NÁVRH na udelenie morálneho ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov 2019

VEĽKÁ MEDAILA
P. č.

1

2

3

Meno a priezvisko oceneného

Názov a adresa pracoviska

Text na diplom

Mgr. Dana Bednárová

Liečebno-výchovné sanatórium
Košice - Barca

za profesionálny prístup v riadení rôznych typov špeciálnych škôl a špeciálnych
výchovných zariadení a za osobnostný postoj vo vzťahovej komunikácii

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.

Katedra teoretickej elektrotechniky a
biomedicínskeho inžinierstva
Žilinská univerzita v Žiline

za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Fyzikálnej olympiády a za mimoriadne výsledky
v oblasti práce s talentovanou mládežou, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a
jubilejného 60. ročníka Fyzikálnej olympiády

prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.

dôchodca
posledné pracovisko:
Katedra matematiky a informatiky
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v
Trnave

za celoživotný jedinečný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky a histórie
matematiky

4

RNDr. Marcela Dlugošová

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu Bratislava

za dlhoročné profesionálne a zároveň ľudské vedenie školy a za efektívnu propagáciu
bilingválneho slovensko-španielského štúdia a šírenie španielskej kultúry medzi
slovenskou mládežou

5

PaedDr. Gabriela Ďuriačová

Základná škola Jána Vojtecha Šimka Žitavany

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a za šírenie
dobrého mena školstva SR v zahraničí

6

Mgr. Danica Fullová

Gymnázium
Pankúchova, Bratislava

za významný prínos a podiel na zlepšovaní postavenia zamestnancov v rezorte školstva

7

PaedDr. Marta Gubrická

vedúca odboru školstva
Okresný úrad Trnava

za celoživotnú svedomitú a úspešnú prácu v školských službách pri príležitosti jej
životného jubilea

PhDr. Viera Hybenová

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Prešov

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky v oblasti psychológie a za prácu a výsledky
celoštátneho významu v oblasti rozvoja poradenských zariadení na Slovensku

8

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom
proceste, aktívnu prácu v environmentálnej oblasti a výchove k manželstvu a
rodičovstvu, aktívnu projektovú činnnosť i za prácu so žiakmi, ktorí dosahujú výsledky v
celoštátnych i medzinárodných súťažiach
a úspešne reprezentujú Slovenskú republiku
za dlhoročnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu v oblasti stredného odborného
školstva a mimoriadne aktívnu činnosť a významný prínos pri skvalitňovaní školstva v
Slovenskej republike

9

Mgr. Hana Chlebanová

Gymnázium
Varšavská cesta, Žilina

10

Marcel Jenča

Stredná odborná škola dopravná
Prešov

11

Ing. Ján Koštiaľ

Stredná odborná škola
Stará Turá

za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu a angažovanosť v odbornom vzdelávaní

12

Mgr. Ľubica Kršáková

Mestský úrad Trenčín
Útvar školstva

za dlhoročnú pedagogickú prácu, odbornú a metodickú činnosť a významný prínos pre
rozvoj regionálneho školstva

13

Mgr. Anna Krzysztofeková

Základná škola v Novej Belej
Poľská republika

za celoživotné dielo v oblasti vyučovania slovenského jazyka na severnom Spiši v Poľsku
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Mgr. Milan Marinčák

Gymnázium
Park mládeže, Košice

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

15

PhDr. Mária Matušková

dochodkyňa
posledné pracovisko:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Lučenec

za dlhoročnú prácu v Celoštátnej odbornej komisii Olympiády v ruskom jazyku a
mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou

16

Ing. Ján Melich

Spojená škola
Detva

za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu a významný podiel na rozvoji regionálneho
školstva v oblasti odborného vzdelávania

Mgr. Pavol Paradeiser

Stredná odborná škola
V. P. Tótha
Senica

za celoživotnú pedagogickú prácu a popularizáciu duálneho vzdelávania

prof. MUDr. Martin Péč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesséniova lekárska fakulta v Martine
Ústav lekárskej biológie

za vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť a podiel na rozvoji vysokého školstva na
Slovensku

19

PhDr. Ján Pituch

Stredná odborná škola technická
Košice

za dlhoročné aktívne pôsobenie v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania,
mimoriadnu aktivitu a angažovanosť vo výchove a odbornom vzdelávaní stredoškolskej
mládeže

20

Mgr. Dušan Polák

Základná škola
Saratovská, Levice

za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v základnom školstve a dosiahnuté
výsledky v mimoškolskej činnosti

21

PhDr. Jana Profantová

Stredná zdravotnícka škola
Liptovský Mikuláš

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté pri výchove a vzdelávaní
zdravotníckych pracovníkov

