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Zoznam ocenených pedagogických a odborných zamestnancov 

Veľká medaila svätého Gorazda 

Mgr. Dobromila 
Baloghová 

 

Základná umelecká škola  
Ľudovíta Rajtera 
Sklenárova 5 
Bratislava 

Za celoživotné dielo, úctyhodných 46 rokov oddanej práce 
v školstve a za výnimočné odborné a osobnostné kvality, 
ktoré odovzdáva svojim žiakom. 

Mgr. Eva 
Baloghová 

 

Gymnázium Vavrinca Benedikta 
Nedožerského 
Matice slovenskej 16 
Prievidza 

Za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výučbe anglického 
jazyka, za tvorbu a ilustráciu vlastných učebných textov a 
širokú škálu prekladov diel anglických autorov. 

Mária 
Barančíková 

 

Odborový zväz pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku 
Vajnorská 1 
Bratislava 

Za celoživotnú prácu v oblasti starostlivosti o školských 
zamestnancov, za významný prínos a podiel na zlepšovaní 
postavenia zamestnancov v rezorte školstva. 

Mgr. Viera 
Džoganová, DiS. 
art. 

Základná umelecká škola 
Štefánikova 20 
Michalovce 

Za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti zborového spevu a 
umeleckého školstva a významnú reprezentáciu 
Slovenska v zahraničí. 

Mgr. Daria Gregor 
Bučová 
 

Spojená škola internátna 
Svrčia 6 
Bratislava 

Za celoživotnú prácu s deťmi a žiakmi so zrakovým 
postihnutím. 

prof. Ing. Tomáš 
Havlík, DrSc. 

 

Technická univerzita v Košiciach 
Fakulta materiálov, metalurgie a 
recyklácie 
Ústav recyklačných technológií 
Letná 1/9 
Košice 

Za mimoriadne výsledky vo vzdelávaní v oblasti 
hydrometalurgie primárnych a druhotných surovín, 
recyklácie odpadov a environmentálneho zmýšľania. 

PhDr. Ján 
Chovanec 

 

Obchodná akadémia 
Nábrežie K. Petroviča 1571 
Liptovský Mikuláš 

Za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-
vzdelávacom procese a dlhoročné aktívne pôsobenie v 
krajskej a celoštátnej komisii Olympiády ľudských práv. 

RNDr. Eva 
Kmeťová 

 

Gymnázium Janka Matúšku 
Štvrť SNP 1004/34 
Galanta 

Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho 
aj medzinárodného významu v príprave žiakov na 
olympiády a súťaže v oblasti fyziky a chémie. 

Jozefína Mrázová 

 
Základná škola 
Malé Leváre 10  
Malé Leváre 

Za celoživotnú zodpovednú prácu vychovávateľky a 
mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove 
a vzdelávaní. 

Ing. Mária 
Šandrejová 

 

Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická 
Plzenská 1 
Prešov 

Za mimoriadne úspechy pri príprave žiakov na odborné 
súťaže, zavedenie mnohých inovácií do vzdelávania a 
zapájanie sa do národných a medzinárodných projektov. 
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Malá medaila svätého Gorazda 

Mgr. Júlia Čurillová 

Základná škola  
Bystrany 13 
Bystrany 
 

Za vynikajúce výsledky a pozitívny prínos v oblasti 
práce so žiakmi z marginalizovaných rómskych 
komunít a za participáciu a intenzívnu metodickú 
spoluprácu s rezortom školstva na celoštátnej 
úrovni. 

Mgr. Jozefína 
Drábiková 

Liečebno-výchovné sanatórium 
Mojmírovská 70 
Poľný Kesov 

Za dlhoročnú pedagogickú prácu a 
za tvorivo-humanistický prístup k deťom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Mgr. Drahomíra 
Galgaňáková 

Základná škola 
Nábrežná 845/17 
Kysucké Nové Mesto 

Za dlhoročnú, záslužnú a obetavú prácu učiteľa a 
za rozvoj školstva a ochrany prírody na Kysuciach. 

Mgr. Pavol Hason 
Spojená škola 
Pankúchova 6 
Bratislava 

Za významný prínos v oblasti  informatizácie školy 
a v aplikácii moderných technológií vo 
vyučovacom procese. 

