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Vo veku 82 rokov nás 30. 11. 2021 v Košiciach náhle opustil matematik, vysokoškolský učiteľ, akademik prof. RNDr. Dr. h. c. Lev
Bukovský, DrSc. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberal matematickou logikou, teóriou množín a topológiou, no najmä
axiomatickou teóriou množín a štúdiom ich modelov. Bol autorom či spoluautorom viac ako 50 vedeckých prác, uverejňovaných v
rôznych zahraničných matematických časopisoch – v ČR, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Holandsku i USA.
Profesor Lev Bukovský sa narodil 9. 9. 1939 v Podkriváni, okres Detva (predtým okres Lučenec). Základné vzdelanie nadobudol v rodnej
obci. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Hnúšti a Lučenci, kde maturoval s vyznamenaním v r. 1956 v triede Evy Žilákovej. V r. 1956-61
študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V r. 1961-65 bol asistentom na Matematickom ústave ČSAV v Prahe. Od r. 1965
pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Prír. F UPJŠ v Košiciach, z toho v r. 1991- 96 vo funkcii rektora UPJŠ.
V r. 1996 – 2000 vykonával funkciu predsedu Slovenskej matematickej spoločnosti, v r. 1999 – 2002 funkciu predsedu akreditačnej
komisie vlády SR. V r. 2010-15 bol rektorom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. V r. 2015 obdržal Veľkú
medailu sv. Gorazda od ministra školstva SR.
Akademik Lev Bukovský už prekročil prah večnosti. Odišiel vedec svetového rangu, znamenitý matematik a pedagóg, schopný manažér,
no predovšetkým skromný a vľúdny človek. Človek, ktorý rád a úctivo pomohol každému, kto ho o to požiadal. Bude nám všetkým veľmi
chýbať. Urna s jeho telesnými pozostatkami bola uložená na večný odpočinok na cintoríne Rozália v Košiciach. Pokoj prachu jeho.
Autor: František Mihály
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Dňa 15. decembra 2021 opustil náš svet PaedDr. Ondrej Matuška, CSc.
Jeho pracovné aj osobné pôsobenie bolo spojené najmä s mestom Lučenec, so vzdelávaním detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s
narušenou komunikačnou schopnosťou, s prípravou študentov stredných aj vysokých škôl.
Narodil sa 7. januára 1936 v Budapešti ako jediné dieťa Hermine Wagner a Vojtechovi Bélovi Adalbertovi Matuškovi.
Obaja rodičia boli v 20. rokoch minulého storočia prisťahovalcami. Otec bol krajčírom, matka bola v domácnosti. Pre vojnové udalosti sa
rodina sťahovala, preto navštevoval základnú školu v Budapešti, Berndorfe a po presídlení rodiny do Československa v r. 1948 vo
Fiľakove. Tam s vyznamenaním zmaturoval.
Štúdium medicíny prerušil pre rodinné problémy a začal učiť postupne na strednej škole v Bušinciach a Osemročnej strednej škole (OSŠ)
pre nepočujúcich v Lučenci. V r. 1956 absolvoval odbornú skúšku z defektológie v Bratislave.
V r. 1962 bol menovaný za zástupcu riaditeľa na OSŠ pre nepočujúcich a v r. 1968 za riaditeľa ZŠI pre nedoslýchavých v Lučenci, kde
pôsobil až do dôchodku, do r. 1996. Po nástupe do funkcie si stanovil 4 kľúčové úlohy na pozdvihnutie úrovne špeciálnopedagogickej
činnosti v škole: 1. zlepšiť neblahé materiálne a priestorové podmienky školy, 2. zvýšiť kvalifikáciu pedagógov v 100-člennom kolektíve
školy, 3. uplatňovať postupy, ktoré dnes označujeme ako integrácia a inklúzia – spoločné vzdelávanie všetkých detí bez ohľadu na ich
zdravotné postihnutie či narušenie a 4. zvýšiť kvalitu života detí so sluchovým postihnutím v škole, stmeľovať pracovný kolektív.
Ciele Ondrej Matuška splnil, po neúnavných intervenciách a ťažkostiach sa v roku 1985 škola presťahovala do novej účelovej budovy na
Ulici Karola Supa na Rúbanisku. Stala sa „výstavnou skriňou“ československého špeciálneho školstva pre sluchovo postihnutých nielen
vybavením, ale najmä kvalitnou prácou kolektívu pod vedením zanieteného a rozhľadeného riaditeľa.
Prvé pokusy o vzdelávanie sluchovo postihnutých v kolektíve s počujúcimi spolužiakmi sa začali v Lučenci oveľa skôr, ako to bolo bežné.
Ondrej Matuška sa podieľal aj na zriadení pedagogických poradenských služieb v Lučenci.
Po nástupe demokratických zmien v roku 1989 v štátnych inštitúciách neostal „kameň na kameni“, menili sa vedúci pracovníci. V ZŠI pre
sluchovo postihnutých v Lučenci bolo nemysliteľné, že by riaditeľom nezostal Ondrej Matuška, kolektív sa za svojho riaditeľa postavil. On
zase svojimi vedomosťami, umocnenými jazykovými spôsobilosťami, plne využil možnosť otvárajúcej sa Európy. Vytvoril a nadviazal
medzinárodnú spoluprácu v čase, keď to ešte vôbec nebolo samozrejmé. Nie pre seba ani svoj prospech, nehľadiac na organizačné
ťažkosti a „divoké deväťdesiate“ roky dokázal v rokoch 1994 až 1998 zorganizovať série medzinárodných vzdelávacích podujatí EASE
fórum.
Slovenskej pedagogickej verejnosti sa dostali vedomosti o najnovších svetových trendoch v oblasti špeciálnej pedagogiky, Lučenec
privítal každoročne okolo 200 účastníkov medzinárodného fóra, čím sa mesto zviditeľnilo.
Po odchode do dôchodku v r. 1996 začal pracovať ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a tiež na PdF UPJŠ v
Prešove, kde sa zaslúžil o otvorenie študijného odboru školskej logopédie. Prednášal na viacerých fakultách pre denných a externých
študentov.
Ondrej Matuška tiež vyučoval na Strednej odbornej škole pedagogickej v Lučenci alternatívnu komunikáciu.
Za svojho života bol dlhoročným predsedom Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, napísal 56 štúdií, odborných článkov a
recenzií, podieľal sa na 4 monografiách v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku. Po r. 1989 stál ako predseda alebo člen rôznych
expertných skupín za kreovaním kvalitatívnych zmien v špeciálnom školstve na Slovensku.
Pričinil sa o vznik špeciálnopedagogického poradenstva a začleňovanie ľudí s postihnutím do spoločnosti, za čo bol uznávaný a
obľúbený aj neformálne, najmä v komunite nepočujúcich, ktorá si ho pozvala do obľúbeného televízneho programu „Pošta pre teba“.
