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PLAKETA PREDSEDU KSK
Mgr. Justína Kurillová,
riaditeľka Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Lektorka a multiplikátorka pre učiteľov anglického jazyka, bola lektorkou letných
kurzov anglického jazyka organizovaných Britskou radou pre učiteľov, lektorkou na
seminároch realizovaných pre učiteľov Metodickým centrom v Prešove. Venuje sa aj
prezentačnej a publikačnej činnosti. Je členkou tímu, ktorý zostavil praktickú príručku
venovanú metodike samostatnej práce žiakov na hodinách anglického jazyka. Je
členkou profesionálnych organizácií, absolvovala niekoľko študijných pobytov vo
Veľkej Británii.
PhDr. Ján Pituch,
riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice
Pedagóg, ktorý v strednom školstve pôsobí 45 rokov. Od roku 2008 je riaditeľom
Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach. Táto škola je
počtom žiakov najväčšou strednou odbornou školou v kraji. Má mimoriadny podiel na
riadení Centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo, na zriaďovaní
a riadení elokovaných pracovísk pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Spracoval návrh novej karty kvalifikácie Technik vodár vodohospodár a Vodár.
PaedDr. Darina Dudičová,
riaditeľka Gymnázia v Krompachoch
Od roku 1996 pôsobí na Gymnáziu v Krompachoch. Od roku 2003 bola zástupkyňou,
o päť rokov neskôr sa stala riaditeľkou. Pod jej vedením prešla škola modernizáciou,
vybavená je informačno-komunikačnými technológiami i modernými učebnými
pomôckami. Škole sa podarilo zrealizovať projekty, ktorými získali finančné
prostriedky na modernizáciu vzdelávacieho procesu a priestorov školy. Dôraz kladie na
mimoškolskú činnosť, inovatívne metódy vzdelávania, spoluprácu s rodičmi, aj na
propagáciu školy.
ĎAKOVNÉ LISTY A PAMÄTNÉ MEDAILY
Ing. Ján Poradský, CSc.,
Počas svojej dvadsaťročnej praxe na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach, kde pracuje
ako učiteľ informatiky, svoje pracovné zapálenie odovzdáva svojim žiakom, o čom
svedčia ich vynikajúce výsledky na maturitných skúškach a odborných súťažiach.
Najväčšie úspechy získal so žiakmi v robotických súťažiach. Jeho zásluhou
a pričinením vznikla v škole 3D tlačiareň a pracuje aj na zostrojení humanoidného
robota. Je dlhoročným predsedom Rady školy ako zástupca pedagogických
zamestnancov. Zodpovedným prístupom k povinnostiam patrí k výnimočným
pedagógom Gymnázia Šrobárova.

PaedDr. Marta Kurtová
Učiteľka geografie a telesnej výchovy s dlhoročnou pedagogickou praxou na Gymnáziu
Poštová 9, Košice, kde pôsobí od roku 1982. Dosahuje výborné výsledky v príprave
žiakov na geografické súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Svojím
pôsobením
v oblasti telesnej výchovy a športu prispieva
k rozvoju zdravého životného štýlu
žiakov. Pôsobí aj ako cvičná učiteľka predmetu geografia pre študentov
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ocenenie si z rúk predsedu Košického
samosprávneho kraja preberá za významný podiel na výchove a vzdelávaní žiakov a za
mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese.
Mgr. Bernadeta Oláhová
Na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci pôsobí od roku 1996. Stála pri zrode jedinečnej
profilácie školského vzdelávacieho programu „Umom a srdcom pre región“, ktorý
prepája gymnaziálne vzdelávanie s potrebami trhu práce. Vďaka nej odborné predmety
zaradené do bloku Efektívna ekonomika a Praktický manažment patria medzi
najobľúbenejšie a najžiadanejšie. Za desať rokov ich absolvovalo viac ako 400
absolventov. Košický samosprávny kraj oceňuje jej zanietenosť, cieľavedomosť
a praktické zručnosti, ktoré odovzdáva svojim žiakom.
