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Zoznam ocenených pri príležitosti „Dňa učiteľov 2011“

Veľká medaila (VM):
Ing. Jaroslav Kapitan
SOŠ technická
Partizánska 1
071 92 Michalovce

za celoživotnú pedagogickú prácu,  mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom  procese pri reforme  odborného vzdelávania 

Mgr. Eva Bednáriková
Súkromná ZŠ
Starozagorskáč.8
040 11 Košice

za celoživotnú pedagogickú a metodickú činnosť prínosnú pre základné školstvo

MVDr. Jozef Šenko
Hotelová akadémia
Baštová 32
080 01 Prešov

za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu, spoločenskú angažovanosť a modernizáciu školy

PhDr. Helena Pašiaková, PhD.
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836
 Tisovec

za aktívne pôsobenie a osobný prínos pri budovaní bilingválneho gymnázia a za dlhoročné kvalitné a odborné riadenie školy


PhDr. Daša Piačeková

Gymnázium Martina Hattalu
 Ul. Železničiarov 278
 028 01 Trstená

za tvorivú pedagogickú prácu a odborný prínos pri  zavádzaní inovatívnych metód do vyučovania slovenského jazyka i cudzích jazykov





Mgr. Alexandra Búriová

Základná škola
Kysucký Lieskovec č.208
023 34

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, celoštátneho i medzinárodného významu

Ing. Mária Múdra

Stredná odborná škola
 922 08 Rakovice

za  pedagogickú prácu a mimoriadne úspechy v  projektovej činnosti v odbornom vzdelávaní

Zoltán Brezina

Gymnázium Zoltána Kodálya
 Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta

za celoživotnú tvorivú pedagogickú a publikačnú činnosť v jazykovom vzdelávaní

PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Múzeum školstva a pedagogiky, ÚIPŠ
Hálova 16
851 01 Bratislava

za dlhoročnú kvalitnú prácu a prínos v oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku

Mgr. Daniela Petríková
Základná škola
Prokofievova 5
851 05 Bratislava

za dlhoročnú kvalitnú prácu v primárnom vzdelávaní a významný podiel vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia

PaedDr. Miroslav Medveď
Stredná priemyselná škola
ul.SNP413/8
907 01  Myjava

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese  a za publikačnú činnosť






PaedDr. Vladimír Hromek
Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova668
018 63 Ladce

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti špeciálneho školstva a za výsledky celoštátneho a medzinárodného významu

Ing. Štefan Švarc, PhD.
Spojená škola
Komárňanská28
940 75 Nové Zámky

za mimoriadne tvorivú pedagogickú, riadiacu a publikačnú činnosť v odbornom vzdelávaní 

prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc. 
Univerzita P. J. Šafárika LF
Ústav
patológie
Rastislavova43
041 90 Košice

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a jeho pedagogický prínos pre medicínu

prof. PhDr. Viera Žbirková, CSc. – in memoriam- prevezme manžel Jozef Žbirka
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
 Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

za celoživotné dielo v oblasti dejín pedagogiky, výskumu a sociálnej práce

Dr. h. c. prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.
Materiálovo-technická fakulta STU
 Paulínska 16
 917 24 Trnava

za založenie medzinárodne uznávanej vedeckej školy v oblasti zvárateľnosti ocelí

prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava
 Železničná 14
 821 07 Bratislava

za prínos pre vznik a rozvoj súkromného vysokého ekonomického  školstva v Slovenskej republike






doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

UK v Bratislave, Filozofická fakulta
 Katedra slovenského jazyka   
 Gondova 2,  
814 99  Bratislava
 
za celoživotné pedagogické pôsobenie, lektorskú a vedecko-výskumnú činnosť  na medzinárodnej úrovni  

PhDr. Ladislav Žilecký
ZŠ s MŠ Jakubany 555
065 12 Jakubany

za dlhoročnú  riadiacu  prácu v základnej škole a za prácu so žiakmi z rómskej komunity


Malá medaila (MM):
PhDr. Amália Havrilová
SPŠ elektrotechnická
Komenského 44
040 13 Košice

za celoživotnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese

Marta Teplicová
Materská škola
Kalinovská 9
040 22 Košice

za celoživotnú pedagogickú a metodickú činnosť v prospech materských škôl

Mgr. Vladimír Šamaj

Základná škola
 Gemerská 2
040  78 Košice

za celoživotnú pedagogickú prácu a integráciu zrakovo postihnutých detí do výchovno-vzdelávaciaho procesu