Tí, ktorí Ondreja Matušku poznali bližšie, vedia, že nemal rád nafúkanosť, pýchu, obmedzenosť a malomeštiacke maniere. Nepokoril sa
pred ľudskou hlúposťou, nepoklonkoval mocným tohto sveta, na čo neraz aj doplatil. Bol vo svojich potrebách veľmi skromným človekom,
ľudským a prívetivým spoločníkom, s ktorým bolo potešením debatovať.
Oplýval širokým rozhľadom, často sa stalo, že priam vizionársky tušil, kam sa treba ubrať, kam smeruje pokrok.
S Ondrejom Matuškom navždy odišla jeho príjemná povaha, noblesa a dobré spôsoby starých čias.
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Tí, ktorí sme mali česť ho poznať, zostávame naplnení vďakou, úctou, vedomosťami, cennými skúsenosťami, životnou múdrosťou.
Pokúsime sa čerpať z jeho príbehu osobnej cti, vytrvalosti a odvahy.
Ondrej, vďaka, spomíname s úctou a láskou, odpočívaj v pokoji!
PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. V rokoch 1991 až 2017 pracovala pod vedením Ondreja Matušku ako učiteľka, zástupkyňa
riaditeľa a riaditeľka školy. Nekrológ si ako súhrn faktov pripravil Ondrej Matuška sám. Autorka článku ho s dovolením jeho dcéry PhDr.
Henriety Matuškovej iba upravila a doplnila.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

5

Osobnosť roka 2021: zdravotníci, ktorí bojujú za nás
21. 12. 2021, Zdroj: Denník N, Strán: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Vydavateľ: N Press, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 13 000 GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 29999 Eur

Rubrika: OSOBNOSŤ ROKA
Slovenskí zdravotníci akoby žili v dvoch svetoch. Politici im opakovane ďakujú za boj s pandémiou v prvej línii. Zároveň sa však tí istí
politici neustále vyhýbajú tomu, aby im zásadne zvýšili platy – aby nám neodišli do zahraničia. Minulý týždeň im schválili mimoriadnu
odmenu 350 eur, ide však o jednorazové peniaze a výplaty zostávajú rovnaké a neporovnateľné s krajinami, kam zdravotníci odchádzajú.
ZDRAVOTNÍCI
Podobne ako vlani aj tento rok osobnosti vo veľkej ankete Osobnosť roka vybrali zdravotníkov. Je to prejav vďaky, ale aj varovanie.
„Spoločnosť z nich nemôže donekonečna robiť rukojemníkov pandemickej situácie a apelovať na ich profesionálnu zodpovednosť bez
adekvátnej zodpovednosti štátu voči im oprávneným finančným nárokom,“ hovorí o zdravotných sestrách Martin Slosiarik, riaditeľ
prieskumnej agentúry Focus.
„Slovenski zdravotníci zachraňujú životy pacientov s covidom nonstop už viac než rok bez ohľadu na ich očkovací status, idú nad rámec
svojich fyzických a psychických síl. Sú hrdinami dnešnej doby,“ vraví vedec Pavol Čekan.
Z hrdinov pandémie osobnosti najčastejšie menovali infektológa Petra Sabaku a Zuzanu Baťovú, riaditeľku Štátneho ústavu pre kontrolu
liečiv, na ktorú útočil Igor Matovič.
„Nielenže zachraňuje životy na covidovom oddelení. Stíha sa aj intelektuálne a vedecky držať na tepe pandemického diania a veľmi
aktívne a zručne to tlmočiť verejnosti,“ hovorí o Sabakovi Jakub Goda, ktorý pracuje na vysvetľujúcich kampaniach ministerstva
zdravotníctva a na konci roka pripravil spolu s prezidentkou aj seriál Mysli s hlavou štátu.
PREZIDENTKA ČAPUTOVÁ
Iba s veľmi tesným rozdielom za zdravotníkmi tento rok podobne ako vlani skončila v hlasovaní osobností prezidentka Zuzana Čaputová.
Za osobnosť roka ju označili aj lekári z prvej línie, vedci, prokurátor Ján Šanta či bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.
Napríklad emeritný arcibiskup Róbert Bezák hovorí, že prezidentka „si aj v týchto náročných časoch zachováva vysokú úroveň tak
štátnickú úroveň a aj jej spoločenské vystupovanie je pre našu rozdelenú spoločnosť dôležité“.
Prezidentka je osobnosťou aj pre lekára Petra Sabaku, ktorého viacerí označujú za hlavnú postavu roka 2021. „Všetky jej vyjadrenia boli
konzistentné a hájili ochranu života a zdravia ale aj racionalitu a odbornosť, ktorá bola naopak pošliapávaná mnohými, nielen opozičnými
politikmi,“ vraví Sabaka. „Predstavovala pomyselný maják morálky a zdraveho rozumu v mori protichodných a meniacich sa názorov.“
MATOVIČ, BAŤOVÁ, LASICA
Na treťom mieste už s výrazným odstupom je bývalý premiér Igor Matovič, označujú ho však len za negatívnu postavu roka.
„Nerobil to, čo mal robiť a robil to, čo nemal robiť,“ hovorí o Matovičovi Ivan Mikloš. „Mal zabezpečiť politickú podporu potrebným
reformám, mal prispievať k súdržnosti a akcieschopnosti koalície a mal sa spoľahnúť na odborníkov pri boji proti covidu, ale aj pri
príprave daňovej reformy. Robil väčšinou presný opak toho, čo robiť mal.“
„Nápady, ktoré si presadil, slúžia jeho egu, nie však krajine – idú proti vedeckým poznatkom,“ vraví epidemiologička Alexandra
Bražinová.
Medzi osobnosťami roka sú aj šéfka ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová, lekár Peter Sabaka, vedec Pavol Čekan, aj tento roku
zosnulí Milan Lasica a Miro Žbirka.
„Za naozajstné osobnosti roka považujem Milana Lasicu a Mira Žbirku. Nie preto, že v tomto roku zomreli, ale preto, že počas života nám
rozdávali a rozdali toľko radosti, vtipu, múdrosti a krásy,“ vraví Mikloš.
Iveta Radičová
bývalá premiérka
Pavol Čekan za vytvorenie a darovanie štátu špičkových testov na odhaľovanie vírusu, za verejné vystupovanie a propagáciu vedy.
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Ján Štrasser
spisovateľ
Prvého apríla sa stal ministrom financií Igor Matovič.
Odvtedy si každé ráno spievam hymnu Hornej Dolnej: „Jáj, to bol zase nápad, prepánajána, zavolať na zabíjačku vegetariána!“
Zuzana Wienk
zakladateľka Aliancie Fair-play, občianska aktivistka, členka rady Bielej vrany
Zdravotníci – už takmer dva roky pôsobia v tých najhorších podobách núdzového režimu v zdecimovanom a podhodnotenom rezorte. Za
ich extrémne vypätie čelia namiesto spoločenského a štátneho ocenenia často hrozbám, agresii. Mohli by sa na všetko vykašlať a oni
naďalej zachraňujú životy. Dlžíme im toho veľmi veľa a majú môj obdiv.
