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Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2019 
 
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 deväť návrhov na udelenie Ceny mesta za rok 2019                         
pre tieto osobnosti s nižšie uverejneným zdôvodnením:  
 
MUDr. Alexander JEDLOVSKÝ 

V tomto roku si pripomína životné jubileum 90. narodeniny občan nášho mesta, ktorý celý svoj život 
venoval medicíne, 34 rokov pracoval v pozícii primára interného oddelenia, výraznou mierou prispel 
k rozvoju spišskonovoveského zdravotníctva, získal medzinárodné uznanie za svoju odbornú publikačnú 
činnosť (správy o súboroch pacientov liečených trombolytickou metódou prijala komisia MZ SR), 
odbornou verejnosťou rešpektovaný, pre obetavý prístup k pacientom uznávaný a vyhľadávaný lekár, 
držiteľ viacerých ocenení Slovenskej lekárskej spoločnosti: Zlatá medaila, Guothova medaila, Čestná 
cena akademika T. R. Niederlanda (2010). Od roku 1955 žije trvalo v Spišskej Novej Vsi. 

Zdôvodnenie návrhu:  MUDr. Alexander JEDLOVSKÝ (pôv. Tennenbaum) sa narodil v roku 1930 v Levoči. 
Absolvoval 3-roč. LF v Košiciach. Patril k výborným študentom. Pod hrozbou vylúčenia zo štúdia bol 
prinútený nastúpiť na Lekársku fakultu hygienickú UK v Prahe, kde v roku 1955 promoval. Krátko pôsobil 
na OHES v Moldave nad Bodvou (1955 – 1956) a na Detskej klinike v Košiciach. Po 2-ročnej vojenskej 
prezenčnej službe pôsobil na Internom oddelení v Levoči (1959 – 1965), tri roky vo funkcii zástupcu 
primára. V roku 1965 sa stal primárom Interného oddelenia („Pri stanici“) v Spišskej Novej Vsi. 
Absolvoval stáže u prof. T. R. Niederlanda na III. Internej klinike v Bratislave (1963/1964), na Internej 
klinike prof. Waldenstrôma na Lundskej univerzite v Malmô vo Švedsku (1968).  

Vo funkcii primára pôsobil v našom meste celých 34 rokov do 31. júla 1999. V rokoch 1967 – 2000 bol 
zároveň okresným internistom. Po odchode do dôchodku od roku 2000 pokračoval ďalej v liečení 
pacientov v internej ambulancii na Šafárikovom námestí v Spišskej Novej Vsi a LUMITER, s. r. o. na 
Baníckej ulici v Spišskej Novej Vsi.  

Interné oddelenie v Spišskej Novej Vsi začalo rozvíjať svoju prácu pod jeho vedením v technicky 
a priestorovo ťažkých podmienkach. V roku 1971 bola pribudovaná lôžková časť. Zlepšili sa priestory 
a zdokonalili oddelenia: Oddelenie klinickej biochémie, samostatné RTG oddelenie, Oddelenie klinickej 
genetiky (jediné na východnom Slovensku, prvé okresné na Slovensku pod vedením MUDr. Jána 
Koblíka), v roku 1989 Oddelenie hemodialýzy „na Blaumonte“. Pri Internom oddelení vzniklo aj 



oddelenie dlhodobo chorých. Od roku 1984 sa usiloval, aby interné oddelenie bolo presťahované do 
NsP, ktorá bola vo výstavbe. Jeho 5-ročné úsilie bolo zavŕšené v r. 1989.  

Interné oddelenie pod jeho vedením zabezpečovalo nadstavbovú (čiastkovú) odbornú prácu pre 
celý bývalý okres Spišská Nová Ves a zároveň sa stalo výukovým okresným strediskom. Na oddelení 
získali 10 lekári kvalifikačnú atestáciu II. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo, 8 lekári nadstavbovú 
(čiastkovú) atestáciu a 3 lekári boli pripravení na KA. 

