Plaketa predsedu KSK:
RNDr. Helena Turisová, riaditeľka, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40
v Košiciach
42 rokov sa venuje práci pedagóga v zdravotníckom školstve.
Absolventka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ od roku 1973 pôsobila ako učiteľka fyziky
a chémie na Krajskej strednej zdravotníckej škole a po jej rozdelení na Strednej zdravotníckej
škole, Kukučínova 40 v Košiciach. Bola zástupkyňou riaditeľky a od septembra 1991 je
riaditeľkou školy. Podieľala sa na založení Asociácie stredných zdravotníckych škôl a až do
roku 2008 bola jej prezidentkou. Významne sa zaslúžila nielen o zachovanie, ale aj o rozvoj
stredných zdravotníckych škôl na Slovensku. Zastupovala ich v odvetvovej tripartite v rezorte
zdravotníctva. Dvanásť rokov bola predsedníčkou Územného spolku SČK Košice – mesto,
členkou pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MŠ SR pre lekárske a farmaceutické vedy.
Je nositeľkou viacerých pamätných medailí a vyznamenaní. Pod jej vedením škola dosahuje
veľmi dobré výsledky. Vizitkou sú absolventi, ktorí v praxi dokazujú odborné vedomosti,
zručnosti, ale i morálne kvality. Ako riaditeľka je náročná, ale ľudská. Vie motivovať
kolektív, aby aktívne tvoril výchovno-vzdelávací proces v zdravotníckom školstve a podieľal
sa na jeho ďalšom vývoji a smerovaní. Svojim ľudským prístupom a nasadením, ktorými rieši
nové výzvy, je vzorom pre kolegov a žiakov školy.
Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
v Košiciach
Do školy nastúpila v roku 1982 a je jej verná takmer 34 rokov. Za ten čas prešla všetkými
postami od radovej učiteľky, do roku 1991, cez post zástupkyne, ktorý v roku 2002 vystriedal
post najvyšší - stala sa riaditeľkou školy. Na tejto pozícií zotrváva už tretie funkčné obdobie,
čo svedčí o jej schopnostiach zodpovedného , schopného a zanieteného vedúceho pracovníka.
Pod jej vedením škola napredovala, rozvíjala sa, vznikali nové odbory. Zabezpečovala účasť
žiakov v celoslovenských aj v medzinárodných súťažiach , projektoch a aktivitách. Počas
svojho funkčného obdobia sa starala aj o ekonomický chod školy, vybavenie učební novou
technikou ako aj zabezpečenie dobrých pracovných podmienok pre zamestnancov. Svojou
pracovnou morálkou a pracovným nasadením je príkladom pre svoje okolie. Zamestnanci ju
poznajú ako ústretového človeka ochotného pomôcť, poradiť, nájsť riešenia v pracovných aj
osobných situáciách. Vážia si na nej jej dôslednosť, organizačné schopnosti, odbornosť,
náročnosť na seba aj iných.

Ďakovné listy a medaily:
Ing. Peter Országh, riaditeľ, Obchodná akadémia Watsonova ul. Košice
28 rokov praxe
Na Obchodnej akadémii pôsobí od roku 1988, v roku 1999 bol vymenovaný za jej riaditeľa.
V pedagogickej praxi sa venoval najmä odborným ekonomickým predmetom, dlhodobo sa
orientoval na prepojenie ekonomickej teórie s praxou. Bol pri zrode predmetu Cvičná firma, v
ktorom absolventi školy získavajú kľúčové kompetencie a podnikateľské zručnosti pre
modernú ekonomickú prax. V roku 2003 bol autorom myšlienky košického medzinárodného
veľtrhu cvičných firiem, ktorého 13. ročník sa uskutočnil vlani na jeseň. Pod jeho vedením si
Obchodná akadémia udržala status najžiadanejšej školy v regióne. Zároveň sa mu darí

neustále zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na vysokú
odbornosť a uplatnenie absolventov v praxi. Vďaka jeho aktivite bol na škole schválený a od
školského roku 2011/12 zavedený systém 5-ročného bilingválneho štúdia. Obchodná
akadémia je moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorú rešpektuje široká odborná verejnosť a
akceptujú podnikateľské subjekty nielen v našom regióne. Vďaka mnohým projektom
zameraným na medzinárodnú spoluprácu v rámci konceptu cvičná firma sa OA stala školou s
medzinárodným kreditom.
Ing. Michal GIČ, riaditeľ, SOŠ obchodu a služieb, Sobrance
24 rokov pedagogickej praxe
Na miesto učiteľa odborných predmetov nastúpil v roku 1992 z poľnohospodárskej
prvovýroby ako hlavný garant výučby na obsluhu špeciálnych poľnohospodárskych strojov v
poľnohospodárskych odborov. Aj keď sa štruktúra učebných a študijných odborov časom
menila, podstata práce zostala rovnaká – pripraviť žiakov na prax v poľnohospodárskych
podnikoch. Už 22 rokov pracuje aj ako inštruktor autoškoly, spoločne s kolegami pripravili
stovky vodičov osobných, nákladných automobilov, ale aj traktoristov, ktorí dodnes pracujú
v poľnohospodárstve. Je lektorom pre stavebné stroje, vysokozdvižné vozíky, kombajny,
rezačky a lesné traktory. Ako 33 ročný sa stal jedným z najmladších riaditeľov strednej školy
na Slovensku, je ním už 19 rokov. Svoje sily venoval na čo najlepšie vybavenie školy
technikou, vybudovanie multimediálnych učební, ale aj na vybavenie školských pracovísk
najmodernejšími diagnostickými prístrojmi, pneuservisom, náradím a náčiním pre učebné
odbory pre automobilový priemysel, gastronómiu a služby. Svojich spolupracovníkov vedie
k účasti v projektoch ESF. Pri manažovaní používa všetky dostupné moderné metódy
a prostriedky. So študentmi sa zúčastňuje na množstve kultúrno – spoločenských akcií. Na
10.ročníkoch Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave päťkrát získali 1. miesta,
trikrát sa stali Najlepšími reprezentantmi cvičnej firmy. Študenti dostávajú výborný základ
pre ďalšie štúdium a hlavne pre uplatnenie sa v praxi. Svoje odborné a životné skúsenosti
odovzdáva nielen svojim študentom, ale ochotne a rád sa s nimi podelí aj so svojimi
pedagogickými kolegami.