Ivan Mikloš
bývalý minister financií, pôsobil aj ako hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra
Osobnosťou, ktorá v tomto roku najviac ovplyvnila našu krajinu, bol Igor Matovič. Žiaľ, väčšinou negatívne, pretože nerobil to, čo mal
robiť, a robil to, čo nemal robiť. Mal zabezpečiť politickú podporu potrebným reformám, mal prispievať k súdržnosti a akcieschopnosti
koalície a mal sa spoľahnúť na odborníkov pri boji proti covidu, ale aj pri príprave daňovej reformy. Robil väčšinou presný opak toho, čo
robiť mal. Chcem však spomenúť aj pozitívne osobnosti. S ľuďmi je to ako so zdravím. Ich dôležitosť a význam si naplno uvedomíme, až
keď ich stratíme. Takže za naozajstné osobnosti roka považujem Milana Lasicu a Mira Žbirku. Nie preto, že v tomto roku zomreli, ale
preto, že počas života nám rozdávali a rozdali toľko radosti, vtipu, múdrosti a krásy.
Fedor Gál
sociológ a jeden z lídrov Nežnej revolúcie
Zuzana Čaputová. Hovorí uvážlivo, múdro a bez negatívnych emócií, čo je na Slovensku, ale nie len, nevídané a zúfalo potrebné.
Ivan Štulajter
poradca premiéra Eduarda Hegera
Za všetkých vyšetrovateľov a prokurátorov vyberám špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Podľa môjho názoru je osobnosťou roka za
odvahu a vytrvalosť, s akou sa snaží Slovensko pretvoriť na právny štát bez vlády skorumpovaných politikov a oligarchov.
Michal Vašečka
sociológ, predseda redakčnej rady Denníka N
Osobnosťami roka na Slovensku sú vedci z iniciatívy Veda pomáha. Fungujúci v kulisách podvyživenej slovenskej vedy, nezištne celý rok
pomáhali populácii, médiám i samotnej vláde porozumieť, čo sa to okolo nás deje. Možno sa na Slovensku nedá sekvenovať vzorka za tri
dni tak ako v iných krajinách EÚ, ale o to viac sa vedci vložili do až fándlyovského šírenia osvieteneckého ducha v tejto krajine rozprávok,
mýtov a povier. Neboli neomylní, ale reflektujú to poctivo a s gráciou, ktorej väčšina ich kritikov nebude nikdy schopná. A nenechali sa
znechutiť nenávistnou vlnou zo strany jednej časti spoločnosti a porozumeli, ako veľmi je dôležité dočasne zmeniť poznávaciu funkciu
vedy na funkciu angažovanú.
Martin M. Šimečka
komentátor a editor Denníka N, spisovateľ
Lekár Peter Sabaka. Ale on zároveň stelesňuje všetkých lekárov a sestry, ktorí v pandémii zachraňujú životy a ešte majú energiu na
zápas s hlúposťou a zlobou, ktoré ľudské životy ničia.
Zuzana Petková
riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu
Pamela Záleská, sudkyňa Špecializovaného trestného súdu, ktorá napriek tlakom pojednáva s rozhodnosťou závažné trestné a korupčné
kauzy. Je mnoho spôsobov, akým zločinci a rôzne záujmové skupiny bojujú, aby sa vyhli spravodlivosti. Od mediálnych kampaní až po
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prenasledovanie. Konkrétne na sudkyňu dal Smer trestné oznámenie pre rozhodnutie v prípade Dušana Kováčika a účastníci „chatovice“
sa dohadovali, aký zvolia postup, aby na ňu pritlačili. Osobnosťou roka nie je len ona, ale všetci prokurátori, vyšetrovatelia, ktorí sa
nezľakli stupňujúcich vyhrážok, zastrašovania, dokonca väzobného stíhania a naďalej vykonávajú svoju prácu tak, že slúžia
predovšetkým verejnému záujmu.
Róbert Bezák
emeritný arcibiskup
Zuzana Čaputová, pre spôsob, ako si aj v týchto náročných časoch zachováva vysokú úroveň, tak štátnickú úroveň (jej akceptácia aj na
medzinárodnej scéne robí Slovensku dobré meno), a aj jej spoločenské vystupovanie je pre našu rozdelenú spoločnosť dôležité.
Martin Shooty Šútovec
karikaturista Denníka N
Osobnosťou roka je každý, kto si zachoval v tohtoročnom inštitucionálnom chaose a rozklade základných funkcií štátu v priamom
prenose rozvahu a duševné zdravie.
Péter Hunčík
psychiater, člen redakčnej rady Denníka N
Katalin Karikó, maďarská vedkyňa žijúca v USA, ktorá vyvinula syntetickú mRNA vakcínu a dala si patentovať jej výrobnú technológiu.
Popri Karikó treba spomenúť aj manželov Uğura Şahina a Özlem Türeci, ktorí majú turecký pôvod a spolu s inými odborníkmi dlhé roky
skúmali metódy ochrany proti vírusom. Karikó povedala, že ak by sa im podarilo vakcínu vyvinúť niekoľko mesiacov pred vypuknutím
pandémie (mohlo by sa to stať, keďže ona na tom pracovala desaťročia), tak dnes by antivaxeri prišli o svoj hlavný argument, podľa
ktorého za vakcínou nie sú dôkladné výskumy. Samozrejme sú, vraví Karikó. Tureckí manželia, ktorí zohrávali mimoriadne dôležitú rolu
vo vývoji vakcín, sú emigranti, ktorých pred mnohými rokmi prijalo Nemecko. Tak len toľko o našej nenávisti voči migrantom.
Pavol Čekan
biochemik, výrobca testov na covid
Slovenskí zdravotníci – zachraňujú životy pacientov s covidom nonstop už viac než rok bez ohľadu na ich očkovací status, idú nad rámec
svojich fyzických a psychických síl. Sú hrdinami dnešnej doby.
Zuzana Baťová
riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
Za osobnosť roka považujem Igora Matoviča pre nepopierateľnú schopnosť vyvolať negatívne vášne všetkého druhu. Divide et impera.
Igor Matovič rozdelil, ale nepanuje.
Kristína Visolajská
pediatrička
Zaočkovaní Slovák a Slovenka. Napriek tomu, že to tak na prvý pohľad nevyzerá, väčšina Slovákov sú zodpovední a slušní ľudia, ktorí
sa správajú racionálne a rozumejú súčasnej situácii. Ich hlas nie je tak počuť, lebo namiesto hlasného kriku o svojich právach sa venujú
práci a rodine. Mrzí ma, že politici sa predháňajú v tom, ako vyjsť v ústrety malej skupine antivaxerov a krikľúňov a väčšinu slušných,
tichých a spolupracujúcich ľudí (a čiastočne aj deti) hádžu cez palubu.
