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Príloha k uzneseniu č. .../2021/25 
 
a) Školstvo 
 

Por. 
č. 

Meno/ 
Priezvisko/ 

Názov 
oceneného 

Okres Navrhovateľ 

Oblasť, 
za ktorú 

sa 
navrhuje 
ocenenie 

Zdôvodnenie ocenenia 
Kolektív/  

Jednotlivec 

1. 
Zoltán 

Brezina 
GA 

Mgr. János 
Marsall, 
riaditeľ 

Gymnázia Z. 
Kodálya s 

VJM Galanta 

školstvo 

Spoluautor učebnice, autor metodickej príručky, recenzent učebnice, má 
dosiahnuté úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese - Puškinov pamätník, 
olympiáda v RUJ, v ANJ, účastník medzinárodných školení a konferencií. Člen 
trojčlennej delegácie zo Slovenska na Medzinárodnej konferencii v Bostone o 

Modernom vyučovaní anglického jazyka. Pôsobí na gymnáziu od roku 1980 ako 
stredoškolský učiteľ ANJ a RUJ. Zoltán Brezina je príkladom pre žiakov. Učí s 
nehraničnou trpezlivosťou a s pozitívnym prístupom k žiakom, často využíva 
hudbu a divadlo ako podnet k učivu, čím zároveň kultúrne vzdeláva žiakov, 
rozširuje ich poznatky, hrami ich vedie k riešeniu rôznych situácií v cudzom 
jazyku, pričom ich pozitívne naladí na celý deň. Má zmysel pre humor, je 
praktický, budúcu generáciu vychováva s láskou. Svojou dôslednosťou a 

ľudskosťou získal legendárny rešpekt v kruhu všetkých žiakov. Mnoho jeho 
zverencov úspešne absolvovalo prijímacie pohovory z anglického jazyka na 
rôznych univerzitách doma i v zahraničí. Pán Brezina nielen vyučuje, ale aj 

vzdeláva, motivuje aj inšpiruje. Na Gymnáziu Zoltána Kodálya s VJM v Galante 
pôsobil 40 rokov a ku koncu školského roka 2020/2021 odchádza do 

zaslúženého starobného dôchodku. 

jednotlivec 
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2. 
Mária 

Pisklová 
SE 

Ing. Miloš 
Čobrda 

školstvo 

Za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Pani 
učiteľka učila na Základnej škole Hlboké od roku 1960 až do roku 1993, kedy 

odišla do dôchodku. Bola vždy obľúbenou a milou pani učiteľkou s dobrým 
srdiečkom. Z morálneho aj ľudského hľadiska si takéto ocenenie zaslúži. 

jednotlivec 

3. 
Mgr. 

Zuzana 
Šupová 

GA 

RNDr.Viera 
Tkáčová, 
riaditeľka 

Gymnázia V. 
Mihálika 
Sereď 

školstvo 

Mgr. Zuzana Šupová pôsobí 17 rokov na Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď 
ako učiteľka predmetov nemecký jazyk a etická výchova. Každoročne vykonáva 
funkciu  triedneho učiteľa, od roku 2013 zastáva funkciu výchovného poradcu a 
od roku 2015funkciu vedúcej predmetovej komisie. Svoje úlohy si plní včas a 
zodpovedne, má výborné organizačné schopnosti, podieľala sa významnou 

mierou na tvorbe školského vzdelávacieho programu. V rámci výučby svojich 
aprobačných predmetov pripravuje žiakov na olympiádu v NJ, organizuje 

rozličné súťaže v rámci školy, zbierky charitatívneho charakteru a je 
organizátorkou výmenných pobytov našich študentov so študentmi Sociálno-

pedagogického gymnázia v Stuttgarte. Aktívne sa podieľa na organizácii 
maturitných skúšok v pozícii predsedu PK alebo skúšobnej maturitnej komisie. 

Pri svojej práci  preferuje  moderné formy výučby s využitím digitálnych 
zručností. Počas dištančného vzdelávania vedela rýchlo zareagovať na nové 
podmienky a bola inšpiráciou pre celý pedagogický zbor. Jej študentom patria 
pravidelne popredné umiestnenia v Olympiáde z NJ nielen v krajskom, ale aj v 
celoslovenskom kole. Od školského roku 2015/16 po šk. rok 2019/2026 jej 2 

študenti dosiahli 1 ž 3. miesta na Krajských kolách a j Celoslovenských kolách. 
Reprezentovala prostredníctvom žiakov nielen školu, ale aj TTSK na 

celoslovenskej úrovni. Prispela tým k zviditeľneniu nášho kraja v rámci celého 
Slovenska. Svojim profesionálnym prístupom je vzorom pre učiteľov aj 

študentov. Ocenenie by bolo pekným poďakovaním za dlhodobú pedagogickú 
činnosť, za prácu s talentovanými žiakmi, ako aj za dlhoročnú aktívnu prácu v 

prospech školy i TTSK.  

jednotlivec 
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4. 

