
 Profily ocenených  pedagogických  zamestnancov: 

 
 

 

1. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 

 

Navrhovaný:  RNDr. Jozef Topor 

Navrhovateľ: PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ školy 

 

Odôvodnenie návrhu:  
 

RNDr. Jozef Topor pracuje ako stredoškolský učiteľ od roku 1972.  V štúdiu pokračoval popri 

zamestnaní na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1978. Od 1. 8. 

1996 je učiteľom v Gymnáziu Púchov. 

     Pedagogická aprobácia, ale i povahové vlastnosti, schopnosti a vlastné koníčky ho od 

začiatku  viedli k aktívnej práci s mladými ľuďmi , najmä v oblasti fyziky a to konkrétne 

v astronómii a časticovej fyzike. 

Pracoval úspešne ako triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie fyziky a vo svojom 

voľnom čase sa venuje zanietene svojim študentom v prírodovedných krúžkoch. Ako 

dlhoročný člen Poľovníckeho združenia odovzdáva svoje skúsenosti v oblasti ochrany prírody 

a životného prostredia i svojim študentom. Dlhé roky spolupracuje s Jednotou slovenských 

matematikov a fyzikov a Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.  

Bez problémov vyučuje a pomáha žiakom s vývinovými  poruchami učenia 1. a 2. stupňa. 

Od školského roku 2008/2009 sa ako triedny učiteľ príkladne staral o žiačku so sluchovým 

postihnutím. Študentka úspešne pokračuje v štúdiu medicíny. 

S nadšením odovzdáva svoje vedomosti i osobné skúsenosti žiakom v rámci súťaží SOČ a 

Fyzikálnej olympiády. Aktívne pracoval v projekte v oblasti fyziky, prostredníctvom ktorého 

získal pre školu moderné materiálne a učebné pomôcky. 

 V minulom školskom roku  dosiahol životné jubileum 60 rokov a z toho 36 rokov 

nepretržite pracuje ako pedagóg  v školstve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica 

 

Navrhovaný:  Ing. Alena Loduhová 

Navrhovateľ: Ing. Peter Bologa, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  

 

Ing. Alena Loduhová na škole vyučuje predmet účtovníctvo a spracovanie ekonomických 

informácií. Svoj voľný čas venuje príprave študentov na maturitnú skúšku, je ochotná pomôcť 

a poradiť  aj študentom z vysokej školy, ktorí za ňou prichádzajú s prosbou o pomoc. Vo 

svojom obore je špecialistom a počas svojej praxe stále sleduje nové trendy vo vyučovaní, 

zúčastňuje sa školení spojených so svojou aprobáciou a ustavične hľadá inovácie, ako 

študentom predmet zjednodušiť, spraviť ho zaujímavým. Je tvorcom mnohých učebných 

pomôcok, cvičebníc a brožúr, s ktorými študenti pracujú na hodinách. Ing. Alena Loduhová sa 

zúčastňuje pravidelne súťaží účtovníctva organizovaných MPC Banská Bystrica, Bratislava, 

od 2010 každoročne organizuje školské kolo MLADÝ ÚČTOVNÍK. Pracuje v klube 

Moderných  učiteľov v Považskej Bystrici a podieľa sa na príprave seminárov, vytvorila 

učebné texty z podvojného účtovníctva pre žiakov 2. ročníka s obsahovou náplňou: Finančné 

účty, Zásoby a Dlhodobý majetok, spolupracuje predovšetkým s firmami: GARANT, 

SPOLAUDIT . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Spojená škola, Chemikov 8, Nováky 

 

Navrhovaný:  Ing. Elena Kulichová 

Navrhovateľ: Mgr. Katarína Piačková, riaditeľka školy  
 

Odôvodnenie návrhu: 

 

Ing. Elena Kulichová pracuje v našej škole od roku 1992 ako učiteľka chemických odborných 

predmetov. Jej vynikajúce odborné vedomosti, všeobecný prehľad, tvorivý a maximálne 

ľudský prístup ku žiakom z nej robia výrobného pedagóga, ktorého si pamätá každý žiak, 

ktorého učila. V škole pri vyučovaní i pri všetkých mimoškolských aktivitách sa snaží, aby si 

žiaci vytvorili dobrý vzťah k chémii i prírodovednému vzdelávaniu. S jej aktivitami sú 

spojené vynikajúce výsledky našich žiakov v rôznych súťažiach, ako sú chemická olympiáda, 

SOČ, environmentálne súťaže, Grand Prix Chemique. Pracuje v odborných komisiách ŠIOV-

u, v komisiách CHO, pripravuje slovenské družstvá na medzinárodné chemické súťaže, 

vydáva odborné učebnice a má niekoľko publikovaných odborných článkov v časopise 

Chemické rozhľady. 

Dokáže plynulo komunikovať v nemčine i angličtine, tak aj preto má živé kontakty so 

zahraničnými školami a zapojila školu do niekoľkých medzinárodných projektov. 

Práci obetuje aj veľa svojho času. 

Napriek všetkému zostala mimoriadne skromným človekom, ktorý sa zaujíma o iných ľudí, 

kultúru i turistiku. 

Je autorkou učebníc pre 1.,2.,3,.4. ročník chemických študijných odborov a je 

spoluautorkou metodického materiálu Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi. 

