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Okres Navrhovateľ

Oblasť za ktorú sa 

navrhuje ocenenie
Zdôvodnenie ocenenia

1 Zoltán Marczell DS Silvia Szokolová Doprava

Od roku 1998 pôsobil vo funkcii starostu obce Malé Dvorníky. Počas svojho pôsobenia 

prispieval k rozvoju obce v oblasti dopravy, kultúry, vzdelávania, športu, cestovného ruchu, či 

ochrany životného prostredia. Zdôraznil význam udržateľného rozvoja obce a regiónu, veľkú 

pozornosť venoval enviromentálnej uvedomelosti a zodpovednému životnému štýlu, ktorý je 

šetrný k životnému prostrediu. V roku 2009 obec Malé Dvorníky získala v súťaži Dedina roka 

ocenenie Dedina ako partner, v roku 2013 prestížny titul Dedina roka a tým aj možnosť 

reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny v roku 2014. Pôsobil ako 

štatutárny zástupca - predseda Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési - ág 

Kistérség. Na území Žitného ostrova sa výrazne pričinil o rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. 

Bol garantom enviromentálnej konferencie Zelená Kukkonia v roku 2019. Výsledkom 

spolupráce mikroregiónov pôsobiacich na území Žitného ostrova sú aj cyklotrasy Medveďov - 

Okoč - Veľký Meder, ďalej Lehnice - Holice - Dobrohošť, tiež Vrakúň - Kostolné Kračany - 

Kútniky a tiež Malé Dvorníky - Veľké Dvorníky - Ohrady - Trhová Hradská - Horné Mýto - 

Topoľníky.

2
Slavomíra Valachová, 

PaedDr.
HC

Mesto Hlohovec, 

primátor Miroslav 

Kollár

školstvo

Celý svoj pracovný život zasvätila výtvarnému umeniu, formovaniu lásky k umeniu u detí, 

žiakov a mládež. Už 49 rokov pôsobí na ZUŠ v Hlohovci. So svojimi žiakmi dosiahla výborné 

výsledky vo výchove a vzdelávaní. Formuje a rozvíja u žiakov pozitívny vzťah k umeniu, 

pripravila mnoho študentov na stredné a vysoké školy s umeleckým  zameraním. Jej žiaci boli 

úspešní v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach. Je 

organizátorom mnohých výstav. V spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hlohovci organizovala 

množstvo vernisáži žiackych prác,realizovala výtvarné tvorivé dielne zamerané na rôzne 

výtvarné techniky. Je modernou učiteľkou, ktorá reflektuje na súčasné slovenské i svetové 

výtvarné techniky a aplikuje ich vo vyučovaní.



3 Jozef Gál, Mgr. GA
Katarína Barcziová, 

Mgr.
školstvo

Jozef Gál po ukončení štúdia v roku 1976 na Pedagogickej fakulte UK so sídlom Trnava, 

aprobácie zemepis – telesná výchova pôsobil až do roku 2020 v športových triedach so 

zameraním na atletiku na ZŠ Švermovej Galante - po presťahovaní školy - ZŠ SNP Galanta -  

ako učiteľ telesnej výchovy a od roku 1992 do ukončenia učiteľskej kariéry ako vedúci tréner v 

úspešných športových triedach.

V roku 1988 po ukončení štúdia popri zamestananí na FTVŠ v BA sa stal trénerom I. triedy v 

atletike.

Talentovaní žiaci športových tried ŽŠ z Galanty pokračovali v  športových gymnázách v Banskej 

Bystrici, v Trenčíne , v Trnave, v bratisklave  a v Nitre.

Najznámejší zo slovenskej špičkovej atletike boli: Zuzana Kovačíková–Hlavoňová, Mária 

Bočkayová, Zoltán Jurík, Kristián Kočík, Daniel Vanek, Ľubomír Anda a ďalší.

Najväčšie úspechy z nich dosiahla Zuzana Kovačíková-Hlavoňová, ktorá sa zúčastnila troch 

Olympijských hier a v japonskom Maebaši na Halových MS v atletika získala striebornú 

medailu a doteraz ako jediná Slovenka sa prehupla cez latku vo výške 200 cm. 