Mgr. Mária Parížeková
ZŠ s MŠ
Školská 138/6
059 19 Vikartovce

za celoživotnú pedagogickú  a riadiacu prácu v neplnoorganizovanej škole  

PaedDr. Paula Bystrá
Spojená škola
Partizánska 2
058 01 Poprad

za celoživotnú pedagogickú prácu, spoločenskú angažovanosť a modernizáciu školy 

Mgr. Václav Vystavěl

SPŠ eektrotechnická
Plzenská 1
080 47 Prešov

za dlhoročnú pedagogickú  a riadiacu prácu v odbornom školstve 

Ľudmila Rochová

Posledné pôsobisko
Materská škola
Severná 5
Kežmarok

za celoživotnú prácu a tvorivú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej edukácie

Mgr. Mária Ziváková

ZŠ s MŠ
SNP 158/20
985 01 Kalinovo

za celoživotnú pedagogickú prácu a vynikajúce výsledky v modernizácii výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy

Ing. Milan Ďuroch

SOŠ
Janka Jesenského 888/1
 963 01 Krupina

za celoživotnú pedagogickú prácu a vynikajúce výsledky vo výchove a v odbornom vzdelávaní




RNDr. Jozef Kušnier

Gymnázium Martina Hattalu,
Ul. Železničiarov 278
 028 01 Trstená

za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu a dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese

Alžbeta Jacková

Základná škola J. Hanulu
 Školská ulica 927/2
034 84 Liptovské Sliače

za celoživotnú pedagogickú prácu a osobný prínos v zachovávaní regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry 

Emília Pekarová

ZŠ s MŠ
 Brodno 110
010 14 Žilina

za významný prínos vo výchove a vzdelávaní v oblasti ochrany prírody a zvyšovania ekologického povedomia mladej generácie

Ing. Ľudovít Škrabák

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Zavarská 9
917 28 Trnava

za tvorivú pedagogickú a publikačnú činnosť  v odbornom vzdelávaní

PaedDr. Gizela Talačová

Základná škola F.E. Scherera 
 E.F. Scherera 40
921 01  Piešťany

za celoživotnú prácu a  tvorivú pedagogickú činnosť 

PaedDr. Slávka Kramárová

Základná škola J.A.Komenského
Komenského 8 
926 01 Sereď

za tvorivú pedagogickú prácu a úspechy v projektovej činnosti v základnom školstve 


RNDr. Elena Rapavá

Základná škola
Holíčska 50
851 05 Bratislava

za úspešnú pedagogicko-metodickú činnosť a kvalitnú riadiacu prácu v primárnom vzdelávaní
 

PaedDr. Jozef Lužák

Stredoškolský pedagóg, metodik geografie pre stredné
 školy, podpredseda odborového zväzu

za dlhoročnú pedagogickú prácu a významný prínos v rozvoji školstva na Slovensku
 

Mgr. Ondrej Koreň

Základná škola s materskou školou
Orešie 3
 902 03 Pezinok 

za dlhoročnú pedagogickú prácu a úspešnú riadiacu činnosť


Ing. Miloslav Janeček

Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

za dlhoročnú pedagogickú prácu a dosiahnuté výsledky  vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti odborného vzdelávania

Mgr. Rudolf Krupa

Základná škola Brvnište 38
018 12 Brvnište

za dlhoročnú  aktívnu pedagogickú činnosť v základnej škole, dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a úspešnú riadiacu činnosť


PaedDr. Eva Tobolková

Špeciálna základná škola internátna
Praktická škola internátna
ul. M.R. Štefánika 1
914 01 Trenčianska Teplá

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese  a tvorivú činnosť pri rozvoji osobnosti mentálne postihnutých detí 

PaedDr. Mária Foťková, PhD.

