
 

 

SLOVENKA ROKA 2023 . tlačová správa. 7. február 2023 

 

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS odštartoval dnes predstavením nominantiek, jubilejný 15. ročník 

čitateľskej ankety SLOVENKA ROKA. Ktoré úspešné Slovenky získajú ocenenie v 9 kategóriách sa dozvieme 

23. júna 2023 počas slávnostného galavečera v  budove Slovenskej filharmónie a v priamom prenose RTVS 

na Jednotke. 

 
Tento rok vybrala nominačná komisia 27 úspešných Sloveniek, ktoré sú nominované v deviatich kategóriách: Biznis 

a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Vzdelávanie, Podpora mladých talentov, 

Zdravotníctvo, Šport a Charita a Sociálna práca.   

 

O tom, kto získa prestížne ocenenie v jednotlivých kategóriách, rozhodnú čitatelia týždenníka Slovenka spoločne s 

divákmi a poslucháčmi RTVS formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania na stránkach 

www.slovenkaroka.sk. Hlasovanie odštartuje 7. februára a ukončí sa 20. júna 2023. 

 

Mená víťaziek sa dozvieme 23. júna 2023 počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční v  budove Slovenskej 

filharmónie v Bratislave a v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Finálový večer bude patriť nielen 

nominovaným úspešným Slovenkám, ale aj bohatému kultúrnemu programu.  

 

Ocenené Slovenky roka získajú bronzovú sochu od sochárky Jany Brisudovej, striebornú medailu od Českej mincovne SK 

so svojim menom. 

 

O výbere rozhodovala aj tento rok nominačná komisia v zložení: Ing. Vladimír Bakeš, PhD.,  generálny riaditeľ a predseda 

predstavenstva Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ RTVS, Marián 

Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave, RNDr. Tomislav Jurik,CSc., predseda predstavenstva 

ZDRAVÝ ŽIVOT, a.s., Andrea Gontkovičová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti Philip Morris ČR a generálna 

riaditeľka pre Českú, Slovenskú republiku a Maďarsko, Tatiana Nátna, prezidentka TOP centra podnikateliek Slovenska, 

Dr. h. c. prof. Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, emeritný 

rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, doc.doc MUDr. Eliška Kubíková, PhD, MPH, z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, Ing. Vladislav STANKO, MBA, LL.M., majiteľ EUROPEAN INSTITUTE Prague, Ing. Vladimír Grežo, predseda 

predstavenstva Bratislava Tourist Board, Ing. Mikuláš Milko, generálny riaditeľ CK Hydrotour a Katarína Hanzelová, 

šéfredaktorka týždenníka Slovenka. 

 

 
 

 



 

 

BIZNIS A MANAŽMENT   
 

LUCIA LEDNÁROVÁ DÍTĚTOVÁ, PaedDr., MBA, spolumajiteľka spoločnosti Trexima Bratislava, manažérka úseku trhu 

práce a ľudských zdrojov. Patrí k najuznávanejším odborníkom v problematike trhu práce v Slovenskej republike. 

Oduševnene vedie, úspešne koordinuje celospoločensky prospešné a náročné národné i medzinárodné projekty na 

prepájanie potrieb trhu práce so systémom vzdelávania, na lepšie uplatnenie absolventov škôl v praxi, rozvoj a efektívne 

využívanie ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva v dôsledku rýchleho tempa inovačných 

trendov na trhu práce.   

Ing. DANIELA MAŤUCHOVÁ, zakladateľka centra ProVitalis v Banskej Bystrici. Venuje sa starostlivosti o zrak, vyučuje 

Batesovu metódu prirodzeného zlepšovania zraku. Rozhodla sa tak potom, čo sa jej predčasne narodil synček. Komplikácie 

spojené s jeho predčasným príchodom na svet vyústili do diagnóz – detská mozgová obrna a retinopatia nedonosených 

(odlúpenie sietnice) 4. stupeň. Keď jej lekári oznámili, že jej syn po 4 operáciách očí bude schopný rozlišovať len svetlo a 

tmu, čo je praktická slepota, pochopila, že klasická medicína mu nedokáže pomôcť, preto sa rozhodla hľadať alternatívne 

možnosti. V januári 2014 založila Centrum, kde poskytuje služby zrakového vzdelávania, čo v podstate znamená, že vedie 

osobné konzultácie pre záujemcov o prirodzené zlepšenie zraku (detí i dospelých), prednáša pre firmy i verejnosť, vedie 

semináre. 

