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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 9. marec 2017 
Učiteľka zo SOŠ Nováky Elena Kulichová ašpiruje na titul Slovenka roka 2017  

Za svoju doterajšiu činnosť získala ocenenia od ministra školstva, predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Slovenskej chemickej spoločnosti a dekana Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

V ankete Slovenka roka, ktorú už po deviatykrát vyhlásil týždenník Slovenka v spolupráci 

s RTVS a Slovenským národným divadlom, je v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých 

talentov nominovaná aj Elena Kulichová, učiteľka zo Strednej odbornej školy v Novákoch. 

Na spomínanej strednej škole, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, pôsobí už 24 rokov. „Pani učiteľka Kulichová vzdeláva a vychováva 

vysokokvalifikovaných odborníkov pre chemický, potravinársky, biochemický, gumárenský 

a plastikársky priemysel. Uplatňuje moderné metódy výučby, využíva vlastné prezentácie, 

animácie chemických dejov či simulácie procesov,“ vyslovila na adresu nominovanej učiteľky 

riaditeľka SOŠ Nováky Katarína Piačková.  

K neodmysliteľným aktivitám Eleny Kulichovej patrí práca s talentovanou mládežou 

v oblasti stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), pričom študenti sa umiestňujú na 

popredných miestach a s prácami postupujú do obvodných, krajských i celoštátnych kôl. 

Mnohé práce týchto študentov boli nominované na zahraničné súťaže či na získanie ceny 

dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spomínaná pani 

učiteľka rovnako pripravuje študentov na chemické olympiády a pôsobí ako 

spoluorganizátorka a lektorka v Letnej škole chemikov.  

„Pani učiteľka zároveň pôsobí ako členka v pracovných skupinách pri Štátnom inštitúte 

odborného vzdelávania, v Slovenskej komisii chemickej olympiády a tiež je dlhoročnou 

autorkou a recenzentkou úloh chemickej olympiády a učebníc z oblasti chemických 

a ekonomických výpočtov, chemickej technológie, biotechnológie a chemickej informatiky,“ 

povedala na margo aktivít nominovanej riaditeľka SOŠ Nováky Piačková. „Taktiež sa venuje 

projektovej činnosti. Spomeniem aspoň medzinárodný projekt GLUTEN, INTERREG, 

stredoeurópsky projekt Academy of Central European Schools, EUROLAB, Praktikum 

mladých enviromentalistov, Dotkni sa chémie či Otvorené laboratórium“ pokračovala 

Piačková.  

Do ankety Slovenka roka 2017 je Elena Kulichová navrhnutá na ocenenie Štátnym 

pedagogickým ústavom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Za svoju doterajšiu 
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činnosť získala niekoľko individuálnych ocenení, ktoré jej boli udelené ministrom školstva, 

predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, Slovenskou chemickou spoločnosťou či 

dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

V kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov, v rámci ktorej je Elena Kulichová 

nominovaná, súťažia ešte ďalšie tri ženy z danej oblasti. O víťazke sa rozhodne na základe 

hlasovania, do ktorého sa má možnosť zapojiť i široká verejnosť, a to formou SMS správy, 

kupónu uverejneného v týždenníku Slovenka alebo priamo na webe súťaže 

www.slovenkaroka.sk a potrvá do 2. júna 2017.  
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