
VEĽKÁ MEDAILA

P.č.
Meno a priezvisko

Druh ocenenia
Pracovisko

Text na diplom

Poznámka

1.
Mgr. Mária 

Chromeková

Cirkevná základná škola sv. 

Margity, Púchov

za celoživotnú, obetavú a tvorivú prácu a za mimoriadne výsledky v rozvoji základného 

školstva

2. RNDr. Zuzana Munková                             
dlhoročná riaditeľka Spojenej školy 

na Novohradskej ulici v Bratislave

za celoživotnú kvalitnú pedagogickú a riadiacu prácu a prínos v oblasti rozvoja regionálneho 

školstva

3. Ing. Anna Pavlusová               
Súkromná stredná odborná škola 

hutnícka,  Železiarne Podbrezová
za úspešnú celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v oblasti stredoškoského vzdelávania

4. Dr. Beáta Matušáková                                        
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a 

deti s autizmom, Žilina
za mimoriadne výsledky dosiahnuté v pedagogickej a výchovnej práci v špeciálnom školstve 

5. Mgr. Mária Čuková                   Základná škola, Levice
za celoživotnú prácu, mimoriadne výsledky v oblasti výchovy, vzdelávania a riadenia 

základného školstva 

6. Pavol Firický pán učiteľ, ktorý pôsobil na 

Gymnáziu v Štúrove

za celoživotnú úspešnú pedagogickú prácu pri príležitosti vzácneho životného jubilea 90 

rokov

7. Ing. Štefan Krištín                    
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Košice
za celoživotnú prácu, mimoriadny podiel na rozvoji odborného školstva  

8.
Daniela Vaněková

Múzeum školstva a pedagogiky - CVTI SR za aktívnu dlhoročnú činnosť a rozvoj  Múzea školstva a pedagogiky 

Z o z n a m 
navrhovaných na ocenenie sv. Gorazda pri príležitosti Dňa učiteľov 2016



9.
Beata Puobišová

OZ Vedecká hračka
za celoživotné profesionálne pôsobenie v oblasti vzdelávania a popularizácie vedy 

a techniky medzi mládežou 

10

.
Dr. Jarmila Verbovská                                           

Regionálne pracovisko Metodicko-

pedagogického centra v Prešove

za dlhoročné pôsobenie v oblasti odborno-metodického poradenstva a vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl

11.
Ing. Ján Piešťanský SOŠ poľnohospodárstva a služieb 

na vidieku v Trnave
za rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti poľnoshospodárskeho odborného vzdelávania

12.
prof. Gabriela Petrová, 

CSc.

Pedagogická fakulta,

Univerzity Konštantína Filozofa v 

Nitre

za rozvoj a skvalitnenie vysokého školstva na Slovensku 

13. Dr. Karol Korintuš, PhD.
Dubnický technologický 

inštitút v Dubnici nad Váhom
za úspešnú pegagogickú prácu v oblasti regionálneho a vysokého školstva  

14

.

Dr. Pavel Huszarik
Teoretické lýceum Jozefa Gregora 

Tajovského v Nadlaku

za celoživotný rozvoj slovenského národnostného školstva v Rumunsku na školách s 

vyučovacím jazykom slovenským

15

.

Ing. Lívia Jančoková
Stredná umelecká škola Ladislava 

Bielika v Leviciach za rozvoj stredného umeleckého školstva na Slovensku

MALÁ MEDAILA

1.
Mgr. Jozefína 

Zaukolcová

Stredná odborná škola obchodu a 

služieb v Púchove
za dlhoročnú pedagogickú prácu a rozvoj stredného odborného školstva na Slovensku

2.
Mgr. Jozef Pšenka

Športové gymnázium v Trenčíne za dlhoročnú  pedagogickú a trénerskú činnosť so športovo talentovanou mládežou

3.
Ing. Michal Faláth

 nepríde
Gymnázium, Metodova, Bratislava

za rozvoj medzinárodných vzťahov a prácu vo  francúzsko-slovenskej bilingválnej sekcie na 

Slovensku



4.
PaedDr. Zuzana 

Skákalová                          

Základná škola pri zdravotníckom 

zariadení, Limbova, Bratislava

za celoživotnú  pedagogickú a riadiacu prácu a prínos v oblasti rozvoja školstva pre žiakov so 

zdravotnýnm znevýhodnením 

5.