Mgr. Ivana Richnavská
Na Gymnáziu Gelnica pôsobí síce len štyri roky, no za túto krátku dobu dokázala zvýšiť
úroveň vyučovania geografie a biológie. V rámci Školského vzdelávacieho programu
vytvorila učebné osnovy vlastného voliteľného predmetu Svet v obrazoch. Je
koordinátorkou stredoškolskej odbornej činnosti, jej študenti každoročne žnú úspechy
na geografických i biologických olympiádach. Je propagátorkou inovatívneho štýlu
vyučovania s využitím informačno-komunikačných technológií, aktívnou členkou
projektového tímu gymnázia, realizovala súťaž v prekonávaní školských rekordov, za
pedagogických zamestnancov sa stala predsedníčkou Rady školy. Je prínosom nielen
pre Gymnázium v Gelnici, ale aj pre Košický samosprávny kraj.
PaedDr. Jozef Sibal
Jozef Sibal pôsobí na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach od roku 1987.
Vypracoval sa na jedného z najlepších geografov gymnázia. Je vedúcim predmetovej
komisie geografie na škole. Jeho žiaci získavajú vynikajúce výsledky v krajských,
celoslovenských i medzinárodných kolách geografickej olympiády. Svoje skúsenosti
odovzdáva aj pri súťažiach Stredoškolskej odbornej činnosti, vedie vlastivednoturistický krúžok, je aktívnym členom Atletického klubu v Michalovciach. Podieľa sa
na organizovaní bežeckých súťaží v meste i v kraji. V tomto školskom roku sa dožíva
životného jubilea 60 rokov.
Mgr. Eva Balová
Od roku 2004 pôsobí na Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov. V predmete slovenský
jazyk a literatúra pod jej vedením dosahujú naši žiaci vynikajúce výsledky, či už na
recitačných súťažiach, súťažiach v esejistickej tvorbe, alebo na olympiádach zo
slovenského jazyka. Ako vedúca školskej knižnice spracovala elektronicky fond beletrie
a odbornej literatúry na škole. Zapojila sa do vypracovania a realizácie projektu
Kvalitná a otvorená škola, pod jej vedením sa škola zapája do cyklistických akcií. Jej
kolegovia i žiaci si ju vážia pre jej vytrvalosť, entuziazmus a zdravú sebareflexiu.

Ing. Ján Lechman
Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach pôsobí od roku 2002 ako
stredoškolský učiteľ odborných elektrotechnických predmetov. Je odborníkom v oblasti
automatizácie a priemyselnej informatiky. Okrem pedagogickej činnosti pripravuje
žiakov na odborné súťaže na národnej i medzinárodnej úrovni. Vlani získali jeho žiaci
na prestížnej súťaži Siemens Young Generation Award jednu z hlavných cien. Podieľa
sa aj na organizačnom zabezpečení zahraničných stáží žiakov. Patrí medzi
najaktívnejších pedagogických zamestnancov školy.
Ing. Ján Holečko
Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach pôsobí 32 rokov ako učiteľ
odborných elektrotechnických predmetov. Vypracoval množstvo odborných materiálov,
ktoré žiakom sprostredkúva v elektronickej forme. Organizuje odborné exkurzie, vedie
záujmové krúžky, v rámci elektrotechnického krúžku vytvorili jeho žiaci rušňový
trenažér, s ktorým uspeli aj na celoslovenskom kole SOČ. Úspechy so žiakmi dosiahol
aj na rôznych súťažiach elektrotechnického zamerania.
RNDr. Jana Tokárová
Od roku 2004 pracuje ako učiteľka matematiky a informatiky na Strednej zdravotníckej
škole v Michalovciach. Ako správkyňa je zodpovedná za prevádzku školskej siete a jej
údržbu. Organizuje súťaž – matematický hlavolam, ktorá je nad rámec aktivít
ministerstva školstva. Žiakom pomáha aj ako konzultantka prác v stredoškolskej
odbornej činnosti, pre materské školy v Michalovciach realizuje projekt „Počítač – môj
kamarát“ a pre seniorov počítačový klub „Keď myseľ zostáva mladá.“ Je výrazným
prínosom nielen pre zdravotnícku školu v Michalovciach, ale aj pre samosprávny kraj.
MgA. Milan Červenák, ArtD
Od roku 1978 učí hru na violončele a komornú hru. Posledných päť rokov na
Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Za 40 rokov pôsobenia získali jeho žiaci
opakovane na národných i medzinárodných súťažiach popredné umiestnenia. Okrem
toho sám aktívne hrá ako sólista. Komornej hre sa venoval v klavírnom triu, sláčikovom
triu a v sláčikovom kvartete Quartetto Cassoviae, s ktorým koncertoval po celej Európe.