Mgr. Anna Horváthová 

Gymnázium 
Štefánikova 219/4 
Bytča 

Za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v 
oblasti regionálneho stredného školstva a 
dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom 
procese najmä v oblasti vyučovania cudzích 
jazykov.    

Mgr. Jitka Hrablayová 

Základná škola s materskou školou 
Centrum I 32 
Dubnica nad Váhom 

Za celoživotnú prácu, dlhoročný osobný prínos v 
rozvoji školy, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo 
výchove a vzdelávaní, profesijný rozvoj a odbornú 
starostlivosť o žiakov. 

Mgr. Dana Janečková 
Základná škola 
Bernolákova 5 
Holíč 

Za dlhoročnú obetavú prácu v školstve a 
uplatňovanie inovatívnych a tvorivých foriem 
vyučovania.  

RNDr. Beata 
Janoušková 

Gymnázium Ľudovíta Štúra 
Hronská1467/3 
Zvolen 

Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v 
oblasti školstva a kultúry, podporu talentov a 
inovatívny prístup v oblasti práce s mládežou. 

Mgr. Helena 
Kamenčíková 

Spojená škola 
Jána Bottu 31 
Trnava 

Za dlhoročné oduševnené, obetavé, vytrvalé a 
čestné učiteľské pôsobenie a významný podiel na 
rozvoji slovenského školstva. 

PaedDr. Miloš Kollár 

Evanjelická spojená škola internátna 
Červenica 114 
Tuhrina 

Za rozvoj špeciálneho evanjelického školstva v 
oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov s 
viacnásobným postihnutím so zameraním na 
hluchoslepotu. 

Mgr. Eva Kováčiková 
Spojená škola internátnaMičurova 
364/1Bytča 

Za celoživotnú pedagogický prácu, v ktorej sa 
venovala deťom s mentálnym a viacnásobným 
zdravotným znevýhodnením. 

Mgr. Oľga Leštáková 
Základná škola 
Bátovce 368 
Bátovce 

Za dlhoročnú pedagogickú prácu a významný 
prínos v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Mgr. Elena Mellová 

Základná škola s materskou školou 
Nová 525 
Koš 

Za celoživotnú prácu s deťmi a mimoriadne 
výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní 
žiakov na 1.stupni základnej školy a vo vyučovaní 
cudzieho jazyka na 2.stupni základnej školy. 

Dana Osuská 

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 
Hubeného 25 
Bratislava 
 

Za celoživotnú pedagogickú prácu a mimoriadne 
výsledky dosiahnuté v oblasti implementácie 
moderných inovačných metód pri práci s deťmi, 
kolegami a za vysoké morálne kvality.  

Mgr. Marta Súkromná základná škola FELIX Za niekoľkoročnú aktivitu, tvorivosť, vysoké 
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Ďakovný list svätého Gorazda 

Mgr. Vladimír Bartovic 
Základná škola 
SNP 5 
Cífer 

Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky 
počas 45-ročnej pedagogickej praxe. 

doc. Mgr. Jana Bírová 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Filozofická fakulta 
Nám. J. Herdu 2 
Trnava 

Za dlhoročnú aktívnu prácu vo funkcii 
predsedníčky Celoštátnej odbornej komisie 
Olympiády vo francúzskom jazyku, prínos k 
rozvoju olympiády a mimoriadne výsledky v 
oblasti práce s talentovanou mládežou. 

Mgr. Karin Boboková 
Stredná zdravotnícka škola 
Daxnerova 6 
Trnava 

Za dlhoročnú pedagogickú prácu a výsledky 
dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese i 
za mimoškolskú prácu, ktorou šíri dobré meno 
Strednej zdravotníckej školy v Trnave. 

Eva Danková 
Základná škola s materskou školou 
Hargašova 5 
Bratislava 

Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo 
výchove a vzdelávaní. 

PaedDr. Helena 
Eliášová 

Základná škola sv. Marka 
Petzwalova 1 
Nitra 

Za dlhoročnú pedagogickú prácu a aktívnu účasť 
na rozvoji školstva, metodickú činnosť a obetavú 
prácu v prospech integrovaných žiakov. 