 Je členkou Slovenskej chemickej olympiády a autorkou súťažných úloh od roku 2000 

 

 členka medzinárodného výboru súťaže Grand Prix Chimique od roku 2001, kde pracuje 

v medzinárodnej jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 

 

Navrhovaný:  Mgr. Mária Oravcová 

Navrhovateľ: Mgr. Anna Ozábalová, riaditeľka školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  
 

Mgr. Mária Oravcová   pracuje v SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici  od roku 1984 

ako učiteľka matematiky. Za roky svojej praxe sa vypracovala na pedagóga vysokých 

odborných aj morálnych kvalít. K žiakom je vždy veľmi ústretová, kolegom nikdy 

neodmietne pomoc a radu.  Od školského roku 1992/93 pracuje ako predsedníčka 

predmetovej komisie prírodovedných predmetov a ako referentka matematických súťaží pre 

žiakov školy.  Pod jej vedením dosiahli žiaci úspechy nielen v rámci regiónu, ale aj v 

celoslovenských kolách.  

So žiakmi sa zúčastňuje medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. 

Pravidelne sa zapája so svojimi žiakmi do celoslovenskej súťaže MAKS a do súťaže 

GENIUSLOGICUS.  

Od roku 2008/2009 sa zúčastňuje so žiakmi súťaže „EXPERT GENIALITY SHOW"  

Titul TOP expert získalo v školskom roku 2010/2011 pod jej vedením 25 % žiakov, v 

školskom roku 2011/2012 23 % žiakov so všetkých zapojených. 

Pre žiakov štvrtých ročníkov organizuje doučovacie semináre ako prípravu na vysokú školu. 

Predmetová komisia pod jej vedením pracuje zodpovedne, kvalitne a aktívne. Spolu s 

kolegami je spolutvorcom učebníc na vyučovací predmet Fyzika, ktoré vyučujúce vytvorili v 

rámci projektu operačného projektu „Vzdelávanie“.  

Mgr. Mária Oravcová si pracovné povinnosti  plní zodpovedne, má vynikajúce 

organizačné schopnosti a ako  triedna učiteľka dosahuje s triedou veľmi dobré výsledky.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 

 

Navrhovaný:  Mária Pjatríková 

Navrhovateľ: Mgr. Ivan Kasár, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  

 

Mária Pjatríková pracuje na SOŠ obchodu a služieb Púchov od roku 1995 ako 

majsterka odbornej výchovy v oblasti obchodu. V súčasnosti zároveň pracuje aj ako vedúca 

školského bufetu. Svoju prácu s mladou generáciou zameriava nielen na získavanie 

odborných vedomostí a praktických zručností v odbore, ale aj formovanie ich budúceho 

profesionálneho a osobného života. Na pracovisku vytvára žiakom vhodné pracovné 

prostredie a také podmienky, aby sa mohli vo svojej práci plne realizovať a nájsť svoje 

uspokojenie, ktoré vedie k dosiahnutiu vyšších pracovných výkonov. Jej pedagogická práca sa 

prejavuje v láskavom prístupe k žiakom, ako aj riešeniu výchovných a sociálnych problémov. 

Aktívne spolupracuje s rodičmi aj obchodnými partnermi školy. Zodpovedným prístupom 

k pracovným povinnostiam prispieva k dobrému hospodárskemu výsledku školy. 

     Spolu so žiakmi pripravuje akcie na prezentáciu školy, organizuje školské kolá súťaže 

zručnosti, stolové výstavky, ponuky a prezentácie tovaru pre verejnosť. Zhotovuje darčekové 

balenie na rôzne príležitosti, ktorým prispieva k rozvoju estetického cítenia svojich žiakov. 

Pripravuje žiakov na celoštátne súťaže v darčekovom balení. Ich cieľom je ukázať 

originálnosť, nápaditosť a zaujímavý pohľad na nové trendy v oblasti obchodu, ktoré žiaci 

získavajú počas odborného výcviku.  

Pripravuje školské kolá zručnosti pre žiakov z odborov predavač, obchodný pracovník 

a pracovník marketingu. 

Za svedomitú prácu, ktorú počas odpracovaných rokov na škole odviedla jej patrí 

uznanie a poďakovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne 

 

Navrhovaný:  Bc. Miroslava Zajíčková 

Navrhovateľ: PhDr. Mgr. Pavol Jaseň, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  

Pani Miroslava Zajíčková pracuje v našej škole od roku 1993 ako majsterka odbornej 

výchovy v študijnom zameraní maľba skla a keramiky. Je jednou zo zakladateľov 

umeleckého, sklárskeho vzdelávanie v Lednických Rovniach a tým aj v Slovenskej republike. 

Aktívne sa podieľala na vzniku Školy úžitkového výtvarníctva, ako predchodcu terajšej školy. 

Je absolventkou Strednej umelecko-priemyslovej školy v Železnom Brode v Českej republike. 

Jej absolventi nachádzajú uplatnenie v podniku RONA, a.s. Lednické Rovne, ale aj v ďalších 

sklárskych spoločnostiach v rámci Európskej únie. Úspešne sa podieľa na Stredoškolskej 

odbornej činnosti. Je členkou Metodického združenia umeleckých odborných predmetov 

a zároveň členkou Výtvarnej rady na škole. 

V roku 2012 jej žiačka  zvíťazila v medzinárodnej súťaži v rámci V4 na podujatí  Junior glass 

Karlové Vary. Ďalší jej žiaci boli mimoriadne úspešní na takých súťažiach a výstavách ako 

napríklad: Mladý tvorca Nitra, Art Bratislava a JUVYR Bratislava. 

Aktívne sa podieľala na rozvoji projektu Leonardo da Vinci Mobility a osobne navštívila so 

svojimi žiakmi  spoločnosť Benvenuto Mastri Vetrai v talianskom Trevise. 

Okrem toho zabezpečuje súčinnosť so spoločnosťou Glassicenter v Kamenickom Šenove 

v Českej republike.  