Jeho odborná, vedecká a publikačná činnosť je bohatá. Predstavuje 29 uverejnených prác 
a prednášok v oblasti gastroenterohepatológie, genetiky a kardiológie. Aktívne sa zúčastnil 26 
kongresov zjazdov a sympózií, z toho 2 boli kongresy Európskej spoločnosti gastroenterológov (Eisenach 
– NDR, 1986, Lisabon – Portugalsko 1998). Prednášal so sériou prednášok na Východoslovenských 
lekárskych dňoch (16-krát), na krajských seminároch aj na seminároch v okresnom meradle. 
 Prvýkrát prednášal v roku 1959 v Karlových Varoch na medzinárodnej konferencii o EKG 
zmenách pri akútnych hepatitídach za účasti domácich aj zahraničných odborníkov (prof. Sheila 
Sherlocková, prof. Caroli, prof. Taylora a ďalší). Ako mladému lekárovi mu bola uverejnená prednáška 
formou autoreferátu v Bratislavských lekárskych listoch (1960). Od prof. Taylora dostal pozvanie za 
asistenta na univerzitu do anglického Cambridgu, ktoré sa nemohlo realizovať. Jeho príspevok 
Transaminázy v žlči publikovaný v nemeckom medicínskom časopise mal medzinárodný ohlas. 
Nasledovali separatné výtlačky pre asi 50 pracovísk (SRN, Taliansko, Švajčiarsko, Japonsko, USA a ďalšie), 
séria publikácii o transaminázach a zmenách lipoproteínov pri biliopankreatických ochoreniach. 
Poznatok, že sa transaminázy nevylučujú do žlče bol prijatý ako údaj do americkej učebnice Cecil 
Textbook of Medicine, 20. edícia, 1996, s. 759.  

Ako prvý v Československu popísal familiárnu pankreatitídu, podľa dostupných údajov 12. 
popis vôbec.  

Cytogeneticko-hematologické práce publikoval s MUDr. J. Koblikom (Bratislavské lekárske listy, 
831985,6, s. 646 – 652). 

V kardiovaskulárnej problematike sa od roku 1980 venoval taktike antikoagulačnej 
a fibrinolytickej liečby pri závažných tromboembóliách, 1983 – trombolytickej liečbe jednorázovou 
krátkodobou infúziou streptázy pri AIM (prvé podanie 1. 2. 1983, prvý štatisticky významný súbor 
pacientov), 1984 – trombolytická liečba u AIM nad 70 rokov (Výsledky potvrdili vhodnosť liečby bez 
vekovej limitácie. Táto liečba znížila kumulatívnu dvojročnú mortalitu pacientov 70 ročných a starších 
o 50 %.).  

Slovenskou kardiologickou spoločnosťou bol MUDr. Alexander Jedlovský poverený riešením 
výskumnej úlohy Systemová trombolýza pri čerstvom srdcovom infarkte – AIM (1983 – 1990). Liečbu 
podporil významný český prof. Widimský, zo SKS prof. Gvozdjak, prof. Riečanský, prof. Bada. 
Ukončená bola záverečným oponentským jednaním Komisie pre kardiológiu, hodnotená v tajnom 
hlasovaní do kategórie A, s odporúčaním vykonávať túto liečbu na všetkých pracoviskách na Slovensku 
u chorých, ktorí nemajú kontraindikáciu. Vtedy začala táto liečba aj v dnešnom NÚSCH v Bratislave. 
Spoluriešiteľmi výskumnej úlohy boli MUDr. Milan Kapalko, MUDr. Angela Kafková a MUDr. Erika 
Zímová. 

Súčasťou bola stručná správa o Prinzmetalovej angine pectoris, z vlastného súboru pacientov 
s týmto typom AP. Správy o tejto forme AP boli v našej odbornej tlači ojedinelé. 

V publikačnej činnosti pokračoval aj po roku 2000, napr. Ťažké infekcie pri asplénii: etiológia 
a profylaxia (Lekárske listy 2003), Naše začiatky s trombolytickou liečbou čerstvého srdcového infarktu 
a príspevok k Prinzemetalovej variantnej angine pectoris (Kardiológia/Cardiology 2001), Masívna 
a submasívna pľúcna embólia, poznámky k diagnóze, aproximácia hemodynamiky a k trombolýze 



(Kardiológia/Cardiology 2003), k téme: Odporúčania EKS pre diagnostiku a liečbu akútneho 
a chronického srdcového zlyhávania (Kardiológia/Cardiology 2010). 