PhDr. Ildikó Feketeová 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským - Speciális Alapiskola 
Košická 8 
Komárno - Komárom 

Za dlhoročnú svedomitú a oddanú prácu vo 
výchove a vzdelávaní mentálne a zdravotne 
postihnutých detí a žiakov. 

Mgr. Marta Grausová 
Materská škola pri zdravotníckom 
zariadení 
Limbová 1 

Za osobnostný a odborný špeciálno-pedagogický 
prístup k chorým a zdravotne oslabeným deťom 
predškolského veku. 

Páleníková Krásnohorská 14 
Bratislava 
 

pracovné nasadenie a vynikajúce pedagogické 
zručnosti pretavené do práce so žiakmi, rodičmi a 
inými pedagógmi. 

Mgr. Marta Sadloňová 

Základná škola s materskou školou  
Pavla Ušáka Olivu 
Kátlovce 195 
Kátlovce 

Za mimoriadne výsledky dosiahnuté počas 
dlhoročnej pedagogickej práce so žiakmi a za 
zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam. 

Mgr. Zdenka 
Stieranková 

Základná škola 
Zbehy 661 
Zbehy 

Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky 
v oblasti výchovy a vzdelávania ako aj vo vedení 
školy. 

PaedDr. Terézia Strédl 

Univerzita J. Selyeho 
Bratislavská cesta 3322 
Komárno 

Za dlhoročnú prácu, ktorou sa významným 
spôsobom zúčastnila na rozvoji školstva 
Slovenskej republiky z hľadiska výchovy a 
vzdelávania mládeže. 

Mgr. Vladimír Struhár 
Základná umelecká škola  
M. Madačova 1 
Ružomberok 

Za celoživotné aktivity v oblasti výchovy a 
vzdelávania v oblasti regionálnej ľudovej kultúry. 

Mária Štefanková 

Lýceum Jozefa Gregora Tajovského v 
Nadlaku 
 

Za celoživotné dielo v pedagogickej činnosti 
výtvarného umenia na slovenských 
národnostných školách v Rumunsku a na Dolnej 
zemi a 
za významný prínos k rozvoju a propagácii 
výtvarného umenia Slovákov v Rumunsku. 
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Bratislava 

PaedDr. Peter 
Gschweng 

Jazyková škola 
Palisády 38 
Bratislava 

Za dlhoročnú aktívnu prácu vo funkcii predsedu 
Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v 
španielskom jazyku, prínos k rozvoju olympiády a 
mimoriadne výsledky v oblasti práce s 
talentovanou mládežou. 

Bc. Katarína Jahnová 
Súkromná základná umelecká škola 
Piaristická 2 
Nitra 

Za dlhoročný pozitívny prístup k vyučovaniu detí 
a žiakov vo oblasti výtvarnej tvorby a výchovy. 

PaedDr. Alena 
Jančeková 

Základná škola 
Hlavná ulica 81/42 
Miloslaov 

Za osobné nasadenie pre vzdelávanie a výchovu 
žiakov Základnej školy Miloslavov. 

Ladislav Jurčacko 
Stredná odborná škola dopravná 
Zelená 2 
Martin-Priekopa 

Za dlhoročnú prácu a mimoriadny prínos v 
oblasti stredného odborného školstva. 

Magdaléna Kóšová 
Materská škola  
Haanova 9 
Bratislava 

Za dlhoročnú, svedomitú a tvorivú prácu s deťmi 
v materskej škole. 

Mgr. Marta 
Krajancová 

Liečebno-výchovné sanatórium 
Pri kaštieli 1 
Nitra 

Za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a 
vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Ing. Blažena Kuľhavá 
Reedukačné centrum  
Zámok 1 
Hlohovec 

Za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a 
vzdelávania emocionálne narušenej mládeže a 
zavádzanie inovatívnych metód do výchovy 
a vzdelávania. 

PaedDr. Lívia 
Lelkesová 

Materská škola 
Štefana Majora 560 
Veľké Úľany 

Za dlhoročnú  príkladnú výchovno-vzdelávaciu 
činnosť v predprimárnom vzdelávaní. 

Mgr. Edita Miklósová 
Gymnázium-Gimnáziu 
Adyho 7 
Štúrovo 

Za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-
vzdelávacom procese a za úspešné vedenie 
žiakov na športových a geografických súťažiach. 