Vďaka jej zodpovednému pedagogickému a umeleckému prístupu sa v našej škole rozvíja 

technológia falošnej vitráže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 

 

Navrhovaný:  Mgr. Eva Páleníková 

Navrhovateľ: Ing. Milan Duroška, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  
 

Mgr. Eva Páleníková pracuje na SOŠ v Starej Turej od roku 1987. Do školy nastúpila ako 

učiteľka matematiky a chémie, neskôr sa kvalifikovala aj na vyučovanie tovaroznalectva 

a výživy v Dievčenskej odbornej škole. Zapájala sa do rôznych aktivít školy, hlavne v oblasti 

výučby matematiky a súťaží.  

Pomáha organizovať tiež rôzne kultúrne a  športové podujatia.  Pracovala aj ako 

predsedníčka predmetovej komisie prírodovedných predmetov a prijímacej komisie. 

Pripravovala žiakov na prijímacie skúšky na SŠ i VŠ, doučovala žiakov školy , aktívne 

organizovala prácu v matematických krúžkoch . 

Aj keď je matematika u žiakov väčšinou „neobľúbená“ a postrachom, dokázala svojou 

odbornosťou  aj ľudským prístupom k žiakom dosiahnuť úspechy a aj obdiv žiakov (i keď 

väčšinou po skončení školy). Viac krát sa stalo, že prišli bývalí žiaci s kyticou kvetov za ňou 

do zborovne poďakovať za výbornú pripravenosť  na vysokú školu, keď spravili na prvý 

termín skúšku z matematiky na výbornú alebo veľmi dobrú  - čo nebolo pravidlom ani 

u žiakov z gymnázií. 

Zásluhou Mgr. Evy Páleníkovej získali žiaci viaceré ocenenia v matematických 

súťažiach (napríklad „trojnásobná hviezda matematického neba“, veľká zapojenosť a úspechy 

žiakov v súťažiach „matematický klokan“, praktická matematika aj matematická olympiáda). 

Mohli by sme menovať ešte  veľa, veľa  ocenení... 

Za svoju dlhoročnú prácu a angažovanosť v odbornom školstve si ocenenie plne 

zaslúži. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 

 

Navrhovaný:  Mgr. Alica Kubalová  

Navrhovateľ: Mgr. Adriana Vančová, riaditeľka školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  
 

Mgr. Alica Kubalová, učiteľka chémie a matematiky pracuje na Gymnáziu v Dubnici 

nad Váhom od roku 1976, je predsedníčkou predmetovej komisie chémie, 

priekopníčkou integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov a 

spoluorganizátorkou ročníkových projektov študentov školy.  

Počas svojho pôsobenia vychovala mnohých študentov, ktorí sa umiestňovali na 

popredných miestach súťaží a olympiád z chémie na krajskej úrovni. Koordinovala 

činnosť študentského parlamentu a žiackych aktivít v mimoškolskej činnosti. Trvalými 

atribútmi jej práce sú húževnatosť, nasadenie a skvelý prístup ku študentom a životný 

optimizmus. Svojou vitalitou a elánom dáva príklad nielen študentom, ale i kolegom 

v práci. Vyniká príkladným pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia, 

presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu zrelej osobnosti a otvorenú 

komunikáciu.  

K jej skvelým úspechom patrí v posledných rokoch i príprava študentov, ktorí 

nás úspešne reprezentovali v celoslovenskom finále „Štokholmská cena vody“ na 

Kongrese mladých bádateľov a v súťažiach Stredoškolskej odbornej činnosti. 

 Je iniciátorkou akcií, ktoré u žiakov podnecujú výchovu k ekológii a ochrane 

životného prostredia, získala s nimi grantové prostriedky na zmapovanie a ochranu 

studničiek pitnej vody v oblasti Dubnice nad Váhom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 

 

Navrhovaný:  Ing. Dušan Granát  

Navrhovateľ: Mgr. Tibor Macháč, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  
 

Ing. Dušan Granát, učiteľ odborných elektrotechnických predmetov pôsobí na škole  

od roku 1997.  

      Po úspešnom ukončení štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej  vysokej školy 

technickej v Bratislave v roku 1983 sa jeho prvým pracoviskom stali Považské strojárne. V 

rokoch 1990 až 1996 pracoval na školskej správe v Považskej Bystrici . Po šiestich rokoch 

práce správcu IKT sa mu naskytla príležitosť vyskúšať si prácu učiteľa odborných predmetov 

na Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici. 

     Ako mladý ambiciózny učiteľ, plný odhodlania a optimizmu si veľmi rýchlo získal 

uznanie žiakov i kolegov.  

     Vždy pohotovo reagoval na nové trendy vo vyučovaní odborných predmetov a 

presadzoval tvorivé metódy vo výučbe. Vedomosti získané neustálym zdokonaľovaním sa 

v oblasti informačno-komunikačných  technológií aplikoval do vyučovacieho procesu najmä 

v oblasti autodiagnostiky v študijnom odbore doprava, ktorý nielen zatraktívnil, ale aj posunul 

na kvalitatívne vyššiu úroveň.  

    U Ing. Dušana Granáta  si ceníme najmä jeho zodpovednosť, vytrvalosť, náročnosť na seba, 

ale aj úprimnosť a toleranciu. Snaží sa pochopiť, poznať a akceptovať osobnosť svojich 

študentov, vníma ich ako rovnocenných partnerov. Má profesionálny prístup k práci 

a prezentácii školy na verejnosti.  

Je vedúcim predmetovej komisie, dlhoročným koordinátorom SOČ na škole, konzultantom, 

členom poroty na  regionálnej  a krajskej  úrovni.          

  Ing. Granát práci so žiakmi bez váhania venuje aj svoj voľný čas. Ako garant pre 

spoluprácu s nadáciou PONTIS úspešne pripravuje žiakov na súťaž KIA Innovation Award.  