Ing. DENISA KANÁSOVÁ, majiteľka strojárskej firmy TechnoNova, ktorá je relevantným hráčom vo výrobe tlakových 

zariadení pre farmaceutický, chemický a recyklačný priemysel. Spoločnosť TechnoNova vlastní a vedie ju z pozície 

generálnej aj finančnej riaditeľky. Neustále pracuje na skvalitnení výrobných procesov aj pracovného prostredia pre 

svojich zamestnancov. Jej produkty sú dodávané do celého sveta. 

MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA 
 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ, riaditeľka Centra spravodajstva a publicistiky a konateľka Televízie ta3. Počas svojej kariéry 

pracovala vo viacerých významných médiách (BBC, Slovenský rozhlas, Pravda) na redaktorských, moderátorských a 

riadiacich postoch. Verejnosť ju vníma aj v súvislosti s jej fungovaním v politike. Ako jedna z mála žien bola začiatkom 

milénia v ústavnej funkcii – podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky.  

Mgr. art. IVETA MALACHOVSKÁ, PhD., moderátorka. Je stálicou na televíznej obrazovke. Diváci  si ju pamätajú ešte z  

Československej televízie, kde začínala v mládežníckej Lastovičke, Matelkovi  či obľúbenom Štúdiu Kontakt. Neskôr 

moderovala populárnu Hru o Niké.  Po vzniku  TV Markíza moderovala množstvo úspešných programov ako Smiechoty či 

Hodina pravdy. V súčasnosti moderuje  program RTVS Dámsky klub, v uplynulom roku prekvapila aj ako režisérka a 

producentka  filmu Peter Dvorský o speváckej legende. 

SOŇA GYARFAŠOVÁ, novinárka. Venuje sa vyrovnávaniu s dvoma totalitami, témam slobody a spravodlivosti. V Rádiu 

Slovensko pripravuje reláciu Osudy, ktoré písalo 20.storočie, kde prináša príbehy pamätníkov 20. storočia, v televízii 

pripravila scenáristicky a režijne dokumentárne cykly Osudy k 70. výročiu druhej svetovej vojny, Osudy - politické procesy 

a nástup totality, Cesta k deportáciam či Naše storočie očami storočných. Reportáže o obetiach totalít pripravovala šesť 

rokov aj v relácii Reportéri. Ako editorka sa podieľala na vzniku knihy Alexander Bachnár - Mojich sto rokov. Písala aj do 

Denníka N a Sme. Za novinársku prácu získala v roku 2011 a 2020 Cenu Nadácie otvorenej spoločnosti a v roku 2019 a 

2021 Výročnú cenu literárneho fondu. 



 

 

UMENIE A KULTÚRA 
 

SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ, operná speváčka. Narodila sa v Bánovciach nad Bebravou, operný spev vyštudovala na 

Konzervatóriu v Bratislave a na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne.  Momentálne patrí medzi najväčšie operné 

nádeje. Má za sebou viaceré úspechy na veľkých medzinárodných súťažiach, bola členkou operného štúdia v berlínskej 

Staatsoper, kde aj naďalej hosťuje a od septembra 2020 je stálou členkou Viedenskej štátnej opery. Tento rok sa predstaví 

aj v Parížskej Opera Bastille a Théâtre des Champs-Élysées. Napriek raketovej medzinárodnej kariére pravidelne vystupuje 

aj na domácich koncertných pódiách. Je laureátkou a absolútnou víťazkou viacerých významných medzinárodných súťaží. 