Viedol aj Košický komorný orchester, účinkoval v orchestroch Štátneho divadla a
Štátnej filharmónie Košice. Skúsenosťami a profesionalitou inšpiruje žiakov aj kolegov.
akademická maliarka Darina Kopková
Od roku 1985 učí na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach odborné výtvarné
predmety, spolu 42 rokov. Ako vedúca predmetovej komisie propagačného výtvarníctva
prispela k formovaniu tohto študijného odboru, k modernizácii vyučovacích metód a k
rozvoju schopností žiakov. Podieľala sa na tvorbe pedagogických dokumentov
a školského vzdelávacieho programu. Jej žiaci dosahujú výborné výsledky na domácich
i zahraničných výstavách. Aktívne spolupracuje s organizáciami pre mentálne
postihnutú mládež. Venuje sa aj tvorbe šperkov zo skla a svoje diela vystavuje.
Ing. Daniela Žiaková
Od roku 1994 pôsobila ako učiteľka odborných ekonomických predmetov
na Obchodnej akadémii v Rožňave. Jej žiaci dosahujú výborné výsledky na maturitných
skúškach z oblasti účtovníctva a ekonomického cvičenia. V súťaži Mladý účtovník
patria jej študenti medzi najlepších na Slovensku. Je spoluautorkou učebných textov a
pracovných
zošitov z predmetu ekonomické cvičenia, ktoré využívajú žiaci
obchodných akadémií na celom Slovensku. Od roku 2001 je zástupkyňou riaditeľa
školy. V tomto roku oslávi životné jubileum, 50 rokov.

Mgr. Mária Gajdošová
V školstve pracuje 32 rokov, na Obchodnej akadémii v Trebišove vyučuje anglický
jazyk a pripravuje žiakov na maturitné skúšky. Jej študenti dosahujú každoročne lepšie
výsledky, ako je celoslovenský priemer. Pripravuje ich aj na olympiády v anglickom
jazyku, ktoré spoluorganizuje. Bola predsedníčkou predmetovej komisie pre cudzie
jazyky, spravovala knižnicu s cudzojazyčnou literatúrou a učebňu anglického jazyka.
Angažuje sa v charitatívnej oblasti zbierkou šatstva a hračiek pre detské domovy.
PaedDr. Ivona Némethová
Pôsobí na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach, kde vyučuje cudzie
jazyky. Organizuje školské kolá olympiády z nemeckého jazyka a podieľa sa aj na
organizácií okresných a krajských kôl. Na škole zrealizovala projekt „Učíme efektívne
a moderne“, vďaka ktorému zmodernizovali materiálno-technické vybavenie školy.
Ďalšími zrealizovanými projektmi sa podarilo zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov
a spropagovať duálne vzdelávanie. Vďaka jej zásluhe získala škola v tomto roku
dotáciu, ktorú využijú na nákup nových didaktických pomôcok.
Jozef Kropko
Od roku 1989 pracuje na Strednej odbornej škole technickej v Košiciach, dnes ako
hlavný majster na úseku praktického vyučovania. Má veľký podiel na rozvoji
materiálno-technického zabezpečenia študijných odborov na škole. Organizuje
prezentácie práce žiakov školy, zabezpečuje ich účasť na súťažiach praktických
zručností, spolupracuje pri prezentácii školy na výstavách po celom Slovensku. Podieľa
sa aj na príprave účasti školy na podujatiach Mosty bez bariér a Správna voľba
povolania. Má podiel na rozvoji praktického vyučovania žiakov a na neustálom
skvalitňovaní výsledkov ich práce.
MVDr. Ľubica Benediková
15 rokov pôsobí na Strednej odbornej škole Jána Bocatia v Košiciach ako učiteľka
odborných gastronomických predmetov. Počas svojej pedagogickej praxe sa neustále
vzdelávala a získala viaceré osvedčenia a certifikáty. Angažuje sa v Teleprojekte
partnerských škôl gastronomického zamerania Praha – Krakow – Košice. So žiakmi sa
zúčastňuje gastronomických výstav a exkurzií. Je koordinátorkou školského
vzdelávacieho programu pre odbor „Výživa a šport“. Je spoluautorkou maturitných tém
na ich praktickú a teoretickú časť. Je autoritou nielen pre žiakov ale aj pre kolegov.