Mgr. 
Miroslava 

Múdra 
Vaňková 

HC 

Mesto 
Hlohovec / 
Ľubomíra 

Bečarovičová 

školstvo 

Riaditeľka školy svojim zápalom vytvára na odbornej úrovni nové možnosti pre 
žiakov a rodičov. Sama v školstve pôsobí od roku 1999, vyučuje telesnú 

výchovu a športovú výchovu, etickú výchovu a anglický jazyk. Riaditeľkou školy 
A. Felcána je od roku 2015. Od tej doby škola takpovediac kvitne do krásy. 

Škola je prihlásená v projekte Škola inkluzionistov, pretože im záleží na rovnosti 
príležitosti všetkých detí aj svojich zamestnancov. Rodičia detí s hendikepom 

vedia, že v tejto škole nezažijú odmietnutie. ZŠ s MŠ na ulici Arpáda Felcán bola 
vybudovaná v roku 1960. Jedná sa o prímestskú, plnoroorganizovanú ZŠ a v 

roku 2018 bola spojená s MŠ. Škola má 14 tried s 297 žiakmi a jednu triedu MŠ 
s 21 deťmi. Školu navštevujú žiaci zo spádových oblastí Jalšové, Koplotovce. 
Súčasťou školy sú aj žiaci zo sociálne slabého prostredia z ubytovne. Napriek 

pestrému zloženiu žiakov učitelia vytvorili silnú komunitu. Pani riaditeľka 
iniciovala zmodernizovanie telocvične, vybudovanie hádzanárskeho ihriska, 

atletickej dráhy, outdoorového ihriska, stojany na bicykle, kolobežky a detské 
ihrisko s krásnym stromovým areálom na podporu pohybových aktivít a 

projektov zdravia. Celý interiér školy je vynovený a zrekonštruovaný pre potreby 
telesne znevýhodnených žiakov, v budove sa nachádza knižnica, regionálna 
trieda a učebne pre výchovno-vzdelávací proces. Neodmysliteľnou súčasťou 

školy je práca Školského parlamentu založeného v roku 1996, školský časopis 
Záblesk a práca školského ambasádora. Hodnoty školy sú bezpečie, súdržnosť, 

znášanlivosť, rovnosť a priateľstvo, pripraviť bez rozdielu deti na zdravý  a 
úspešný život. Škola vedie žiakov k zachovávaniu ľudových tradícií, pripravuje a 
navštevuje kultúrne podujatia, zúčastňuje sa aj veľkých slávnostných akadémií. 
Pravidelné sú vystúpenia žiakov ako súčasť kultúrneho života obcí, v ktorej žijú. 

Počas roka pripravujú množstvo aktivít, ktoré sú prepojené s verejnosťou - 
Hlohovské hry detí, Metodické dni pre škôlkarov, Rozhýbme Hlohovec pohybom, 

Peterská loptička, Pohár primátora v streľbe, Divadelné predstavenia v AJ, 
majáles, Dni otvorených dverí, Smeťozber. Spolupracujú aj s Vlastivedným 

múzeom v Hlohovci, organizujú zbierku Biela palička, zúčastňujú sa na podujatí 
Deň bez bariér. 

jednotlivec 
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5.  
Jana 

Štefánia 
Kuzmová 

HC 

Mesto 
Hlohovec / 
Ľubomíra 

Bečarovičová 

školstvo 

Jana Štefánia Kuzmová ( 29.12.1947 - 25.8.2020 ), PaedDr., PhD., poetka, 
pedagogička. Svojou literárnou tvorbou, interpretačnou virtuizitou a ped. 