Pán Gál aj v súčasnosti pripravuje svojho zverenca Patrika Dömötöra na svetové podujatia. Na 

ME juniorov do 20 rokov v vo Švédski ískal 12 a na ME mužov do 20 rokov v Talline 15. 

miesto.

Je členom úspešnej slovenskej štafety na 4x400m pokorili 20 ročný slovenský rekord. Patrik je 

na dobrej ceste na Olympijské hry 2024 v Paríži.

Pán Jozef Gál  už vyše 45 rokov vychováva mladých talentov v športových triedach 

zameraných na atletiku. V roku 2020 ukončil svoju učiteľskú činnos,ť ale v trénovaní naďalej 

pokračuje aj v súčasnosti.

Menovaný pôsobil aj v štruktúrach Slovenského atletického zväzu, úspešne hájil záujmy 

mládeže v komisii mládeže SAZ.

Tri volebné obdobia bol pslancom MsZ Galanta. Aktívne pracoval v komisiách školstva,  

mládeže a športu.



4 Mgr. Jozef Jančovič TT Toman Peter PaedDr. školstvo

Jozef Jančovič pôsobil viac ako 20rokov na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave vo 

funkcii zástupcu riaditeľa a riaditeľa školy. Popri tom bol mimoriadne činný v rozvoji 

basketbali v SK a to najmä ako úspešný medzinárodný rozhodca a prezident asociácie 

basketbalových rozhodcov na Slpvensku. Vychoval viacero úspešných rozhodcov, no najmä 

ako riaditeľ a pedagóg športovej školy výrazným spôsobom pozitívne ovplyvňoval a 

podporoval rozvoj športu, prispieval k aktívnemu šíreniu olympijských myšlienok. Ako riaditeĽ 

školy vytváral podmienky pre kvalitné vzdelanie a športovú prípravu žiakov, z ktorých sa 

mnohí stali úspešnými športovcami ( napr. Zuzana Rehák Štefečková, Mário Kovačócy, Mária 

Hololová, Zuzana Sekerová ) Organizačne sa dlhodobopodieľal na viacerých významných 

športových podujatiach v Trnave napr. Beh olympijského dňa.Ako športový padagóg s 

výrazným spôsobompodieľal na formovaní osobnosti svojich žiakov, pre ktorých bol vždy 

príkladom vytrvalosti, slušnosti, ľudskosti a trpezlovosti pri práci. Kozef Jančovič je vzorom v 

celoživotne obetvej práci v oblasti vzdelávania a športu.Návrh na ocenenie menovaného 

Jozefa Jančoviča sa podáva za jeho celoživotný prístup k rozvoju školstva a športu 

predovšetkým v Trnavskom regióne a pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v pracovnom 

životena škole k 31.12.2020 a odchodu do dôchodku.

5 Zdenka Pössingerová TT Peter Papík, Ing. školstvo

Za dlhoročnú vynikajúcu prácu odbornej učiteľky, členky odborných kmisií, za prácu na tvorbu 

základných pedagogoických dokumentov, lektorky vzdelávania dospelých, pri príležitosti 

dovŕšenia dôchodkového veku a odchodu do dôchodku, ako ocenenie jej celživotnej kvalitnej 

pedagogickej i odbornej práce. Menovaná pracuje naškole SPŠD v Trnave od jej vznku, kde v 

súčanosti pôsobí vo funkcii predsedníčky predmetovej komisie. Svoju prácu vykonávala celý 

život na vysokej odbornej i pedagogickej úrovni. Za tie roky pripravila veľa absolventov pre 

oblasť dopravy, prepravy a ligistiky. Pravidelne je členkou maturitnej komisie a taktiež 

pôsobila ve%lakrát v pozícii predsedníčky predmetovej maturitnej komisie. Aktívne dlhé roky 

pripravuje študentov na SOČ, kde pôsobíé i v hodnotiacích komisiách.Pôsobí ako lektorka 

vzdelávania dospelých. Podiela sa  dlhé roky naa tvorbe základných pedaogických 

dokumentov s celoslovenským dosahom i pre ŠIOV ako i spoluatorka Štátneho i Školského 

vzdelávacieho programu pre skupinu odborov 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie a 

prevádzka a ekonomika dopravy.

