Nesľubuj že to spravíš,
nehonos sa, že si to vykonal,
ale nech tvoje skutky
hovoria za teba.“
Ján Ámos Komenský

DEŇ
UČITEĽOV
2010
Vážené kolegyne a kolegovia!
Skloniť sa treba najhlbšie k učiteľom,
čo z bytostí vychovali človeka,
lebo ľahšie je počítať príklady,
kresliť grafy, vysvetľovať javy,
zostavovať aparatúry,
pracovať s počítačom,
recitovať úryvky,
prekladať vety, či dávať góly,
ako výučbou predmetu vychovávať človeka
so srdcom a dušou ľudskou.

Dovoľte mi s prejavom veľkej úcty vyjadriť pri príležitosti Dňa učiteľov všetkým
pedagogickým zamestnancom našich škôl a školských zariadení srdečné ĎAKUJEM za
detí a žiakov, za ich lásku a trpezlivosť, s ktorou vedú svojich zverencov cez pramene
prvých informácií, potokmi narastajúcich poznatkov, riekami prvých vedomostí až
k moru poznania a k oceánu životných skúseností.

Štatutárny zástupca

Spoločného obecného úradu – Školského úradu so sídlom

v Trhovišti spolu so zriaďovateľmi jednotlivých škôl školského úradu dňa 29. 3. 2010

v priestoroch Kultúrneho domu Laškovce odovzdali morálne ocenenie najlepším
pedagogickým zamestnancom zo všetkých typov škôl v územnej pôsobnosti ŠÚ.

Ocenení boli:
Jana Ďuríková – Riaditeľka materskej školy Bánovce nad Ondavou
Ocenenie získala za svedomitú prácu pri vzdelávaní a výchove detí primárneho vzdelávania, za príkladné organizovanie a riadenie
edukačnej činnosti, za iniciatívu, odbornosť, svedomitosť, za systematické prehlbovanie a rozvíjanie odborných, pedagogických spôsobilostí.

Anna Hraboská – Zástupkyňa ZŠ s MŠ Bracovce pre MŠ Bracovce
Ocenenie získala za príkladnú prácu v predprimárnej výchove a vzdelávaní

Mgr. Nadežda Kaločaiová – učiteľka základnej školy Bracovce
Ocenenie získala za prácu s nadanými žiakmi a reprezentáciu školy v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných výtvarných
súťažiach

Marta Mišková – Riaditeľka materskej školy Falkušovce
Stanislava Demková – učiteľka materskej školy Falkušovce
Ocenenie získali za svedomitú prácu pri vzdelávaní a výchove detí primárneho vzdelávania, za iniciatívu, odbornosť, svedomitosť, za
systematické prehlbovanie a rozvíjanie odborných, pedagogických spôsobilostí.

Mgr. Viliam Tongeľ – riaditeľ základnej školy Laškovce
Ocenenie získal za svedomitý a zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam.

Nataša Hrabovská – riaditeľka Materskej školy Ložín
Ocenenie získala za kvalitnú a obetavú pedagogickú prácu a angažovanosť v rámci školy, obce, za prezentáciu a rozvoj školy a šírenie jej
dobrého mena.

Mgr. Marta Uhrinová – zástupkyňa ZŠ s MŠ Malčice pre základnú školu
Ocenenie získala za dlhoročnú, svedomitú, odbornú a ľudskú prácu.

Mgr. Valéria Tomková – učiteľka základnej školy Malčice
Ocenenie získala za svedomitú a odbornú pedagogickú prácu a tvorivý prístup k vyučovaniu.

Mgr. Jaroslav Kušnír – učiteľ základnej školy Malčice
Ocenenie získala za dlhoročnú kvalitnú a profesionálne odvedenú prácu.

Mgr. Mária Maskaľová – učiteľka Základnej školy Markovce
Ocenenie získala za zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam, za svedomitú a odbornú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese,
skvelé nápady pri zveľaďovaní interiéru školy, ústretovosť a ochotu pomôcť.

Marta Dynisová – učiteľka Materskej školy Markovce
Ocenenie získava za pracovné zásluhy, iniciatívu a pracovné úsilie v oblasti predprimárneho vzdelávania. Za šírenie dobrého mena nielen
školy, ale aj obce.

Jana Pancáková – učiteľka materskej školy Pozdišovce
Ocenenie získala za veľmi dobré výsledky dosahované vo výchovno-vyučovacom procese a uchovávanie a vštepovanie prvkov ľudovej
kultúry, ľudových zvykov a kresťanskej kultúry najmladšej generácii v obci.

Oľga Naščáková – zástupkyňa Základnej školy s MŠ Rakovec nad Ondavou pre MŠ
Ocenenie získala za celoživotné tvorivé dielo a pracovné zásluhy a za úspešnú riadiacu a organizátorskú prácu vedúceho zamestnanca.

Mgr. Andrej Ilčík – učiteľ Základnej školy Rakovec nad Ondavou
Ocenenie získal za celoživotné tvorivé dielo a pracovné zásluhy.

Mária Olexová – učiteľka základnej školy Trhovište
Ocenenie získala za dlhoročnú prácu v školstve. Vedenie školy si cení jej dlhoročnú prácu pri vedení skladu učebníc. Ďakujeme za 35 ročnú
prácu v našej škole a želáme ešte veľa trpezlivosti, pevné zdravie a úspechy v práci!

Mgr. Bronislava Virčíková – učiteľka základnej školy Trhovište
Ocenenie získala za vzorné plnenie pracovných povinnosti, za svedomitú prácu pri vzdelávaní a výchove detí primárneho vzdelávania,
nácvik a realizáciu divadelných predstavení ako aj ďalšej mimoškolskej činnosti. Ďakujeme za doterajšiu prácu a prajeme veľa ďalších
úspešných rokov praxe !

Mgr. Anastázia Čičáková – zástupkyňa ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves pre ZŠ
Ocenenie získala za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť, za systematický rozvoj výchovno–vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Tušická
Nová Ves, za osobnú angažovanosť inovačných trendov v škole prostredníctvom projektových činností, za iniciatívu pri participácii
sociálnych partnerov školy na tvorbe a implementácii školského vzdelávacieho programu.

Mgr. Lenka Brecková – učiteľka Základnej školy s MŠ Tušická Nová Ves
Ocenenie získala za inováciu edukačného procesu a uplatňovanie progresívnych foriem a metód práce vo vyučovaní na báze informačnokomunikačných technológií, za významný osobný podiel na elektronizácii pedagogicko-administratívnych činností školy.

Ing. Marta Gajdošová
Ocenenie získala za dlhoročnú prácu na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu, za dôslednú prípravu žiakov z matematiky pre ďalšie
štúdium na stredných školách, za aktívny prístup pri elektronizácii administrácie pedagogických dokumentov.