Peter Sabaka
infektológ
Osobnosťou roka 2021 je pre mňa pani prezidentka. Všetky jej vyjadrenia boli konzistentné a hájili ochranu života a zdravia, ale aj
racionalitu a odbornosť, ktorá bola, naopak, pošliapávaná mnohými, nielen opozičnými politikmi. Opakovane sa postavila na stranu
vedcov a odborníkov. Predstavovala pomyselný maják morálky a zdraveho rozumu v mori protichodných a meniacich sa názorov.
Alexandra Bražinová
epidemiologička, prednostka Ústavu epidemiológie LF UK
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Negatívnou osobnosťou doposiaľ významne ovplyvňujúcou krajinu je pre mňa Igor Matovič. Nápady, ktoré si presadil, slúžia jeho egu, nie
však krajine – idú proti vedeckým poznatkom. Za všetky spomeniem v roku 2021 pokračujúce masové antigénové testovanie, utajený
nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V a presadenie jej používania a očkovaciu lotériu. Pozitívnou osobnosťou roka 2021 je pre mňa
pani prezidentka, ktorá vnáša do našich rozbúrených politických a spoločenských nálad rozum, rozvahu a nadhľad.
Richard Kollár
matematik, odborník na matematické modelovanie, UK
Petra Vlhová. Asi nie je na Slovensku iná osobnosť, ktorá dokázala v takej veľkej miere aj v týchto pandemických časoch spojiť rozdelenú
slovenskú spoločnosť. Jej športové úspechy boli obrovské a neľahké. Stala sa najlepšou svetovou lyžiarkou počas stále veľmi aktívnej
kariéry najúspešnejšej lyžiarky histórie. Preorientovala sa aj na disciplíny, v ktorých mala oveľa menšiu šancu na úspech (zjazd,
superobrovský slalom), a napriek tomu v nich uspela. Dlhodobé podriadenie sa špeciálnemu režimu v rámci pandemických opatrení,
netriviálne komplikácie v rámci vlastného tímu, kde nešlo všetko tak, ako si predstavovala. Napriek tomu silná vôľa víťaziť, a nesmierne
úprimné a profesionálne verejné vystupovanie. Skvelé sebavedomé výsledky aj po výmene trénera, a opäť jasne zvolený cieľ. Jasný
verejný postoj k dôležitej spoločenskej téme – očkovaniu. A ešte aj žonglovanie stojac na fitlopte! Petra Vlhová dávala slovenskej
spoločnosti počas takmer celého roka to, čo jej pandémia brala – jasný cieľ, sebavedomie, a spájanie a popritom dosiahla neskutočný
vlastný športový úspech. Ten dnes asi ani nevieme úplne doceniť – stala sa vzorom pre celé budúce generácie detí a najmä dievčat.
Jakub Goda
publicista, analytik, aktivista, pracuje na FB kampaniach ministerstva zdravotníctva
Opäť sú to zdravotníci a zdravotníčky a vyzdvihnúť by som chcel najmä tých, ktorí dokážu byť popri svojej práci ešte aj komunikačne
aktívni a vystavovať sa tak záplavám absurdného hejtu a vyhrážok. Menovite spomeniem Petra Sabaku. Nielenže zachraňuje životy na
covidovom oddelení. Nielenže sa stíha intelektuálne a vedecky držať na tepe pandemického diania a veľmi aktívne a zručne to tlmočiť
verejnosti. Veľa lekárov som tento rok otravoval s prosbami o radu, konzultáciu alebo o odborné schválenie väčšinou kvôli komunikácii
pre ministerstvo zdravotníctva. Petra asi najčastejšie a on vždy pomohol, bez problémov, rýchlo a ochotne. Keď raz toto všetko skončí,
poprosím všetkými medailami ovešať. A najmä im čím skôr zvýšiť platy.
Peter Celec
molekulárny biológ
Vedci skúmajúci covid.
Nepochyboval som nikdy o tom, aká veľmi je dôležitá veda pre spoločnosť, posledné dva roky to je však priam neuveriteľné. Virológovia,
epidemiológovia, matematici... od čias ľudského genómového projektu snáď nebolo takého veľkého celosvetového a interdisciplinárneho
vedeckého snaženia. Vyvinuté vakcíny sú len jednou, hoci najviditeľnejšou časťou mozaiky. Lekári to majú nepochybne ťažké, no sú až v
druhej línii, v tej prvej sú vedci (i lekári-vedci), ktorí skúmajú vírus, jeho vlastnosti, šírenie či chorobu, aby dali klinickým lekárom tie
správne informácie, nástroje a zbrane. Bez nich si to tu teraz ani nechcem predstavovať.
Peter Visolajský
lekár a predseda Lekárskeho odborového
Ozdruženia
krem slovenského zdravotníka, ktorý napriek ešte horšej situácii v našom zdravotníctve, ako bola minulý rok, zostal pracovať pri
slovenských pacientoch, je osobnosťou roka 2021 pre mňa osobne každý jeden zaočkovaný obyvateľ Slovenska. Ten totiž nielen odolal
dezinformáciám a neracionálnemu tlaku proti očkovaniu, ale trpezlivo zvládol aj prekážky a chaos v našom registrovaní. V konečnom
dôsledku je náš zaočkovaný občan viacnásobnou osobnosťou roka – zdravotníckou, lebo odbremenil zdravotníkov a tým pomohol
zachraňovať životy a zdravie iným, je ekonomickou osobnosťou roka, pretože svojím zaočkovaním pomohol slovenskej ekonomike viac
ako ktorýkoľvek ekonóm, je umeleckou osobnosťou roka, lebo zásadne pomohol našej kultúre, a nakoniec je aj školskou osobnosťou
roka, lebo tým umožnil, aby sa naše deti mohli vzdelávať v škole.
Miloš Jeseňák
imunológ
Osobnosťou respektíve osobnosťami roka 2021 sú pre mňa všetci zdravotníci – lekári a sestry – ktorí venujú všetku svoju energiu, čas,
námahu, vedomosti a sily pacientom s covidom. Predovšetkým však tí, ktorí si zachovali racionálny rozum a neprepadli rôznym
pofidérnym informáciám a hoaxom o covide a očkovaní proti covidu. Tí, ktorí si zachovali vzájomnú úctu jednotlivých špecializácií voči
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sebe. Tí, ktorí pochopili, že v medicíne sa potrebujeme všetci. Medzi tieto osobnosti určite počítam aj vedcov a výskumníkov, bez ktorých
by sme sme veľa vecí nevedeli a nechápali. Naopak, anti-osobnosťou sú všetci zdravotníci, ktorí šíria nepravdy o očkovaní, odhovárajú
pacientov a tým ich ohrozujú na živote. Žiaľ, chvíľka slávy a sebaprezentácie je pre týchto „kolegov“ viac ako ľudské zdravie, pravda,
medicína založená na dôkazoch a seriózne hľadanie pravdy.