Mgr. Ľuboslava 

Vasilová
školská pracovníčka Miestneho 

úradu - BA - Staré Mesto
za aktívny prístup a rozvoj regionálneho školstva v Bratislave 

6.
PhDr. Renata 

Mikulášová         

Gymnázium Andreja Kmeťa, 

Banská Štiavnica
za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú a riadiacu prácu 

7. Mgr. Tibor Sedlický                                    
Konzervatórium Jána Levoslava 

Bellu, Banská Bystrica 

za dlhoročnú pedagogickú, riadiacu prácu a podiel na rozvoji  stredného umeleckého 

školstva na Slovensku
8. Terézia Konevičová           ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline za dlhoročnú pedagogickú prácu a rozvoj základného umeleckého školstva

9. RNDr. Daniel Michna          
Gymnázium Martina Hattalu, 

Trstená
za celoživotnú kvalitnú  prácu pedagóga matematiky a fyziky 

10

.

Mgr. Gabriela 

Herodeková  

Základná škola, Tribečská, 

Topoľčany
za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v základnom školstve 

11

.

PaedDr. Ivan Röhman Základná škola, Pribinova, Zlaté 

Moravce
za celoživotnú pedagogickú i riadiacu prácu a rozvoj základného školstva

12

.

RNDr. Milena 

Kačmarčiková                  
Základná škola, Kežmarská, Košice za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú a riadiacu prácu a významný podiel na rozvoji školstva 

13

.
Mgr. Marián Glaubic           Gymnázium, Poštová, Košice

za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-

vzdelávacom procese. 
14

.
Mgr. Vincent Hudák                       

Gymnázium Leonarda Stőckela, 

Bardejov

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní v oblasti 

vedy
15

.
RNDr. Viera Mikulová                     

Obchodná akadémia v Starej 

Ľubovni

za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté so stredoškolskou 

mládežou

16. Dr. Ľuboš Hašan 
Arcibiskupské gymnázium biskupa 

Pavla Jantauscha v Trnave
za rozvoj školstva a prínos v oblasti vzdelávania žiakov 



17.
Ing. Helena Ďurišová     

Obchodná akadémia v Seredi za celoživotnú pedagogickú činnosť v oblasti odborného vzdelávania

18.

prof. Ľubomír Tomáška, 

DrSc. nepríde 

Katedra genetiky 

Prírodovedeckej fakulty

Univerzity Komenského 

v Bratislave

za rozvoj vysokého školstva na Slovensku v oblasti genetiky

19.

PhDr. Emília 

Mironovová

Pracovisko jazykov 

a humanitných vied 

Materiálovotechnologickej fakulty 

STU v BA

za celoživotnú prácu a  mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom 

procese, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky

20

.

doc. Michal Babiak
Univerzita Komenského v 

Bratislave, Filozofická fakulta, 

Katedra estetiky
za rozvoj vyučovania slovenského jazyka a literatúry na Univerzite v Novom Sade 

21

.

Mgr. Anna Jarabinská Odborový zväz pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku
za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu v prospech zamestnancov školstva

22

.

Mgr. Ján Bojčík Gymnázium Leonarda Stӧckela, 

Bardejov
za dlhoročnú  prínosnú  prácu v prospech zamestnancov školstva

ĎAKOVNÝ LIST

1.
Mgr. Anna Krajčová

Spojená škola v Partizánskom za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a prínos v rozvoji odborného školstva

2.
Daniela Tirschelová

Materská škola Kolačno za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese celoštátneho i medzinárodného charakteru

3. Mária Slaninová                
Základná umelecká škola Jozefa 

Kresánka v Bratislave 
za dlhoročnú kvalitnú vzdelávaciu prácu v oblasti základného umeleckého školstva a za  prácu v Európskych profesijných organizáciách

4.
Mgr. Edita Zapletalová Základná škola s materskou 

školou, Za kasárňou, Bratislava

za celoživotnú kvalitnú pedagogickú a výchovnú prácu a prínos v oblasti rozvoja základneho 

školstva 



5.
PhDr. Ľudmila 

Lukačková, PhD.                           

