Zoznam
navrhovaných na ocenenie sv. Gorazda pri príležitosti Dňa učiteľov 2017
P.č.

Meno a priezvisko
Druh ocenenia

1

Mgr. Aneta Galová
ĎL

Kraj Pracovisko

NR

2

Mgr. Gabriela Ľuptáková ĎL NR

3

Mgr. Anatolia Petrova ĎL

BA

4

Jozefína Mrázová

BA

5

ĎL

Mgr. Klára Boskovičová ĎL

BA

Text na diplom
Poznámka

za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu
Základná škola, Benkova ul.,
a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo
Nitra
výchovno-vzdelávacom procese
za celoživotnú pedagogickú prácu a
Základná škola s materskou
dosahované výsledky v mimoškolskej
školou v Nitrianskej Blatnici
činnosti
Gymnázium Federica Garcíu za dlhoročnú kvalitnú a tvorivú prácu v
Lorcu v Bratislave
oblasti výchovy a vzdelávania žiakov
za dlhoročnú kvalitnú prácu v oblasti
Základná škola, Malé Leváre
výchovy a vzdelávania
Základná škola pri
za celoživotnú kvalitnú pedagogickú prácu
zdravotníckom zariadení na
so zdravotne postihnutými deťmi
Limbovej ul. v Bratislave

6

Ing. Dušan Kluknavský
ĎL

KE

Stredná odborná škola,
Prakovce

7

Eva Kacvinská
ĎL

KE

Materská škola v
Letanovciach

8

Mgr. Jozef Kužidlo - in
memoriam
ĎL

KE

Škola úžitkového
výtvarníctva, Košice

za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu
v oblasti odborného školstva a výsledky
dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom
procese
za celoživotnú prácu v oblasti
predprimárneho vzdelávania a aktívnu
lektorskú činnosť
za celoživotnú prácu vo výchovnovzdelávacom procese s výtvarne nadanými
žiakmi a pri reštaurovaní historických
pamiatok

za významný podiel pri výchove a
Stredná zdravotnícka škola
vzdelávaní budúcich zdravotníckych
v Košiciach
pracovníkov
Súkromná materská škola za dlhoročnú kvalitnú prácu pedagóga v
ELBA Prešov
oblasti predprimárneho vzdelávania

9

RNDr. Milina Rákayová
ĎL

KE

10

Stela Kačalová
ĎL

PO

11

Mgr. Anna Coganová
ĎL

PO

Základná škola,
Komenského vo Svite

za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu
v prospech základného vzdelávania
za mimoriadne výsledky dosiahnuté v
oblasti riadenia školy a modernizáciu
vzdelávacieho procesu
za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu
so žiakmi v školskom internáte

12

Ing. Katarína Benčíková ĎL

BB

Obchodná akadémia,
Lučenec

13

PhDr. Igor Presperín, CSc. ĎL

BB

Školský internát, Banská
Bystrica

ZA

za vynikajúcu prácu učiteľa odborných
ZŠ s MŠ 1.československého
predmetov, modernizáciu vyučovacieho
armádneho zboru, Stráňavy
procesu a aktívnu prácu so žiakmi v
mimoškolskej činnosti

ZA

Stredná odborná škola
drevárska a stavebná,
Krásno nad Kysucou

za dlhoročnú pedagogickú prácu a
významný prínos v rozvoji odborného
školstva a prípravy mládeže na povolanie

ZA

Centrum pedagogickopsychologického
poradenstva a prevencie v
Martine

za prínos v oblasti pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie
sociálno-patologických javov

ZA

Súkromná ZŠ s MŠ pre
žiakov a deti s autizmom,
Žilina – Bánová

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky
dosiahnuté so žiakmi so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami

14

15

16

17

Mgr. Tibor Takács

PaedDr. Ján Palko

ĎL

ĎL

PhDr. Viera Michalková ĎL

Mgr. Tatiana Znášiková ĎL

18

Mgr. Darina Bučková ĎL

TN

19

Ludmila Gregorová ĎL

TN

20
21
22

PaedDr. Teréz Csölle
ĎL
Mgr. Mária Miháliková
ĎL
PaedDr. Jozef Brestovanský
ĎL

TT
TT
TT

za dlhoročnú prácu v školstve a za osobný
Základná škola na Pribinovej
prínos v činnosti so žiakmi v rôznych
ul., Nováky
pedagogických oblastiach
za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu a
Základná škola s MŠ, Horná
riadiacu prácu v prospech rozvoja
Poruba
predprimárneho vzdelávania
ZŠ Gyulu Szabóa s VJM,
za mimoriadne výsledky vo výchovnoDunajská Streda
vzdelávacom procese
za celoživotné zásluhy v oblasti výchovy a
Základná škola, Čierny Brod
vzdelávania
Základná škola s MŠ Kornela za celoživotnú prácu v školstve a v športovej
Mahra, Trnava
oblasti