Ing. Vasiľ Kolesár, riaditeľ, SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
15 rokov pedagogickej praxe
Po ukončení štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v študijnom programe ekonomika
a riadenie nastúpil na Základnej škole v Rudňanoch ako učiteľ matematiky. Po úspešnom
konkurze na zástupcu riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti začal v roku 2004
pôsobiť na Strednom odbornom učilišti stavebnom v Spišskej Novej Vsi, dnešnej SOŠ. Od
augusta 2008 bol poverený riadením tejto školy a od februára 2009 sa po výberovom konaní
stal jej riaditeľom. Pod jeho vedením na škole vzniklo úspešné Centrum odborného
vzdelávania pre kadernícke a kozmetické služby, ktoré už poznajú na celom Slovensku.
V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť riaditeľovo novátorstvo v rozvoji vzdelávania v účesovej
tvorbe i v ostaných odboroch. Škola sa zapojila do úspešných europrojektov, za ktoré bol
Vasiľ Kolesár v roku 2014 ocenený v rámci celého Slovenska cenou KomeniumPrix 2013.
Toto ocenenie získal za úspešnú realizáciu projektu Implementácia operačného programu
vzdelávania žiakov v prostredí strednej odbornej školy. Aj ďalej sa škola pod jeho vedením
zapája do projektov v rámci odborného vzdelávania a prípravy na trh pre absolventov strednej
odbornej školy so švajčiarskym partnerom EHB. Od nástupu do školských služieb sa snaží do
svojej riadiacej práce zavádzať nové metódy a formy výchovno-vzdelávacieho procesu.
Veľmi úspešne pracuje na výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne slabších pomerov

a pomáha im pri začleňovaní sa do bežného života. Je empatický, má prirodzenú autoritu
a ľudský prístup, veľmi dobré organizačné a pedagogické schopnosti a zručnosti. Svojim
humorom a nadhľadom dokáže zázraky pri stmeľovaní kolektívu.

Ďakovné listy a medaily:
Ladislav Spišiak, Gymnázium Šrobárova Košice
30 rokov praxe
Matematiku učí od roku 1998. Vďaka nadaniu aj mnohoročnému pôsobeniu na PF UPJŠ a
TUKE má hlboké odborné znalosti. Využíva inovatívne metódy, podporujúce kritické
a tvorivé myslenie žiakov. Je čestný, svedomitý, pracovitý, spravodlivý, tvorivý a ochotný
pomôcť. Známy je aj osobitým zmyslom pre humor. Jeho študenti sú úspešní absolventi
našich vysokých škôl, aj prestížnych zahraničných univerzít. Napísal dve knihy, ktoré sú
zamerané hlavne na prípravu študentov na ústnu maturitnú skúšku z matematiky. Je aktívnym
členom školského spoločenstva, zaujíma sa o život školy. Každoročne organizuje školské kolá
celoslovenských matematických súťaží, vedie niekoľko krúžkov, organizuje populárnu súťaž
Investície, sústredenia vo Vysokých Tatrách nazývané „Camp Šrobárky“, Deň otvorených
dverí v matematickej sekcii, je členom prípravného výboru Kalamajok, členom výboru
občianskeho združenia Priatelia Šrobárky, spolu-organizátor letného IT tábora pre žiakov
základných škôl. Je členom výboru Slovenskej matematickej spoločnosti.
František Arendáš, Gymnázium Gelnica
36 rokov praxe
Učiteľ telesnej a športovej výchovy, vedúci sekcie pri predmetovej komisii. Venuje sa
propagácii a rozvoju zdravého životného štýlu, výchove k pravidelným pohybovým aktivitám.
Vedie študentov k zmysluplnému využívaniu voľného času, je organizátorom a inštruktorom
lyžiarskych kurzov a plaveckých výcvikov. zostavovateľom a vedúcim kurzov ochrany života
a zdravia a kurzov ochrany človeka a prírody, v rámci ktorých koordinuje výchovnovzdelávaciu činnosť v oblasti zdravotnej výchovy, civilnej a protipožiarnej ochrany,
topografickej prípravy a dopravnej výchovy. Jeho študenti dosiahli vynikajúce výsledky
v rôznych športových súťažiach na krajskej aj celoslovenskej úrovni, najmä v ľahkej atletike,
sálovom futbale a v šachu. Viac ako 15 rokov bol vedúci predmetovej komisie, pomáha ako
bezpečnostný technik a technik civilnej ochrany. Ako poslanec mestského zastupiteľstva
pomohol presadiť viacero významných aktivít v prospech školy, bol aktivistom a trénerom
Lyžiarskeho klubu Gelnica, organizátorom Memoriálu profesora Školníka vo volejbale.