RNDr. Mara 
Murányiová 

Gymnázium 
Metodova 2 
Bratislava 

Za kvalitnú pedagogickú prácu a zásluhu na 
dlhodobo vynikajúcich výsledkoch žiakov na 
maturitách a prijímacích skúškach z chémie. 

Mgr. Jana Nemcová 
Materská škola 
Hviezdoslavova 1 
Ivanka pri Dunaji 

Za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a 
úspešné spracovanie projektových výziev na 
zefektívnenie činnosti školy. 

doc. RNDr. Jana 
Pócsová, PhD. 

Technická univerzita v Košiciach 
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a 
geotechnológií 
Ústav riadenia a informatizácie vyrobných 
procesov 
Letná 1/9 
Košice 

Za mimoriadny prínos vo vývoji a používaní 
nových metód výučby a nových komplexných 
elektronických výučbových materiálov pre 
študentov. 

PhDr. Anna Poláčková 
Gymnázium sv. Františka z Assisi 
J. M. Hurbana 44 
Žilina 

Za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a 
vzdelávania - organizovanie celoslovenskej 
kampane Červené stužky a koordinovanie 
dobrovoľníckych aktivít žiakov. 

Mgr. Soňa Pučanová 
Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická 
Komenského 44 

Za celoživotnú prácu, mimoriadny a dlhoročný 
podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky v 
oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a 
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Košice tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom 
procese. 

Mgr. Elmire Pylyp 

Turie-Remetivská všeobecnovzdelávacia 
inštitúcia I-III stupňa 
Centrálna 24 a 
Turji-Remety 
Užhorodský rajon 
Zakarpatská oblasť Ukrajina 

Za mimoriadne výsledky v oblasti vyučovania 
slovenského jazyka a literatúry na Ukrajine, pri 
ktorom venuje pozornosť aj kultúre, zvykom a 
tradíciám Slovákov žijúcich na Ukrajine. 

Mgr. Danica Rimská 
Základná škola 
Ing. O. Kožucha 11 
Spišská Nová Ves 

Za mimoriadny prínos pri zavádzaní 
mnohostranných inovácií v regionálnom 
školstve. 

Mgr. Viera Rolníková 
Základná škola  
Námestie Konkolyho-Thege 2  
Hurbanovo 

Za tvorivú, dôslednú a systematickú prácu pri 
formovaní školy moderného typu, zavádzanie a 
uplatňovanie netradičných foriem a objavných 
metód práce v slovenskom jazyku a hudobnej 
výchove. 

Mgr. Eva Štangová 
Základná škola s materskou školou 
Hájske 67 
Hájske 

Za dlhoročnú záslužnú prácu v školstve a 
významné výsledky v príprave žiakov okresné, 
krajské a celoslovenské súťaže v matematike, 
astronómii a geografii. 

Veronika Takáčová 

Špeciálna základná škola s materskou 
školou 
Karpatská 1 
Bratislava 

Za mimoriadny prínos a celoživotnú prácu 
učiteľky materskej školy a prácu s deťmi so 
zdravotným znevýhodnením. 

PaedDr. Monika 
Vanyová, PhD. 

Základná škola Jána Amosa Komenského 
Nová cesta 9 
Tvrdošovce 

Za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne 
výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom 
procese, vzornú reprezentáciu školy v rôznych 
aktivitách a projektovú činnosť. 

Mgr. Eva Wolfová, 
PhD. 

Gymnázium 
Poštová 9 
Košice 

Za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo 
výchovno-vzdelávacom procese v oblasti 
podnikateľského, ekonomického a finančného 
vzdelávania. 

PaedDr. Anna 
Zeljenková 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 
17. novembra 1296 
Čadca 

Za mimoriadny prínos v rozvoji bilingválneho 
vzdelávania a zanietenosť v pomoci pri 
implementácii dištančného vzdelávania počas 
pandémie v školských rokoch 2019/2020 a 
2020/2021. 