JANA BRISUDOVÁ, výtvarníčka a sochárka. Venuje sa sochárskej tvorbe v technike bronzu a kameniny. V jej portfóliu sú 

nielen diela komornej plastiky, ale aj objekty väčších rozmerov, napríklad niekoľkometrové reliéfy, plastiky či fontána. Od 

roku 2009 je členkou Spolku výtvarníkov Slovenska a má za sebou množstvo individuálnych i kolektívnych výstav doma 

aj v zahraničí. Jej diela nájdeme v mnohých súkromných i verejných zbierkach. Jana Brisudová je autorkou mnohých 

prestížnych ocenení, ktoré sa odovzdávajú v podobe pôsobivej bronzovej plastiky.  

DARA ROLINS, speváčka. Ako desaťročná vystúpila v televízii a absolvovala svoje prvé koncertné turné. Približne v 

rovnakom čase natočila svoj prvý väčší hudobný film Zázračný autobus. Účinkovala celkom v siedmich televíznych 

filmoch, v niekoľkých televíznych show a v rokoch 1983 a potom v roku 1990 podnikla naozaj veľké koncertné turné, čo 

predstavuje asi 500 veľkolepých vystúpení. Medzitým sa presťahovala do Prahy, kde úspešne vyštudovala Pražské 

hudobné konzervatórium. Dara je inšpiráciou pre mnohé Slovenky, šíri dobré meno Slovenska za hranicami, pričom veľmi 

intenzívne spolupracuje s mladými talentami a podporuje ich profesionálny rast a rozkvet. 

VEDA A VÝSKUM 
 

prof. JUDr. GABRIELA DOBROVIČOVÁ, CSc., profesorka teórie štátu a práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je 

bývalá dekanka, ale najmä zanietená pedagogička budúcich právnikov, autorka a spoluautorka početných  vedeckých a 

odborných publikácií, riešiteľka vedecko-výskumných projektov a členka vedeckých rád. V súčasnosti pôsobí ako vedúca 

osobnosť interdisciplinárneho výskumného tímu zloženého z právnikov a informatikov zameraného na riešenie 

problematiky umelej inteligencie a jej využitia v rozhodovacej činnosti súdov. 

Mgr. BARBARA LÁŠTICOVÁ, PhD., sociálna psychologička, samostatná vedecká pracovníčka v Ústave výskumu sociálnej 

komunikácie SAV. Spolu so svojím tímom sa zameriava na analýzu normatívnych kontextov, ktoré podporujú netolerantné 

medziskupinové postoje v strednej a východnej Európe, ako aj na intervencie na zmierňovanie predsudkov u detí a 

dospievajúcich. Počas pandémie sa stala členkou tímu kontinuálneho výskumného projektu „Ako sa máte Slovensko?“ 

kde skúma postoje a správanie Slovákov a Sloveniek počas pandémie, ale aj zoči-voči ďalším spoločenským krízam, ako 

je napríklad vojna v Ukrajine. V medzinárodnom tíme projektov DG JUSTICE PolRom a ENGAGE sa zúčastnila výskumu 

protirómskeho rasizmu a angažovanosti v boji za rovnosť práv Rómov a Nerómov. 

doc. Mgr. BRONISLAVA BREJOVÁ, PhD., docentka na Katedre informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského v Bratislave, garantka študijného programu bioinformatika. Venuje sa bioinformatike, disciplíne 

zameranej na štúdium biologických dát pomocou informatických a matematických techník. V spolupráci s biológmi na 

Slovensku aj v zahraničí skúmala genómy rôznych organizmov od vírusov po primáty a vyvíja softvér potrebný pre 

modernú biológiu. Počas pandémie SARS-CoV-2 pomáhala sledovať varianty vírusu prítomné na Slovensku. 