Vypracoval manuál Antibiotickej profylaxie pre potreby medicínskych odborov, pri postupoch 
v predoperačnej príprave, pred malými aj stomatologickými zákrokmi, Príprava na pobyty v rizikových 
oblastiach pri poruchách imunity a iných situáciách, v gravidite. 

Prednášal aj v rámci kardiologického minima pre lekárov vykonávajúcich Lekársku pohotovostnú 
a záchrannú službu v oblasti Spiša (okres Poprad, Spišská Nová Ves). 

Je držiteľom viacerých ocenení: bronzová, strieborná a zlatá medaila Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, Guothova medaila SLS, Fakultná nemocnica L. Pasteura v Košiciach mu udelila pamätnú 
medailu za spoluprácu. Pri príležitosti 80-tin mu bola udelená Čestná cena akademika Teofila Rudolfa 
Niederlanda (2010) za celoživotné zásluhy v medicíne.  Je človek sčítaný, kultivovaný, odbornou 
verejnosťou rešpektovaný.  

So sestrou Miriam Jedlovskou (rod. Tennenbaumovou) prežil holokaust (šoa). 

Spracovala a návrh predložila: PhDr. Ružena Kormošová, PhD., návrh podporili: MUDr. Miloš URBAN 
(gastroentorológ), MUDr. Gabriela UHRÍNOVÁ (internistka), MUDr. Mária ĽUPTÁKOVÁ (diabetológ) 

 
Mgr. EVA ŠTERBÁKOVÁ , DiS. art  
a ANTON ŠTERBÁK (manželia) 
Návrh na udelenie Ceny mesta Spišská nová Ves za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili                   
o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí a za vynikajúce tvorivé výkony a významné 
výsledky v umeleckej činnosti 
Zdôvodnenie návrhu: 
Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art ukončila v roku 1979 Konzervatórium v Košiciach v študijnom odbore 
hudba, hlavný predmet hra na akordeóne. Magisterské štúdium ukončila v odbore učiteľstvo predmetov 
hudobná výchova a cirkevná hudba. V roku 1979 sa stala členkou pedagogického zboru ZUŠ Spišská 
Nová Ves, kde vyučovala hru na akordeóne. V roku 1990 sa stala kľúčovou osobnosťou, ktorá vo svojich 
33 rokoch prevzala riadiace kompetencie pri rozpade školy na dve samostatne pracujúce umelecko-
výchovné koncepcie. Časť pedagogického zboru sa stala súčasťou ZUŠ REV, ktorá vyučovala 
alternatívnou formou s estetickou výchovou. Pani Šterbáková ostala verná klasickej forme vyučovania 
ako riaditeľka Základnej umeleckej školy. Do tejto funkcie bola menovaná v roku 1991. V týchto rušných 
časoch začínala svoju riadiacu kariéru spolu s osemnástimi učiteľmi. V rokoch 2000 - 2001 zároveň 
pracovala ako okresná metodička pri okresnom úrade - odbore školstva pre ZUŠ. Tak, ako verne stála pri 
rozdelení školy, tak verne prijala ťažkú úlohu stať sa oporným pilierom pri následnom spojení škôl v roku 
2007. V tomto období došlo k zlúčeniu oboch škôl a po vyradení ZUŠ REV zo siete škôl a zariadení 
prevzala neľahkú úlohu spojiť dva pedagogické zbory do jednej kvalitnej umelecko-výchovnej inštitúcie. 
Napriek počiatočným ťažkostiam sa jej podarilo stmeliť kolektív a vytvoriť typ umeleckej školy, ktorá                              
v súčasnosti dosahuje výborné výsledky. 
Pod jej vedením počas 27 rokov škola získala množstvo medzinárodných a celoslovenských ocenení                      
a získala si vo svojom regióne nezastupiteľné miesto v oblasti umenia.  
Pani Šterbáková je typom človeka, ktorá všetky nadobudnuté informácie premieňala v podobe 
inovatívnych zmien v procese výučby. Počas jej riadenia vznikla učebňa IKT pre vyučovanie hudobnej 
náuky v  hudobnom odbore a špeciálna odborná učebňa pre výtvarný odbor, ktorá je vybavená 
technikou pre prácu s fotografiou a animáciami. Od spojenia škôl do jednej inštitúcie sa stala garantom 
pri organizovaní klavírnej a dychovej súťaže pre celý Prešovský a Košický kraj. V dvojročných cykloch sa 
na tejto súťaži pravidelne zúčastňuje stovka mladých umelcov z celého východného Slovenska. Svoje 
riadiace a manažérske schopnosti naplno využívala aj pri organizovaní celoslovenskej súťaže v hudobnej 