PhDr. Iveta Zverková 

Piaristická spojená škola sv. Jozefa 
Kalazanského 
Piaristická 6 
Nitra 

Za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a 
vzdelávania - rozvoj silných stránok a talentov 
u žiakov. 
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Zoznam ocenených žiakov a študentov 

Ceny sv. Gorazda (ZŠ, ZUŠ) 

Mário Gecašek 
Základná umelecká škola, Sládkovičova 
12 972 01 Bojnice 

Za mimoriadne výsledky a reprezentáciu 
Slovenskej republiky v hre na akordeón.  

Bence Mácsik ZUŠ-MAI Letná 12, 945 01 Komárno 

Za získanie 1. miesta na medzinárodnej 
speváckej súťaži „The Song“ a 1. miesta a ceny 
„Laureát súťaže“ XII. ročníka celoštátnej súťaže 
základných umeleckých škôl „Dni Miloša 
Ruppeldta“. 

Renáta Jamrichová 
ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného 
tovarišstva 15, 917 01 Trnava 

Za mimoriadne výsledky na medzinárodnej 
úrovni v tenise, ktoré dosahuje popri 
vynikajúcich študijných výsledkoch.        

Sára Lužná 
Základná umelecká škola Stará Turá, SNP 
293/17A, 916 01 Stará Turá 

Za reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí 
v záujmovo-umeleckej oblasti. 

Sofia Lavrincová 
Základná škola, Jedľové Kostoľany 75, 
951 96 

Za záchranu ľudského života kamaráta pri 
dopravnej nehode.      

Simona Čambálová 
Spojená škola, Beethovenova 27, 917 08 
Trnava  

Za zisk zlatej medaily v rámci svetového pohára v 
kickboxe federácie WAKO.   

Olivér Vajkai 
Základná škola, Pohraničná 9,945 01 
Komárno 

Za aktívnu účasť v rámci Zelenej školy, 
pôsobenie v tíme FLL (First Lego league), za 
proaktívny prístup pri pomoci 
pedagógom v mimoškolských aktivitách, za 
zapájanie sa do súťaží 
a reprezentáciu školy v matematických a IKT 
súťažiach, vytvorenie vlastnej aplikácie k 
projektu Kráčaj s nami. 

Matej Bujňák 
Základná umelecká škola, Fándlyho 20, 
903 01 Senec  

Za mimoriadne výsledky, prezentáciu hry na 
keyboard a výbornú reprezentáciu Základnej 
umeleckej školy v Senci na medzinárodnej 
úrovni. 

Lucia Kapičáková 
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 
984 03 Lučenec    

Za mimoriadne výsledky v šachu 
a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec 
na medzinárodnej úrovni. 

Rebecca Ida Herna 
Spojená škola,Tilgnerova 14, 841 04 
Bratislava   

Za športové výsledky medzinárodného významu 
na Školských majstrovstvách sveta v 
orientačnom behu. 
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Ceny sv. Gorazda (SŠ) 

Michal Varšányi 

 

Spojená škola, Novohradská 3,  
821 09 Bratislava 

Za získanie zlatej medaily na Medzinárodnom 
turnaji mladých fyzikov a získanie striebornej 
medaily na Rakúskom turnaji mladých fyzikov. 

Daniela Vasiľová Gymnázium, Kpt. Nálepku 6,  
073 01 Sobrance 
 

Za zisk zlatej medaily vo výberových fyzbojoch 
a za 2. miesto vo finálovom súboji o putovný 
pohár na 34. ročníku 
celosvetovej súťaže International Young 
Physicists‘ Tournament, 
konanej v Gruzínsku. 

Gabriel Škorpil Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 
820 07  Bratislava 

Za preukázanie vysokého morálneho kreditu 
a nezištnú pomoc svojmu spolužiakovi 
a za výborné študijné výsledky. 

Karolína Jediná Spojená škola, Novohradská 3,  
821 09 Bratislava 

Za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky 
na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a 
získanie zlatej medaily na tomto podujatí.   

Nina Kvasnicová Gymnázium, Golianova 68,  
949 01 Nitra 
 

Za úspešnú reprezentáciu SR v 
medzinárodných súťažiach v karate vrátane 
získania zlatej medaily na Majstrovstvách 
Európy v roku 2021 vo Fínsku a striebornej 
medaily na Majstrovstvách Európy v roku 
2020 v Maďarsku.  