činnosťou dve desaťročia výraznou mierou ovplyvňovala literárny a kultúrny 
život v Hlohovci. Narodila sa  Rakovej na Kysuciach, vyštudovala slovenčinu a 

ruštinu na Univerzite Komenského v Trnave, študovala na Inštitúte ruského 
jazyka a literatúry A.S. Puškina v Moskve. Popri poézie sa venovala učiteľskému 
povolaniu, od roku 1999 na ZUŠ v Hlohovci, kde od roku 1999 žila a tvorila.  Na 

svoju cestu do slovenskej poézie vykročila zbierkou básni V dlaniach úvrati 
(1948), po nej jej vyšla zbierka básni Kde pramením ( 1988), obe sú venované 

rodným Kysuciam. V Hlohovci našla zrejme pre svoju umeleckú tvorbu 
inšpiratívne zázemie, po dlhej prestávke sa vrátila do slovenskej literatúry so 

zbierkou Aj tak ťa ľúbim (2005), neskôr vydala dve zbierky Ja zbieram krásu a V 
noci je každá báseň sova ( obe 2007) a zbierku básní Zrkadlá a zazrkadlia 
(2010). Odborná verejnosť ju považovala za jednu z najlepších súčasných 

slovenských poetiek. Nezmazateľnú stopu zanechala jej dvadsaťročná 
pedagogická práca v literárno-dramatickom odbore na ZUŠ v Hlohovci. Jej žiaci 

získali mnohé ocenenia v recitačných súťažiach ako jednotlivci i ako herci v 
divadielkach, ktorých scenáre im písala na mieru. Jej absolventi sa úspešne 
uplatnili i ako herci, novinári, televízni redaktori a svoju pani učiteľku si vždy 

vážili a milovali ju. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti vložila do publikácie 
Tvorivé aplikácie etickej výchovy a mimoškolskej činnosti (2016). Vyšla jej aj 
kniha veršov pre deti Slovohrad (2018). Vo výpočte Jankiných prínosov do 
kultúrneho života v Hlohovci nemôže chýbať jej spolupráca s knižnicou pri 
príprave literárnych podujatí, poetické večery. Mnohí z nás spomínajú na 

nezabudnuteľné uvedenia jej kníh. Každé z nich sa stalo v meste  spoločenskou 
a kultúrnou udalosťou. J.Š. Kuzmová bola členkou Spolku slovenských 
spisovateľov i stálu prispievateľkou Literárneho týždenníka, v ktorom 

uverejňovala nielen poéziu, ale aj zaujímavé, hĺbavé zamyslenia nad velikánmi 
svetovej literatúry, najmä nad F.M Dostojevským, i nad zložitou situáciou 

človeka v súčasnom svete. Posledná rozlúčka s pani Janou Štefániou 
Kuzmovou sa konala 28.08.2020 v Zámockej záhrade v Hlohovci. Pochovali ju v 

rodnej Rakovej v sobotu 29.08.2020 

in memoriam 
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b) Kultúra 
 

Por. č. 
Meno/ Priezvisko/ 
Názov oceneného 

Okres Navrhovateľ 

Oblasť, za 
ktorú sa 
navrhuje 
ocenenie 

Zdôvodnenie ocenenia 
Kolektív/  

Jednotlivec 

1. Vít Bednárik Trnava 

Anna Pekárová, 
riaditeľka 

Trnavského 
osvetového strediska 

kultúra 

70. výročie narodenia (*14.6.1951), člen 
amatérskych činoherných súborov, 

spoluzakladateľ Z-divadla Zeleneč, člen 
Divadelného súboru Kopánka - Trnava 

DISK, zakladateľ divadla SkRAT a 
YARMAT 

jednotlivec 

2 Kornel Duffek                                   Piešťany 

Vladimír Krupa, 
riaditeľ 

Balneologického 
múzea I. Wintera v 

Piešťanoch 

kultúra 

(*1.7.1938 +26.1.2018) pedagóg, autor 
publikácií o výtvarnom umení a ľudovom 
umení, aktér kultúrneho a spoločenského 

života v Piešťanoch 

jednotlivec/in 
memoriam 

3 Ladislav Gútay 
Dunajská 

Streda 

Jana Svetlovská, 
riaditeľka 

Žitnoostrovského 
osvetového strediska 
v Dunajskej Strede 

kultúra 

70. výročie narodenia (*18.8.1951) 
folklorista, tanečný pedagóg,  kultúrno-

osvetový pracovník, člen folklórneho súboru 
Szőttes, člen skupiny Shadows Club 
Dunajská Streda, umelecký vedúci 

Žitnoostrovského súboru piesní a tancov v 
Dunajskej Strede 

jednotlivec 

4 
Spevácky zbor 

Cantilena 
Senica Pavol Kalman kultúra 

50. výročie založenia zboru (*1971), 42 
členný spevácky zbor mesta Senica, 
interpreti tvorby autorov  období od 

polyfónie až po vokálnu tvorbu 21. storočia, 
úprav ľudových piesní a spirituálov 

kolektív 
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5 László Huszár 
Dunajská 

Streda 
József Menyhárt kultúra 

(*31.10.1951 +8.2.2021) riaditeľ 
Maďarského osvetové inštitútu na 

Slovensku, zakladateľ Nadácie Istvána 
Gyurcsóa, člen správnej rady Galérie 

súčasných maďarských umelcov a 
organizátor kultúrneho života na Hornej 

zemi 

jednotlivec 

 
 
c) Šport  
 

Por. 
č. 