náuke Hnúšťanský akord, ktorú každoročne organizovala z poverenia Ministerstva školstva SR na 
okresnej a krajskej úrovni. Pani Šterbáková je príkladom človeka, ktorý sa neustále vzdelával a to iste 
vyžadovala od kolegov a žiakov. Počas svojho pôsobenia dávala priestor všetkým svojim zamestnancom 
na ich profesionálny rozvoj a zvyšovanie odborných pedagogických spôsobilosti, Od roku 2007 si 
rozšírila, doplnila, či zvýšila kvalifikáciu takmer polovica pedagogického zboru. 
V rámci inovatívnych zmien pani Šterbáková otvorila triedu bicích nástrojov a hru na cimbale                               
a od školského roku 2019/2020 založila nový odbor masmediálnej a multimediálnej tvorby. V snahe                  
o osobnú angažovanosť pedagógov na verejnosti, dala podnet k založeniu učiteľského speváckeho zboru 
Chorus cantoris. V súčasnosti na škole pôsobí množstvo súborov s rozličným nástrojovým obsadením, 
ktoré nás reprezentujú nielen na súťažiach, ale aj na rôznych kultúrnych podujatiach v rámci mesta i 
Slovenska. Napr. ľudová. hudba Spišanček, sláčikové komorné zoskupenie Mokama, sláčikový komorný 
orchester, detský spevácky zbor, tri tanečné súbory, divadelný súbor Štúdio 12, atď.  
To, že sa škola pod jej vedením vypracovala na špičkovú, nás presviedča množstvo ocenení, ktoré žiaci 
získali na medzinárodných, celoslovenských i regionálnych súťažiach (ročne je to okolo 60 - 80 cien). 
Jedným z kritérií kvality školy sú aj odborné, či laické posudky verejnosti, ktoré pre školu vyznievajú 
veľmi priaznivo. Zdôrazňovaním pedagogického optimizmu, pozitívnej motivácie a rešpektovania 
individuálneho nadania a talentu žiakov i pedagogických pracovníkov, vytváranie priestoru na rozvoj 
svojského a originálneho prejavu bolo jedným zo základných cieľov jej pedagogického a organizačného 
pôsobenia v základnej umeleckej škole. Náročnosť a kritickosť k sebe v osobnom i profesionálnom živote 
spájala a prenášala na pedagógov, ktorých rešpektovala ako učiteľov a umelcov. Ako riaditeľka školy sa 
snažila uplatňovať ľudský prístup a etiku v rámci strohej litery zákona. Dokázala skĺbiť pedagogickú prácu 
s reprezentáciou schopností, zručností a umeleckého nadania žiakov a pedagógov pred rodičovskou 
verejnosťou v rámci mesta i prezentáciou mesta s jeho mladými umeleckými talentami                                      
na celoslovenských a medzinárodných podujatiach. 
Mgr. Eva Šterbáková je príkladom pedagóga, ktorý o svojich hodnotách presviedča profesionálne, 
odborne i ľudsky. 
 