Mgr. Štefan Rác

Základná škola
Pankúchova, Bratislava

za dlhoročné vynikajúce výsledky v pedagogicko-organizátorskej a riadiacej práci, za
metodickú, odbornú a publikačnú činnosť v prospech pedagogických zamestnancov ZŠ a
za dlhoročné mimoriadne zásluhy pri rozvoji Základnej školy, Pankúchova 4, Bratislava

14

17

18

22
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MALÁ MEDAILA

Meno a priezvisko oceneného

Názov a adresa pracoviska

Text na diplom

1

Mgr. Imre Andruskó

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím
jazykom maďarským, Komárno

za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a riadiacu prácu, dosiahnuté výsledky s
talentovanými žiakmi a rozvoj národnostného školstva

2

Mgr. Eva Baranová

Spojená škola
Ružomberok

pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú úspešnú riadiacu a pedagogickú činnosť a
dosiahnuté výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihutím

PaedDr. Alajos Csicsay

dôchodca
posledné pracovisko:
Základná škola s VJM Endre Adyho
Štúrovo

za významnú celoživotnú pedagogickú a riadiacu činnosť v oblasti národnostného
školstva pri príležitosti jeho významného životného jubilea 80 rokov

RNDr. Eva Hanulová

Spojená škola
Gymnázium Jura Hronca
Novohradská, Bratislava

za dlhoročnú prácu v prospech slovenského školstva v oblasti informatiky a výborné
výsledky dosahované vo výchovno-vzdelávacom procese

5

PaedDr. Lívia Hrušková

Základná umelecká škola
Modý Kameň

za celoživotnú prácu a podiel na rozvoji umeleckého školstva, tvorivý prístup vo
výchovno-vzdelávacom procese a riadiacej činnosti a pri príležitosti životného jubilea
60 rokov

6

Eleonóra Hurtuková

Spojená škola internátna
Levoča

za dlhoročnú kvalitnú poradenskú činnosť terénneho špeciálneho pedagóga v práci so
zrakovo postihnutými deťmi

7

Ing. Anna Izakovičová

Základná škola s MŠ
Námestie učeného tovarišstva, Trnava

za celoživotnú pedagogickú prácu a úspechy v oblasti enviromentalistiky

8

RNDr. Valéria Kocúrová

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Košice

za významný podiel na rozvoji bilingválneho vzdelávania na Slovensku a humánny
prístup v riadiacom a výchovno-vzdelávacom procese

9

Mgr. Miroslava Lacová

Základná umelecká škola
Stará Turá

za dlhoročnú prácu v oblasti školstva a výnimočné výsledky dosiahnuté vo výchovnovzdelávacom procese

RNDr. Ľubomír Mucha

Centrum voľného času – regionálne centrum
mládeže
Košice

za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Fyzikálnej olympiády a za mimoriadne výsledky
v oblasti práce s talentovanou mládežou, pri príležitosti jubilejného 60. ročníka
Fyzikálnej olympiády

11

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc.

Ostravská univerzita
Filozofická fakulta
Katedra slavistiky

za celoživotnú prácu a mimoriadny osobný prínos pre rozvoj slovensko-poľskej
spolupráce v oblasti jazykovedy a lexikológie

12

Mgr. Soňa Pinzíková

Základná škola
Ul. Vajanského, Lučenec

za dlhoročný humánny a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, za
významný podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy a vzdelávania

13

PhDr. Margita Rybánská, PhD.

Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej
Trenčín

za svedomitú a zodpovednú prácu učiteľky pri príprave žiakov na zdravotnícke
povolanie

14

Mgr. Mária Rypáková

Základná škola
Kvačany

pri príležitosti pracovného jubilea za dlhoročný osobný prínos k rozvoju školy, jej
schopnosť hľadať riešenia a snahu o vytváranie dobrých vzťahov v komunite

P. č.
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4

10
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15

Mgr. Ľudmila Somrak (Šomráková)

Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského
Nadlak
Rumunsko

16

RNDr. Božena Stúpalová

Gymnázium F.V. Sasinka
Skalica

za dlhoročnú úspešnú a celospoločensky prospešnú prácu v školstve

17

Ing. Mgr. František Šary

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku

za významný prínos a podiel na zlepšovaní postavenia zamestnancov v rezorte školstva

18

Mgr. Mária Šimnová

Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Limbova 1
Bratislava

za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť so zdravotne znevýhodnenými deťmi

19

Mgr. Mária Šoltésová

Stredná zdravotnícka škola
Košice

za dlhoročný podiel na rozvoji školstva, humánny a tvorivý prístup vo výchovnovzdelávacom procese