6 Ing. Mária Múdra PN  Stanislav Pravda, Ing školstvo

Za úspešnú celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu a osobitný prínos pri rozvoji odborného 

vzdelávania v rámci regiónu.  Svoju prácu vykonávala celý život na vysokej odbornej i 

pedagogickej úrovni. Za 31 rokov pôsobenia na SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach ako 

riaditeľka pripravila veľa absolventov pre oblasť záhradníctva, ovocinárstva. Aktívne pracovala 

v družení EUROPEA INTERNATIONAL, kde bola národným koordinátorom a od 2020 

predsedkyňou organizácie EUROPEA Slovakia.                                                                                                                                    

Cena TTSK sa jej navrhuje pri príležitosti dovŕšenia dôchodkového veku a odchodu do 

dôchodku, ako ocenenie jej celživotnej kvalitnej pedagogickej i odbornej práce.



7 Gabriel Kalapoš, PaedDr. TT

Lucia Vadovičová, 

Miešaný spevácky 

zbor Cantica Nova 

kultúra / zborový 

spev

Hudobník, sólista, dirigent Speváckeho zboru Cantica Nova. Trnavský rodák je od roku 1983  

zbormajstrom a dirigentom miešaného speváckeho zboru Cantica Nova, v ktorom pôsobil už 

počas štúdia na gymnáziu, najskôr ako sólista, neskôr ako pomocný  dirigent. V roku 1988 

založil pri príležitosti 750. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnava 

spevácky zbor Tirnavia. Ako dirigent pôsobil v Robotníckom spevokole Bradlan.Od roku 1999 

pôsobí ako riaditeľ Základnej umeleckej školy v Trnave. V roku 2021 oslávil jubileum 60 rokov.

8 Milan Klačko, Ing HL

Mgr. Peter 

Schvantner, Dom 

Matice slovenskej v 

Galante

kultúra / folklór

Folklorista, tanečný pedagóg, choreograf. Zakladateľ Klubu slovenského folklóru Mestečko v 

Leopoldove. V roku 1980 pôsobil ako tanečný pedagóg a choreograf súboru Železničiar v 

Leopoldove, neskôr pôsobil v súboroch Akademik, Čarnica, Tatran, Ripín a ako choreograf v 

detskom súbore Semaforik. Bol členom a neskôr aj tanečným pedagógom Folklórnej skupiny 

Šulekovo z Hlohovca. Pracoval ako choreograf pri muzikáli Jánošík pre divadlo Dobreta 

Drahovce a s Klubom slovenského folklóru pripravuje choreografie tancov, naštudoval piesne 

a upravil hudobné pásma pre vystúpenia. V tomto roku oslávil jubileum 60 rokov.  

9 Peter Michalovič, PhDr. SK

PhDr. Viera 

Drahošová, riaditeľka 

Záhorského múzea v 

Skalici

kultúra / folklór

Etnomuzikológ, autor monografií o ľudovej hudbe v záhorskom regióne. Od roku 1992 pracuje 

ako odborný pracovník - muzikológ, kustód zbierok v Záhorskom múzeu v Skalici. Je 

redaktorom časopisu Záhorie, ktorý vydáva Záhorské múzeum, ako huslista pôsobil v ľudovej 

hudbe Skaličánek, v ľudovej hudbe Ponitran. V ľudovej hudbe Skaličan je primášom od roku 

1982. Pre  Folklórny súbor Skaličan, kde pôsobí ako riaditeľ, pre Detský folklórny súbor 

Skaličánek, pre Detský folklórny súbor Vienok ale aj pre SĽUK a Lúčnicu upravil 60 

programových pásiem, hudobné úpravy k tancom a pracoval na zostavení zvukových nosičov 

ľudových piesní. Je autorom scenárov k programom na folklórnych festivaloch a k 

rozhlasovým reláciám o ľudovej hudbe.    