Ján Šanta
prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry
Pani prezidentka Zuzana Čaputová za dôstojné reprezentovanie svojej funkcie v domácej aj v zahraničnej politike, za vecné
pomenovanie spoločenských problémov a za konštruktívne návrhy na ich riešenie.
Jaroslav Spišiak
bývalý policajný prezident, poradca ministra vnútra
Zuzana Čaputová. Za trefné, včasné a vhodné verejné vyjadrenia, ktorými sa snaží udržať demokratický rámec Slovenskej republiky.
Soňa Szomolányi
politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK
Pozitívnou osobnosťou je prezidentka Zuzana Čaputová. Ako jediná z najvyšších predstaviteľov štátu predstavuje racionálnu, slušnú,
zmierlivú politiku so značnou empatiou voči slabším v spoločnosti, a zároveň dokáže artikulovať aj väčšinovo nepopulárne stanoviská.
Negatívnou osobnosťou je Igor Matovič, čo je také preukazné, že to v tomto médiu už nepovažujem ani potrebné odôvodňovať.
Jakub Ptačin
expert na komunikáciu a dizajn
Jakub Goda a Robert Fico.
Obaja za svoju pracovitosť. Jakub Goda a jeho moderné spôsoby boja proti hoaxom na toxickej sieti Facebook či už pre ministerstvo
zdravotníctvo, alebo pre prezidentský úrad. Tvorba maxima s minimom zdrojov, agitilita a rýchlosť a najmä odvaha – všetko nie bežné
veci v štátnej správe. Jakub pracoval tak, ako by mu išlo o životy iných. Robert Fico na druhej strane ako neúnavný tvorca hoaxov a
producent klamstiev. Jeho pracovitosť a politické zručnosti tento rok naozaj zafungovali – on zas pracoval tak, ako by šlo o život jemu.
Martin Slosiarik
sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry
Z
Focus
a osobnosť roka považujem zdravotné sestričky, bratov a zdravotníckych záchranárov. Spoločnosť z nich však nemôže donekonečna
robiť rukojemníkov pandemickej situácie a apelovať na ich profesionálnu zodpovednosť bez adekvátnej zodpovednosti štátu voči ich
oprávneným finančným nárokom.
Veronika Cifrová Ostrihoňová
moderátorka, influencerka
Za osobnosť roka považujem Zuzanu Baťovú. Ukázala, ako profesionálne riadiť verejnú inštitúciu pod obrovským nátlakom a
spochybňovaním zo strany vtedajšieho premiéra. Zároveň – úplne ľudsky – obdivuhodne ustála útoky, ktoré na ňu boli namierené, a
ktoré by mali byť v každej slušnej spoločnosti tabu. Namiesto urážok či útokov celý čas ponúkala fakty a vedu. A takých ľudí na
Slovensku potrebujeme ako soľ.
Václav Hřích
sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry AKO
Osobnosťou roka sú z môjho pohľadu zdravotníci, vedci a všetci, čo pomáhajú v boji s pandémiou. Boli najdôležitejším článkom
spoločnosti pred rokom, tento rok a budú aj budúci. Aj napriek tomu, že ich práca je stále ťažšia a čoraz viac atakovaná časťou
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spoločnosti. Otázne je, dokedy im budú stačiť sily a kedy odhodlanie podľahne apatií. Držme im palce, závisíme na nich všetci.
Adam Znášik
politický poradca
György Gyimesi. Keby pán Gyimesi nebol politik, ale startupista, bol by dnes na titulke Forbesu. Príbeh, ako sa syn eštebáka a
treťotriedny pofidérny kšeftár z Chlmca prepracoval do pozície pravej ruky emeritného, no stále funkčného premiéra, a každý, kto sa
trochu orientuje, vie, že v podstate šéfuje najsilnejšiemu vládnemu poslaneckému klubu, by bol pozoruhodný, aj keby už nič iné
neobsahoval. Ale obsahuje. Pán Gyimesi otvorene spochybňuje slovenské národné záujmy, z hrobu na počkanie vyťahuje Trianon a
Benešove dekréty, paktuje so separatistami, pletie sa do zahraničnej politiky, verejne cepuje ministra zahraničných vecí, prijíma
zahraničné návštevy v rozpore s akýmikoľvek diplomatickými pravidlami, prípadne cestuje vyjednávať s premiérom o vakcínach. Zhodou
okolností vždy do Maďarska a zhodou okolností vždy zastupuje maďarský záujem. Pred dvomi rokmi sa ešte volal Juraj a bol
nezvoleným náhradníkom za Jaroslava Naďa. Dnes je budúcnosťou slovensko-maďarského zmaru. Máme sa na čo tešiť.
Ladislav Miko
vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, biológ a ekológ
Prezidentka Zuzana Čaputová. Predovšetkým pre spôsob, akým burcuje k riešeniu prebiehajúcej covidovej krízy, snaží sa spájať
rozdelenú spoločnosť a prispieva k boju proti dezinformáciám. Neustále pritom dbá na hodnoty slobody, demokracie a tolerancie a stále
aj vďaka tomu narastá jej medzinárodná prestíž. Priviedla na Slovensko pápeža, vystupovala na medzinárodných fórach, je líderkou aj v
boji proti klimatickej zmene.
Juraj Lukáč
náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk
Osobnosťou roku je podľa mňa Obyčajný Občan Slovenskej republiky a udalosťou roku 2021 je, že sa NIČ strašné v tomto roku nestalo.
Som propagátor rozdelenia krajiny na 90 percent územia, v ktorom sa hospodári podľa platných pravidiel a 10 percent územia, kde
hospodári Príroda a je tam divočina. Teraz sa zdá, že túto myšlienku politici dotiahli do dokonalosti a presadili divočinu na celom území.
Ale nie je to pravda. Divočina je spolupráca miliónov organizmov, ktorá smeruje k stabilite celého ekosystému systému. Všetko v záujme
slušného prežívania všetkých organizmov. Na Slovensku bojujú agresívne všetci proti všetkým, krajina stratila víziu, vládne všeobecná
depresia a chaos. Hrdinom tohto zmätku je teda Obyčajný Občan, ktorý toto všetko dokázal doteraz prežiť v zdraví a s vidinou svetielka
na konci tunela. A mňa osobne udivuje, že v tomto chaose a agresivite sa nestalo NIČ veľmi vážneho, že nevypukla ozbrojená občianska
vojna, že nemocnice fungujú, pekárne pečú chlieb a vlaky a autobusy ešte ako tak jazdia. To nie je Udalosť roka, to je zázrak.