Svojim optimizmom a humorom dokáže nakaziť aj ostatných členov pedagogického zboru.
Brigita Hrešková, Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce
20 rokov praxe
Učiteľka informatiky. Vychováva žiakov k efektívnemu využívaniu informačných
prostriedkov s rešpektovaním právnych a etických zásad. Smeruje k tomu, aby študenti
rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie a snažili sa o sebavzdelávanie. Pod jej
vedením žiaci rozvíjajú svoje schopnosti kooperácie a komunikácie, učia sa pracovať v
prostredí bežných aplikačných programov, rozvíjajú schopnosť algoritmizovať zadaný
problém a získavajú programátorské zručnosti. Osobitne sa venuje žiakom so všeobecným
intelektovým nadaním na vyučovacích predmetoch multimédiá a sieťové technológie.
Roky pôsobí ako koordinátorka informatizácie. Organizuje pre žiakov blokovú výučbu,
besedy a prednášky s odborníkmi z vysokých škôl, zabezpečuje spoluprácu s COV

v Michalovciach. Pod jej vedením sa žiaci aktívne zúčastňujú rôznych súťaží z informatiky
a dosahujú výborné výsledky na krajskej i celoslovenskej úrovni.
Medzi kolegami a žiakmi má prirodzenú autoritu. Charakteristickou osobnostnou črtou je
lojálnosť a zodpovednosť. Zapája sa do celoškolských akcií a aktívne sa podieľa na
modernizácii edukačného procesu.
Mária Ďuríková, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
35 rokov praxe
Patrí k najlepším učiteľkám nemeckého jazyka. Od roku 1994 vykonáva veľmi zodpovedne
a kreatívne funkciu výchovnej poradkyne. Svojím empatickým poňatím školskej práce, ako
poslania, pozitívne ovplyvňuje dianie na škole. K výraznému napredovaniu gymnázia
prispieva aj apelovaním na dobré a žičlivé vzájomné vzťahy.
V tomto roku sa dožíva životného jubilea.
Gabriela Csonková, Gymnázium, Kráľovský Chlmec
12 rokov praxe
Vyučuje odborné predmety Aplikovaná informatika a Efektívna ekonomika. Je plná energie,
optimizmu a nápadov. Jej pozitívny vzťah k práci je nákazlivý a dokáže zapáliť plamienok
záujmu aj u najväčších skeptikov. Jej hlavným krédom je vytvorenie synergie obsahu
vzdelávania a praktického uplatnenia vedomostí žiakov v živote. Je vedúcou predmetovej
komisie odborných predmetov, zodpovedá za organizáciu a priebeh výročných certifikačných
skúšok absolventov odborných profilových predmetov. Dohliada na využívanie odborných
pracovísk školy, koordináciu ich činnosti a spoluprácu s renomovanými firmami v oblasti IT
a ekonomických činností.. Venuje sa príprave žiakov na súťaže rôznych úrovní, netradičným
formám vyučovania, spolupracuje na školských aj mimoškolských podujatiach, pri príprave
a realizácii celoškolských projektov, všade, kde je potrebná kreativita, originálne a exaktné
riešenia. Ako triedna učiteľka neľutuje svoj voľný čas, formuje vo svojich zverencoch pocit
spolupatričnosti a cieľavedomosti a rozvíja ich pozitívny vzťah k štúdiu. Je obľúbenou
a váženou členkou učiteľského kolektívu, svojou prácou a osobným šarmom prispieva k
šíreniu dobrého mena školy.
Štefan Kohári, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
19 rokov praxe
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry. Dlhé roky organizuje redakčnú radu a vydávanie
školského časopisu HEURÉKA. So študentmi sprevádzkoval aj samostatnú internetovú
stránku, ktorá sa venuje nielen školským, ale aj regionálnym udalostiam. Publikoval na nej
vlastné správy o škole, jej aktivitách a úspechoch v súťažiach, aj študentské články.
Spolupracuje s regionálnymi internetovými médiami. Vlastnými príspevkami na portál
virtuálnej knižnice získal pre školu od roku 2010 už 33x bezplatný prístup na využívanie, čím
škole ušetril nemalé finančné prostriedky. Pre prevádzkovateľa tohto portálu vykonáva aj
funkciu metodika slovenského jazyka. Trikrát mal úspech v celoslovenskej súťaži o vlastnú
poviedku pre deti mládež, jeho poviedky sa dostali do troch zbierok vydavateľstva Perfekt.
Jeho študenti patria vo výsledkoch testovania na popredné miesta v rámci Slovenska. V súťaži
Poznaj slovenskú reč získali na celoslovenskom kole prvé a piate miesto. Aktuálne v
krajskom kole Olympiády v slovenskom jazyku jeho žiačka postupuje do celoslovenského
kola z prvého miesta..
Anna TOMAŠUROVÁ, Gymnázium, Sobrance
32 rokov praxe

Vyučuje humanitné predmety: slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk. Vo výchovnovzdelávacom procese dosahuje veľmi dobré výsledky a využíva inovatívne metódy
vyučovania na hodinách aprobačných predmetov. Aktívne pripravuje žiakov na jazykové
recitačné súťaže. Pod jej vedením získali žiaci 1. miesto v celoslovenskej súťaži
eTwinningových projektov v kategórii stredných škôl a Európsky certifikát kvality. V
projekte s názvom „Helfen, ohne zu fragen wem“ (Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali
komu) sa žiaci zamerali na šírenie myšlienky pomoci ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, ale aj
všetkým okolo nás. Ocenenie si zaslúži na základe doterajších výchovno-vzdelávacích
výsledkov, ako aj mimoškolskej činnosti a za dlhoročnú tvorivú prácu.