V SOČ je každoročne konzultantom niekoľkých prác. 

Vo vyučovaní využíva aplikáciu interaktívnych simulačných metód vo výuke 

elektrotechnických predmetov a v autodiagnostike. Spolupracuje s dopravnými firmami a 

snaží sa získavať nové programy pre predmet aplikovaná informatika v študijnom odbore 

doprava. Jeho inovatívny prístup a pozitívne myslenie sú veľkým prínosom pre  školu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 

 

Navrhovaný:  Ing. Jozef Jakube 

Navrhovateľ: PaedDr. Štefan Gaman, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu: 

 

Ing. Jozef Jakube absolvoval v roku 1979 Vysokú školu ekonomickú, Fakultu ekonomiky 

služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získal 

pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov a v roku 2006 

vykonal všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka. 

V školstve pracuje od roku 2001, v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi od 

roku 2008. Okrem vyučovania predmetov svojej aprobácie sa úspešne venuje práci na 

projektoch. K najvýznamnejším patria v rámci  programu celoživotného vzdelávania 

Leonardo da Vinci – mobilitné projekty „Hotelierstvo a jeho špecifiká v oblasti špičkového 

turizmu v Španielsku“, „Získavanie zručností v španielskej gastronómii“. Cieľom projektov je 

nielen získavnie resp. prehlbovanie jazykových a odborných vedomostí a zručností, ale  aj 

získavanie poznatkov zo života a tradícií krajiny. Žiaci sú manažérmi hotelov hodnotení a túto 

spätnú väzbu využívajú učitelia odborných predmetov na ďalšie zlepšovanie svojej práce 

a odborný rast. 

Zaujímavým projektom bol aj medzinárodný projekt „Spoznávanie vína“.  Žiaci oberali 

hrozno, podieľali sa na jeho spracovaní na víno, skladovaní a distribúcii. 

Pripravuje žiakov aj na olympiádu v španielskom jazyku. V školskom roku 2012/2013 obsadil 

jeho žiak 2. miesto krajského kola Olympiády v španielskom jazyku. 

Dobrý pedagóg má nielen vedomosti, ale dokáže ich žiakom aj pútavou formou odovzdať, 

pomáha im poznatky využívať v praxi. Ing. Jozef Jakube všetky tieto požiadavky spĺňa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 

 

Navrhovaný:  Ing. Ivana Šimovcová 

Navrhovateľ: Ing. Ján Hargaš, PhD., riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  

 

Pani Ing. Ivana Šimovcová pracuje v školských službách ako stredoškolský pedagóg 

osemnásť rokov.  

V roku 2001 začala pracovať v Strednej odbornej škole  v Novom Meste nad Váhom.  

Ing. Ivana Šimovcová povolanie učiteľa berie ako poslanie, a zároveň osobnú výzvu. Práve 

preto sa od počiatku aktívne angažuje a zapája do školskej i mimoškolskej činnosti. Funkciu 

predsedníčky predmetovej komisie ekonomických predmetov kvalifikovane vykonáva 

niekoľko rokov. Aj jej zásluhou, ako členky odborného tímu, mohol vzniknúť úplne nový 

štvorročný študijný odbor s maturitou, ktorý korešponduje nielen s potrebami považského 

regiónu. Vypracované pedagogické dokumenty k manažmentu regionálneho cestovného ruchu 

schválilo Ministerstvo školstva SR a dnes je vyhľadávaným študijným odborom, ktorý sa učí 

na štyridsiatich dvoch stredných školách po celom Slovensku.  

Z tohto pohľadu je samozrejmosťou, že permanentne spolupracuje s regionálnym 

podnikateľským prostredím a inštitúciami, ktoré sa orientujú na turistický ruch a hotelierstvo. 

Výsledkom spolupráce sú konkrétne činnosti, návrhy, projekty, produkty a kurzy, študentmi 

veľmi obľúbený je animátorský kurz Bombovo, ktorý budúcich pracovníkov turizmu 

pripravuje na prax a reálny život. 

Ing. Ivana Šimovcová je vo svojom školskom prostredí dlhé roky gestorom stredoškolskej 

odbornej činnosti. Jej žiaci pravidelne postupujú do vyšších kôl a  získavajú ocenenia 

a uznania za svoje odborné práce. 

Dlhodobo a aktívne spolupracuje s nezávislou neziskovou vzdelávacou organizáciou 

Mládež pre budúcnosť - pomáha svojim študentom ujasniť si čo chcú a ako to majú 

dosiahnuť. Celoročne ich zapája do tohto typu partnerstva, ktorého zmyslom je prepojenie 

podnikania so vzdelávaním. Výsledkom sú konkrétne aktivity v národnom projekte 

Podnikanie v cestovnom ruchu.  

Pani inžinierka Ivana Šimovcová je človek otvorený, úprimný, priateľský 

a optimistický. Srší energiou, má nezlomnú vôľu a je mimoriadne pracovitá. Má zmysel pre 

spravodlivosť, je veľkorysá, rada pomôže kolegom i žiakom, svojou profesionalitou 

a ľudským prístupom si vie získať ich rešpekt i úctu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín 

 

Navrhovaný:  Mgr. Štefan Kotras 

Navrhovateľ: PhDr. Vladimír Mojto, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  
 

Mgr. Štefan Kotras pracuje v školstve 38 rokov. Pracoval vo funkcii majstra 

odborného výcviku pre učebný odbor mechanik pre šijaciu techniku a študijný odbor operátor 

odevnej výroby- zameranie šijacia technika. 

Od roku 2007 pracoval vo funkcii hlavného majstra pre odborný výcvik 

Od roku 2010 pracuje vo funkcii zástupcu riaditeľa školy pre odborný výcvik a odbornú prax. 