Anton Šterbák, učíteľ hudby, pôsobil na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi od roku 1972 ako 
učíteľ hry na husliach. Zároveň pôsobil ako primáš ľudovej hudby Čačina a neskôr ako vedúci hudobnej a 
speváckej zložky vyše 23 rokov. S týmto súborom reprezentoval naše mesto, okres, kraj, ale i Slovensko 
na mnohých vystúpeniach rôzneho charakteru a významu, ktorých možno rátať na stovky. Osobitný 
význam mali hlavne zahraničné vystúpenia, ktoré spolu s predstaviteľmi mesta nadväzovali priateľstvá              
s družobnými mestami v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Grécku, Ukrajiny, či Poľska. Všetky tieto 
kontakty po kultúrnej stránke obohacoval súbor Čačina, ktorého bol členom. Tým, že na Základnej 
umeleckej škole vyučoval hru na husliach, pravidelne dopĺňal svojimi žiakmi hudobnú i spevácku zložku 
súboru Čačina. Významným podielom prispel k šíreniu ľudovej piesne a hudby u svojich žiakov, ktorých 
viedol v súbore Špjevanka. Počas jej tridsaťročnej existencie sa v hej vystriedalo okolo 200 mladých 
hudobníkov a spevákov, ktorí sa uplatnili a doteraz uplatňujú vo folklórnych súboroch dospelých                     
po celom Slovensku. Podobne ako s Čačinou aj so Špjevankou absolvoval na stovky vystúpení na 
domácich i zahraničných pódiách. Mladí hudobníci mali možnosť šíriť našu ľudovú kultúru v družobných 
mestách Nemecka - Clausthal-Zellerfeld, Alsfeld, Francúzska - L' Aigle, vystupovali v Maďarskom Sarvaši, 
Poľskom Krakove, Glogove, Švajčiarskom Beromunsteri.  
Špjevanka sa pravidelne zúčastňovala súťaží, kde nikdy neobsadila horšie ako tretie miesto. Napr. druhé 
miesto na 5. Celoslovenskom festivale hudieb a spevákov ľudových piesní na Myjave. Druhé miesto                   
v ústrednom kole Celoslovenskej súťaže ĽŠU v Košiciach. Druhé miesto v ústrednom kole Celoslovenskej 
súťaže hudobných odborov ĽŠU v Košiciach a viac ako päť prvých miest v krajských súťažiach. Speváci 
Ľudovej hudby Špjevanka na súťažiach obsadzovali podobne popredné miesta. Okrem folklóru pôsobil aj 
v Spišskom komornom súbore (SKS), s ktorým absolvoval taktiež množstvo vystúpení pri rôznych 
oslavných i výchovno-vzdelávacích príležitostiach - výchovné koncerty vážnej hudby pre žiakov celého 
okresu. U svojich žiakov vypestoval trvalú lásku k hudbe, zmysel pre krásu, vrelý, aktívny vzťah                            
k hudobnému folklóru a tradíciám našich predkov. 
Anton Šterbák je svojou dlhoročnou prácou v kultúrnej i spoločenskej oblasti prínosom pre naše 



mesto. 
Návrh na udelenie Ceny mesta predložili Mgr. Andrej Cpin a Mgr. Tomáš Cehlár, poslanci MsZ v Sp. 
Novej Vsi. 
 
 
 
JÁN TOMŠÍK 
Narodil sa v roku 1940. Základnú a osemročnú školu absolvoval v rodných Magnetizovciach a v Jelšave.      
V 60-tych rokoch minulého storočia vyštudoval Vyššiu pedagogickú školu v Banskej Bystrici                                 
v aprobácii matematika - fyzika a práce v dielni. Celý svoj pracovný život sa venoval výchove a vzdelaniu 
mladých ľudí. Okrem pedagogických úloh zastával aj riadiace funkcie. 
1959 - 1961 ZVS a učiteľ ZŠ Spišské Vlachy a plnenie základnej vojenskej služby v Opave  
1961 -1964 učiteľ' ZŠ Jaklovce 
1964 - 1972 riaditeľ' ZŠ Jaklovce 
1972 - odbor školstva Spišská Nová Ves - až do roku 1989 
1989 - až do dôchodku - učiteľ ZŠ Zd. Nejedlého a ZŠ Komenského Spišská Nová Ves 
Iné funkcie mimo pracovného zaradenia: 
- 5 rokov poslanec a predseda ŠaKK MNV v Jaklovciach 
- 5 rokov člen výboru a predseda komisie mládeže pri TJ LB Spišská Nová V 
- 5 rokov člen výboru a predseda komisie mládeže Hokejového klubu Spišská Nová Ves 
Dlhé roky vykonával vedúceho boxu časomeračov a vykonával funkciu štatistika hokejového klubu HK 
Spišská Nová Ves. Jeho životná priorita bola práca s mládežou v kolektívnych športoch, ako futbal, hokej, 
basketbal, volejbal, florbal, ľahká atletika a iné športy. Bol dlhoročným dopisovateľom denníka Korzár, 
hlavne v oblasti športu a práci s mládežou. Veľmi si vážil prácu trénerov s mládežou. Zúčastňoval sa 
všetkých dôležitých športových podujatí v našom meste, z ktorých prinášal spravodajstvo. 
Návrh na udelenie Ceny mesta za dlhoročné podieľanie sa na športových aktivitách mesta Spišská Nová 
Ves a za výchovu mládeže k športu pri životnom jubileu 80 rokov predložil Mgr. Andrej Cpin. 
 
