primárnym ostal vzťah 
matky a dieťaťa, nevinnosť a čistota. Tvrdosť materiálov je v jeho diele konfrontovaná s nehou 
a citom.  
Návrh zaslala MUDr. Brigita Žiaková. 



 
 
Ing. Vladimír Záhradník - in memoriam  
Dlhoročný funkcionár Tenisového klubu v Spišskej Novej Vsi, ktorý zomrel v októbri 2018.  
Ing. Zahradník bol veľmi priateľský a otvorený človek, ktorý obetavo a nezištne slúžil s ochotou 
pomôcť každému, kto sa na neho obrátil. 
Udelenie ocenenia Cena mesta pre Ing. Vladimíra Zahradníka in memoriam (pri príležitosti 
nedožitých 65 rokov) je navrhnuté za jeho dlhoročnú prácu v Tenisovom klube v Spišskej Novej 
Vsi, kde pracoval ako tajomník, vedúci viacerých súťažných družstiev, fotograf a dopisovateľ              
do športových novín a časopisov a najmä dlhoročný kronikár, ktorý vytvoril rozsiahly klubový 
archív v podobe niekoľkých kroník zachytávajúcich tenisové dianie v klube i mimo neho                      
na Slovensku, a to od 70. rokov 20. storočia až do súčasnosti. 
Návrh zaslal Dr. Peter Zmátlo. 
 

 

 

 
 