Pavel Hrica
riaditeľ neziskovky Cesta von, ktorá je za projektom Omamy
Omama Erika Horvátová.
Erika žije vo veľmi ťažkých podmienkach v osade v Chminianskych Jakubovanoch. Okolo len blato a smeti. Minulý rok sa chcela stať
súčasťou programu Omama, ale nevzali sme ju. Nespravila vstupné skúšky. Má ukončenú len špeciálnu ZŠ. Potom sa však veľmi snažila
a presvedčila nás, aby sme ju zvažovali znovu. Úspešne. Dali sme jej potrebnú podporu, možnosť sa učiť a ona to aktívne využíva. Robí
stimulačné lekcie pre 28 detí v osade. Teraz, po roku a pol, sa v našom internom hodnotení vypracovala na jednu z našich najlepších
zamestnankýň. Erika mi dokazuje, že sa stále dokážeme v našich pohľadoch mýliť a nedávame šancu tým, ktorí môžu byť pre spoločnosť
veľkým príspevkom.
Michal Meško
majiteľ Martinusu, člen Redakčnej rady Denníka N
Tu si dovolím zopakovať a rozšíriť odpoveď z minulého roka, a teda žiaľ, opäť sú to lekári, lekárky a všetci zdravotníci. Ale aj záchranári,
ľudia v očkovacích centrách, pracovníci v domovoch sociálnych služieb, učitelia – tí všetci museli tento rok improvizovať oveľa viac, ako
by bolo fér od nich vyžadovať, a pomáhali udržať Slovensko pri ako-tak normálnom živote (a niekedy žiaľ aj „pri živote“ doslovne). Tým
všetkým by sme mali tlieskať a ďakovať, hoci z mne nepochopiteľných dôvodov sa na nich začali neraz valiť opačné emócie.
Ivan Kamenec
historik
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Zuzana Čaputová. Pri všetkých príležitostiach doma i v zahraničí dôstojne reprezentuje Slovensko. Svojimi štátnickými i ľudskými
postojmi dáva jeho občanom nádej v kritických situáciách, ktoré dnes zažívame. S obdivuhodným pokojom odráža primitívne, zlomyseľné
a urážajúce útoky (nie kritiku!) po moci bažiacich, no charakterovo nízkych osôb v celej šírke politického spektra.
Ján Markoš
šachový veľmajster, autor kníh Sila rozumu v bláznivej dobe či Bližšie k
Zsebe
uzana Baťová. Dôvod:
Občianska a profesná statočnosť nie je na Slovensku príliš rozšírená, postoj Zuzany Baťovej je však vzorom aj pre iných ľudí, ktorí
zodpovedajú za chod nášho štátu. Dáva nám nádej, že raz snáď môže Slovensko fungovať ako normálna demokracia.
Grigorij Mesežnikov
prezident Inštitútu pre verejné otázky
Za osobnosť roka 2021 považujem prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá svojím postojom k pálčivým problémom krajiny a spoločnosti,
spôsobom svojej komunikácie s občanmi a svojou hodnotovou výbavou dávala pri výkone funkcie osobný príklad toho, ako by sme mali
vyzerať a najmä ako by sa mal správať štátnik v demokratickej a slobodnej európskej krajine.
Marína Zavacká
historička
Sosobnosťami mám tento rok zvláštny problém – čoraz častejšie sa stáva, že ľudia, ktorých si vážim za to, čo v pandémii robia a čím
priamo alebo nepriamo chránia životy, sa po pozitívnych mediálnych zmienkach stávajú terčom agresívnych výpadov. Skúsim teda riziko
rozložiť a spomenúť hromadne všetkých, čo sa denne podieľajú na tom, aby sme sa udržali v zdraví – od výskumníkov, zdravotníkov cez
predavačky po údržbársku čatu, čo v depe dezinfikuje trolejbusy. Všetkým ďakujem.
Peter Breier
psychiater
1.
Prezidentka Zuzana Čaputová – zachováva si svoju zásadovosť, pre ktorú sme ju volili, nepodlieha tlakom, hovorí aj veci, ktoré sú pre
jednu či druhú stranu politického spektra nepríjemné, ale hovorí ich s taktom a bez ohľadu na to, či jej to prináša alebo stráca popularitu.
2.
MUDr. Peter Sabaka – stal sa jednou z hlavných tvárí zdravého rozumu, lekárov, ktorí bez ohľadu na útoky pokračujú vo vysvetľovaní
priebehu epidémie covidu a ako ju oslabiť vakcináciou a neúnavne sa starajú aj o tých, ktorí im nedôverujú.
Vlado Rafael
publicista, zakladateľ občianskeho združeInia eduRoma
napriek súčasnej vláde, ktorej rozhodnutia sú v pandemickom období často zmätočné a nejasné, existuje na Slovensku našťastie viacero
skvelých iniciatív zo strany mimovládnych organizácií a nezávislých občianskych iniciatív, ktoré napomáhajú v neľahkých časoch správne
nasmerovať chod spoločnosti. Sú dokonca takí, ktorí denne reagujú a kreujú v zložitom období nové výzvy, ktoré by ľuďom dokázali
zlepšiť ich kvalitu života. Jednou z takýchto výziev je aj potreba starostlivosti o duševné zdravie. Ide o dôležitú tému, ktorá je na
Slovensku dlhodobo zanedbávaná a tabuizovaná, obzvlášť vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom. Za osobnosti roka 2021 preto
považujem kolegov z organizácií Liga za duševné zdravie a IPečko, ktorí denne pomáhajú so starostlivosťou o duševné zdravie mnohým
svojim klientom a tiež túto dôležitú tému verejne odkrývajú a dostávajú ju do stredu záujmu spoločnosti.
Elena Kohútiková
bývalá viceguvernérka NBS
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Osobnosťami roka sú pre mňa jednoznačne ľudia pracujúci v zdravotníctve. Nečakané výzvy, ktorým musel náš zdravotnícky systém
čeliť, boli mimoriadne ťažké a náročné a dávam klobúk dole pred všetkými, ktorí bojovali a bojujú za záchranu našich životov za
neľahkých podmienok. Majú môj obdiv a úctu. Ak by som mala vybrať ešte jednu osobnosť, je ňou určite pani prezidentka Čaputová,
ktorá ukázala, že práve v týchto ťažkých dobách môžu ženy spoločnosť kultivovať a prinášať riešenia. Som presvedčená, že práve ona
priniesla nový rozmer do prezidentskej funkcie a je aj pre mňa osobne inšpirujúcou osobnosťou.