Mgr. Štefan Kotras patril a patrí k vynikajúcim pedagógom v  SOU odevnom a 

textilnom a neskoršie v Strednej odbornej škole podnikania v Trenčíne. Patrí 

k zamestnancom, ktorí stáli pevne pri všetkých zmenách, prestavbe školy a pri 

transformačnom procese, ktorým škola prešla. Vychoval a odborne pripravil stovky 

odborníkov pre odevný a textilný priemysel a v posledných rokoch odborníkov v oblasti 

služieb cestovného ruchu a obchodného zamerania. 

            Mgr. Štefan Kotras je spoluautorom učebnice : „ Odevné stroje a výrobné systémy. 

Zásady  prevádzky šijacej techniky „ 

 

Mgr. Štefan Kotras aktívne pracuje v oblasti práce so študentami. Aktívne sa podieľa 

na príprave študentov na súťaže v oblasti cestovného ruchu, na súťaže v podnikaní 

a v príprave študentov v medzinárodných projektoch. 

Pod jeho organizačným vedením študenti získali mnohé ocenenia v celoslovenskej súťaži 

-  „ Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu „ 

-  „ Môj projekt pre región „ 

-  „ Módna línia mladých „ 

-  „ TOP VÝROBOK „  na výstave Mladý tvorca Ministerstva hospodárstva SR 

- je spoluorganizátor medzinárodného projektu Európskej únie „ Mládež v akcii „  

v rokoch 2005 - 2013 

 

     Pán Mgr. Štefan Kotras je vynikajúci pedagóg so zmyslom pre čestnosť a spravodlivosť, 

v kolektíve zamestnancov a študentov je veľmi obľúbený a priateľský. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 

 

Navrhovaný:  Mgr. Ľubomír Strinka 

Navrhovateľ: RNDr. Mária Vydrová, riaditeľka školy  
 

Odôvodnenie návrhu: 

Mgr. Ľubomír Strinka sa dlhodobo venuje príprave študentov na súťaže s biologickou 

tematikou, ako sú Biologická olympiáda, SOČ, Kongres mladých bádateľov, Scientia Pro 

Futuro, Medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov. Jeho vynikajúca 

pedagogická činnosť presahuje pracovné povinnosti a do bohatej  mimoškolskej činnosti 

vkladá svoj osobný voľný čas. Výsledkom sú špičkové výsledky v celoslovenských 

a medzinárodných súťažiach s biologickou tematikou. 

Úspechy, ktoré dosiahli žiaci školy v menovaných súťažiach pod jeho vedením sú bohaté 

na zlaté umiestnenia, čestné uznania a  špeciálne ceny – napr, Olympiáda Európskej únie 

v prírodných vedách, Stredoškolská odborná činnosť, Biologická olympiáda, Medzinárodná 

olympiáda environmentálnych projektov, cena Slovenských elektrární za výnimočný 

environmentálny projekt a mnohé ďalšie. 

Mgr. Ľubomír Strinka je pedagógom, ktorý je obľúbený u žiakov aj kolegov pre svoju 

vysokú odbornosť, ale aj pre ochotu pomôcť a priateľský prístup. 

Okrem prípravy žiakov na súťaže sa intenzívne venuje mimoškolskej činnosti so žiakmi. 

Vedie záhradnícky, turistický a divadelný krúžok. 

S „Divadielkom Pardon“, ktoré vedie ako režisér a scenárista vystupuje každoročne na 

Školskej divadelnej akadémii. 

V rámci projektu ESF vybudoval školskú Ekoplochu, ktorá slúži žiakom na hodinách 

biológie a skrášľuje areál školy. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14. Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 

 

Navrhovaný:  Ing. Carmen Scholzová /ako sa číta?/ Šolcová? 

Navrhovateľ: PhDr. Anna Bartoňová, riaditeľka školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  

 

Ing. Carmen Scholzová sa venuje výchove žiakov už od roku 1993. Za toto obdobie svojim 

odborným prístupom a kvalitnou pedagogickou prácou pripravila do ďalšieho študijného, 

alebo profesijného života mnohých žiakov. 

Od roku 2002 pôsobí na našej škole ako odborníčka z praxe pre učebný odbor stolár a 

študijný odbor drevárska a nábytkárska výroba. Od príchodu na školu odovzdáva žiakom 

svoje skúsenosti v oblasti odborných drevárskych predmetov. Objavuje a rozvíja talenty 

žiakov, zapája ich do stredoškolskej odbornej činnosti a pripravuje na odborné súťaže v 

odbore sto1ár. Žiaci aj pod jej vedením dosiahli úspechy v celoslovenských súťažiach a 

získali viacero ocenení. Dôkazom toho sú súťaže Mladý stolár, Mladý talent Považskej 

Bystrice, Najlepšie exponáty výstavy Stredoškolák.  

Svoje dlhoročné pedagogické skúsenosti využíva v práci výchovného a kariérneho 

poradcu na škole. Osobitnú starostlivosť venuje integrovaným žiakom s vývinovými 

poruchami učenia, poruchami správania i zdravotne postihnutým žiakom. 

Aktívne sa zapája  do študentského života na škole. Je koordinátorkou Žiackej školskej rady 

a Študentského parlamentu školy. 

Svoj vzťah ku škole a školstvu vôbec potvrdzuje účasťou na prezentáciách školy na verejnosti 

prostredníctvom výstav, ale aj náborovými aktivitami . 

Je odborným garantom rekvalifikačného štúdia pre vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 

v odbore stolár, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu SR. 