Oľga Štefanková, Obchodná akadémia, Trebišov
20 rokov praxe
Vyučuje odborné ekonomické predmety, ostatných 10 rokov na Obchodnej akadémii
v Trebišove, pričom je už deviaty rok zástupkyňou riaditeľky školy. Vo svojej úspešnej
pedagogickej praxi využíva aj skúsenosti z predošlých pracovných zaradení v štátnej správe.
Je organizátorkou a koordinátorkou externej časti maturitnej skúšky a jej elektronického
testovania, projektu Erasmus+, projektu pre Modernizáciu vzdelávacieho procesu na škole
a mnohých mimoškolských aktivít. Je dlhoročnou, pravidelnou darkyňou krvi a k tomuto
humánnemu činu získala desiatky našich žiakov. Je učiteľkou, ktorá nielen vyučuje, ale aj
vychováva a jej základným povahovým rysom je pozitívny a konštruktívny prístup ku
všetkým výzvam života. Tým je vzorom pre žiakov, aj pre pracovný kolektív, ktorý riadi.
Edita Dzurjová, Obchodná akadémia, Michalovce
11 rokov praxe
Učiteľka odborných ekonomických predmetov. V edukačnom procese má výborné výsledky.
Pod jej vedením žiaci zvíťazili v celoslovenskej súťaži Generácia Euro, obsadzujú popredné
miesta v olympiádach. V minulom školskom roku bola menovaná do funkcie zástupkyne
riaditeľky školy. Túto prácu si krátke obdobie osvojila v plnom rozsahu. Je koordinátorkou
školského vzdelávacieho programu, maturitných skúšok, prijímacích pohovorov
a zabezpečuje aj metodické riadenie. Neustále dbá na svoj osobný a profesionálny rast, svoju
prácu vykonáva zodpovedne, je zásadová, a svojou osobnosťou kladne motivuje aj ostaných
kolegov, voči ktorým je ústretová.
Anna Mikolajová, Obchodná akadémia, Rožňava
37 rokov praxe
Vyučuje odborné ekonomické predmety, predovšetkým účtovníctvo a ekonomické cvičenia.
Jej žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky na praktickej časti maturitných skúšok, ktorých
jadrom je účtovníctvo. Pripravuje ich každoročne aj na súťaž Mladý účtovník, postupujú na
celoslovenské kolá. Je spoluautorkou učebných textov a pracovných zošitov z účtovníctva a
ekonomických cvičení, ktoré využívajú žiaci obchodnej akadémie. Sama si neustále zvyšuje
kvalifikáciu na kurzoch a školeniach. Stala sa gestorkou aktivít pre oblasť finančnej
gramotnosti žiakov školy. O jej pedagogických schopnostiach hovorí aj to, že je pravidelne
menovaná za triednu učiteľku a je aj vedúcou sekcie účtovníctva.
V minulom roku oslávila životné jubileum.
Mgr. Nataša Csabalová, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
35 rokov praxe
Úzko spolupracuje s Ligou proti rakovine, na podnet ktorej začala od roku 1999 vyučovať na
škole nepovinný predmet Onkologická výchova. Venuje sa dobrovoľníckej činnosti na škole,
a to zapájaním sa do rôznych projektov, ako Deň narcisov – Deň boja proti rakovine, Biela

pastelka, Deň nezábudky, Úsmev ako dar. Aj jej zásluhou sa na škole napĺňa heslo: „Zdravý
má mnohé želania, chorý iba jedno...“.
Je predsedníčkou základnej organizácie Slovenského Červeného kríža, s ktorou organizuje
mobilného odbery krvi na škole pri tradičných kampaniach Valentínska kvapka krvi,
Študentská kvapka krvi. Počas existencie pomaturitného štúdia bola predsedníčkou
predmetovej komisie sociálno-právnej činnosti.
V tomto roku oslavuje životné jubileum.
Mgr. Monika Hodnická, Technická akadémia, Spišská Nová Ves
23 rokov praxe
Učiteľka nemeckého jazyka je od roku 2005 aj zástupkyňou riaditeľa školy. Profesným aj
ľudským prístupom k práci je vzorom nielen pre žiakov ale aj učiteľov. Nemalou mierou
napomáha pri rozvoji školy. Aktívne sa podieľala na experimentálnom zavádzaní študijných
odborov technické lýceum a logistika. Má veľkú zásluhu na príprave a organizácii
zahraničných aktivít žiakov a učiteľov. Spracovala a organizačne zabezpečila niekoľko
projektov Comenius a Leonardo da Vinci. Projekt Leonardo da Vinci – Transfer inovácií bol
zameraný na spracovanie, výmenu a spoločné využitie študijných modulov technických škôl
z krajín EÚ. Keďže tento typ projektov stredné školy na Slovensku ešte nerealizovali, bol
vysoko hodnotený aj Národnou agentúrou. Od roku 2012 je členkou Národného tímu
expertov pre Európsky kreditový systém v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) . Aj
vďaka jej zanieteniu a dôslednosti sa škola stala akceptovaným a žiadaným partnerom
zahraničných stredných škôl a Technickej univerzity v Mníchove. Desiatky študentov školy
získalo využiteľné skúsenosti zo štúdia aj praxe v zahraničí.