10 Peter Bonzo Radványi TT
Mgr. Peter Kadlic, 

riaditeľ  OKaŠ
kultúra / hudba

Spevák, gitarista-dobrista, textár, hudobný publicista, člen kapiel: The Breakers, Black White, 

Meditation Four, The Blues Mother, The Dobro Brothers. Na hudobnej scéne aktívne pôsobí 

už 50 rokov. Je organizátorom a moderátorom festivalov a koncertov, spomeňme hlavne 

medzinárodný hudobný festival Dobrofest, je tvorcom hudobných relácií v rádiách a v 

súčasnosti aj autor knižnej novinky, v ktorej čitateľovi ponúka osobné zážitky z ciest a 

spomienky na stretnutia s domácimi a zahraničnými hviezdami rockovej a bluesovej scény.  V 

tomto roku oslávil životné jubileum 75 rokov.

11 Alexander Salontay TT
Mgr. Peter Kadlic, 

riaditeľ  OKaŠ

kultúra / výtvarné 

umenie

Maliar, grafik, pedagóg, ktorý nastúpil na slovenskú výtvarnú scénu v 60. rokoch 20. storočia. 

V rokoch 1960-65 pôsobil na Pedagogickom inštitúte v Trnave, 1965-86 učil na Pedagogickej 

fakulte Univerzity Komenského v Trnave a na Pedagogickej fakulte Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. Učil maľbu, kresbu, grafiku a dejiny umenia ale venoval sa aj didaktike a psychológi 

výtvarného umenia. Je členom Fondu výtvarných umelcov a Združenia výtvarných umelcov.



12
Asociácia športových 

klubov Piešťany, o.z.
PN

Lucia Drábiková, 

poslankyňa NR SR
šport

Asociácia športových klubov Piešťany vznikla v roku 2018 a pod svoje krídla zjednotila desiatky 

športových klubov v meste Piešťany. Jej predstavitelia na čele s predsedom Petrom Bohušom 

sa venujú obrovskému množstvu akcií a zlepšeniu postavenia a situácie športu a športovcov v 

Piešťanoch. V poslednom období sa vcenujú príprave Koncepcie rozvoja športu v meste, aby 

sa šport a športovci mohli kontunálne rozvíjať. Koncepciu zameriavajú predovšetkým na 

mládež. Okrem toho sa venujú rôznym vzdelávacím aktivitám, každoročne organizujú festival 

Hory a mesto, ktorý sa venuje turistike v okolí Piešťan. 

13 Tatiana Kukuľková TT Eva Kukuľková šport

Tatiana je reprezentantkou Slovenskej republiky v stolnom tenise. V roku 2022 sa stala 

majsterkou Slovenskej republiky v kategórii žien. Na Majstrovstvách Európy do 21 rokov 

získala bronzovú medailu vo štvorhre žien. Pravidelne reprezentuje Slovensko na 

medzinárodných turnajoch, na Majstrovstvách Európy ale aj Majstrovstvách sveta. Tatiana je 

členkou národného športového centra. V súčastnosti je hráčkou Talianského klubu ASD 

Tennistavolo Norbello, ktorý účinkuje v najvyššej súťaži. 

14 Lórant Takács GA Miriama Takácsová šport

Pán Takács je zakladateľom Okresnej rady Stredoškolskej asociácie športu na školách v roku 

1992. Radí sa medzi organizátorov mestských, okresných a krajskch ako aj celoslovenských 

športových podujatí a súťaží. Bol kresným a krajským koordinátorom Spartakiády od roku 

1966 do roku 1985. Dodnes pôsobí ako rozhodca športových súťaží. Úspechom je aj to, že 

dodnes vedie plavecké kurzy a je plavčíkom na Gymnáziu s vyučovacím jazykom Maďarským 

Zoltána Kodálya v Galante. 

15 Jozef Mikula SI
Dana Dorothea 

Mikulová
šport

Pán Mikula sa osobným prínosom zaslúžil o rozvoj kolektívneho športu v obci Dubovce. 

Venoval sa predovšetkým futbal, kde pôsobil ako dlhoročný funkcionár v oblastnom 

futbalovom zväze v okresoch Senica a Skalica. Pod jeho vedením bola založená Telovýchovná 

jednota Slovan Dubovce, ktorá oslavuje 70. výročie vzniku. Ako starosta obce sa usiloval o to 

aby financovanie športu bolo zabezpečené z verejných zdrojov, predovšetkým mládežnícke 

oddiely. Vrámci využívania športového areálu v Dubovciach podporoval rekreačný šport a pod 

jeho vedením bolo zorganizovaných veľa rôznych turnajov a iných športových aktivít. 