 
 
 
MIROSLAV KOŠICKÝ - predseda VPN v Spišskej Novej Vsi 
LADISLAV KOVÁČ - tajomník VPN v Spišskej Novej Ves, poslanec federálneho zhromaždenia 
Návrh predložený pri príležitosti minuloročného 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorá zmenila politické 
smerovanie našej krajiny. Nežná revolúcia zmenila životy mnohých ľudí, celej krajiny.  Na námestiach               
a za mikrofónmi vtedy stáli hrdinovia, ktorí prekonali svoj strach pred režimom a dodávali ľuďom nádej               
v lepšie zajtrajšky. 
Občania mesta Spišská Nová Ves neboli výnimkou a taktiež vyšli do ulíc, aby povedali hlasné NIE 
vtedajšiemu režimu.  
Za túto výnimočnú verejno-prospešnú činnosť navrhujú Mgr. Tomáš Cehlár, Mgr. Andrej Cpin, Mgr. 
Peter Bednár, Adnan Akram a Zuzana Krempaská udeliť ocenenie týmto ľuďom, ktorí boli najviac 
angažovaní na námestiach, stáli na čele Verejnosti proti násiliu a neskôr pomáhali vzniku demokracie                         
na Slovensku 
 
 
 
MUDr. JÁN MOKRIŠ 
Narodil sa v r. 1948, pracoval v zdravotníctve od roku 1973. Zastával funkciu riaditeľa NSP a neskôr aj 
riaditeľa Okresného ústavu národného zdravia v Spišskej Novej Vsi a to od roku 1986.             
Za jeho pôsobenia sa začala prestavba nemocnice s poliklinikou na lôžkovú nemocnicu, došlo ku 
dostavbe detského a novorodeneckého oddelenia. Významným aktom bolo zriadenie interného 
oddelenia v priestoroch polikliniky. Po roku 1989 sa výraznou mierou podieľal na prevode budovy 



bývalého OV KSS do majetku mesta a zriadení detskej polikliniky tejto budove. Od roku 1998 až do roku 
2014 bol štyri volebné obdobia poslancom mestského zastupiteľstva. Posledné dve volebné obdobia bol 
predsedom Mestského výboru pre Sídlisko gen. Svobodu (Tarča), kde podporoval a presadzoval 
nezahustenie sídliska ďalšou výstavbou na voľných plochách, ktoré v súčasnosti slúžia ako detské ihriská. 
Návrh predložili: Mgr. Michal Demečko, Adnan  Akram  
 
 
 
VILIAM KRÁLIK 
Aj v súvislosti so 125-ročnou históriou Iglovských elektrární navrhujú Ing. Peter Pekarčík  a MVDr.Roman 
Sedlák  udelenie Ceny mesta pánovi Viliamovi Králikovi – súkromnému podnikateľovi, ktorý postavil                 
v meste Spišská Nová Ves ekologickú malú vodnú elektráreň na rieke Hornád (Pumperhaus)                               
s inštalovaným výkonom 30 kW/hod. Prevádzkoval ju od leta 1992 po dobu 23 rokov nepretržitej 
prevádzky. Za to obdobie vyrobil pre VSE a mesto 4 mil. kWh elektrickej energie, čo v prepočte 
predstavuje v hodinovom priemere 21,5 kW/h. Elektráreň bola napojená do elektrickej siete                            
na Duklianskej ulici, kde energia šla hneď do spotreby súkromných osôb a firiem v okolí trafostanice,                  
s úžitkom priamo v našom meste. 
Obetavá činnosť pána Králika nadväzuje na 125-ročnú históriu Iglovskej elektrárne ako i 90. výročia 
rokov vzniku Východoslovenských elektrární, úč. spol. v meste Spišská Nová Ves.  
 