Meno/ 
Priezvisko/ 

Názov 
oceneného 

Okres Navrhovateľ 

Oblasť, za 
ktorú sa 
navrhuje 
ocenenie 

Zdôvodnenie ocenenia 
Kolektív/  

Jednotlivec 

1 
Mgr. Zuzana 

Vráblová 
Trnava 

Mgr. Lucia 
Drábiková, PhD.  

wakeskating 

Rodáčka z Piešťan, ktorá robí dobré meno celému 
Trnavskému kraju svojou účasťou na Majstrovstvách 
sveta. Kvôli pandemickým opatreniam boli v minulom 
roku zrušené všetky súťaže, to ju však nezastavilo a 
venovala sa nakrúcaniu rôznych videí z netradičných 
miest aby propagovala tento netradičný šport. Počas 

pandémie sa venovala aj dobrovoľníckej činnosti. 

jednotlivec 
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2 
Mgr. Dušan 
Radolský 

Trnava 
Mgr. Marek 

Neštický 
futbal 

Trnavský rodák Dušan Radolský oslávil v minulom roku 
jubilejné 70 narodeniny. Počas svojej kariéry pôsobil ako 

hráč v Dukle Banská Bystrica, Dukle Tábor, Dukle 
Kroměříž a v Spartaku Trnava. Celé Slovensko ho pozná 

ako trénera reprezentácie ale aj ako trénera Spartak 
Trnava a rôznych iných športových klubov. V roku 1993 

získal ocenenie 3 najlepší tréner Československa, v 
rokoch 1999 a 2000 najlepší tréner SR. Najvýznamnejšie 

úspechy: Víťaz Poľského pohára 2005, nositeľ 
strieborného odznaku SFZ, Držiteľ ceny Fair-play Dr. 

Ivana Cgodáka 2009-2010, trojnásobný finalista 
národného pohára, osobnosť denníka Pravda a mnoho 

ďalších úspechov 

jednotlivec 

3 Ferenc Sidó 
Dunajská 

Streda 
JUDr. Zoltán 

Hájos 
futbal 

Pán Sidó bol dlhoročným Hráčom a trénerom DAC 
Dunajská Streda. PO ukončení svojej kariéry napísal 
niekoľko publikácií o športovom klube DAC Dunajská 
Streda. Jeho poslední publikácia vyšla v roku 2020. 
Zomrel v decembri v dôsledku ochorenia Covid-19. 

jednotlivec - in 
memoriam 

4 Lukáš Matuský Senica Mgr. Peter Kadlic džokej Víťaz Veľkej pardubickej v roku 2020 jednotlivec 

5 Andrej Csemez Galanta 
Mgr. Barbora 

Kunic 
box 

Ocenenie sa navrhuje za kvalifikáciu a účasť na letných 
hrách v Tokiu v roku 2021, kde sa umiestnil na 8. mieste. 

Vďaka jeho odhodlanosti sa Slovenský box dostal na 
olympiádu.  

jednotlivec 
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d) Zdravotníctvo 

 

Por. 
č. 

Meno/ Priezvisko/ 
Názov oceneného 

Okres Navrhovateľ 

Oblasť, za 
ktorú sa 
navrhuje 
ocenenie 

Zdôvodnenie ocenenia 
Kolektív/  

Jednotlivec 

1 
kolektív Oddelenia 

anestézie a 
intenzívnej medicíny 

Galanta 
Ing. Alexandra 
Pavlovičová 

zdravotníctvo 

Dôvodom je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti 
od novembra 2020 kriticky chorým pacientom s ochorením 

COVID-19 nad rámec obvyklej prevádzky, ktorá si vyžiadala 
dvojnásobný počet intenzivistických lôžok, oproti bežnej 

kapacite oddelenia. Neskôr prešla celá nemocnica do režimu 
tzv.  "červenej", čo znamená, že zdravotnícki pracovníci 

oddelenia poskytovali intenzívnu lekársku a ošetrovateľskú 
starostlivosť výhradne pacientom s ochorením COVID-19. 