Mgr. Miloslava Turčinová

Stredná zdravotnícka škola
Dolný Kubín

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté pri výchove a vzdelávaní
zdravotníckych pracovníkov a za školskú i mimoškolskú činnosť, ktorou robila dobré
meno školstvu Slovenskej republiky

20

za prínos k inovatívnemu vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry, ako materinského
jazyka na základných a stredných školách v Rumunsku
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ĎAKOVNÝ LIST

Meno a priezvisko oceneného

Názov a adresa pracoviska

Text na diplom

1

Mgr. Oľga Áčová

Špeciálna základná škola s materskou školou
Žehrianska
Bratislava

pri príležitosti životného jubilea, za celoživotnú prácu a vynikajúce výsledky dosiahnuté
vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi s mentálnym postihnutím

2

Ing. Eva Bellová

Obchodná akadémia
Nitra

za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu a dosiahnuté výsledky s talentovanými žiakmi

3

PaedDr. Mária Budzáková

Základná umelecká škola Jána Melkoviča
Stará Ľubovňa

za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky na celoštátnych a medzinárodných súťažiach
dosiahnuté v základnom umeleckom školstve

4

Mgr. Peter Ferenc

Gymnázium Janka Matúšku
Galanta

za úspešnú pedagogickú činnosť pri príležitosti životného jubilea

5

PhDr. Ján Chovanec

Obchodná akadémia
Liptovský Mikuláš

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a za dlhoročnú
aktívnu činnosť v komisii Olympiády ľudských práv

6

Mgr. Darina Klementová

Základná škola
P. Jilemnického, Zvolen

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní
inovatívnymi metódami a formami práce, pri premene tradičnej školy na modernú a jej
kvalitnú poradenskú činnosť v oblasti profesijnej orientácie žiakov

7

Anna Klepáčová

Materská škola
Hrebendova, Košice

za dlhoročnú aktívnu, tvorivú a obetavú prácu v predprimárnom vzdelávaní v prospech
detí z marginalizovaných skupín

8

PaedDr. Marta Kluvancová

Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo

za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v strednom odbornom školstve a bohatú
lektorskú činnosť

Miroslav Kurinský

Spojená škola internátna
Bytča

pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú, obetavú a na vysokej ľudskej i
profesionálnej úrovni vykonávanú pedagogickú prácu so zdravotne znevýhodnenými
žiakmi, najmä v oblasti športu na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni

10

PhDr. Marián Macho, PhD.

Pekinská univerzita zahraničných štúdií v
Pekingu
Čínska ľudová republika

za úspechy a mimoriadne zásluhy pri propagovaní slovenského jazyka a Slovenska v
zahraničí

11

Mgr. Zuzana Pejková

Základná škola
Sady nad Torysou

za celoživotnú pedagogickú prácu v primárnom vzdelávaní najmä so žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia a dlhoročnú úspešnú riadiacu činnosť

12

Mgr. Gabriela Pernišová

Spojená škola internátna
Prievidza

za kvalitnú dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti špeciálneho školstva

RNDr. Vladimír Sabol

dôchodca
posledné pracovisko:
Gymnázium L. Stöckela
Bardejov

za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Geografickej olympiády a mimoriadne výsledky
v oblasti práce s talentovanou mládežou

P. č.

9

13

Strana 5 z 6

NÁVRH na udelenie morálneho ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov 2019

14

Mgr. Mária Skladaná

Základná škola s materskou školou, Pohorelá

za celoživotný prínos v oblasti základného školstva a mimoriadne úspechy v umeleckej
oblasti

15

PaedDr. Iveta Slobodníková

Základná škola, Školská
Dunajská Lužná

za úspešnú dlhoročnú riadiacu a pedagogickú činnosť, ako aj za mimoriadny ľudský i
profesionálny vklad do rozvoja výchovy a vzdelávania v obci Dunajská Lužná

16

Mgr. Dominik Surma

Základná škola v Novej Belej
Poľská republika

za celoživotné dielo v oblasti vyučovania slovenského jazyka na severnom Spiši v Poľsku

17

Mgr. Jana Škreková

Stredná priemyselná škola dopravná
Trnava

za celoživotnú kvalitnú a úspešnú pedagogickú prácu

18

RNDr. Zuzana Valášková

Spojená škola
Novohradská
Bratislava

za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Pytagoriády a mimoriadne výsledky v oblasti
práce s talentovanou mládežou

19

Ing. Ján Zajac

Stredná odborná škola
Pruské

za významný prínos v odbornom vzdelávaní v oblasti agropodnikania a kynológie na
Slovensku

20

PaedDr. Gabriela Zavadská

Stredná zdravotnícka škola
Humenné

za celoživotnú pedagogickú prácu a dosahované výsledky v mimoškolskej a
dobrovoľníckej činnosti
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