Ing. Jarmila Tomčovčíková
Po vysokej škole pracovala 10 rokov vo Východoslovenských cementárňach. Praktické
skúsenosti sa rozhodla využiť v školstve. Od roku 1990 pracuje na Strednej odbornej
škole Ostrovského 1 v Košiciach ako učiteľka odborných predmetov. Jej zásluhou boli
odbory umeleckoremeselné spracovanie kovov a umeleckoremeselné spracovanie dreva
zaradené do siete školy. Podieľala sa na realizácii zahraničnej stáže žiakov v Budapešti,
bola predsedníčkou predmetovej komisie pre strojárske predmety, dnes pôsobí ako
výchovná a kariérna poradkyňa.
Ing. Vladimír Záborský
Ako zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie pôsobí v školstve viac než 20 rokov.
Prispieva k rozvoju a modernizácii odborného vzdelávania na Strednej odbornej škole
drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Zaslúžil sa o zapojenie školy do duálneho vzdelávania
za sektor „drevo“. Pôsobí ako odborný zamestnanec pre pilotné overovanie duálneho
systému vzdelávania v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, venuje sa publikačnej
činnosti, podieľa sa na prezentácii školy na medzinárodných drevárskych veľtrhoch,
významnou mierou prispieva k šíreniu dobrého mena školy na verejnosti.

Mgr. Mária Riabcová
Od roku 1996 pôsobí na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Sobranciach, kde
vyučuje odborné ekonomické predmety a je aj výchovnou poradkyňou. Pri vzdelávaní
študentov kladie dôraz na odborné vzdelávanie, ale aj na tvorivé myslenie študentov.
Aktívne spolupracuje na projektoch zameraných na rozvoj odborného vzdelávania a na
cezhraničnú slovensko – ukrajinskú spoluprácu. Svoje skúsenosti odovzdáva nielen
svojim študentom, ale aj kolegom.
Imrich Puskás
Od roku 1992 pôsobí na Strednej odbornej škole Príbeník ako majster odborného
výcviku.
Venuje
sa
vzdelávaniu
žiakov
zameraných
predovšetkým
na
poľnohospodárske odbory. Je vedúcim praktického vyučovania, spolupracuje so
zamestnávateľmi v agropotravinárskom sektore. Vďaka projektu, ktorý realizoval
a ktorý bol zameraný na rómsku komunitu v Príbeníku, boli elokované školské
pracoviská vybavené modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Bol
zakladateľom skleníkovej sústavy a podieľania sa na rekultivácii poľnohospodárskej
pôdy. V tomto roku sa oslavuje významné životné jubileum – 60 rokov.
Vlasta Flegnerová
Od roku 1979 pracuje ako vychovávateľka, posledných 26 rokov v Školskom internáte
Antona Garbana v Košiciach. Uplatňuje model tvorivo- humanistickej výchovy žiakov.
Formou kontinuálneho vzdelávania si dopĺňa svoje pedagogické zručnosti. Angažuje sa
na všetkých celointernátnych akciách. Pre žiakov pripravuje prezentácie o zdravej
výžive, má na starosti internátnu knižnicu, vedie Čitateľský klub a krúžok varenia. V
tomto roku oslávi životné jubileum – 60 rokov.
RNDr. Ľubomír Mucha
V školstve pracuje 36 rokov. V Centre voľného času – Regionálnom centre mládeže
Košice pôsobí posledné tri roky ako interný pedagogický zamestnanec. Je
podpredsedom Krajskej komisie fyzikálnej olympiády. Bol členom Ústredného výboru
Fyzikálnej olympiády v Československu, podpredsedom Slovenskej komisie Fyzikálnej
olympiády, členom výboru Medzinárodnej fyzikálnej olympiády, zástupcom Slovenskej
republiky vo Svetovej federácii fyzikálnych súťaží, vedúci slovenského družstva na
Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde,
aj člen poroty na Medzinárodnej olympiáde
v experimentálnej fyzike. V tomto roku oslávi životné jubileum 60 rokov.