Uvedená situácia bola najťažšou profesionálnou výzvou pre 
celý kolektív, ktorý si zaslúži, aby bol za svoje nasadenie 

hrdinsky vyznamenaný. Bez jeho nasadenia a tímového ducha 
by nebolo možné s vysokou pravdepodobnosťou prevádzkovať 
ani zvyšok nemocnice na úrovni, ktorú si epidemická situácia v 

krajine v danom období vyžadovala.  

kolektív 
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2 

Regionálny úrad 
verejného 

zdravotníctva so 
sídlom v Trnave 

Trnava 
Mgr. Zuzana 
Klocháňová, 
PhD., MPH 

zdravotníctvo 

Kolektív zamestnancov Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trnave dlhodobo preukazuje skvelé 
výsledky svojej práce v oblasti ochrany a podpory zdravia v 

rámci Trnavského kraja. Okrem štátneho zdravotného dozoru 
tento skvelý kolektív aktívne spolupracuje s ďalšími inštitúciami 

v kraji a podieľa sa na množstve lokálnych projektov ako 
napríklad tzv. poradne zdravie, kde odborníci bez poplatku 

obyvateľom poskytnú poradenstvo v oblasti výživy, pohybovej 
aktivity, psychického stresu, odvykania od fajčenia či iných 

závislostí, rovnako poradia s akýmikoľvek otázkami v oblasti 
očkovania, ponúkajú vyšetrenie kvality vody, spolupracujú so 
školami pri vytváraní správnych stravovacích návykov u detí a 

podobne. Rok 2020 bol však pre celý kolektív významný, 
pretože kvôli pandémii Covid-19 a neustále sa meniacej a 

vyvíjajúcej situácii sa museli všetci zamestnanci zomknúť a 
flexibilne sa prispôsobovať. Jednotlivé oddelenia boli pod 
vedením Mgr. Hauka pretransformované tak, aby dokázali 

okrem bežnej pracovnej náplne naviac okamžite reagovať na 
podmienky pandémie, a plne vypomáhať s náročným 

dohľadávaním pozitívnych prípadov, komunikáciou s obyvateľmi 
Trnavského kraja, spracovávať nekonečné množstvo 

administratívy, poskytovať v rámci svojich priestorov antigénové 
testovacie miesto - MOM, a popri všetkej tejto činnosti 

zabezpečovať adekvátne hygienické podmienky vo všetkých 
oblastiach života v kraji tak, aby nebolo potrebné bojovať okrem 

ochorení Covid-19 aj s inými nebezpečnými ochoreniami. 
Napriek obrovskému a dlho trvajúcemu psychickému tlaku, či 
24-hodinovej dostupnosti občanom, kolektív RUVZ v Trnave 

vytrval a spoločne výborne zvládol priebeh prvej aj druhej vlny 
pandémie, a rovnako spracovávanie ich následkov. Vzhľadom k 

spomenutým okolnostiam si preto  kolektív RÚVZ v Trnave 
spoločne ako jeden celok zaslúži, rovnako ako všetci 

zdravotníci, poďakovanie a ocenenie za to, že rok 2020 
venovali viac než sebe a svojim rodinám práve ochrane zdravia 

obyvateľov Trnavského kraja. 

kolektív 
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3 
MUDr. Jarmila 

Železkovová, MBA 
Trnava 

JUDr. Vladislav 
Šrojta 

zdravotníctvo 

Vo Fakultnej nemocnici Trnava pracuje od 1. 8. 1984. V 
súčasnosti pôsobí vo funkcii primárky Kliniky anestéziológie a 
intenzívnej medicíny. Je tiež krajskou odborníčkou v oblasti 

anestéziológie a intenzívnej medicíny v Trnavskom 
samosprávnom kraji. Absolvovala certifikačné školenia v oblasti 
výživy kriticky chorých pacientov v Prahe. V roku 2008 získala 

špecializáciu v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment 
a financovania. V roku 2012 úspešne ukončila dlhodobé 

manažérske vzdelávanie pre vrcholový a stredný manažment, 
kde získala titul MBA. Ako primárka vedie nielen kliniku 
anestéziológie a intenzívnej medicíny, ale aj oddelenie 

dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Manažuje a zodpovedá za 
odbornú úroveň práce lekárov a sestier na všetkých úsekoch 
kliniky a oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti a obe 
tieto oddelenia sú pod jej vedením na vysokej profesionálnej 

úrovni. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 
spolupracuje so všetkými oddeleniami a klinikami vo FN Trnava 
a počas pandémie COVID-19 bola najvyťaženejším oddelením 

v rámci FN Trnava. MUDr. Železkovová so svojimi 
skúsenosťami patrí medzi top lekárov v rámci celej FN Trnava. 