16 Milan Rýzek Senica Pavol Kalman šport

Milan Rýzek sa venuje autokrosu od roku 2000. K tomuto krásnemu športu ho priviedol otec, 

československý reprezentant v autokrose. Počas 20 rokov dosiahol vynikajúce výsledky- Stal 

sa vicemajstrom Slovenska v najvyššej kategórii a v sezóne 2011 a 2012 obsadil 2. miesto v 

kategórii E2C. V roku 2021 obsadil 3. miesto v kategórii SuperBuggy v Zóne Strednej Európy a 

3. miesto na Majstrovstvách Maďarska. Pán Rýzek spolu s Občianskym združením Autocross 

3R prietrž organizuje rôzne ekologické a športové aktivity, ktoré majú v Záhorskom regióne 

veľký úspech. 



17
kolektív Oddelenia 

neurológie
GA

Ing. Alexandra 

Pavlovičová
zdravotníctvo 

Dňa 3. až 6. mája 2022 sa konal vo francúzskom Lyone Európsky kongres zameraný na liečbu a 

prevenciu cievnej mozgovej príhody (ESOC - European Stroke Organisation Congress). Tak ako 

každoročne boli na tomto kongrese udeľované ocenenia Angels awards pracoviskám, ktoré 

liečia cievne mozgové príhody v najvyššom štandarde. Najvyššie možné ocenenie Diamant 

status tento rok obdržala za rok 2021 aj Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.. V 

preklade to znamená, že staroslivosť o pacientov s mozgovou príhodou v nemocnici v Galante 

je na veľmi vysokej úrovni aj v porovnaní s inými európskymi nemocnicami. Toto všetko sa 

nám podarilo len vďaka spolupráci viacerých oddelení (Urgentný príjem, Rádiologické 

oddelenie, Neurologické oddelenie). Tento úspech stojí na jednotlivcoch, ktorí v práci dávajú 

zo seba maximum, trávia v práci často viac času ako so svojou rodinou. Navrhujem tento 

kolektív na ocenenie, pretože si to právom zaslúži. 

18 Eva Seregiová DS Ing. Sylvia Bock zdravotníctvo 

Úspechy sestier sú predovšetkým kolektívne úspechy. Sú veľmi úzko späté s celým 

zdravotníckym tímom a s atmosférou na pracovisku. Svojím prístupom však vynikla sestra Eva 

Seregiová.                                                                                                                                                                 

Eva Seregiová po skončení zdravotného štúdia pre abiturientov v Bratislave v roku 1985 začala 

pracovať v Nemocnici s poliklinikou na Bezručovej v Bratislave, na chirurgickom oddelení JIS. 

Následne pokračovala v práci v zahraničí - v Rakúsku ako opatrovateľka, kde si počas 

štvorročného pôsobenia prehĺbila svoje praktické zručnosti pri ošetrovaní pacientov. Na 

Interné oddelenie v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.  nastúpila 15.9.2019.                                                                                                                                            

O krízach sa hovorí ako o spúšťačoch veľkých spoločenských zmien. To isté platí pre Covid - 

19, matku všetkých kríz. V časoch keď nám epidemiológovia kázali, aby sme ostali doma, sme 

ešte netušili ako dlho to potrvá. Od 01.04.2020 sa sestra Eva Seregiová dobrovoľne ujala 

pozície ,,stieračky´´ na PCR MOM, kde pôsobila viac ako 2 roky, a zvládla viac ako 64 000 

sterov. Napriek obrovskej záťaži, robila stery s obrovskou láskou, čo sa odzrkadlilo na 

pacientoch, ktorí si ju veľmi obľúbili kvôli jej jemnosti a ľudskému prístupu. 