     Vážime si jej obetavú a tvorivú prácu v školstve, za ktorú ju navrhujeme na ocenenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín 

 

Navrhovaný:  PhDr. Ivana Mráziková 

Navrhovateľ: RNDr.  Janka Gugová, riaditeľka školy 

  

Odôvodnenie návrhu:  
 

PhDr. Ivana Mráziková ukončila v roku 1993 štúdium na Filozofickej Fakulte UK 

v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala ako sestra pri lôžku na Internom oddelení v NsP v 

Novom Meste nad Váhom. 

Od roku 1989 až doteraz pracuje na SZŠ v Trenčíne ako stredoškolský učiteľ odborných 

zdravotníckych predmetov už  24 rokov. 

PhDr. Ivana Mráziková sa podieľa  na príprave Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predmet PPK (psychológia, pedagogika a komunikácia) a na príprave Školského 

vzdelávacieho programu v odbore Zdravotnícky asistent pre predmety: ZKC (zdravie 

a klinika chorôb) a PPK( psychológia, pedagogika a komunikácia). Je skúšajúca pri praktickej 

časti maturitných skúšok  a predseda záverečných skúšok v odbore Sanitár. Na škole pôsobí 

ako vedúca Krúžku zdravotnej výchovy , vykonáva aktivity nielen na škole, na území mesta 

ale v celom kraji 

   aktívne spolupracuje na projektoch SZŠ Trenčín  

 - Zdravý úsmev 

 - Zdravie na školách 

 - Workshop zdravia 

 - Comenius - príprava súťaže prvej pomoci + príprava súťažného družstva 

 - Chceš sa dozvedieť ako byť zdravý? 

 - Poskytovanie prvej pomoci deťom predškolského veku - kurz PP pre učiteľov MŠ 

 - Poskytovanie prvej pomoci mladším a starším školským deťom  

 - kurz PP pre učiteľov ZŠ 

   podieľa sa na zabezpečovaní hliadok prvej pomoci na kultúrno-športových 

aktivitách mesta Trenčín, TSK, škôl a organizácií na území mesta Trenčín 

   aktívne sa zapája pri organizovaní humanitárnych zbierok 

     je konzultantkou bakalárskych prác na VŠ v Bratislave, Trnavskej Univerzite 

v Trnave, Trenčianskej Univerzite v Trenčíne a Katolícka Univerzita 

v Ružomberku 

   je konzultantkou SOČ  

 

PhDr. Ivana Mráziková je  empatická a vysoko humánne založená. Všetky svoje 

aktivity berie zodpovedne a zásadovo. Deti všetkých vekových kategórií sú jej srdcovou 

záležitosťou, o čom svedčí jej enormná angažovanosť v edukačnom procese zdravého 

životného štýlu pre deti MŠ, žiakov ZŠ a iných SŠ.  

Svojich žiakov motivuje a snaží sa v nich prejaviť lásku k práci v ošetrovateľstve. Snaží sa im 

vštepiť etické a morálne zásady zdravotníckeho pracovníka 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 

 

Navrhovaný:  Ing. Ľubica Lašová 

Navrhovateľ: Ing. Janka Fedorová, riaditeľka školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  
 

Ing Ľubica Lašová  pracuje v Strednej odbornej škole v Pruskom od roku 1995, kedy 

nastúpila na pozíciu stredoškolskej učiteľky. V roku  2009 bola menovaná do funkcie 

zástupkyne pre teoretické vyučovanie , túto funkciu vykonáva dodnes veľmi zodpovedne.   

Počas svojho pôsobenia na škole sa neustále vzdeláva , hlavne v oblasti rozvoja vidieka, 

získala mnohé certifikáty a osvedčenia. Veľký počet certifikátov a osvedčení, ktoré posilnili 

a posilňujú odborný rast Ing. Lašovej sú dôležité z dôvodu, že na predmety, ktoré učí 

neexistujú do dnešnej doby žiadne učebnice. Jej svedomitosť a vzorná mravenčia práca na 

sebe samej ju predurčujú k vysoko profesionálnemu prístupu k svojmu povolaniu. Vo svojej 

každodennej práci je pre študentov a aj kolegov vzorom, skutočnou osobnosťou a prirodzenou 

autoritou. 

Pre jej ďalšiu vzdelávaciu činnosť sú dôležité Osvedčenie o absolvovaní 

špecializačného inovačného štúdia na tému Rozvoj vidieka, Agroturistika ako súčasť rozvoja 

regiónu ,Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa, Elektronické 

vzdelávanie. 

Taktiež v tomto roku absolvovala vzdelávanie v oblasti Informačno-komunikačných 

technológií a získala certifikát -Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch.  

Svoje získané vedomosti využíva pri svojej pedagogickej praxi, pri výučbe študentov 

v odboroch podnikateľ pre rozvoj vidieka a v pomaturitnom odbore vidiecka turistika. 

Pripravovala študentov v rámci úspešného  projektu Euroscola 2012, kde študenti získali 

ocenenie a návštevu Strassburgu. Pravidelne pripravuje študentov na rôzne súťaže, ktoré sú 

vypísané a realizované v rámci regiónu, Slovenska a aj na medzinárodnej úrovni. 

 

Intenzívne sa podieľa  na príprave, ako aj realizácii projektov, ktoré sa na škole realizujú.  