Mgr. Mária Halušková, SPŠ elektrotechnická, Košice
36 rokov praxe
Učiteľka anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry.
Začínala na Gymnáziu v Moldave nad Bodvou, pokračovala na stavebnej priemyslovke
v Košiciach, 19 rokov je na SPŠ elektrotechnickej. Je výbornou organizátorkou
a koordinátorkou mimoškolských aktivít - olympiád v anglickom jazyku, európskeho dňa
jazykov či prekladateľskej súťaže. Je dlhoročnou predsedníčkou predmetovej komisie
anglického jazyka a technickej angličtiny, autorkou a koordinátorkou medzinárodného
projektu Programu celoživotného vzdelávania Comenius – Socrates. Študenti a učitelia v ňom
mali možnosť porovnávať život v piatich krajinách (Cyprus, Nemecko, Grécko, Maďarsko,
Slovensko). Projekt zároveň podporil rozvoj partnerských škôl. Je garantom vyučovania
predmetu aplikovaný anglický jazyk pre duálne vyššie odborné štúdium, ktoré škola realizuje
v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. od roku 2013.
Vlani oslávila životné jubileum.
PaedDr. Zuzana Tóthová, SPŠ stavebná a geodetická, Košice
26 rokov praxe
Špičková učiteľka slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky. Šesť rokov bola
predsedníčkou predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov. Venuje sa nadaným
žiakom a mimoškolským aktivitám. Pripravuje žiakov v stredoškolskej odbornej činnosti,
olympiáde ľudských práv, recitačných súťažiach. Pod jej vedením získal žiak na
celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv mimoriadnu cenu za najlepšiu esej. Vedie
Klub priateľov divadla a krúžok Jazyková kultúra. Je vzorom pre žiakov, neodovzdáva im len
vedomosti, ale aj formuje ich osobnosť ku tolerancii, ľudskosti a kultúrnemu správaniu. Je
hlavným garantom kultúrnych a spoločenských akcií, koordinátorkou exkurzií so zameraním
na spoznávanie slovenskej histórie a kultúry. Svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva aj
nádejným mladým pedagógom, študentom UPJŠ, ako cvičná učiteľka.

PhDr. Želmíra Milická, Stredná zdravotnícka škola, Rožňava
36 rokov praxe
Skromná, pracovitá učiteľka, absolventka odboru učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích
predmetov občianska náuka –filozofia si rozšírila kvalifikáciu v odbore anglický jazyk a
literatúra. Pracuje nenápadne , ticho, ale výsledky jej práce sú viditeľné. Zúčastňuje sa na
tvorbe mnohých projektov, spomenieme aspoň Úzke mosty, v ktorom spolupracuje so
židovskou komunitou. V rámci svojej aprobácie učiteľky anglického jazyka kvalitne
pripravuje žiakov na súťaže a olympiády. Je predsedníčkou predmetových maturitných
komisií, kde uplatňuje svoju citlivú, ale spravodlivú životnú filozofiu. Teoretické vedomosti a
praktické skúsenosti odovzdala niekoľkým generáciám študentov, ktorí sa aj vďaka nej
dokázali uplatniť na domácom i zahraničnom trhu práce. Angažuje sa v práci odborového
zväzu, dlhé obdobie bola predsedníčkou Rady školy. a jej odbornosť je zárukou kvality našich
minulých i súčasných žiakov. V tomto roku oslavuje životné jubileum.
Mgr. Alice Tomčíková, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
37 rokov praxe na tej istej škole
Učiteľka matematiky a chémie, od roku 2004 aj zástupkyňa riaditeľky pre teoretické
vyučovanie. Celoživotným pôsobiskom sa jej stala jedna škola v niekoľkých podobách Učňovská škola č. 3, Stredné odborné učilište služieb, Stredná priemyselná škola odevná,
Združená stredná škola a terajšia Stredná odborná škola na Gemerskej ulici č. 1 v Košiciach.
Pôsobí tu od roku 1979. Dosahuje vynikajúce výsledky vďaka proaktívnemu prístupu,
vyhľadávaniu nových príležitostí, inováciám v myslení a konaní, strategickému mysleniu,
kreativite, cieľavedomosti, dôslednosti a vysokej miere zodpovednosti. Vždy bola a je vzorom
svojou schopnosťou viesť študentov k hľadaniu, objavovaniu, k múdrosti a dobru, neustále
vytvára prostredie podporujúce vznik nových nápadov, je otvorená zmenám, ďalšiemu
vzdelávaniu i rozvíjaniu odborných kompetencií a má nepochybne vysoký pracovný
potenciál. Dôležitou súčasťou jej života je aj šport a zdravý životný štýl, ku ktorému vedie aj
svojich študentov. A čo je najdôležitejšie, svoju prácu robí oddane a s láskou. Vlani oslávila
životné jubileum.
Júlia Bencová, SOŠ technická, Rožňava
35 rokov praxe
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis, občianska náuka, etická výchova.
Vo výchovno – vzdelávacom procese žiakom odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti
v širokom rozhľade a s ľudským prístupom. Pre žiakov je pozitívnym príkladom aj po
morálnej stránke. Počas svojej pedagogickej praxe vykonávala aj činnosť triedneho učiteľa,
pri ktorej úzko spolupracovala s rodinnými príslušníkmi žiakov ako ich zákonnými
zástupcami, čím sa stala súčasťou mnohých rodín, ktoré do dnes udržiavajú veľmi dobré
vzťahy. Je profesijne najstaršou členkou kolektívu a svoje neoceniteľné skúsenosti
a vedomosti odovzdáva mladším kolegom. Stala sa vzorom ozajstného učiteľa nielen na
pracovisku, ale aj v osobnom živote.