19 Jana Ryšková TT JUDr. Vladislav Šrojta zdravotníctvo 

Menovaná pracuje na klinike infektológie, ktorá v prvej vlne pandémie COVID-19 prijímala 

pacientov s týmto ochorením. Už počas tohto obdobia sa aktívne zapájala do starostlivosti o 

pacientov. Počas celého obdobia pandémie COVID-19 bola ochotná a ústretová vypomáhať 

pri zabezpečovaní služieb v stane, v kontajneroch pri vykonávaní sterov a jej pracovné 

nasadenie bolo príkladom pre ostatných kolegov. Taktiež slúžila na červenom urgentnom 

príjme popri službách na svojom materskom pracovisku. Pre svoju prácu je zanietená, a to ju 

inšpirovalo k zvýšeniu si kvalifikácie. Navštevuje SZŠ, kde si dopĺňa vzdelanie v odbore 

praktická sestra. Po ziskaní vzdelania chce pracovať naďalej na klinike infektólogie. 



20 Jarmila Chynoradská HC
Mgr. Dana 

Malčeková
zdravotníctvo 

Sestrička Jarka pracuje v našom zariadení od roku 2019. Od začiatku jej pracovné tempo patrí 

medzi top špičky nášho zariadenia. Jej chuť a radosť pracovať bola vždy natoľko obohacujúca, 

že jej príchodom do práce sa vždy rozžiarilo oddelenie jej žiarivou eneriou. Prácu sestričky 

vždy vykonávala  nadčasovo, ľudsky s plným nasadením všetkých síl. Svojou charizmou napĺňa 

radosťou nielen kolegov, ale aj pacientov všetkých oddelení. 

21 MUDr. Daniela Klepancová PN

MUDr. Miroslav 

Jaššo, riaditeľ 

nemocnice Alexandra 

Wintera Piešťany

zdravotníctvo 

MUDr. Daniela Klepancová, primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia (HTO) pri 

Nemocnici Alexandra Wintera n.o. v Piešťanoch, okrem práce na tomto oddelení a na 

hematologickej ambulancii riadila aj činnosť vakcinačného strediska na Poliklinike, Rekreačná 

č. 2 v Piešťanoch, ktoré je v prevádzke od januára 2021 až do dnešného dňa.                                                                                                                         

Prevádzkovanie vakcinačného strediska bolo najmä v počiatočnom štádiu veľmi náročné. 

Okrem podávania vakcín priamo v stredisku, MUDr. Klepancová osobne podávala vakcínu aj 

klientom umiestnených v Domovoch sociálnych služieb v regióne Piešťany a Hlohovec. MUDr. 

Klepancová, ako námestníčka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť bola zodpovedná aj za 

zabezpečenie riadneho chodu oddelenia COVID-19, ako aj celého chodu nemocnice počas 

ťažkého pandemického obdobia. Za enormné pracovné nasadenie a zvládnutie aj tých 

najnáročnejších úloh si ocenenie TTSK MUDr. Daniela Klepancová právom zaslúži. 

22 Emil Šimončík Galanta

Mgr. Marta 

Hajdinová

riaditeľka DSSpDD 

Šintava

sociálna oblasť

Pán Šimončík pracuje v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave na pozícii 

údržbár, domovník a vodič od roku 2009. Spoľahlivo plní  povinnosti vyplývajúce z pracovnej 

pozície, je ochotný a nápomocný pri nových výzvach ako bolo svojpomocné maľovanie v 

zariadení, drevený altánok pre posedenie klientov, inštalácia záhradného domčeka, výroba 

vyvýšených záhonov k pestovaniu byliniek...Vďaka svojim softwarovým zručnostiam vytvára a 

aktualizuje webovú a facebookovú stránku zariadenia. 

Pán Šimončík je človek s veľkým srdcom. Bol nápomocný svojej sestre pri plnení úloh 

profesionálneho rodiča a spolu vychovali niekoľko detí k úspešnej adopcii vo fungujúcich 

rodinách.

Ocenenie sa navrhuje za obetavosť, spoľahlivosť a osobný vklad pri poskytovaní sociálnych 

služieb ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby.

23 Mária Bališová Hlohovec

PhDr. Mária 

Grznárová

riaditeľka DSSpDD 

Pastuchov

sociálna oblasť

Pani Mária Bališová pracuje v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove 39 

rokov. Je jednou z prvých zamestnancov, ktorí stáli pri zahájení prevádzky v Pastuchove. V 

súčasnosti pracuje na pozícii sestra, niekoľko rokov bola poverená funkciou hlavnej sestry. 