V rokoch 2009 – 2012 pracovala  ako projektová manažérka projektu „ Elektronizácia 

učebných osnov – nevyhnutnosť modernej školy“, za ktorý SOŠ v Pruskom získala ocenenie 

za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy. Taktiež sa podieľala na vypracovaní 

a realizácii projektu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu s názvom „ Farmársky 

deň“ , ktorý bol mimoriadne úspešný a v rámci SR sa škola umiestnila na prvom mieste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske 

 

Navrhovaný:  Ing. Mária Orságová 

Navrhovateľ: Ing. Vladimír Ladziansky, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu  

  Ing. Mária Orságová je učiteľkou odborných chemických a obuvníckych predmetov 

s dlhoročnými skúsenosťami. V strednej priemyselnej škole pôsobí ako učiteľka od roku 

1976. Počas svojej aktívnej činnosti sa zapája do plnenia úloh zvyšujúcich kvalitu 

vzdelávania, ale aj do mimo vyučovacích aktivít podporujúcich vzdelávanie mladých ľudí. 

Ako vedúca predmetovej komisie obuvníckych predmetov aktívne prispievala 

k modernizácií vyučovacích metód, k rozvoju schopností a zručností detí, čím im pomáhala 

uplatniť sa na európskom trhu práce. 

Zodpovedne pracovala niekoľko rokov ako vedúca predmetovej komisie pre 

obuvnícke predmety v študijných odboroch technické a  informatické služby v obuvníctve 

a modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov. Aktívne sa podieľala na tvorbe 

pedagogickej dokumentácie a školských vzdelávacích programov pre obuvnícke a chemické 

študijné odbory. V rámci týchto svojich aktivít niekoľko rokov pôsobí aj ako členka Odbornej 

komisie pri Štátnom Inštitúte Odborného Vzdelávania  v Bratislave.  

  Tieto aktivity prispievali k šíreniu dobrého mena školy v našom regióne a pomáhali 

zvyšovať  záujem o štúdium na Spojenej škole v Partizánskom. Ako vedúca krúžku sa snaží 

zvyšovať záujem žiakov o odbory zamerané na obuvníctvo. Viedla krúžok „Grafické systémy 

v obuvníctve“, vypracovala  propagačný materiál, čím sa významnou mierou  podieľala aj na 

propagácii školy . Zároveň  si príkladne si plnila povinnosti vyplývajúce z funkcie triedneho 

učiteľa.  

Svojimi odbornými vedomosťami  a skúsenosťami vedie žiakov ako konzultantka 

v stredoškolskej odbornej činnosti.  

        Ku svojim kolegom i k žiakom školy má ľudský prístup. 

     Ing. Mária Orságová je vzorná učiteľka, dobrá odborníčka a vynikajúci človek. Svojou 

prácou prispieva k pozitívnemu formovaniu mladej generácie. Dbá nielen o dobrý odborný 

rast mladých ľudí, ale aj o ich morálny a mravný rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18. Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 

 

Navrhovaný:  Ing. Bohuslav Kutiš 

Navrhovateľ: Ing. Jozef Orieška, riaditeľ školy  

 

Odôvodnenie návrhu:  

Ing. Bohuslav Kutiš vyštudoval  Slovenskú  vysokú školu technickú v Bratislave, 

v študijnom odbore – Elektrotechnológia / Technológia elektrotechnických zariadení. 

V roku 1993 sa naskytla príležitosť a nastúpil  ako učiteľ na Strednú priemyselnú školu 

v Bánovciach nad Bebravou. Doteraz je zamestnancom školy – učiteľom a zároveň 

predsedom predmetovej komisie odborných elektrotechnických  predmetov. Počas celého 

obdobia sa prejavuje ako vynikajúci a svedomitý učiteľ. Odbornými radami sa podieľa na 

výchovno-vzdelávacom procese a významným podielom prispieva pri zavádzaní nových 

študijných odborov neustálym vzdelávaním sa a realizáciou v projektoch kde svoje 

schopnosti, odbornú prax a kreatívnosť plne využíva. Spolupracuje s inými predmetovými 

komisiami na príprave maturitných skúšok. Svojim pozitívnym myslením kladne vplýva na 

vzťahy na pracovisku.  

Počas hodín strávených v  triede alebo v odbornom laboratóriu vzniká množstvo 

nápadov, ktoré sa za pomoci študentov podarí zrealizovať  v rôznych súťažiach. Pripravuje 

žiakov na odborné súťaže ZENIT v elektrotechnike, Trenčianske robotické dni a SOČ. 

Veľkou mierou sa zaslúžil o zavedenie nového študijného odboru – mechatronika, ktorý je 

v maximálnej miere prispôsobený na podmienky modernému trhu práce.  

 Ing. Kutiš je autorom Učebných textov elektrotechniky, ktoré boli publikované a sú 

pri štúdiu využívané žiakmi aj učiteľmi. Neoceniteľná je jeho zanietenosť pre podporu 

záujmu zo strany žiakov o štúdium na škole a prezentáciu SOŠ v Bánovciach nad Bebravou 

na verejnosti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19. Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 

 

Navrhovaný:  Mgr. Vierka Verešová  

Navrhovateľ: Mgr. Peter Bulík, riaditeľ školy 

 

Odôvodnenie návrhu:  
             Mgr. Vierka Verešová nastúpila ako člen pedagogického zboru na školu v roku 1981 

hneď po ukončení Pedagogickej fakulty v Nitre. Plných 32 rokov sa venuje práci pedagóga. 

Ochotne a obetavo vykoná akúkoľvek prácu súvisiacu so vzdelávaním a výchovou žiakov.  

             Viac rokov sa intenzívne venuje vedeniu matematického krúžku a pripravuje žiakov 

na Olympiádu z matematiky,  maturitné skúšky a na vysokoškolské štúdium. 

Každoročne sa podieľa na organizovaní matematickej súťaže: Matematický klokan. 

Okrem toho sa každoročne sa podieľa na organizovaní výchovných koncertov s rôznym 

zameraním - protidrogová tematika, prevencia nežiaducich javov- šikanovanie, agresivita 

a pod. 