Anton Dulík, SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves
31 rokov praxe
Učiteľ odborných predmetov. Pracoval v závode Nový domov v Spišskej Novej Vsi. Svoje
skúsenosti z praxe a odborné vedomosti sa rozhodol v roku 1983 odovzdávať mladšej
generácii vo vtedajšom SOU nábytkárskom, kde pôsobil 9 rokov ako majster odbornej
výchovy. V dnešnej Strednej odbornej škole drevárskej so svojimi žiakmi vo výchovno –
vzdelávacom procese dosahuje veľmi dobré výsledky. Podieľa sa na príprave výstav a súťaží
v rámci celého Slovenska. Odbornosťou, praktickými zručnosťami a osobnými skúsenosťami
prispieva k rozvoju a modernizácii odborného vzdelávania. Je tvorcom učebných digitálnych

pomôcok, digitálnych pracovných postupov, aj pre Zväz spracovateľov dreva. Zapojil sa do
tvorby inovatívnych odborných učebných textov v rámci niekoľkých projektov ESF.
V spolupráci s firmou SANAS, a. s. je aktívnym tvorcom reformy duálneho vzdelávania
študentov. Vytvoril pracovné zošity pre odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.
Popri pedagogickej činnosti pôsobí ako školiteľ pre programovanie a obsluhu CNC strojov
v nábytkárskom priemysle i multiplikátor „Cechu stolárov“ pre výrobu drevených schodov.
Obetavá a tvorivá práca, zodpovedný prístup prispieva k dobrému menu školy na verejnosti.
Mgr. Zuzana Feješová, SOŠ obchodu a služieb Rožňava
39 rokov praxe
Od roku 1977 je majsterkou odborného výcviku. Najprv vo vtedajšom š. p. RAJ pre
Učňovskú školu v Rožňave v profesiách spoločného stravovania. Po zaradení praktického
vyučovania v roku 1991 do hlavnej činnosti školy, sa stala zamestnankyňou školy. V roku
2001, pri vzniku nového študijného odboru - hotelová akadémia, sa ako vrcholová odborníčka
stala učiteľkou odborných predmetov. V roku 2012 zavŕšila svoj kariérny rast ukončením
vysokoškolského štúdia. Je veľmi kreatívna, neustále sleduje nové progresívne trendy
v svojom odbore, ktoré zavádza do svojej práce. Je spoluorganizátorkou barmanských kurzov
a pripravuje žiakov na rôzne súťaže ako je EUROCUP v Prešove, CASSOVIA CUP v
Košiciach či FOR FEST v Rimavskej Sobote. Dobré meno školy šíri na pravidelných akciách
Mosty bez bariér v Pribeniku, Rok na Gemeri... Je vždy pripravená pomôcť pri rôznych
spoločenských podujatiach, banketoch, rautoch, akciách, ktoré si objednávajú školy
a organizácie v okrese Rožňava. Svojím správaním, vystupovaním a vysokou profesionalitou
si získala prirodzenú autoritu u študentov a kolegov a je medzi nimi veľmi obľúbená.
Ing. Milena Szücsová SOŠ Jána Bocatia Košice
30 rokov praxe
Učiteľka ekonomických odborných predmetov. Neustále zvyšuje svoje zručností
pedagogického zamestnanca, tvorbu stratégie rozvoja školy, tvorbu vzdelávacieho programu,
podporu duševného zdravia v školskom prostredí, rozvíjanie emocionálnej inteligencie
a komunikačných zručností a ľudské práva v edukačnom procese. Od roku 1994 pôsobí aj ako
správkyňa skladu učebníc. Tieto aktivity sú zamerané na spracovanie celej agendy a to od
objednávky, vedenia evidencie učebníc, spracovania zoznamov učebníc pre jednotlivé triedy,
vydávania učebníc na začiatku školského roka až po vyraďovanie poškodených. Je
predsedníčkou predmetovej komisie, vedie krúžok písania na počítači, je každoročnou
organizátorkou školskej súťaže v písaní na PC. Bola koordinátorkou tvorby školského
vzdelávacieho programu pre odbor „Škola podnikania“. V maturitných triedach so zameraním
na cestovný ruch a hotelierstvo robí konzultantku prác v rámci súvislej odbornej praxe, je
spoluautorkou maturitných tém na praktickú a teoretickú časť maturitných skúšok. V tomto
školskom roku sa dožíva životného jubilea.
Ing. Eva Želikovská, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves
25 rokov praxe
Učiteľka odborných ekonomických predmetov. Študentov pripravuje na stredoškolskú
činnosť, jej žiaci získal 4. miesto na celoštátnom kole s prácou „Areál v Raji, s.r.o.“, postup
do finále EUROFONDUE, Najlepší podnikateľský plán KSK, Mladá myšlienka roka mesta
Spišská Nová Ves. Sprostredkúva vyučovacie hodiny Finančnej gramotnosti na základných
školách. Organizuje verejné zbierky – Biela pastelka, Deň narcisov, Nezábudka, zapája
žiakov do kampaní Kvapky krvi. Pravidelne organizuje odborné exkurzie pre žiakov školy, je
koordinátorkou dlhodobého projektu RECYKLOHRY i koordinátorkou výchovy
k manželstvu a rodičovstvu.

