
Veľkú medailu Svätého Gorazda udeľuje podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej 
republiky: 
 
- PhDr. Imrichovi Vaškovi, CSc. za celoživotnú pedagogickú, organizátorskú, riadiacu 
prácu v oblasti vysokého školstva so zameraním na slovenský jazyk a literatúru, 
- doc. PhDr. Jozefovi Hoššovi, CSc. za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú prácu a osobitné 
zásluhy na rozvoji školstva a vedy so zameraním na archeológiu,  
- Ing. Alene Kaletovej za celoživotnú pedagogickú prácu,  angažovanosť pri tvorbe učebných 
osnov odborných predmetov, 
- Božene Adamicovej za  celoživotnú, obetavú, rezortu školstva prospešnú pedagogickú 
organizátorskú prácu a publikačnú činnosť v oblasti ľudovej kultúry,  
- PaedDr. Miroslavovi Kozákovi za dlhoročnú pedagogickú prácu a angažovanosť 
v chemickom odbore,  
- PhDr. Márii Markovej, PhD. za celoživotnú tvorivú pedagogickú, publikačnú a humánnu 
činnosť,  
- Mgr. Ivanovi Martinkovi  za celoživotnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky 
vo výchove, humánny prístup k žiakom a aktívny podiel na rozvoji školského športu, 
- RNDr. Mariánovi Ruži čkovi za celoživotnú pedagogicko-výchovnú a riadiacu  prácu a za 
výsledky školy v krajských, celoštátnych a medzinárodných vedomostných súťažiach,  
- Márii Srnkovej  za odbornú, riadiacu prácu, inovácie v oblasti predškolskej výchovy 
a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese,  
-Bc. Želmíre Haniskovej za odbornú, riadiacu prácu a inovácie v oblasti vzdelávania detí 
 materských škôl.  
 
- Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj sa rozhodol udeliť 
Veľkú medailu svätého Gorazda in memoriam Dušanovi  Nebylovi, baletnému majstrovi, za 
celoživotnú pedagogickú prácu a  osobitný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania, 
- Druhú medailu in memoriam udelil Mgr. Adriánovi  Šurínovi , za osobný prínos pri 
vybavení, zveľadení a modernizácii školy a významné výsledky vo vedomostných, 
jazykových a športových súťažiach žiakov školy.  
 
- Pri príležitosti významných životných jubileí, ktoré dosiahli v týchto dňoch sa minister 
školstva rozhodol oceniť Veľkými medailami sv. Gorazda - pri príležitosti 85. výročia 
narodenia Jeho Eminenciu ThDr. PhDr. Jozefa kardinála Tomka za celoživotné vedecko-
pedagogické dielo, zviditeľnenie Slovenska, slovenského národa, jeho dávnej kresťanskej 
kultúry a vzdelanosti vo svete,  
- arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy J. E. Mons. Jána Sokola  pri príležitosti 75. výročia 
narodenia za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese zameranom na deti, 
mládež a dospelých a mimoriadny podiel na rozvoji cirkevného školstva v Slovenskej 
republike,  
- J. E. Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa a metropolitu Košickej arcidiecézy, pri príležitosti 
75. výročia narodenia za dielo vykonané na poli národnej sakrálnej kultúry, vzdelanosti 
a cirkevného školstva, všetkých jeho typov a stupňov a podporu svätogorazdovskej tradície na 
Slovensku  
- a pri 70. výročí narodenia doc. Ing. arch. Juraj Havaja  za celoživotné vedecko-
pedagogické dielo, mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoj 
sakrálnej architektúry na Slovensku. 
  
 



Malú medailu Svätého Gorazda udeľuje podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej 
republiky: 
 