Nominácia je zároveň poďakovaním za dlhodobú prácu v 
oblasti zdravotníctva, za inovatívne metódy vo vyšetrovaní a 

manažment pacienta. 

jednotlivec  

4 Danka Sobolčiaková Hlohovec 
MSc. Michal 

Kaszás 
zdravotníctvo 

Naša zdravotná sestra Danka je jedným z mála ľudí, ktorých 
prítomnosť na tomto svete je plamienkom nádeje v lepšie 

zajtrajšky. Jej prácu u nás, v Liečebni dlhodobo chorých, má 
nevyčísliteľnú hodnotu - prináša radosť tam, kde je smútok, 
svojím úsmevom prežiari aj tie najtemnejšie chvíle našich 

pacientov a je oporou a skalou zároveň - útočiskom, ku ktorému 
sa môžu prichýliť, keď už je všetko stratené.  

 jednotlivec 
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5 Gabriela Borovičková Skalica Anna Mierna zdravotníctvo 

Narodila sa v Skalici, kde strávila i celý život. V roku 1988 
ukončila Strednú zdravotnícku školu v Skalici. Tomuto odboru 

zasvätila celý svoj život. Od roku 2000 pracuje v Agentúre 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Skalici (ADOS). V roku 

2004 ukončila špecializáciu v komunitnom ošetrovaní. Jej 
náplňou a zároveň aj poslaním je starostlivosť o imobilných, 

ťažko postihnutých a zomierajúcich klientov. Denne sa stretáva 
s ľuďmi, ktorí sú odkázaní na jej pomoc. Jej práca zahŕňa 

ošetrovanie rán po operáciách, amputáciách, chirurgických i 
onkologických zákrokoch, podávanie infekcií a infúzií, 

pravidelné odbery krvi a rôzne ošetrovateľské výkony, ktoré sa 
dajú vykonávať v domácom prostredí klienta. Poskytuje 

starostlivosť klientom celého skalického okresu, kde napomáha 
pri prekonaní ťažkých životných situácií. Dlhým 33 rokov 

zasvätila zdravotníctvu a pomoci druhým ľudom.  

 jednotlivec 
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e) Sociálne veci 
 

Por. č. 
Meno/ Priezvisko/ 
Názov oceneného 

Okres Navrhovateľ 

Oblasť, za 
ktorú sa 
navrhuje 
ocenenie 

Zdôvodnenie ocenenia 
Kolektív/  

Jednotlivec 

1 Margita Fabiánová Trnava 

Odbor 
sociálnych 
vecí Úradu 

TTSK 

za sociálnu 
oblasť 

Pani Margita Fabiánová svoj profesionálny život 
venovala  práci s ľuďmi a po odchode do  dôchodku 

začala   rozvíjať svoju činnosť v základnej organizácii 
Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Trnave. Od roku 

2009  je predsedníčkou  najpočetnejšej  Krajskej 
organizácie  JDS Trnava so svojimi 18 695 členmi.  

Taktiež je členkou predsedníctva Ústredia JDS a Rady 
vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie 

verejných politík procesu starnutia populácie. Dlhoročne 
spolupracuje s TTSK v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb seniorom. Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti 

životného jubilea 80 rokov. 
. 

jednotlivec 

2 Mária Červenková Galanta 

Mgr. Marta 
Hajdinová      

riaditeľka DSS 
Šintava 

za sociálnu 
oblasť 

Pani  Mária Červenková pracuje v Domove sociálnych 
služieb pre deti a dospelých v Šintave ako sanitárka od 
začiatku jeho prevádzky, čo je už 29 rokov. Je obetavá, 
empatická, vždy ochotná pomôcť. To sa prejavilo aj v 

čase pandémie, kedy sa starala o pozitívnych klientov, 
pričom sama ochorela. Napriek tomu sa snažila čo 
najskôr vrátiť a pomáhať v zariadení. Ocenenie sa 
navrhuje pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.  

jednotlivec 
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3 Mária Kallová Skalica 

Ing. Anna 
Mierna 

primátorka 
mesta Skalica 

za sociálnu 
oblasť 

Pani Mária Kallová  svoj pracovný život vyše 40 rokov 
venovala práci v sociálnej oblasti, prevažne venovanej 

seniorom. Vynikala zmyslom pre zodpovednosť, 
spravodlivosť, v práci uplatňovala nielen legislatívne 

pravidlá, ale kládla dôraz na ľudský, duchovný a 
kresťanský rozmer. Na dôchodku pracuje v organizácii 

Slovenského zväzu telesne postihnutých v skalickej 
organizácii sluchovo postihnutých ako predsedníčka, je 

členkou sociálnej komisie. Ocenenie sa navrhuje za 
celoživotnú prácu venovanú odkázaným na pomoc 

iných. 

