
 
 

ZAMESTNANCI NAŠEJ ŠKOLY OCENENÍ V ROKU 2018       
                   PRI PÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV  
VŠETKÝM  OCENENÝM SRDEČNE   BLAHOŽELÁME      
               A ĎAKUJEME IM ZA ICH PRÁCU  
                    A VYNALOŽENÉ ÚSILIE! 
 
Kategória: PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC  
 

Ing.  Katarína SYDORENKO ŠAFÁROVÁ  
 
Môžeme povedať, že pani učiteľke Šafárovej  bola pedagogická dráha takpovediac 
predurčená. Narodila sa v Levoči, v učiteľskej rodine. 
V roku 1983 ukončila maturitnou skúškou Gymnázium v Levoči, bola prijatá na Slovenskú 
vysokú školu technickú v Bratislave, na Chemicko-technologickú fakultu, odbor Výroba 
polymérov, študentský život ukončila v roku 1988 získaním titulu Inžinier. Práca so žiakmi jej 
natoľko učarila, že v  rokoch 1989 až 1991 absolvovala  doplnkové pedagogické štúdium na 
SVŠT v Bratislave. 
Láska k deťom ju priviedla v auguste 1988 na Základnú školu Francisciho 11 v Levoči, kde 
začala rozdávať svoje vedomosti z chémie a zručnosti z technickej výchovy, na spomínanej 
škole ju môžete nájsť aj dnes, ostala jej verná. Žiaci majú radi jej  inteligentný humor a aj po 
rokoch tvrdia, že bola pre nich najlepšou učiteľkou aj napriek tomu, že z požiadaviek na žiaka 
nerada uberá, teda je spravodlivou a zodpovednou učiteľkou. Popri práci navštevovala 
Spišský učiteľský spevokol až do jeho zániku do roku 2003. Hudobné cítenie využila aj pri 
organizovaní detských speváckych súťaží HVIEZDIČKA a LEVOČSKÁ NYMFA. K realizácii 
športových podujatí sa tiež vedela postaviť ako dušou dobrý športovec, svoje organizátorské 
schopnosti využila pri organizovaní volejbalových turnajov rodičia žiakov verzus učitelia pod 
názvom V ZDRAVEJ ŠKOLE ZDRAVÝ DUCH. Umelecké cítenie a mimoškolská práca s deťmi 
boli čierne na bielom vkladané do školského časopisu LEVÍČA od prvého čísla. Od roku  1998 
sa venuje ZDRAVEJ ŠKOLE, medzi deti priviedla študentov zo SZŠ v Poprade, ktorý prišli 
s obväzovou technikou a nie len s tou, z detí sa stavali rok čo rok noví, mladí záchranári. 
Ukázať deťom spolupatričnosť v DEŃ NARCISOV a organizovať s deťmi tradičnú zbierku i to je 
naša Katka. Rozvoj intelektu je pre deti dôležitý a tí čo si myslia že ho majú dostatočne veľký 
si mohli zmerať svoje zručnosti a vedomosti v HÁDANKÁRSKYCH SÚŤAŽIACH pod ktoré sa tiež 
podpísala.. sviatkoch v roku a to formou výzdoby v priestoroch školy. Je ochotná vždy nuž a 
skúste povedať slovo AKADÉMIA a myšlienkové pochody našej Katky sú už nezastaviteľné.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Kategória: NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC  
 

Helena PASTOREKOVÁ 
 
Pani Helena Pastoreková sa narodila v Krompachoch a detstvo prežila v Rožkovciach.  
Základnú deväťročnú školu navštevovala v Spišskom Hrhove kde dochádzala peši aj 
s ostatnými spolužiakmi. V roku 1980 nastúpila na SOU textilné v Spišskej Novej Vsi, kde sa 
vyučila za krajčírku. Jej prvým pôsobiskom bol vtedajší národný podnik TATRASVIT v Levoči. 
Tam pracovala  približne 5 rokov ako krajčírka. 
Po návrate z materskej dovolenky nastúpila do ZŠ na Francisciho ulici kde pracuje  
do dnešného dňa ako  upratovačka.  
K svojim pracovným povinnostiam pristupuje zodpovedne, jej úsek je vždy pedantne  
uprataný, čím je vzorom pre ostatné kolegyne. Je priateľská, nekonfliktná a ústretová. 
Novoprijatým kolegyniam ochotne pomôže cennými radami.  
Popri svojej obetavej práci stihla vychovať tri deti Pavla, Janku a Jakuba a  teraz sa láskou 
venuje svojim dvom vnúčatám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kategória: ZASLÚŽILÝ PEDAGÓG 
 

Mgr. Viera POLLÁKOVÁ 
 
Pani Polláková sa narodila  v Levoči. Základnú školu absolvovala v rokoch 1947-1955. 
Následne nastúpila na štúdium na Strednej pedagogickej škole v Levoči. 
Nepretržite pracovala ako pedagóg na rozličných školách od roku 1959 až do roku 2000: 

- 1959 nastúpila ako vychovávateľka na ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 
- 1961 vychovávateľka na Strednej pedagogickej škole v Levoči, 
- 1963- 1965– učiteľka 1.-4. ročníka na Základnej škole v Spišskom Hrhove. 

V roku 1965 bola preložená na 2. základnú školu v Levoči ako učiteľ pre 2. stupeň  - 
vyučujúci predmetov zemepis a prírodopis. Okrem týchto predmetov vyučovala aj predmet 
pracovné vyučovanie. 
V rokoch 1965 – 1968 diaľkovo študovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor 
prírodopis – zemepis.  
Na 2. základnej  škole pôsobila nepretržite plných 33 rokov až do roku 1998, kedy odišla do 
starobného dôchodku. 
Ako dôchodkyňa vypomáhala ešte v školskom roku 1999-2000 ako učiteľ zemepisu 
a prírodopisu na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi. 
Počas svojej pedagogickej praxe sa s láskou a porozumením venovala talentovaným 
a nadaným žiakom, ktorých pripravovala na olympiády z geografie a biológie. 
Na 2. základnej škole viedla dlhodobo krúžky zamerané na zdravotnícku prípravu, prvú 
pomoc a spoluprácu s miestnou organizáciou Červeného kríža v Levoči. V tejto oblasti sa 
zúčastňovala so žiakmi aj súťaží  - Mladý zdravotník. 
Aj počas letných prázdnin sa pravidelne venovala mládeži ako pionierska vedúca v letných 
vtedy pionierskych táboroch, taktiež pôsobila ako  metodik v metodických orgánoch za 
predmet zemepis za mesto Levoča. 
K záľubám, okrem prírody,  možno pripočítať ešte aj zborový  spev, keď spoločne 
s manželom Mgr. Jozefom Pollákom pôsobili ako členovia speváckeho Učiteľského zboru 
v Spišskej Novej Vsi. 
Za jej dlhoročnú prácu jej právom patrí obdiv a uznanie. 
 
 
 

 