Spojená škola, Švabinského, 

Bratislava

za celoživotnú kvalitnú pedagogickú a riadiacu prácu a prínos v oblasti rozvoja školstva pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

6. Mgr. Július Slavkovský       Základná škola, ul. Slobody, Poltár za kvalitnú pedagogickú prácu a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

7. PhDr. Viera Jakubove           Súkromné gymnázium v Lučenci za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú a výchovnú činnosť a príkladnú prácu so žiakmi

8. Mgr. Viera Ševecová         ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto za celoživotnú obetavú pedagogickú činnosť  v školstve a prácu s nadanými žiakmi

9.

RNDr. Veronika 

Škorupová

Obchodná akadémia, Liptovský 

Mikuláš
za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, 

ktoré robia dobré meno slovenskému  školstvu 

10

.

Anna Ďurčová         
Špeciálna základná a Špeciálna 

materská škola, Jána Vojtaššáka, 

Žilina

za celoživotnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-

vzdelávacom procese s mentálne postihnutými žiakmi

11

.

Mgr. Helena Kopecká     Gymnázium, na Ul. 17. novembra v 

Topoľčanoch
za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese i v mimoškolskej činnosti 

12

.

PaedDr. Zuzana 

Meszárosová                          
Obchodná akadémia v Leviciach

za mimoriadne výsledky v pedagogickej práci a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu

13

.

Mgr. Eleonóra Laczová
Základná škola s materskou školou 

Árpáda Fesztyho s VJM, 

Hurbanovo

za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a riadiacu prácu a dosiahnuté výsledky s talentovanými 

žiakmi

14

.
Mgr. Anna Cehuľová          Gymnázium, Párovská, Nitra za dlhoročnú pedagogickú prácu a šírenie dobrého mena slovenského školstva v zahraničí 

15

.
Mgr. Jana Legartová                                           Gymnázium v Krompachoch

za výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a za vynikajúce výsledky v práci s 

nadanými žiakmi
16

.
Mgr. Katarína Kočišová                    

Základná škola, Komenského, 

Spišské Vlachy

za aplikáciu motivujúcich metód vyučovania anglického jazyka a propagáciu Slovenska v 

programe e-Twinning  



17

.

diplomovaná umelkyňa 

Mária Takáčová                             

Základná umelecká škola, 

Jantárova, Košice

za dlhoročnú pedagogickú, riadiacu a interpretačnú činnosť a významný podiel na rozvoji 

umeleckého školstva v regióne

18

.

Ing. Ondrej Székely
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, 

Bratislava
 za úspešnú pedagogickú činnosť a výnimočný prístup k žiakom

19

.
Mgr. Marián Fabian                       Základná škola v Záhradnom za dlhoročnú pedagogickú prácu, metodickú a publikačnú činnosť

20

.
Mgr. Martin Polák                          Súkromné gymnázium, Bardejov za dlhoročnú pedagogickú prácu a rozvoj atletiky 

21.
Mgr. Peter Martinovský Základná škola Skalica, na Mallého 

ul.
za prínos v oblasti rozvoja práce so športovo talentovanou mládežou

22.
Mgr. Zuzana Súdinová Základná škola J. A. Komenského v 

Seredi
za úspešnú celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v základnom školstve

23.

Ing. Rozália 

Losonszkiová Obchodná akadémia, Veľký Meder za kvalitnú odbornú a pedagogickú prácu 

24.
Mgr. Ondrej Borek Základná škola Pusté Uľany za dlhoročnú pedagogickú prácu a významný prínos v prospech rozvoja regionálneho 

školstva
25

.
Mgr. Blanka Boboková                  

Základná škola na Nám. kpt. 

Nálepku v Drienove
za  úspešnú pedagogickú prácu a starostlivosť o talentovaných žiakov