 
 
Mgr. MICHAL BÚZA 
Absolvent SVŠ v SNV, má ukončenú vysokú školu Filozofickú fakultu UPJŠ Prešov, manažment 
cestovného ruchu. Profesionálne sa venoval grafike na BMZ a taktiež bol vedúci Klubu mladých a riaditeľ 
Turistického informačného centra. Neskôr podnikal v oblasti reklamy. Vo svojej spoločnosti RES bol 
aktívny v Centre voľného času a pri práci s mládežou. Spolu s Ľudom Ferencom, zakladateľom 
legendárneho Štúdia 77 boli priekopníkmi divadla malých javiskových foriem.  
Je zakladateľom divadielka KIKS - malé javiskové formy a autorom troch kníh v spišskom nárečí 
zameraných na varenie. Je dlhoročný fotograf, absolvoval množstvo výstav, ktoré aj organizoval.  
Návrh na udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za jeho pôsobenie v oblasti kultúry a propagácii mesta 
Spišská Nová Ves predložili Adnan Akram a Ján Volný. 
 
 
 
Ing. RASTISLAV JACÁK 
Prvý demokraticky zvoleným primátor Spišskej Novej Vsi po revolúcii v roku 1989. Viedol mesto v rokoch 
1990 - 1994 v mimoriadne komplikovanom období transformácie verejnej správy i celej spoločnosti,                  
v období formovania sa demokratického systému riadenia samosprávy. Bolo to obdobie hľadania riešení 
v situácii, keď sa legislatíva menila neraz zo dňa na deň. Svojim citom pre správne rozhodnutia                           
a politickou diplomaciou viedol mestskú samosprávu aj v komplikovanej politickej realite. Zaslúžil                         
sa významnou mierou na vytvorení predpokladov pre ďalší úspešný rozvoj mesta.  
Návrh na udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová Ves 
predložili PhDr. Ján Volný, PhD., Ing. Karol Mitrík, Ing. Pavol Bečarik, RNDr. Ladislav Ruttkay, Ing. Ľubomír 
Pastiran. 
 
 
Ing. PAVOL BEČARIK 
Športovec, športový funkcionár, nar. v r. 1959.  V rokoch 1965 až 1974 navštevoval ZDŠ v Smižanoch a 
neskôr v Spišskej Novej Vsi, v rokoch 1974 až 1978 navštevoval novoveskú Strednú priemyselnú školu 
(SPŠ odbor strojárenstvo). Po úspešnej maturite a po absolvovaní základnej vojenskej služby začal v roku 
1980 pracovať v Rušňovom depe Spišská Nová Ves. V rokoch 1981 až 1985 pracoval v rôznych 



inštitúciách verejnej a štátnej správy. V rokoch 1985 až 1989 pôsobil v Bansko-montážnom závode                  
a v Geologickom prieskume v Spišskej Novej Vsi. V tom istom období študoval na VŠT v Košiciach, kde              
v roku 1990 promoval ako strojný inžinier. V roku 1990 sa stal živnostníkom, neskôr konateľom 
spoločnosti Bečarik, s. r. o., so zameraním na textil, bytový textil a doplnky.  
Počas celého profesionálneho obdobia bol aktívny športovec a športový funkcionár tenisového                          
a basketbalového klubu. Aktívne sa venoval orientačnému behu, rekreačne sa venoval volejbalu, futbalu 
a tenisu. Je športovým nadšencom a neskôr i filantropom, spolu s manželkou Jankou vychoval dvoch 
synov - športovcov - basketbalistov Michala a Štefana.  
 
