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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Košice, 6. jún 2018 
 

 
Tri pracovníčky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach získali  

rôzne ocenenia za svoje pôsobenie v zdravotníckej oblasti 
 
 

Profesorku Zuzanu Gdovinovú ocenili na konferencii European Stroke organisation  
v Göteborgu za prínos v liečbe CMP na Slovensku cenou „The Spirit of Excellence Award“   

 Prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, 
CSc., FESO získala na konferencii European Stroke Organisation 17. mája  2018 v Göteborgu 
ocenenie „The Spirit of Excellence Award“. Cena sa udeľuje lekárom, ktorí sa zaslúžili o 
výrazný pokrok v starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou v ich krajine.  

 

 Cena „The Spirit of Excellence Award" bola profesorke Gdovinovej udelená na 
základe jej aktivít týkajúcich sa rozširovania širokého povedomia o cievnych mozgových 
príhodách, predovšetkým vďaka kampani Čas je mozog a aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu 
úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti týmto pacientom.  

 

 "Toto ocenenie vnímam ako ocenenie všetkých, ktorí sa pričinili o to, že sa na 
Slovensku urobil veľký pokrok v liečbe cievnych mozgových príhod, pričom sa naša krajina 
kvalitatívne priblížila v liečbe CMP Českej republike, ktorá bola vďaka prostriedkom zo 
štrukturálnych fondov ďaleko pred nami. Udelenie ceny ma teší a súčasne ma to zaväzuje v 
tejto práci pokračovať, pretože je stále ešte veľa toho, čo by sme mali zlepšiť," 
poznamenáva na margo svojho ocenenia prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO. 
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Docentka Silvia Toporcerová je Slovenkou roka 2018 v kategórii zdravotníctvo 
 

 
 

 V prestížnej ankete „Slovenka roka“ získala ocenenie pracovníčka Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA. Odborníčke v oblasti 
gynekológie a asistovanej reprodukcie z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice bola udelená cena „Slovenka roka 2018“ 
v kategórii zdravotníctvo. Slávnostný galavečer spojený s odovzdávaním cien desiateho 
ročníka prestížnej čitateľskej ankety sa konal v pondelok 4. júna 2018 v historickej budove 
Slovenského národného divadla v Bratislave. 
 

 

Lektorka PhDr. Zuzana Toplanská získala ocenenie Biele srdce 
 

 

  PhDr. Zuzana Toplanská získala v máji 2018 ocenenie Biele srdce, ktoré udeľuje 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 
za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v 
pondelok 21. mája 2018 v Prezidentskom paláci  prezidentom Slovenskej republiky na 
základe rozhodnutia Rady SK SaPA a prevzalo si ho celkovo 27 sestier a pôrodných 
asistentiek. Jednou z ocenených bola aj Zuzana Toplanská, ktorá pracuje ako sestra na II. 
chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP a zároveň pôsobí ako lektorka na Ústave 
ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
    Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 
100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej 
komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej 
starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, 
ktoré svet pozná, tak ako sestra ošetruje všetkých ľudí sveta. 
    „Už nomináciu na toto ocenenie som vnímala ako veľké uznanie za moju prácu a 
získanie tejto prestížnej ceny ma napĺňa veľkou hrdosťou. Slávnostný ceremoniál v 
prezidentskom paláci bol pre mňa veľkým zážitkom a nezabudnuteľným okamihom v 
živote,“ hovorí PhDr. Zuzana Toplanská (na fotografii po pravici prezidenta Andreja Kisku). 
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