Anastasiia Danatsko Stredná odborná škola hotelových 
služieb a obchodu, Na pántoch 9, 
831 06 Bratislava 

Za proaktívny prístup k štúdiu 
a za úspešné pretavenie záľuby 
do prípravy na svoju budúcu profesiu.     

Tatiana Ondrušková Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 
2, 911 35 Trenčín 
 

Za mimoriadne úspešnú reprezentáciu 
Slovenska vo fitness vrátane získania titulov 
majsterky Európy a majsterky sveta a výborné 
študijné výsledky.  

Tamás Csanda Gymnázium Petra Pázmáňa Nové 
Zámky - Pázmány Péter Gimnázium 
Érsekújvár, Ul. Letomostie 3,  
940 02 Nové Zámky  

Za dosiahnutie vynikajúcich študijných 
výsledkov a viacnásobné získanie 1. miesta v 
celoslovenskom kole súťaže Zenit v 
programovaní v kategórii Grafik. 

Adam Rajský Spojená škola, Novohradská 3,  
821 09 Bratislava 

Za získanie strieborných medailí  na 
Medzinárodnej olympiáde a Stredoeurópskej 
olympiáde v informatike.  

Vladimír Macura Národné športové centrum, 
Trnavská 39,  
831 04 Bratislava 

Za mimoriadne športové výkony 
a za zisk 1. a 2. miesta na Majstrovstvách 
Európy juniorov vo vzpieraní. 
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Ceny sv. Gorazda (VŠ) 

Lukáš Valla Slovenská zdravotnícka univerzita, 
Limbová 12, 833 03 Bratislava 

Za preukázanie mimoriadnej odvahy pri 
záchrane zdravia a života detí z tábora Turček 
počas veternej smršte.    

Peter Kupkovič Univerzita Komenského v Bratislave, 
Šafárikovo námestie 6,  
814 99 Bratislava 1 

Za obetavý prístup a vysoké ľudské nasadenie 
pri starostlivosti o ľudí bez domova v čase 
pandémie koronavírusu. 

Ing. Samuel Andrejčík Technická univerzita Košice, Letná 1/9, 
042 00 Košice-Sever 

Za úspešnú reprezentáciu Slovenska na 
paralympijských hrách v Tokiu 2020 kde získal 
dve zlaté medaile v kategórii jednotlivci BC4 a v 
kategórii páry BC4.  

Emma Zapletalová Univerzita Konštantína Filozofa v 
Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra 
 

Za mimoriadne výkony a úspechy v oblasti 
športu vrátane úspešnej reprezentácie 
Slovenskej republiky na Majstrovstvách Európy 
v Talline a na Letných olympijských hrách 
v Tokiu. 

Viktor Varga Univerzita Komenského v Bratislave, 
Šafárikovo námestie 6,  
814 99 Bratislava 1 

Za obetavý prístup a vysoké ľudské nasadenie 
pri starostlivosti o ľudí bez domova 
v čase pandémie koronavírusu. 

Ing. Miroslava 

Mališová 

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
 

Za inovatívny prístup pri výskume bionafty, 
výnimočné študijné úspechy,  
reprezentáciu fakulty a univerzity na slovenskej 
a svetovej úrovni a za osvetovú činnosť v oblasti 
vedy a techniky. 

Ing. Michaela Balcová Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Dolnozemská cesta 1, 
852 35  Bratislava 

Za úspešnú reprezentáciu na paralympijských 
hrách v Tokiu 2020, kde získala zlatú medailu 
v súťaži párov v disciplíne Boccia. 

Bc. Naďa Daabousová Ekonomická univerzita v Bratislave 
Dolnozemská cesta 1,  
852 35 Bratislava 

Za úspešnú reprezentáciu Slovenska 
v synchronizovanom plávaní. 

Ing. Renata Artimová Trieda Andreja Hlinku 2,  
94976 Nitra,  
Slovenská republika 

Za výborné študijné výsledky 
a proaktívny prístup pri rozvoji vedeckej 
činnosti, ako aj za výbornú publikačnú činnosť. 

Mgr. Katarína 

Trajlínková 

Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave, Limbová 14,  
833 03 Bratislava 
 

Za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky 
a mimoriadny prínos pri reprezentácii univerzity 
a proaktívny prístup v oblasti verejného 
zdravotníctva v súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19. 

 

 

 

 