- Mgr. Želmíre Gašparovej za celoživotný podiel na výchove a vzdelávaní žiakov 
s osobitným zreteľom na zdravotne znevýhodnených a talentovaných žiakov,  
- PaedDr. Márii Králikovej  za dlhoročnú obetavú prácu v predprimárnej výchove 
a vzdelávaní a významný podiel na budovaní integrovanej predškolskej výchovy,  
- Ing. Anne Udayovej za dlhoročnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu v oblasti 
odborného školstva,  
- Mgr. Milanovi Kudrikovi  za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a organizátorskú prácu 
v oblasti odborného školstva,  
- Anne Žarnovičanovej za dlhoročnú obetavú výchovnú, organizátorskú prácu a podiel na 
rozvoji tanečného umenia v regióne,  
- Mgr. Alexandrovi Leškovi za aplikovanie školskej legislatívy v stredných školách regiónu 
severného Spiša,  
- Mgr. Magdaléne Magyarovej za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu s postihnutými 
deťmi, 
- PhDr. Pavlovi  Jaseňovi za celoživotnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu v rezorte 
školstva so zameraním na odborné školstvo v oblasti umeleckej sklárskej výroby,  
- RNDr. Márii Vydrovej  za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú prácu, metodickú 
a publicistickú činnosť v oblasti predmetu chémia,  
- PhDr. Soni Bučkovej za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu v prospech žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  
- Mgr. Jordánovi Galvánkovi za príkladnú celoživotnú špeciálno-pedagogickú prácu 
s deťmi s osobitnými potrebami,  
- PhDr. Janke Profantovej za dlhoročnú pedagogickú prácu, iniciatívne zavádzanie nových 
foriem práce a študijných odborov,  
- Irene Praženicovej za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu  s talentovanými žiakmi  v hre 
na gitaru,  
- PhDr. Marte Janáčovej za celoživotnú pedagogickú prácu a podiel na rozvoji 
zdravotníckeho školstva,  
- Ing. Petrovi Žúborovi za celoživotnú prácu v odbornom vzdelávaní,  
- Mgr. Eve Starnovej za celoživotnú tvorivú pedagogickú , kultúrnu a humánnu  činnosť, 
- RNDr. Márii Fodorovej  za dlhoročnú úspešnú pedagogicko-výchovnú prácu v strednom 
odbornom vzdelávaní,  
- Mgr. Daniele Demovej za dlhoročnú pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti 
špeciálneho školstva,  
- Mgr. Rozálii Oravcovej za dlhoročnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu 
a mimoškolské aktivity v oblasti slovenského jazyka a literatúry,  
- Mgr. Ing. Karolovi Žákovi, CSc. za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú, 
organizátorskú, riadiacu prácu a podiel na rozvoji diecézneho cirkevného školstva.   
 
Podpredseda vlády a minister školstva sa rozhodol udeliť Ďakovný list týmto oceneným:  
 
- Mgr. Elene Illanitzovej za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu a osobitný prínos na 
rozvoji miestneho školstva v Krupine,  
- Mgr. Viere Mosorjakovej  za  dlhoročnú obetavú prácu vo výchove a vzdelávaní detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia,  
- RNDr. Jane Vozárovej za dlhoročnú, obetavú a organizačnú prácu v školskom rezorte 
regiónu,  



- doc. PaedDr. Sergejovi Mironovi, CSc. za dlhoročný prínos v oblasti zborovej tvorby na 
Slovensku,  
- Mgr. Jurajovi Cahajlovi za dlhoročnú pedagogickú prácu a organizátorské aktivity 
v oblasti rozvoja športu školy,  
- PaedDr. Helene Haščákovej za dlhoročnú obetavú, úspešnú organizátorskú a pedagogickú 
prácu s talentovanými a postihnutými deťmi,  
- Mgr. Marte Balogovej za celoživotnú pedagogicko-výchovnú prácu v rezorte školstva 
a aktívny podiel na mimoškolskej činnosti,  
- Ing. Gabriele Šebáňovej za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu a prípravu 
 talentovaných  žiakov na chemické olympiády a jej aktívny podiel na rozvoji súboru Trenčan, 
- Ing. Ľudmile Glosovej za dlhoročnú pedagogickú  prácu, aktívny organizátorský podiel a 
prípravu  talentovaných  žiakov na chemické olympiády,  
- Mgr. Edite Zvalovej  za celoživotnú pedagogicko-výchovnú prácu v oblasti odborného 
školstva a jej aktívny podiel na rozvoji odboru kozmetik,  
- Mgr. Eve Švecovej za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú, organizátorskú a riadiacu prácu 
v školskom rezorte,  
- Mgr. Ľubici Révajovej za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a publikačnú činnosť so 
zameraním na regionálnu výchovu,  
- Mgr. Elene Hébortovej za úspešnú pedagogickú, metodickú prácu a mimoriadnu 
starostlivosť o nadané deti v oblasti chémie,  
- PaedDr. Mariane Kamenskej za zavádzanie inovatívnych metód vo výučbe  slovenského 
jazyka a literatúry,  
- Veronike Szabóovej za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu v oblasti umeleckého školstva 
so zameraním na klavír,  
- Mgr. Alici Koczianovej  za dlhoročnú, obetavú pedagogicko-organizátorskú a národne 
prospešnú prácu pri výchove mladej generácie a jej aktivity v mimoškolskej činnosti,  
- Ing. Daniele Skladanovej za prínos vo vzdelávaní pedagógov v oblasti informatizácie, 
tvorby obsahu ekonomických predmetov a spájanie teórie s praxou, 
- PaedDr. Angele Vargicovej za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú prácu v umeleckom 
školstve v oblasti spevu,  
- Mgr. Anne Martin čekovej za celoživotnú pedagogicko-výchovnú, riadiacu  prácu a prínos 
v rozvoji špeciálneho školstva v Žiari nad Hronom,  
- Veronike Hrašnovej za odbornú, riadiacu prácu a inovácie v oblasti vzdelávania detí 
 materských škôl v Slovenskej republike i zahraničí. 
 
  
 