 

 

PODPORA MLADÝCH TALENTOV 
 

PaedDr. SILVIA MANDUĽÁKOVÁ, PhD., zakladateľka neziskovej organizácie Eductech, ktorej cieľom je nasmerovať 

technicky zručné a nadané deti na stredné školy s odborným zameraním. Už viac ako desaťročie pracuje na zvýšení kvality 

technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Pred jedenástimi rokmi založila neziskovú organizáciu 

Eductech, ktorá svojou činnosťou zlepšuje materiálno-technické prostredie pre výučbu odborných predmetov. 

Prostredníctvom tematických projektov pomáha uchovávať naše tradičné remeslá, ale aj modernizáciou učební umožňuje 

deťom, aby si takpovediac „ohmatali“ vedu a techniku vlastnými rukami. Každoročne je hrdým partnerom Technickej 

olympiády žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl, ktorá vyhľadáva mladých ľudí v oblasti techniky a svojím obsahom 

motivuje k tvorivej technickej činnosti. 

IVANA SUJOVÁ, umelecká vedúca Folklórneho súboru Hriňovčan. Folklór sa  jej vryl pod kožu. Mladú generáciu vychováva 

s láskou a s úctou tradíciám. Sama tancovala v DFS Hviezdička a neskôr vo FS Hriňovčan. Najskôr bola vedúcou DFS  

Hviezdička, ostatných 14 rokov umelecká vedúca FS Hriňovčan. Je typickou predstaviteľkou  rozvoja a šírenia tradícií. 

IVETA LEDERER, akademická maliarka a dizajnérka, držiteľka niekoľkých zahraničných najvyšších ocenení z 

medzinárodných výstav súčasného umenia. Podporovateľka mladých talentovaných dizajnérov. V rámci projektu Nové 

tváre módnej scény podporuje a je nápomocná mladým módnym návrhárom a mladým talentovaným ľudom, ktorí sa chcú 

venovať umeniu. 

ŠPORT 
 

IVANA HORNÁ, najúspešnejšia reprezentantka Slovenska v silovom trojboji. Je majsterkou sveta, vicemajsterkou sveta, 

štvornásobnou majsterkou Európy a dvojnásobnou vicemajsterkou Európy v silovom trojboji. Posledný titul majsterky 

Európy získala v decembri 2022 v Poľsku, kde zároveň vytvorila nový európsky rekord v mŕtvom ťahu. Ivana Horná je 

historicky prvým športovcom v silovom trojboji zo Slovenska, ktorý súťažil na Svetových hrách. Jej cieľom je opäť zvíťaziť 

na majstrovstvách sveta a spraviť svetový rekord v tomto športe. Okrem športových úspechov je tiež držiteľkou striebornej 

Janského plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi. 

Mgr. MÁRIA POTOČNÁ, trénerka, členka  Klubu dunajských vodákov Slávia UK Bratislava. Bývalá kajakárka, pretekárka 

1. výkonnostnej triedy v kanoistike na divokých vodách. Ako matka vychovala štyroch synov. Všetci sú vodáci, z toho 

dvaja bývalí reprezentanti Slovenska v kanoistike. Od roku 1977 sa aktívne venuje trénerskej činnosti vo vodnom 

slalome a zjazde, najmä mládeže do 23 rokov. Významným spôsobom sa zameriava a prispieva hlavne k ďalšiemu 

napredovaniu a šíreniu tohto úspešného športového odvetvia na Slovensku. Zrkadlom jej zodpovedného prístupu k 

systémovej športovej príprave pretekárov je celý rad reprezentantov SR a úspechov dosiahnutých v kanoistických 

súťažiach. Spolu s trénerskou činnosťou aktívne pôsobí aj ako medzinárodná rozhodkyňa kanoistiky. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

VZDELÁVANIE  
 

PaedDr. MONIKA KOLKOVÁ, riaditeľka Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave. Dlhodobo sa venuje inovatívnym formám 

bilingválneho vyučovania matematiky a fyziky. Články o svojich skúsenostiach a moderných metódach vyučovania v 

prírodovedných predmetoch publikuje. Ukrajinským žiakom, ktorí utiekli pred vojnou, spoločne s pedagogickým 

kolektívom efektívne pomáha so vzdelávaním a začlenením sa do spoločnosti.  V spolupráci so zriaďovateľom realizuje 

aktivity a projekty nielen na jazykovú podporu detí cudzincov, ale aj v oblasti ich sociálno-emocionálnych potrieb. 