jednotlivec 

4 Mgr. Dagmar Galbová  Trnava 
Mgr. Eva 
Vašková  

za sociálnu 
oblasť 

Pani Dagmar Galbová je predsedníčkou Základnej 
organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými 

chorobami. Svojou prácou vedie zdravotne postihnutých 
k zdravému spôsobu života , posilňuje ich telesné i 

duševné zdravie organizovaním rôznych aktivít. 
Nezištne aj počas víkendov pomáha pri vybavovaní  

administratívnych záležitostí občanom , ako 
dobrovoľníčka pomáha v EKO šatníku, neodmieta 

pomoc ani chorým a núdznym. Svoju prácu hodnotí ako 
súčasť svojho života. Ocenenie sa navrhuje za nezištnú 

pomoc bez rozdielu, ľuďom ktorí sa ocitli v núdzi. 

jednotlivec 

5 
Občianske združenie 

"JA SÁM" 
Hlohovec 

Mesto 
Hlohovec Mgr. 

Ľubomíra 
Bečarovičová 

za sociálnu 
oblasť 

OZ  "JA SÁM" pomáha osobám so zdravotným 
znevýhodnením rozvíjať pomoc, zabezpečovať 

rehabilitácie, doplnkové terapie, pomôcky pre zdravotne 
znevýhodnených.  Občianske združenie prevádzkuje 

Centrum "JA SÁM", kde pomáhajú deťom so 
zdravotným znevýhodnením, ale zároveň aj ich 

rodinám. Snažia sa u detí docieliť čo najväčšiu mieru 
samostatnosti, a ich heslom je "Pomôž mi , aby som to 

dokázal sám".  

kolektív 
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f) doprava 
 
 

Por. č. 

Meno/ 
Priezvisko/ 

Názov 
oceneného 

Okres Navrhovateľ 
Oblasť, za ktorú 

sa navrhuje 
ocenenie 

Zdôvodnenie ocenenia Kolektív/  Jednotlivec 

1 
Bike4you 
Hlohovec 

Hlohovec mesto Hlohovec doprava 

Členovia klubu aktívne prispievajú k 
zabezpečeniu bezpečnosti na križovatkách trasy 
a podieľali sa pri spolu-organizácii Cyklojazdy po 

Fraštáku 

kolektív 

2 Jozef Olejník Skalica SKAND Skalica doprava 

V prílohe posielame návrh na ocenenie nášho 
zamestnanca Jozefa Olejníka, vodiča autobusu, 
ktorý napriek svojmu zdravotnému hendikepu 
(chronická choroba obličiek , dialýzy, oslabená 

imunita), po celý čas pandemickej situácie 
obetavo vykonával svoju prácu a zastupoval aj 

vodičov, pandémiou ochorených. 

jednotlivec 
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3 
SKAND 
Skalica 

Skalica SKAND Skalica doprava 

Na ocenený kolektív navrhujeme vodičov 
autobusovej dopravy, zabezpečujúci služby vo 

verejnom záujme v prímestskej pravidelnej 
autobusovej doprave počas pandémie Covid 19, 

nasadených v kritickej infraštruktúre, 
pandemickú situáciu zvládli bez problémov, mali 

veľkú zásluhu na tom, že nám nevznikol z 
dôvodu rozsiahlej karantény žiadny výpadok pri 

zabezpečovaní obslužnosti  v stanovených 
režimoch. 

kolektív 
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g) Občianska spoločnosť 

 

Por. 
č. 

Meno/ 
Priezvisko/ 

Názov 
oceneného 

Okres Navrhovateľ 

Oblasť, za 
ktorú sa 
navrhuje 
ocenenie 

Zdôvodnenie ocenenia 
Kolektív/  

Jednotlivec 

1 

Kolektív 
pracovníkov a 

žiakov Strednej 
zdravotníckej 
školy Skalica 

Skalica Anna Mierna 
Občianska 
spoločnosť 

pod vedením riaditeľky školy Mgr. Ľudmily Bábikovej už 
niekoľko týždňov/s predpokladom do konca roka 2021/ 

pomáha organizovať veľkokapacitné očkovanie centrum v 
telocvični školy. Starajú sa o kompletný chod centra od 
prípravy, organizácie po samotný priebeh očkovania. 
pomocnú ruku podáva nielen pedagogický zbor, ale aj 
obslužný personál/kuchárky, upratovačky, školník a 

samozrejme študenti, ktorí vítajú klientov vždy s úsmevom. 
celý kolektív pomáha k bezproblémovému chodu 

vakcinačného centra, čo oceňujú všetci návštevníci 
vyjadreniami o skvelej organizácií. Študenti a pedagógovia 

školy sa aktívne zúčastňujú i testovania. 