Michal Fedorko, SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
29 rokov pedagogickej praxe
Vedúci úseku praktického vyučovania začínal v roku 1987 na pozícii majstra odbornej
výchovy a hlavného majstra. Vyučoval odborný výcvik v učebnom odbore klampiar
a strechár. Prezentoval klampiarske a strechárske práce žiakov na rôznych výstavách v rámci
mesta, kraja i Slovenska. Každoročne sa zúčastňuje so žiakmi na výstave CONECO
v Bratislave na súťaži praktických zručností v strechárskych učebných odboroch, ktorú
organizuje Cech strechárov Slovenska. Pod jeho vedením sú žiaci takmer vždy na popredných
miestach. Aktívne sa podieľa na príprave podujatí KSK Mosty bez bariér a Správna voľba
povolania. Má významný podiel na rozvoji praktického vyučovania žiakov. Vzhľadom na
veľmi dobré organizačné schopnosti bol poverený riadením výchovno-vzdelávacieho procesu
na úseku praktického vyučovania, zabezpečuje riadenie odborného výcviku v učebných
a študijných odboroch, ktoré má škola v sieti. Funkciu vykonáva veľmi zodpovedne
a zásluhou neho sa neustále skvalitňujú výsledky práce pedagogických zamestnancov.
Tohto roku sa dožíva životného jubilea.
Mgr. Milan Krempaský, SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
36 rokov pedagogickej praxe
Začal pôsobiť ako učiteľ telesnej výchovy na vtedajšom Strednom odbornom učilišti
stavebnom, dnes SOŠ na Markušovskej ceste 4. Pätnásť rokov pôsobil ako zástupca riaditeľa
školy. Od nástupu do školských služieb sa snaží žiakov zapájať do rôznych športových súťaží,
výsledkom čoho sú bohaté úspechy školy na krajskej aj celoštátnej úrovni. Veľmi úspešne
pracuje na výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne slabších pomerov a pomáha im pri
začleňovaní sa do bežného života. Aktívne zapája týchto žiakov aj do voľnočasových aktivít.
Po príchode do Spišskej Novej Vsi sa aktívne venoval mimo vyučovania športu a to futbalu a
basketbalu ako hráč za mesto. Po skončení aktívnej futbalovej a basketbalovej činnosti svoj
voľný čas venuje výchove mladých futbalistov. Jeho rukami prešli talentovaní futbalisti, ktorí
hrávajú vo vyšších súťažiach na Slovensku i v zahraničí.
Mgr. Milena Rejtová, SOŠ technická, Michalovce
35 rokov pedagogickej praxe
Začínala v roku 1980 na SOU stavebnom v Michalovciach ako učiteľka fyziky a chémie.
Niekoľko rokov bola predsedníčkou predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Od
roku 2003 zástupkyňou riaditeľa pre teoretické vyučovanie na SOU stavebnom
v Michalovciach. Po zlúčení technických škôl sa výrazne podieľala na organizovaní
sťahovania SOU stavebného do priestorov SPTŠ, vytváraní vhodnej klímy v procese
zjednocovania pedagogického i nepedagogického kolektívu pracovníkov a organizovaní
teoretického vyučovania na novom pracovisku. Od roku 2007 je zástupkyňou riaditeľa pre
všeobecnovzdelávacie predmety. Odborným a humánnym prístupom pozitívne vplýva na
spolupracovníkov a na žiakov školy. Je aktívnou účastníčkou života školy, výrazne mierou
prispieva k vytvoreniu činorodej pracovnej atmosféry v kolektíve a veľkou mierou osobnej
profesionálnej zaangažovanosti sa podieľa na skvalitnení edukačného procesu na pracovisku
Kapušianska 6. Vďaka jej náročnosti, húževnatosti, zanietenosti pre vec a svedomitosti škola
dosahuje výborne výsledky.
Mgr. Vojtech Schmiedt, SOŠ Moldava nad Bodvou
40 rokov pedagogickej praxe :
Vyučuje slovenský, nemecký jazyk, telesnú a športovú výchovu. Bol zástupcom riaditeľa pre
výchovu mimo vyučovania SOUP Medzev. Profesijný život zasvätil podpore pohybových
aktivít žiakov. Ľudským prístupom, optimistickým pohľadom na svet a správnou mierou

tolerancie si získaval sympatie i dôveru žiakov. Nenútene a s ľahkosťou ich vedie nielen
k plneniu školských povinností, ale vytvára im aj podmienky pre mimoškolskú činnosť.
Vďaka nemu je aj v provizórnych podmienkach telesná výchova najobľúbenejším
predmetom. Najmä jeho zásluhou pribudli žiakom dve posilňovne a stolnotenisová herňa.
Do športových aktivít zapája všetkých žiakov, organizuje súťaže. Získali nejedno prvenstvo
v regionálnych i krajských súťažiach. Vytrvalo hľadá lepšie tréningové priestory na okolí.
Pravidelne organizuje priateľské zápasy a zvyčajne aj sám sponzoruje dopravu za športovými
zážitkami i drobné ocenenia pre víťazov. Pod jeho vedením na škole pôsobí aj tanečná
skupina JILORE, ktorá vystupuje na spoločenských a kultúrnych podujatiach v okolitých
obciach. Jeho úsilie je o to záslužnejšie, že väčšina žiakov je zo sociálne znevýhodneného
prostredia, inak nemajú možnosť športovať. Neúnavne a obetavo im vytvára priestor na
zmysluplné trávenie voľného času i v čase prázdnin. Venuje im svoj voľný čas i životnú
energiu a jedinou odmenou pre neho je úprimná vďačnosť žiakov.