Peter Goliaš
bývalý šéf INEKO, dnes riaditeľ Odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády
Politická stabilita je základným, hoci nie postačujúcim predpokladom pre dobré spravovanie krajiny. V tomto roku sa o ňu najviac zaslúžil
Eduard Heger, keď prebral zodpovednosť za udržanie vládnej koalície. Tá dostala vo voľbách mandát bojovať s korupciou a tiež šancu
presadiť dlho odkladané reformy potrebné pre udržateľný rast kvality života. Pri boji s korupciou sú už výsledky viditeľné, pri reformách
nám ostáva veriť, že rok 2022 dopadne lepšie.
Lucia Pašková
členka vedenia Curaprox, zakladateľka iniciatívy Kto pomôže Slovensku
Osobnosťami tohto roka sú pre mňa všetci zdravotníci a zdravotníčky, ktorí v tejto náročnej situácii už druhýkrát tento rok čelia v
nemocniciach a sanitkách obrovskému náporu a napriek tomu sa stavajú k svojej práci poctivo a dôsledne a k svojim pacientom
pristupujú láskavo a empaticky.
Šimon Šicko
podnikateľ v IT, majiteľ Pixel Federation
Zuzana Baťová. Šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv si zachovala svoju osobnostnú a profesnú integritu a postavila sa tlaku
politických špičiek. „Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.“ Pani Baťová nepodľahla emočnému tlaku vtedajšieho premiéra a
jeho „dobrých úmyslov“ v kauze Sputnik. Napriek utokom na jej osobu na sociálnych sieťach bola konzistentná a profesionálna.
Vladimír Baláž
ekonóm z Prognostického
Oústavu SAV
sobnosťami roka sú pre mňa slovenskí lekári, ktorí už druhý rok idú za hranice svojich možností a bojujú nielen s koronou, ale aj s
ľudskou zlobou a hlúposťou.
Miriama Letovanec
bývalá riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády a analytička iniciatívy Žemy
Angela Merkel a jej odchod z aktívneho politického života. Motor a duša Európskej únie, jej hodnôt, či pozícií voči zahraničným
partnerom. Rovnocenná partnerka do diskusie nielen pre Vladimíra Putina, ale aj amerických prezidentov od čias Busha, či britskú
kráľovnú. Žena, ktorá neváhala robiť rozhodnutia aj za cenu straty politických bodov. Jej rozhodnosť a vizionársky pohľad na jednotnú
Európu nám bude chýbať. Osobne sa teším na jej memoáre.
Monika Uhlerová
viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov
Priznám sa, že som dlho uvažovala nad možnou osobnosťou z môjho pohľadu, nedokážem však pomenovať len jedného človeka. Už len
to, že mi spontánne nikto nenapadol, ma presviedča v tom, že v roku 2021 ma nezaujal nikto konkrétny natoľko, že by som ho alebo ju
nazvala osobnosťou roka. Pre mňa sú osobnosťami všetci, ktorí sa snažia pomôcť svojmu okoliu a spoločnosti zvládnuť prekonať tieto
náročné časy.
Zora Bútorová
sociologička, IVO
Zuzana Baťová za to, že nepodľahla hrubému politickému nátlaku a obhájila odbornosť a nezávislosť Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
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Juraj Benetin
architekt a hudobník
Architekt Peter Lényi. Osobnosťou roka 2021 na architektonickej scéne je pre mňa Peter Lényi. Netuším, prečo svoj ateliér s kolegami
nazval 2021, ale zdá sa že Petrovo úsilie kultivovať slovenskú architektonickú scénu prípravou súťaží vrcholilo práve tento rok. Na oboch
stoličkách – riaditeľ sekcie súťaží na MIBe a umelecký vedúci ateliéru 2021 – má skvelé výsledky. Množstvo pripravených súťaží na
MIBe, fungujúce rámcové zmluvy magistrátu, Transformácia Nábrežia v Námestove alebo Dostavba komplexu VŠVU, to je skvelá ročná
bilancia. V minulosti by sme sa tešili, ak by sa takéto niečo nazbieralo za 5 rokov. Peter je architekt, ktorý dokáže písať. To je v našom
remesle obrovská vzácnosť a verím, že napriek tomu, že budúci rok z MIBu odchádza, neprestane sa angažovať pre lepšie spoločenské
postavenie architektúry.
Pavol Šajgalík
predseda Slovenske akadémie vied, materiálový vedec
Slovensko a aj širší priestor strednej Európy stratil tri osobnosti (v abecednom poradí): Miroslav Cipár, Milan Lasica a Miro Žbirka. Prvého
som osobne nepoznal, ale dotkli sme sa pri neúspešnom pokuse založiť múzeum obetí komunizmu, s tým druhým mám prienik, nie iba
pri zámere vzniku tohto múzea, ale predstavenia s pánom Satinským mi dávali humorný ventil v dávnych časoch onoho režimu. A Meky
Žbirka? Prakticky môj generačný súputnik, sused z Februárky (dnes Račianska), hráč na akadémiách našej spoločnej základnej školy na
Sibírskej ulici, nesmierne talentovaný hudobník a milý človek. Všetci traja zanechali hlbokú stopu na kultúrnej mape našej krajiny. Diera
za takýmito autentickými ľuďmi sa zaplátať nedá.
Sandra Polovková
riaditeľka Post Bellum
Moja automatická odpoveď by jednoznačne znela: pani prezidentka. Dokážem sa s ňou identifikovať v mnohých reakciách. Súčasne
oceňujem, že otvára témy, ktoré sú mnohým doslova ukradnuté – spomeniem napríklad témy národnostných menšín. Myslím však, že k
osobnostiam roka 2021 patria aj všetci živnostníci a živnostníčky, umelci a umelkyne, pedagógovia a pedagogičky, rodičia, ktorí sa
rozhodli správať a vystupovať v súlade s opatreniami a nariadeniami. A vystupovať aj voči nim (s relevantnými argumentmi), ale i za ne.
Sú to odvážne bojovníčky a odvážni bojovníci, ktoré a ktorí vstupujú do konfrontácie aj so svojimi najbližšími. Držím im prsty v ich
diskusnom zápase. Určite to má zmysel.
Tomáš Hudák
komik, scenárista
Zuzana Čaputová. Slovensko je po mesiacoch pandémie ešte zranenejšou a rozdelenejšou spoločnosťou, akou bolo pred poslednými
voľbami. V situácii, keď palivo pre nenásytný oheň občianskej frustrácie spoľahlivo zabezpečujú ako vládni, tak opoziční politici, ostala
Zuzana Čaputová posledným pokojným prístavom, ktorý vnáša do diskusie a štátnych procesov odstup, fakty a túžbu po zmierení.
Vysoko vyčnieva v našej politike a je dôkazom toho, že sa to dá robiť aj inak a kultivovane.