Počas celého profesionálneho obdobia bol aktívny športovec a športový funkcionár tenisového                          
a basketbalového klubu, ale i ďalších športových klubov a odvetví. Aktívne sa venoval orientačnému 
behu, rekreačne sa venoval volejbalu, futbalu a tenisu. 
Športová kariéra: 

- výkonnostný orientačný bežec (spolu s bratom Ivanom) 
- účastník súťaží BOAS (branno-orientačné automobilové súťaže) - ako člen automobilovej 

 posádky automobilu spolu s Ferom Majerčákom, ako navigátor, súťaže v bývalom  
 Československu 
Kariéra amatérskeho športovca - rekreačný šport 

- tenis 
- volejbal 
- skalolezectvo (podľa brata Petra)  
- cyklistika 
- cykloturistika 
- turistika 
- lyžovanie 

Kariéra športového funkcionára a trénera: 
Turistika  

- v TJ Geológ stavbár založil v roku 1976 Turistický oddiel mladých 
Orientačný beh  

- zakladateľ' a prvý predseda oddielu orientačného behu na Spiši v roku 1984, v roku 2019 je to 35 
rokov 

- tréner mládeže orientačného behu 
- organizátor 4 ročníkov Veľkej ceny Slovenska v orientačnom behu (4 000 účastníkov) 

Tenis: 
- v roku 2001 bol pri storočnici tenisového klubu, viac rokov pôsobil ako riaditel' tenisového klubu 
- naštartoval novú éru novoveského tenisu, kde dnes sú novoveskí tenisti v extralige na 5. mieste 

Volejbal: 
- spolu s bratom Ivanom a kamarátmi zorganizoval už 19 ročníkov volejbalového turnaja 

zmiešaných družstiev neregistrovaných hráčov 
 

Založil tradíciu cykloturistického preteku. Spišských 333 extreme 2019. V roku 2019 bol už 7. ročník. 
 
Basketbal: 

- od roku 1992 až do roku 2004 pôsobil ako vedúci družstva a tiež ako asistent trénera 
mládežníckych a  žiackych družstiev basketbalového klubu AC LB SNV (pôvodný basketbalový 
klub).  V roku 2004 stál pri zrode nového basketbalového klubu BK04 AC LB SNV, v rokoch 2007 
až 2015 bol člen VV BK 04 AC LB SNV. Podstatným spôsobom sa podieľal na činnosti 
basketbalového klubu. Stál pri úspechoch klubového mládežníckeho a žiackeho basketbalu na 
majstrovstvách Slovenska. Ako aktívny  člen výkonného výboru bol pri historickom postupe 
mužského kolektívu do basketbalovej extraligy v roku 2004 a taktiež pri zisku bronzových medailí 
v basketbalovej extralige v sezóne 2006/2007 a 2012/2013. Stál aj pri víťazstve družstva mužov     
v Slovenskom pohári v roku 2005 a pri treťom mieste v roku 2011. Svoju činnosť v basketbale 



ukončil v roku 2015. Pedantne sa venoval aj športovej kariére svojich dvoch synov - 
basketbalistov Štefana a Michala. Bol spoluorganizátor troch majstrovstiev Európy v basketbal 
kadetov, juniorov a jednej kvalifikačnej skupiny mužov. V spišskonovoveskom basketbale aktívne 
pracoval viac ako dvadsaťtri rokov.  

 
Podpora materiálnej základne pre šport: 

- podieľal sa na rekonštrukcii zimného štadióna, ako príprava na MS juniorov v hokeji v roku 2008 
- bol pri rekonštrukcii palubovky v športovej hale v Spišskej Novej Vsi roku 2005  
- má podiel na výstavbe tréningovej plochy z umelej trávy na futbalovom štadióne v roku 2008 
- zaslúžil sa o výstavbu nafukovacej tenisovej haly na tenisových kurtoch na Jánskeho ul. 

 
Politická kariéra: 

- poslanec MsZ v Spišskej Novej Vsi, člen komisii pri MsZ od roku 2004 – 2015  
- člen komisie CR  
- poslanec KSK, člen komisií pri KSK od roku 2009 doposiaľ - člen komisie finančnej, komisie CR a 

cezhraničnej spolupráce, dopravnej komisie, školskej komisie 
 

Návrh na udelenie Ceny mesta je predložený BK AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves pri príležitosti 
dosiahnutia jeho životného jubilea veku 60 rokov. 