Mgr. Emília Kováčová, Spojená škola - Stredná odborná škola, Dobšiná
35 rokov praxe
Učiteľka dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy, zástupkyňa riaditeľky pre teoretické
vyučovanie. Začínala na SOU v Nižnej Slanej. Počas svojho pedagogického pôsobenia
vychovala veľa dobrých odborníkov v rôznych odboroch. Vyniká vedomosťami
a pedagogickým taktom. Vo vyučovacom procese využíva najnovšie metódy vyučovania,
používa modernú didaktickú techniku a kladie dôraz na kvalitu. Je zodpovedná, flexibilná
a empatická pedagogička s prirodzenou autoritou. Pod jej vedením žiaci dosahujú vynikajúce
výsledky. Vo vedúcej funkcii sa prejavila ako manažérka s vynikajúcimi organizačnými
schopnosťami. V škole vytvára príjemnú pracovnú klímu, snaží sa o zveľadenie priestorov
školy a skvalitnenie vyučovacieho procesu. Aktívne sa podieľa na spolupráci školy a rodiny.
Je ochotná pomôcť kolegom, žiakom i zákonným zástupcom žiakov. Neustále sa snaží
zvyšovať svoju kvalifikáciu, odbornosť a pedagogické majstrovstvo. Je osobnosťou, ktorej
ľudské kvality a odbornosť pozitívne ocenila už nejedna generácia žiakov.
Anna Sisková, Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves
40 rokov pedagogickej praxe
Vychovávateľka Školského internátu pri Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Počas
svojej profesionálnej kariéry pracovala 23 rokov ako majsterka odbornej výchovy v SOU
obchodnom v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1980 až do roku 2002 pravidelne pripravovala
žiakov na stredoškolskú odbornú súťaž Zenit. Od roku 2003 pracuje ako vychovávateľka
v Školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Výrazne sa pričinila
o rozvoj mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov. Vo svojej práci preferuje uplatňovanie
inovačných, aktivizujúcich metód a aplikovanie modelu tvorivo-humanistickej výchovy
žiakov. Zapojila sa do niekoľkých projektov vyhlásených ministerstvom školstva, z ktorých
najúspešnejšie boli Revitalizácia a elektronizácia školských internátov pod názvom
Objavujme mesto v ktorom študujeme a Život za dverami nášho školského internátu. V roku
2014 pripravila žiakov na výtvarnú súťaž organizovanú Tlačovou agentúrou Slovenskej
republiky prostredníctvom Školského servisu pod názvom Nebuď otrok drog.
V tomto roku oslávi životné jubileum.
Ing. Tatiana Hricková, Školský internát, Považská 7, Košice
28 rokov praxe
V Školskom internáte na Považskej ulici v Košiciach pracuje ako vychovávateľka od roku 1988,
keď ukončila vysokoškolské vzdelanie. Ochotne, nezištne a s nadšením odovzdáva svoje
skúsenosti a vedomosti mladším kolegom ako uvádzajúca vychovávateľka. Na svoju prácu je

náročná a nároky kladie aj na prácu iných. Dokáže sa adaptovať na meniace sa podmienky vo
výchovnovzdelávacom procese, vytvárať projekty pre žiakov, pritom má ľudský prístup k
žiačkam, aj ku kolektívu zamestnancov. Je iniciátorkou a realizátorkou výchovnovzdelávacích
aktivít a aktivít realizovaných s rodičmi a partnermi školského internátu. Jej inovatívny prístup,
kreativita a pozitívne myslenie sú veľkým prínosom pre školské zariadenie. Pedagogické
vzdelanie, povahové vlastnosti i vlastné koníčky ju od začiatku viedli k aktívnej práci najmä
v oblasti kultúry a výtvarného umenia. V školskom internáte zastrešuje kultúrne činnosti. Ako
bývala členka súboru Jahodná podporuje šírenie ľudových tradícií medzi žiakmi. Dlhoročne
vedie výtvarný krúžok a je predsedníčkou Rady školského zariadenia. Je členkou Územnej
školskej rady KSK. V tomto školskom roku oslávila jubileum.
29. PaedDr. Michail Adamenko, Konzervatórium J. Adamoviča, Exnárova Košice
24 rokov praxe
Narodil sa na Ukrajine, vyštudoval vysokú školu múzických umení v Kyjeve, ako sólista
spieval v hudobnom divadle v Kyjeve. Od roku 1990 pôsobí na Slovensku najskôr ako sólista
Divadla Jonáša Záborského v Prešove a potom ako sólista opery Štátneho divadla Košice.
Stvárnil viac ako 40 hlavných postáv v operách a operetách. Zároveň pôsobil aj ako pedagóg
spevu na košickom Konzervatóriu. So svojimi študentmi získal mnohé ocenenia na súťažiach
Pražský pěvec, Súťaž duchovnej a koncertnej hudby v Olomouci, Concorso internazionale
Musika Sacra v Ríme, Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vo Vrábľoch,
Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, Medzinárodná
spevácka súťaž vysokých škôl v Prešove Mojzesiána. V súčasnosti pracuje ako profesor spevu
na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach. Vyniká nielen
výsledkami, ale aj ľudským priateľským prístupom, vysokou profesionalitou
a perfekcionizmom. Patrí medzi špičku pedagógov spevu na Slovensku.