Kolektív 

2 ProWinter  o.z. Piešťany  Lucia Drábiková 
Občianska 
spoločnosť 

Občianske  združenie Pro Winter stálo za realizáciou 
osadenia sochy Ľudovíta Winter, ktorý sa pričinil o rozvoj 

piešťanských kúpeľov i mesta. Osadená je na Kolonádovom 
moste v Piešťanoch. Členovia združenia roky pripravovali 

projekt a zabezpečovali finančné prostriedky na jeho 
realizáciu zbierkou i vlastnými aktivitami. Socha je 

vyhľadávaným cieľom návštevníkov Piešťan a prispieva k 
jedinečnej atmosfére mesta i kraja.  

Kolektív 
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3 Peter Rusnák Piešťany  Dagmar Horná 
Občianska 
spoločnosť 

Učiteľ Gymnázia Pierra de Coubertina v PN Peter Rusnák 
dlhodobo a kontinuálne  vykazuje aktívnu pedagogicko-
edukatívnu činnosť smerujúcu ku kultivácii občianskych 

hodnôt a postojov mladých ľudí - stredoškolských i 
univerzitných študentov v regióne. Je koordinátorom 
Olympiády ľudských práv za TT kraj a predsedom 

hodnotiacej krajskej komisie, zároveň je členom celoštátnej 
komisie OĽP. Je iniciátorom a spoluorganizátorom 

občianskych aktivít ako sú panelové diskusie, školenia a 
workshopy pre pedagógov a žiakov. Na škole dlhodobo 

organizuje proeurópske aktivity (Europa Day, Vote for EU, 
a..) Je hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých 

vedeckých grantov, členom vedeckých a redakčných rád 
odborných periodík na SR i v zahraničí. Dlhšie obdobie 

aktívne pôsobil ako senátor v akademickom prostredí. Je 
autorom pro-civitas projektu Salamander, kde inšpiruje a 

edukuje študentov k dobrovoľníctvu a k hlbšiemu poznaniu 
fungovania občianskej spoločnosti. Aktívne sa zapája do 

regionálnych občianskych aktivít (Vedecká čajovňa, 
November 1989, Mladý Európan, This is 21). Je 

pravidelným školiteľom úspešných študentských projektov 
stredoškolskej odbornej činnosti, Olympiády ľudských práv, 
Mladého Európana, Modelového európskeho parlamentu, 

Mladého marketéra,.. 

jednotlivec 
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4 Fraštačania o. z. Hlohovec Mesto Hlohovec 
Občianska 
spoločnosť 

OZ Fraštačania preukázalo v čase pandémie COVIDU svoje 
odhodlanie pomáhať a vytrvať v prospech občanov mesta 
Hlohovec. Bez nároku na odmenu každý týždeň logisticky 

zabezpečovali rozvoz stravy ôsmym MOM-kám. OZ je 
aktívne od roku 2010. Cieľmi OZ sú zdravý a progresívny 

rozvoj mesta Hlohovec: podpora a rozvoj otvorenosti, 
zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta, najmä detí, 

mládeže, mladých rodín, ale aj seniorov. Dlhodobo vytvára 
rôzne možnosti kultúrneho, spoločenského, športového a 
voľnočasového vyžitia. Taktiež prispieva k zlepšovaniu 

životného prostredia a služieb pre verejnosť.  K doterajším 
výsledkov a prínosom oz patria aktívne zapájanie sa do 
komunálnej politiky, pravidelné jarné a jesenné čistenie 

mesta - Smeťozbery, činnosť športových podujatí, protest 
proti rozširovaniu skládky nebezpečného odpadu, podpora 
miestnych seniorských klubov, výstavba detských ihrísk. 

Kolektív 

5 Jakub Jacečko Holíč Zdenko Čambal 
Občianska 
spoločnosť 

MUDr. Mgr. Jakub Jacečko pôsobí v Holíči ako pravoslávny 
kňaz. Od roku 2008 bol iniciátorom založenia 

pravoslávneho chrámu Zasväteného Počajevskej ikone 
presvätej Bohorodičky a sv. apoštolom rovným Cyrilovi a 
Metodovi. Táto myšlienka bola vďaka Jakubovi Jacečkovi 

zrealizovaná v roku 2013 v podobe klasického 
pravoslávneho chrámu s dominantnou kupolou. V roku 2018 

mu bolo slávnostne udelené občianstvo mesta Holíč. V 
práci ako lekára, tak aj kňaza je nesmierne obetavý. 

Pomáha ľuďom v núdzi a v ťažkých životných situáciách 
ako hmotne, tak i v duchovnom rozvoji. 

jednotlivec 

 