PaedDr. STANISLAVA OPÁTOVÁ, učiteľka Základnej školy s materskou školou s v Nižnej. Pre používanie nových 

originálnych vyučovacích metód bola zaradená do TOP 10 Učiteľ Slovenska a nominovaná aj na ocenenie najlepších 

pedagógov sveta Global  Teacher  Prize. Buduje u detí pozitívny vzťah k matematike prostredníctvom Hejného metódy, 

ktorá v nich prebúdza zvedavosť, chuť učiť sa, objavovať, vzájomne si pomáhať, argumentovať, spolupracovať a nachádzať 

matematické zákonitosti. Venuje sa propagácii pravidelného čítania rodičov a učiteľov deťom a jeho pozitívnemu dopadu 

na ďalšie vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia. Organizuje aj letné školy pre učiteľov a bola iniciátorkou 

celoslovenskej akcie Učitelia pečú zdravotníkom.  

Ing. ZUZANA TKÁČOVÁ, Ing. Paed. IGIP,  učiteľka predmetov informatika a programovanie  v Škole umeleckého priemyslu 

v Košiciach. Je víťazkou Národnej ceny Učiteľ Slovenska 2018. Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení  žiaci. V 

škole pracuje na budovaní digitálneho Ateliéru inteligentných a interaktívnych technológií v umení, unikátneho projektu 

v podmienkach slovenských stredných škôl. V praxi sa zameriava hlavne na aktívne techniky vyučovania, nástroje umelej 

inteligencie a kreatívne využívanie najnovších technológií. Prednáša na konferenciách, pôsobí ako lektorka učiteľských 

workshopov a autorka mnohých metodických materiálov a publikácií venovaných výučbe informatiky a nanotechnológií, 

ako aj  konzultantka a hodnotiteľka projektov zameraných na inovácie vo vzdelávaní. V spolupráci s občianskym 

združením Aj Ty v IT sa intenzívne venuje podpore a motivácii dievčat pre profesijné uplatnenie v IT.  

doc. Ing. VIERA PETERKOVÁ, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Príprave učiteľov sa 

venuje už viac ako 22 rokov, je spolugarantkou študijných programov zameraných na učiteľstvo biológie a teóriu 

biologického vzdelávania. Vo svojich aktivitách sa zameriava na vzdelávanie študentov, učiteľov z praxe, ale aj verejnosti 

v oblasti environmentalistiky. Skúma zmeny a záťaž životného prostredia na základe výskytu a početnosti vybraných 

modelových zástupcov bezstavovcov. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zóny bez pesticídov, autorkou 

viacerých metodických príručiek pre učiteľov základných a stredných škôl. Pôsobí aj ako podpredsedníčka Klubu dekanov 

SR. Významnou mierou prispela k akreditácii unikátneho študijného programu slovenský jazyk v komunikácii 

nepočujúcich.  Jej životným krédom sú otvorenosť, úcta, pokora, tolerancia a zodpovednosť. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZDRAVOTNÍCTVO 
 

MUDr. DAGMAR KUTNÁROVÁ, PhD., MPH, prednostka Očnej kliniky vo Fakultnej nemocnici Nitra. Vybudovala úspešný 

ekonomický model kliniky s najmodernejším technickým vybavením. Pracuje dlhé roky ako vysokoškolský pedagóg na 

Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, venuje sa prednáškovej a publikačnej 

činnosti a je krajským odborníkom v oftalmológii. Celý život zasvätila optike a očnému lekárstvu, jej poslaním a naplnením 

života je mikrochirurgia oka a pomoc ľuďom na skvalitnení ich života záchranou a zlepšovaním zraku. 