Absolvovala rôzne vzdelávacie aktivity, osvojila si nové prístupy v poskytovaní sociálnych 

služieb. Svoju prácu vykonáva svedomito, je priateľská, ochotná kedykoľvek pomôcť 

kolegyniam, klientom aj ich rodinným príslušníkom.

Ocenenie sa navrhuje pri príležitosti odchodu do dôchodku za dlhoročnú obetavú prácu pri 

starostlivosti o klientov odkázaných na pomoc inej osoby. 



24
Mgr. Ľubomíra 

Bečarovičová
Hlohovec

Mgr. Mária Točíková

riaditeľka ZpS 

Harmónia Hlohovec

sociálna oblasť

Pani Bečarovičová pracuje na pozícii vedúcej odboru spoločenských služieb Mesta Hlohovec. 

Vyniká svojou empatiou a proklientsky orientovaným prístupom. Svojou húževnatou a 

kreatívnou prácou sa zaslúžila o rozvoj sociálnej oblasti. Iniciovala a stála pri rozvoji viacerých 

nových sociálnych služieb pre obyvateľov mesta Hlohovec, pri vybudovaní komunitného 

centra, realizovaní Dňa bez bariér, ktorého cieľom je zvýšenie povedomia o problémoch ľudí 

so zdravotným znevýhodnením. Sieťuje pomáhajúce profesie, aplikuje nové technológie a 

pomôcky využiteľné v sociálnej práci. S plným nasadením a zanietením pracovala počas 

pandémie COVID-19 a pokračuje v tom aj pri pomoci ľuďom z Ukrajiny utekajúcim pred 

vojnou. 

Ocenenie sa navrhuje za významný prínos v oblasti sociálnej starostlivosti.

25 Mgr. Eva Komárňanská Hlohovec

Mgr. Eva 

Martinkovičová

riaditeľka CDR 

Pečeňady

sociálna oblasť

Pani  Eva Komárňanská dlhoročne pracuje v Centre pre deti a rodiny Pečeňady na pozícii 

sociálnej pracovníčky. Pomáha mladým dospelým pri ich osamostatňovaní, pracuje s 

biologickými rodinami s cieľom návratiť deti do pôvodného prostredia, napomáha pri 

vytváraní  zdravého náhradného  rodinného prostredia pre deti, ktoré sa už nemôžu  vrátiť do 

pôvodnej rodiny. Veľmi jej však záleží aj na podpore biologických rodín a ich sanácii s cieľom 

návratu detí do pôvodného prostredia. Podieľa sa na príprave ich žiadateľov v 

rámcispolupráce s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a metodicky sa zúčastňuje prípravy a 

školení profesionálnych náhradných rodičov trnavského kraja. 

Ocenenie sa navrhuje za dlhoročný, profesionálny a citlivý  prístup v sprevádzaní detí, 

mladých dospelých i rodín na ceste k lepším životným podmienkam.

26 Darina Jurčová Senica

JUDr. Zita Rišková

riaditeľka DSS a ZpS 

Senica

sociálna oblasť

Pani Jurčová pracuje v Domove sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov v Senici 29 rokov 

na pozícii sestra. Vďaka svojim vlastnostiam, profesionalite, trpezlivosti, milote, komunikácii 

sa zaradila medzi autonómnych pracovníkov. Hlavným cieľom jej života je pomáhať nielen  

najbližším, ale aj tým, ktorí sú odkázaní na jej pomoc. Svojim postojom k  pracovným 

povinnostiam sa stala autoritou pre mladších spolupracovníkov.

Pani Jurčová bola zvolená za zástupcu pracovnkov v Základnej organizácii SOZ zdravotníctva a 

sociálnych služieb pri ZpS Senica.

Ocenenie sa navrhuje za dlhoročnú obetavú prácu a osobný vklad pri poskytovaní sociálnych 

služieb ľuďom odkázaným na pomoc nej osoby.



