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Prestížna anketa SLOVENKA ROKA, ktorú organizuje týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a so Slovenským
národným divadlom, pozná svoje víťazky. Počas priameho prenosu si sošku odnieslo nielen deväť výnimočných
Sloveniek nominovaných v jednotlivých kategóriách, ale i dve dámy, ktoré tento rok získali Mimoriadne ocenenie.
Rovnako ako po minulé roky, hodnotiaca komisia aj tento rok vybrala jednu z víťaziek na titul Absolútna Slovenka
roka 2020.
Úspešné Slovenky nominované v deviatich kategóriách: Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia,
Veda a výskum, Vzdelávanie, Podpora mladých talentov, Zdravotníctvo, Šport a Charita, získali prestížne ocenenie na
základe výsledkov hlasovania divákov a čitateľov. O titule Absolútna Slovenka roka rozhodla nominačná komisia na
svojom stretnutí po ukončení hlasovania. Titul Mimoriadne ocenenie udeľuje už tradične redakcia týždenníka Slovenka
a tento rok si ho odniesli dve výnimočné osobnosti – herečka Zdena Studenková a epidemiologička Zuzana Krištúfková.
Všetky ocenené dámy získali okrem ocenenia ich pracovného života aj sochu od výtvarníčky Jany Brisudovej a vecné
ceny od partnerov podujatia.
Slávnostným galavečerom z historickej budovy Slovenského národného divadla pod režisérskou taktovkou Kataríny
Ďurovičovej sprevádzala divákov RTVS a pozvaných hostí moderátorská dvojica Roman Bomboš a Vera Wisterová.
Program večera bol inšpirovaný nielen výnimočnosťou nominovaných dám, ale i výročím 200 rokov od narodenia
velikána slovenskej ľúbostnej literatúry Andreja Sládkoviča, či blížiacim sa podujatím Slovenský Deň Kroja a aktuálnej
storočnici Slovenského národného divadla, čo organizátori pretavili do jedinečných vystúpení herca a pedagóga Juraja
Sarvaša, skvelej opernej divy Jolany Fogašovej a záver patril Folklórnemu súboru Podpoľanec.
Počas večera sa v televíznej premiére predstavila aj titulná skladba k filmu Perinbaba a dva svety - Slovenská, ku ktorej
text a hudbu napísal Miroslav Žbirka a režisér Juraj Jalubisko pripravil unikátny videoklip.
V programe zaznela aj spomienka na Michala Dočolomanského, v podaní Juraja Baču, ale i známe hity Michala Davida,
či objav slovenskej hudobnej scény Kristína Mihaľová.

“Som nesmierne hrdá na všetky tohtoročné nominované Slovenky a zároveň mám veľkú radosť, že sa slávnostný
galavečer mohol, aj napriek mimoriadnym opatreniam, uskutočniť. Mohli sme tak celému Slovensku predstaviť
výnimočné ženy, ktoré si zaslúžia za svoju prácu a život obdiv,” povedala autorka projektu a generálna riaditeľka
STAR production, s.r.o. Ing. Mária Reháková.
Záštitu nad týmto ročníkom ankety prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, adeptky na ocenenie
vyberala nominačná komisia v zložení: Ing. Vladimír Bakeš, prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prof. RNDr. Jaromír
Pastorek, DrSc.Mgr. Jaroslav Rezník, Peter Kováč, Mgr. Mária Miková, RNDr. Tomislav Jurik, Csc., doc. MUDr. Eliška
Kubíková PhD., Ing. Mikuláš Milko a Ing. Vladimír Grežo.
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