Menovaná každoročne zabezpečuje viaceré prednášky s tematikou prevencie proti 

kriminálnym javom: Prednášky  policajtov k danej problematike, prednášky zamestnancov 

Úradu práce      (na pomoc žiakom po skončení strednej školy (Ako sa orientovať v živote po 

skončení školy).   

Dlhé roky pracuje aj  ako koordinátorka ľudských a občianskych  práv.   Žiaci školy sa 

aktívne  viac rokov zapájajú pod jej vedením do Olympiády ľudských práv a dosahujú  dobré  

umiestnenia na úrovni  okresnej, regionálnej i krajskej.  Pravidelne pripravuje  počas  

školského roka niekoľko výchovných relácií v oblasti ľudských práv do školského rozhlasu.  

  Mgr. Vierka Verešová pravidelne organizuje  pre žiakov školy návštevy rozličných 

podujatí, prevažne kultúrneho, prírodovedného a národno-historického charakteru.  

Za svoj priateľsky prístup k žiakom i kolegom, za obetavosť, trpezlivosť a precíznosť 

je obľúbeným a rešpektovaným pedagógom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín 

 

Navrhovaný:  PaedDr. Renáta Bieliková 

Navrhovateľ: PaedDr. Daniel Beníček, riaditeľ školy  
 

Odôvodnenie návrhu:  
 

Rodáčka z Nitry ukončila druhý stupeň základnej školy v terajšej Ruskej federácii. V Nitre 

absolvovala gymnázium a v roku 1986 aj pedagogickú fakultu so zameraním na ruský jazyk 

a literatúru. 

Niekoľko rokov pracovala ako tlmočník-prekladateľ v Slovenskej akadémii vied v ústave 

dendrobiológie v Nitre. 

Od roku 1998 pracuje v Trenčíne v Krajskom centre voľného času. Venuje sa vedomostným 

a jazykovým súťažiam. Od roku 2009 pracuje aj ako predseda krajskej komisie Olympiády 

v ruskom jazyku. Aj vďaka jej mimoriadnej aktivite sa olympiáda úspešne vyvíja a do súťaže 

sa hlási každý rok viac žiakov. 

Neoceniteľná je i  jej práca a  moderátorské schopnosti pri propagácii a reprezentovaní 

zamestnávateľa - Krajského centra voľného času, zriaďovateľa - Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a mesta Trenčín na verejnosti pri rôznych aktivitách organizovaných 

centrom v spolupráci so školami. Stačí spomenúť Stredoškolskú odbornú činnosť, 

Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov Trenčianskeho kraja, Trenčiansku paličku – súťaž 

v mažoretkovom športe, MY POPSTAR Trenčianskeho kraja, Výstavu Stredoškolák a mnohé 

ďalšie. 

PaedDr. Renáta Bieliková si svoje pracovné povinnosti plní mimoriadne svedomito. Jej 

zmysel pre zodpovednosť, vytrvalosť a pracovné skúsenosti ju predurčili k vykonávaniu 

funkcie zástupcu riaditeľa Krajského centra voľného času v Trenčíne. 

V roku 2007 ukončila štúdium vedúcich pedagogických zamestnancov a je držiteľom 

certifikátu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako externý lektor v oblasti 

komunikácie. 

Jej priateľská, nekonfliktná povaha, veľkorysosť a otvorenosť motivujú kolektív. 

PaedDr. Renátu Bielikovú je navrhnutá na ocenenie za dlhoročnú poctivú prácu a v tomto 

roku oslávi životné jubileum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Návrh na ocenenie riaditeľa školy MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH- predsedom 

TSK: 

 

Ing. Janka Fedorová  - do Strednej odbornej školy v Pruskom prišla z praxe so 

skúsenosťami z oblasti poľnohospodárstva. Najskôr pracovala ako učiteľka,  od roku 2006 

ako zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie a od roku 2009 ako riaditeľka školy. 

V roku 2010 bola multiplikátorom  na odbornú zložku maturitnej skúšky pre Štátny 

inštitút odborného vzdelávania, a multiplikátor pre štátny vzdelávací program. 

Bola súčasťou úspešného tímu pri vypracovaní projektu "Elektronizácia učebných 

osnov  - nevyhnutnosť modernej školy", za ktorý SOŠ Pruské dostala ocenenie 

EUROPROJEKT 2011. Aktívne sa podieľala na vytvorení nového učebného odboru 

"Salašník, salašníčka" a študijného odboru „Záhradníctvo so zameraním na golf“. 

Je hlavnou koordinátorkou Európskeho hospodárskeho záujmového združenia - 

FLORNET, cez ktorý sa realizujú projekty a odborné stáže žiakov a učiteľov v oblasti 

floristiky. 

Aktívne sa podieľa na aktivitách, ktoré poriada Miestna akčná skupina „Vršatec“ – 

(občianske združenie na pomoc a podporu regiónu) ako hodnotiteľ podaných projektov.  Je 

predkladateľkou a koordinátorkou projektov Leonardo da Vinci na škole.  

Nie je jej cudzia ani oblasť obnovy kultúrneho dedičstva – škola podala úspešný 

projekt v rámci výzvy  „Obnovme si svoj dom“, zo získaných finančných prostriedkov bola 

opravená grotta – výklenok kultúrnej a historickej hodnoty, ktorý sa  nachádza v parku školy. 

Pod jej vedením škola každoročne realizuje súťaže v aranžovaní pri príležitosti 

veľkonočných a vianočných sviatkov. Tento rok v rámci projektu zorganizovala „Farmársky 

deň“. 

Svojim ľudským prístupom a nasadením, ktorým rieši nové výzvy  je vzorom pre 

svojich kolegov a žiakov školy, ktorú vedie.  

 

 

 

 

 