PhDr. GABRIELA ŠUTTOVÁ, námestníčka pre ošetrovateľstvo v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

Povolaniu sestry zasvätila celý svoj profesijný život. Počas svojho dlhoročného pôsobenia na Oddelení zlyhávania a 

transplantácie srdca participovala na tvorbe programov starostlivosti o pacientov s mechanickou podporou srdca a s 

umelým srdcom, so svojím tímom položila základy edukácie pacientov so srdcovým zlyhávaním a podieľala sa na 

vyškolení odberového tímu sestier, ktorý spolupracuje pri odbere srdca určeného na transplantáciu. Od roku 2014 vedie 

Ranový tím sestier. Ten sa spolu s chirurgom venuje diagnostike a liečbe chronických rán. O tejto problematike prednáša 

na Slovenskej zdravotníckej univerzite.  

MUDr. MÁRIA KATUŠČÁKOVÁ, primárka Kliniky liečebnej rehabilitácie v súkromnej nemocnici AGEL Košice-Šaca.  Od 

roku 1988 pracovala ako lekár- neurológ  a od roku 1996 až doteraz ako lekár- fyziater na Klinike liečebnej rehabilitácie. 

V roku 2015 bola menovaná do funkcie primárky. Nielen pacienti, ale aj kolegovia ju považujú za skutočnú profesionálku, 

o čom svedčia aj jej kariérne kroky. Pre kliniku je obrovským prínosom vďaka jej vyššej erudovanosti. Pracovisko považuje 

za svoj druhý domov. 

CHARITA a SOCIÁLNA PRÁCA 
 

Mgr. ANDREA MADUNOVÁ, predsedníčka Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Pracuje na zlepšení podmienok 

života detí a dospelých s nervovosvalovým ochorením. Jej samej lekári diagnostikovali v detskom veku svalovú dystrofiu, 

zriedkavé genetické ochorenie, a z toho dôvodu sa pohybuje na elektrickom vozíku. Andrea svojím pozitívnym prístupom 

inšpiruje k aktívnemu a nezávislému životu mnohých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Jej snahou je pomáhať a meniť 

veci k lepšiemu.  

Ing. JANA PIFFLOVÁ ŠPANKOVÁ, prezidentka a spoluzakladateľka pacientskej aliancie NIE RAKOVINE, ktorá pomáha a 

bojuje za práva onkologických pacientov na kvalitnú diagnostiku, liečbu, dôstojnú paliatívnu, psychologickú a sociálnu 

starostlivosť. Je osobnosťou pacientskej advokácie a zdravotníckej publicistiky na Slovensku, koordinátorkou podpory a 

pomoci onkologickým pacientom. Pôsobila ako televízna hlásateľka a hovorkyňa prvého ombudsmana, pracuje dlhé roky 

pre RTVS ako autorka zdravotníckych televíznych. Ako dobrovoľníčka slúži už vyše 15 rokov na bezplatnej infolinke pre 

onkologických pacientov.  

Mgr. KATARÍNA NOVOTOVÁ, členka občianskeho združenia Dobré srdiečka, finalistka prvej série súťaže Pečie celé 

Slovensko, vášnivá hobby cukrárka, je autorkou bábovkovej výzvy „láskavosť cez sladkosť“, v ktorej počas pandémie spojila 

ženy z celého Slovenska a piekli pre domovy dôchodcov, policajtov, hasičov, zdravotníkov či ľudí v núdzi. Podieľa sa aj na 

ďalších charitatívnych aktivitách-najmä pre detskú onkológiu v Bratislave. V ťažkých časoch strávila niekoľko dní na 

slovensko-ukrajinskej hranici, kde spolu dobrovoľnými „kuchármi bez hraníc“ varila a vydávala stravu pre ľudí utekajúcimi 

pred vojnou. 