27
Dobrovoľná civilná 

ochrana/Stanislav Pešek

sídlo Malacky pre TTSK, 

BSK, TSK, NSK a KSK
Michaela Jančeková občianska spoločnosť

Dobrovoľná civilná ochrana sa zameriava na pomoc obyvateľstvu v rôznych nepriaznivých 

situáciách, počet jej členov je cca 150 Od začiatku pandémie COVID-19 sa združenie zapájalo 

do činností v prvej línii, jeho dobrovoľníci pôsobili na hraničných priechodoch, letisku, 

karanténnych centrách a nemocniciach. Taktiež nezištne dezinfikovali zaraidenia sociálnych 

služieb, školy škôlky, budovy a ihriská v obciach a pre TTSK veľkokapacitné očkovanie 

centrum. V roku 2021 členovia pomáhali pri tornáde v ČR a ostatných rokoch zasahhovali pri 

veterných smrštiach a lokálnych povodňových hrozbách. Združenie od začiatku vojny na 

Ukrajine pomáha pri utečeneckej kríze distribuovalo humanitárny materiál na hraničné 

priechody a na územie Ukrajiny a jeho členovia pôsobili 3 týždne na hraničnom priechode 

Vyšné Nemecké. Venuje sa pátraniam po osobách, pomoci pri rôznych nepriaznivých 

situáciach v zmysle zameraiania civilnej ochrany, osvetovej činnosti v predlekárskej prvej 

pomoci a činnostiam v rámci Integrovaného záchranného systému SR. Združenie pomáhalo 

pri zabezpečení návštevy pápeže v Šaštíne, pomáha na kultúrnych podujatiach 

zabezpečovaním zdravotnej asistenčnej služby. Členovia - dobrovoľníci za celé obdobie 

činnosti združenia odpracovali cca 33 000 hodín

28 Erich Kubica Piešťany Lucia Drábiková občianska spoločnosť

P. Kubica svoj život zastvätil ochrane prírody, ornitológii, chovateľstvu, histórii, ale aj edukácii 

mládeže a popularizácii vedeckých informácií. Ako ornitológ sa roky venuje vtáctvu v 

chránenej krajinnej oblasti Sĺňava, kde zabezpečuje starostlivosť a údržbu oareál hniezdenia 

chránených druhov vtákov, ale aj ornitologickú činnstť ako krúžkovanie, sledovanie a 

spočítavanie hniezdiacich párov. Okrem toho sa venuje aj edukačnej činnosti. V areiáli 

výsadby na brehu Sĺňavy usporadúva prezentácie pre deti zo škôl a budje tak ich vzťah k 

prírode. Vzácnosť chráneného územia prezentuje pri rôznych príležitostiach aj pre novinárov, 

ktorí následne svojimi článkami vzdelávaj širokú verejnosť. Okrem týchto aktivít spolupracuje 

tiež na dokumentárnych filmoch o prírode, či o histórii v oblasti ornitológie. Pôsobil tiež ako 

lektro v Elektrárni Piešťany, kde pútavým spôsobom približuje zaujímavosti prírody a vedy 

deťom z blízka i ďaleka. V rámci prednáškovej činnosti spolupracuje s Balneologickým 

múzeum v Piešťanoch, pričom sa zúčastňuje tiež na archeologických prácach, napr. aj pri 

objavení vzácnych mamutích klov. Je tiež vášnivým zberateľom historických predmetov z 

oblasti ornitológie a chovu vtáctva, pričom svoje exponáty nenecháva iba ležať v depozite, ale 

prezentuje ich širokej verejnosti v rámci výstav a prednášok. V tomto roku oslavuje okrúhle 

životné jubileum.

29 Ján Hevera Jozef Berényi občianska spoločnosť

Ján Hevera sa už niekoľko desaťročí stará o poriadok a čistotu na židovských cintorínoch v 

Šamoríne. Svoju prácu vykonáva nezištne a dobrovoľne. Vďaka jeho aktivite, návrhu a 

obetavej práci sa podarilo dňa 19. júna 2022 v meste Šamorín slávnostne odovzdať pamätník 

obetiam holokaustu. Má veľké zásluhy na tom, že z 505 odvlečených židovských obyvateľov 

mesta sa podarilo podľa mena identifikovať a uviesť na pamätnú tabuľu 360 z nich. Za svoju 

obetovasť a dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť mu bola odovzdaná cena mesta Šamorín.




