
Významné ocenenia členov KOŠ 

 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

• 2010 - rektorom Trnavskej univerzity v Trnave udelená cena Martina Palkoviča za 

vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na FZaSP TU v Trnave  

• 2015 - Strieborná brošňa za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva – 

Stála rada vedeckej komunity pre udeľovanie vyznamenania, za zásluhy a 

systematický rozvoj univerzitného ošetrovateľstva na Slovensku – Trnava / Viedeň 

2015 

• 2019 - Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni. 

Ocenenie odovzdal prezident SR Andrej Kiska 21. mája 2019 v prezidentskom paláci. 

• 2020 - Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročné pedagogické 

a vedecko-výskumné pôsobenie na akademickej pôde Fakulty zdravotníctva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  

 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

• 16.2.2011 - Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave za aktívnu účasť na konferenciách „Ochrana života“ pri 

príležitosti desiatej konferencie  

• 22.10.2014 - Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia založenia FZaSP Trnavskej 

univerzity v Trnave  

• 10.4.2018 - rektorom Trnavskej univerzity v Trnave udelená cena Martina Palkoviča 

za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na FZaSP TU v Trnave  

• 17.5.2019 - SKSaPA udelené ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii: 

sestra – pedagóg  

• 20.11.2019 - Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročné pedagogické 

a vedecko-výskumné pôsobenie na akademickej pôde Fakulty zdravotníctva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  

 

 

 

 



PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

• 2017 - Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave  pri príležitosti životného jubilea a vykonávanie funkcie 

prodekana pre študijné záležitosti a rigorózne konania 

• 29. 3. 2022 - rektorom Trnavskej univerzity v Trnave udelená cena Martina 

Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na FZaSP TU v Trnave  

 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

• 2018 - SKSaPA udelené ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii: 

sestra – pedagóg  

 

 

 

 

 