Základná škola
935 29 Hronské Kľačany

za tvorivú pedagogickú a publikačnú činnosť a úspechy v projektovej práci v základnom školstve 

Mgr. Marta Macková

Gymnázium
Párovská ulica 1
950 50 Nitra

za  celoživotnú tvorivú pedagogickú a publikačnú činnosť v jazykovom vzdelávaní

RNDr. Árpád Holczhei

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno
Ulica biskupa Királya 5
945 01 Komárno

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a starostlivosť o mimoriadne nadaných žiakov

Mgr. József Szilva, akademický maliar

Základná umelecká škola-Művészeti Alapiskola
Letná ul. 12
945 01 Komárno

za celoživotnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v umeleckej a estetickej výchove

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra

za celoživotný významný prínos k rozvoju poznania, vysokoškolskej pedagogiky a šíreniu dobrého mena slovenského školstva v zahraničí

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie, Tech. fak.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

 za dlhoročnú obetavú prácu vysokoškolského pedagóga, prínos vo výskume a medzinárodnej  spolupráci v oblasti obnoviteľných zdrojov energie







Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník

Pravoslávna Prešovská eparchia v Prešove,
 Budovateľská 1,
 080 01 Prešov

za dlhoročnú významnú prácu v oblasti výchovy mládeže, angažovanosť v spoločenskom živote a prínos v ekumenizácii 

 

PaedDr. Jozef Berta

Gymnázium a ZŠ 
 sv. Mikuláša
Duklianka 16
 080 01 Prešov

za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a pri rozvoji cirkevného školstva a duchovnej formácii mládeže


Ďakovný list (ĎL):

PhDr. Ľudmila Hegyesyová

ZUŠ
Irkutská 1
Košice

za celoživotnú pedagogickú a metodickú činnosť v prospech základných umeleckých škôl

PaedDr. Jaroslav Gál

učiteľ  slovenského jazyka 
a literatúry  na 21. ZŠ v Užhorode
 Ukrajina

za pedagogickú činnosť a výsledky pri vzdelávaní detí krajanov v Ukrajine




Mgr. Lucia Pašková

KŠÚ 
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

za dlhoročnú riadiacu  a odbornú prácu v oblasti predškolskej výchovy



Mgr. Igor Žiak

CVČ Lienka
J.D. Matejovie 544
033 01 Liptovský Hrádok

za dlhoročnú prácu v oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania

Mgr. Eduard Čordáš

Športové gymnázium Jozefa Herdu
 J.Bottu 31
 917 87 Trnava

za úspešnú pedagogickú prácu a mimoriadnu starostlivosť o športovo nadaných žiakov

Ján Glovičko

Denník SME
Lazaretská 12
Bratislava


za úspešnú publikačnú činnosť v prospech transparentnosti vysokého školstva



Mgr. art. Peter Minárik

Konzervatórium
Tolstého 11
811 06 Bratislava

za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti  výchovy umelcov a  reprezentáciu slovenského hudobného školstva  v zahraničí






PaedDr. Mária Barancová

Súkromná ZŠ a pedagogická 
a sociálna akadémia
Ružová dolina 29
 821 09 BA

 za dlhoročný podiel na rozvoji slovenského školstva a  humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese




Mgr. Milan Fajer

Základná škola s materskou školou v Slatine nad Bebravou
956 53 Slatina nad Bebravou 154

za dlhoročnú pedagogickú prácu, úspešnú riadiacu činnosť a  dosiahnuté výsledky  vo výchovno-vzdelávacom procese 

PaedDr. Ján Szoboňa

Obchodná akadémia
Bernolákova 26
953 01 Zlaté Moravce

za celoživotnú pedagogickú prácu, mimoriadnu starostlivosť o športovo nadaných žiakov a prácu v oblasti mimoškolskej výchovy





Zahraniční - ocenení: (nebudú na slávnosti )

prof. Dr. Michal Týr (VM)

za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti teoretickej a aplikovanej jazykovedy a pôsobenie v  Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti v Srbsku

doc. Dr. Dagmar Maria Anoca (VM)

za celoživotné dielo vysokoškolského pedagóga,  rozvoj slovakistiky v zahraničí a  autorstvo slovenských učebníc pre národnostné školstvo v Rumunsku

Anna Medveďová (MM)

za dlhoročné pedagogické pôsobenie, uchovávanie národných tradícií a prínos vo výučbe zborového spevu a slovenskej ľudovej piesne na základných a stredných školách s vyučujúcim jazykom slovenským v Srbsku  

Mgr. Peter Pavel Hlasznik (ĎL) 

za dlhoročnú pedagogickú činnosť, podporu slovenského národnostného školstva v Rumunsku a rozvoj vzdelávacích aktivít dolnozemských Slovákov 








