
P.č.
Meno a priezvisko

Druh ocenenia
Kraj Pracovisko

Text na diplom

Poznámka

1
Štefan Madari                            

VM
NR

Súkromná základná 

umelecká škola Heleny 

Madariovej, Nitra

za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť  a 

dosiahnuté výsledky v umeleckom školstve 

2 Veronika Geržová                VM BA
Spojená škola internátna, 

Svrčia ul., Bratislava

za celoživotnú prácu s deťmi a žiakmi so zrakovým  

postihnutím

3
PaedDr. Eva Pillárová                                  

VM
KE

Základná škola, Staničná ul., 

Košice

za vysokú profesionalitu, výborné manažérske 

schopnosti a  angažovanosť v prospech rezortu 

školstva

4
PhDr. Anna Böhmerová              

VM
PO

Okresný úrad Prešov, odbor 

školstva 

za dlhoročnú edukačnú a riadiacu prácu, odborno-

metodické poradenstvo a publikačnú činnosť

5
doc. PhDr. Ján Sand, CSc.                           

VM
BB

pôsobil na katedre 

žurnalistiky Filozofickej 

fakulty UK v Bratislave

za celoživotný prínos v oblasti vysokoškolskej 

pedagogickej práce a dlhoročnú lektorskú činnosť 

pre zahraničných Slovákov 

6

prof. PhDr. Andrej Tušer, 

PhD.                                                 

VM

BB
Fakulta masmédií 

Paneurópskej vysokej školy

za významný podiel v oblasti vysokoškolskej 

pedagogiky, lektorskú, publikačnú a vedecko-

výskumnú činnosť 

7
Mgr. Stanislav Klimo                  

VM
ZA

Základná škola s materskou 

školou, Kolárovice 

za mimoriadne úspechy v dlhoročnej  riadiacej 

práci a osobný prínos pre rozvoj a zvyšovanie 

kvality základného školstva v regióne

8
Mgr. Malvína Zvarová                

VM
ZA

Základná škola s materskou 

školou, Partizánska Ľupča 

za dlhoročnú prácu a riadiacu činnosť v prospech 

regionálneho školstva

9 Ing. Pavol Kuchárek, VM TN SOŠ, Stará Turá
za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu a 

celoživotnú angažovanú prácu s mládežou

Z o z n a m 

navrhovaných na ocenenie sv. Gorazda pri príležitosti Dňa učiteľov 2017



10

RNDr. Valburga Lobotková, 

PhD., MPH.

VM

TT
Stredná zdravotnícka škola, 

Trnava

za celoživotnú pedagogickú prácu v prospech 

rozvoja školstva na Slovensku 

11

PhDr. PaedDr. Rudolfa 

Novotná

VM

TN

Gymnázium Janka 

Jesenského, Bánovce nad 

Bebravou 

za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a 

vzdelávania a rozvoj stredného školstva na 

Slovensku

12

RNDr. Katarína Teplanová, 

PhD.

VM

BA
t.č. dôchodca o.z. SCHOLA 

LUDUS, BA

za celoživotnú tvorivú prácu na vytvorení, 

realizácii a medzinárodnom rozširovaní 

originálnych vzdelávacích programov Schola 

Ludus

13
Ing. Javorka Jozef, CSc.

VM
KE

odbor školstva Okresného 

úradu v Košiciach

za vysoko humánny, profesionálny prínos v   

rozvoji  školstva v Košickom kraji

14
Katarína Bystrá 

VM
NR

ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM, 

Šahy

za mimoriadne úspešnú prácu a výsledky 

dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese

15
Ing. Pavel Ondek

VM
BA

Odborový zväz pracovníkov 

školstva a vedy na 

Slovensku

za mimoriadne úspešnú prácu v prospech 

zamestnancov školstva

16

prof. RNDr. Michal Toropila, 

CSc.

VM

VŠ/

KE

Univerzita veterinárskeho

 lekárstva a farmácie

 v Košiciach

za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu 

a rozvoj vysokého školstva na Slovensku

17
prof. Dr. Jarmila Hodoličová

VM
SMS

oddelenie slovakistiky na 

Filozofickej fakulte 

Novosadskej univerzity

za celoživotný prínos k rozvoju slovenského 

národného školstva v Srbsku 

18
Mária Iovänescu

VM
SMS

Lýceum J. G. Tajovského, v 

rumunskom Nadlaku

za dlhoročný pedagogický prínos pri výchove 

generácií učiteľov pre základné školy s 

vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku 

19
Mária Kaczmarczyková

VM
SMS

Gymnázium w Lapszach 

Nižnych

za dlhoročný prínos v rozvoji slovenského 

národnostného školstva v Poľsku



20
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

VM
VŠ

Rektorát STU v Bratislave, 

Strojnícka fakulta 

za výnimočný prínos v prepájaní najnovších 

poznatkov z výskumu do praxe v rôznych 

oblastiach priemyslu

21

Dr.h.c., prof., Ing. Dušan 

Bakoš, DrSc.

VM

VŠ

Fakulta chcemickej a 

potravinárskej technológie 

STU v Bratislave

za významný pedagogický a vedecký prínos v 

oblasti makromolekulovej chémie a rozvoj 

vysokého školstva na Slovensku

22
Mgr. Milena Partelová 

VM
BA

Základná škola s materskou 

školou, Sibírska, Bratislava

za dlhoročnú prácu v Ústrednej komisii 

Pytagoriády a mimoriadne výsledky v oblasti 

práce s talentovanou mládežou

23

doc. RNDr. Gabriela 

Andrejková, CSc. 

VM

KE
Ústav informatiky UPJŠ v 

Košiciach

za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii 

Olympiády v informatike a mimoriadne výsledky v 

oblasti práce s talentovanou mládežou

24
PhDr. Helena Hanuljaková

VM
BA

Jazyková škola, Palisády, 

Bratislava

za dlhoročnú prácu v Celoštátnej odbornej komisii 

Olympiády v nemeckom jazyku a mimoriadne 

výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou

25
Mgr. Miroslav Sojčák

VM
TN SOŠ Ivana Krasku, Púchov za rozvoj stredného odborného školstva

26

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, 

PhD.

VM

VŠ
Ekonomická univerzita v 

Bratislave

za mimoriadny prínos v rozvoji vysokého školstva 

na Slovensku i v zahraničí


