
Príloha č. 1 k   

 

 

 V Spišských Vlachoch  2016 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo: 

 Bod programu:12 

 

 

 

 

 

M a t e r i á l 
 

 

 

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

 

 

Vec: Návrh na ocenenia primátorom mesta Spišské Vlachy 
 

 

Dôvod predloženia:                                        Materiál obsahuje: 

 

 

Ocenenie primátorom mesta 

 

 

Bližšie špecifikované 

v Dôvodovej správe 

                                         I.   Dôvodová správa  

                                          II.  Návrh uznesenia  

 

 

 

Spracoval: 

PaedDr. Marcela 

Satmáryová  

 

  

  

Zodpovedá:   

PaedDr.Marcela 

Satmáryová 

 

  

  

Predkladá:   

Ľubomír Fifik 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k   

 

 

 V Spišských Vlachoch  2016 

I. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Predmetom predkladaného materiálu je návrh primátora mesta Spišské Vlachy na udelenie 

ceny primátora mesta pani PaedDr. Emílii Čurillovej a pani Mgr. Kataríne Kočišovej. 

 

V zmysle  § 34 bodu 2 a § 36 bodu 1 Štatútu mesta Spišské Vlachy Cenu primátora udeľuje 

primátor mesta občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Cena 

primátora  mesta  je verejné ocenenie, ktoré navrhuje  primátor mesta a o návrhoch informuje 

mestské zastupiteľstvo. Cenu  predstavuje vecný dar a ďakovný list. 

 

Pani PaedDr. Emília Čurillová vykonáva v našom meste prácu učiteľky od roku 1978, v 

súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky na ZŠ Komenského 6.  Hlavným zameraním jej 

dlhoročnej úspešnej pedagogickej činnosti je starostlivosť o žiakov so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami. Bola iniciátorkou a propagátorkou slovného hodnotenia žiakov na 

prvom stupni na ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch a v okrese Spišská Nová Ves. Na 

základe jej návrhov bola spracovaná aj úvodná metodika na prácu s takýmito deťmi v našom 

okrese. S veľkým úspechom a zanietením vykonáva logopedickú prax . 

Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a za prínos v oblasti zlepšenia porozumenia a chápania problémov detí so 

špecifickými poruchami učenia  medzi širokou verejnosťou. 

 

Pani Mgr. Katarína Kočišová pôsobí ako učiteľka na ZŠ Komenského 6 v Spišských 

Vlachoch, v rokoch 1989-1999 bola zástupkyňou riaditeľa školy. Hneď pri zvýšení 

spoločenskej požiadavky na vyučovanie cudzích jazykov zastrešila vyučovanie angličtiny na 

tejto škole. V roku 2004 stála pri otvorení pobočky Štátnej jazykovej školy Spišská Nová Ves 

na škole, kde pôsobila ako učiteľka do roku 2007. Pobočka bola aktívna do roku 2009 

a uspokojila vtedy aktuálny záujem dospelých z mesta Spišské Vlachy a blízkeho okolia 

o anglický jazyk. V roku 2006 jej Národná agentúra programu Leonardo da Vinci za aktivity 

v jazykovom vzdelávaní udelila titul „Európsky učiteľ jazykov“ (iniciatíva Európskej komisie 

v jazykovom vzdelávaní podporovaná MŠ SR). Bola iniciátorkou vytvorenia organizačného 

modelu vyučovania angličtiny pre žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami a žiakov 

so slabšími vyučovacími výsledkami. V roku 2007 bola ocenená Čestným uznaním primátora 

mesta Spišské Vlachy. Získala certifikát Oxford University Press Slovakia v projekte 

COMPETITION 2009 uskutočneného v spolupráci s MŠ SR. Od roku 2008 sa so svojimi 

žiakmi aktívne zapája do projektov medzinárodnej spolupráce e- Twinning. Na škole 
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priebežne vedie cca 15 člennú skupinu žiakov zapojených do medzinárodnej spolupráce 

podobných skupín v rámci štátov Európskej únie. V roku 2011 reprezentovala Slovensko na 

konferencii e-Twinning v Budapešti za získanie Európskeho certifikátu kvality za projekt 

ART, ktorý bol na konferencii prezentovaný. V októbri 2013 bola NPS Žilina vyhodnotená 

ako „učiteľ mesiaca“ za projekt „e-Cultural Kaleidoscope“, ktorý bol v špeciálnej kategórii 

ocenený v Bruseli „Cenou Mevlanu za medzinárodné kultúrne porozumenie“. Pri naplnení 

jeho cieľov spolupracovali prostredníctvom internetu a poštových zásielok žiaci 

z partnerských škôl v Poľsku, Španielsku, Grécku, Rumunsku, Francúzsku, Turecku, 

Taliansku, Bulharsku, Litve a v Spojenom kráľovstve. Cenu si bola v apríli 2014 prevziať ako 

jediná účastníčka zo Slovenska. V roku 2016 si za mimoriadne úspechy vo svojej 

pedagogickej práci prevzala z rúk ministra školstva Juraja Draxlera  ďakovný list. 

Ocenenie sa udeľuje za dlhoročná, celoživotná pedagogická práca pri výchove a vzdelávaní 

žiakov základnej školy, propagácia cudzích jazykov v meste Spišské Vlachy a vyučovanie 

angličtiny širokého spektra vekových kategórií žiakov a študentov, aplikáciu motivujúcich 

metód výchovy využívajúc dostupné informačné a komunikačné technológie a propagáciu 

Slovenska prostredníctvom aktívnej a úspešnej účasti v programe e-Twinnig. 

 

  

Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 

 

Návrh na ocenenie má dopad na rozpočet v sume 100,-€ 

 

Dopad na personálne náklady: 

 

Predložený návrh  nevytvára požiadavky na rast personálnych nákladov. 

 

Potreba úpravy predpisovej základne: 

 

Predložený návrh  nevytvára priame požiadavky na úpravu predpisovej základne. 

 

Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: 

 

Predložený návrh nemá dopad na činnosť ostatných orgánov samosprávy.  

 

Variantné riešenia:  

 

Nie je.  
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II. 

 

N á v r h   u z n e s e n i a 

 

  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

 

b e r i e    n a  v e d o m i e  

 

 predložený návrh na udelenie Ceny primátora mesta Spišské Vlachy 

 

u d e ľ u j e  

 

Cenu primátora mesta Spišské Vlachy pani PaedDr. Emílii Čurillovej a pani Mgr.Kataríne 

Kočišovej. 

 