František Majerský
prezident komory záchranárov
Osobnosťou roka sú pre mňa dve osoby. Jednou je prezidentka Zuzana Čaputová. Je to žena, ktorá nám robí obrovskú reklamu. Vie sa
vždy postaviť za správnu vec a som veľmi rád, že ju na Slovensku máme. Bojovala aj za zdravotníctvo, za zdravotníkov a jej názory si
veľmi vážim. Ale ešte väčšou osobnosťou je premiér Eduard Heger. Pracuje veľmi tvrdo, čo aj vidieť. Myslím si, že ak by nebol takým
človekom, ako je, táto koalícia by už nefungovala. Je škoda, že nemá takú moc, akú by si zaslúžil, ale podľa mňa je to veľmi slušný,
múdry a inteligentný človek, ktorý tejto krajine dáva veľmi veľa od rána do večera.
sestra Hermana – Jaroslava Matláková
rehoľníčka Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta
Zdravotníci. Nemám vybranú jednu osobnosť, ale vybrala som zdravotníkov a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom spolupracujú s
nemocnicami a s chorými ľuďmi. V čase pandémie sú to ľudia prvej línie, často unavení, nevládni, vyčerpaní fyzicky i psychicky. Práve
preto sú pre mňa osobnosťami. Že napriek všetkému zlu, ktoré sa na nich z každej strany valí, sú stále ochotní nám všetkým pomáhať.
Obdivujem ich, ako ešte stále dokážu každé ráno vstať z postele a ísť slúžiť. Zdravotníci sú naše slúžky a občas aj popolušky. Verím, že
po skončení pandémie si všimneme príbeh tejto nenápadnej princeznej.
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Samuel Marec
publicista a prekladateľ
Za osobnosť roka sa prirodzene núka Igor Matovič, lebo nikto nehýbal spoločnosťou viac. Alebo Robert Fico, ktorý ide ako píla. Pre mňa
je však osobnosťou roka Zuzana Čaputová, a to ako symbol pokojného a vecného vystupovania na rozhádanej politickej scéne. Zároveň
reprezentuje jeden z posledných pilierov demokratickej spoločnosti. Mám totiž čoraz častejšie pocit, že mnohí súčasní politici demokraciu
v jej tradičnej podobe vnímajú tak, že je to len jedna z možností. No a ak by sa odovzdávalo čestné uznanie, tak to patrí všetkým
vedcom, lekárom, dobrovoľníkom a aj všetkým ostatným, ktorí sa rok a pol snažili, stále sa snažia a nevzdávajú sa. Ďakujeme.
Radoslav Procházka
právnik a bývalý politik
Krajinu najviac ovplyvnil predseda najsilnejšej politickej strany Igor Matovič, ale keďže slovo osobnosť sa mi spája skôr s pozitívnou
konotáciou, pre mňa ňou sú zdravotníci, všetci, ale osobitne tí z covidových oddelení. Chodia do práce napriek tomu, že zo všetkých
možných hľadísk pripomína mínové pole. Je to hodné úcty a uznania.
Juraj Rizman
občiansky aktivista, bývalý šéf Greenpeace, partner prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová – pretože si v týchto šialených časoch pandémie populizmu zachováva nadhľad a tak ako sľubovala, je
hlasom slušnosti, rozvahy a rozumu v našej politike. A najlepším potvrdením toho, že to robí dobre, bolo v roku 2021 to, ako na ňu útočili
extrémisti, populisti, ale aj niektorí koaliční i opoziční politici.
Viera Kalmárová
bývalá hlavná školská inšpektorka
Osobnosťou roka 2021 je pre mňa evanjelický teológ Ondrej Prostredník. Jeho konanie a postoje sú dôkazom, že kresťanské hodnoty a
ochrana práv jednotlivcov a menšín patria nerozlučne k sebe. Jeho výrok „Posolstvom kresťanstva je inklúzia“ hovorí za všetko. Zaplatil
za to síce stratou zamestnania, ale to je obeť, ktorú osobnosti pevných postojov prinášajú často. Svojím konaním a vyjadreniami
prispieva k spoločenskej súdržnosti, aj keď nedúfam, že ultrakonzervatívne kruhy sa podarí ľahko presvedčiť o tom, že spoločenský vývoj
nesporne skôr, či neskôr zasiahne a zmení aj inštitucionálne a mentálne hranice náboženských spoločenstiev.
Elena Gallo Kriglerová
sociologička, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry – CVEK
Tento rok pokračujúcej a unavujúcej pandémie na mňa najviac zapôsobila práca Aleny Koščálovej a Eleny Prokopovej, ktoré napriek
obrovskému napätiu v spoločnosti trpezlivo, a vysoko odborne vysvetľovali po celý rok potrebu opatrení, vyvracali dezinformácie a radili
ľuďom aj v každodenných situáciách popri tom, ako sa venujú aj svojej odbornej každodennej práci. Ich tlačová konferencia z októbra
tohto roka, kde nesmierne úpenlivo, ale zároveň aj ľudsky a racionálne apelovali na potrebu dodržiavania opatrení, u mňa silno
zarezonovala. Cítim preto potrebu zdôrazniť, že Konzílium odborníkov má aj veľmi silné odborníčky.
Miloslav Bahna
sociológ, riaditeľ Sociologického ústavu SAV
Osobnosťami roku 2021 sú na Slovensku ľudia, ktorí presvedčili váhajúcich, aby za dali zaočkovať, a tak svojim blízkym, známym aj
neznámym zachránili život. Jedným z nich je aj regionálny hygienik z Rožňavy a iniciátor lokálnych očkovacích kampaní Jozef Varga.
Skôr, ako sme si uvedomili, aký veľký problém máme s nedôverou v očkovanie, on včas pochopil, že vakcína musí prichádzať za
váhajúcimi a rozbitú dôveru je najlepšie začať budovať osobným prístupom na lokálnej úrovni. Dnes je veľmi pravdepodobné, že jeho
aktivita zachránila pred smrťou na covid-19 desiatky ľudských životov.
Martin Bútora
sociológ, spisovateľ a diplomat
Lenka Ticháková, poslankyňa vo Varíne, ktorá napriek urážkam a nepochopeniu chce zmeniť názov ulice Dr. Jozefa Tisu v obci. Aj keď
zatiaľ neuspela, nevzdáva to, vie, že jeho režim deportoval na smrť 70-tisíc Židov. Nielen biskup Pavol Gojdič či Svätá stolica by jej
vyslovili uznanie, ale aj sv. Pavol by stál pri nej – vieru si zachovala, dobrý boj bojuje.
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Vladimír Leksa
imunológ, vedie výskum na Medicínskej univerzite vo Viedni a v SAV
Osobnosťou roka, a vlastne osobnosťou takisto dejinnou, je pre mňa Milan Lasica. Spolu s Júliusom Satinským boli pre mňa od môjho
najranejšieho detstva strelkou ukazujúcou smerom na rozum, určovali moje súradnice, najprv v komunizme, neskôr aj v demokracii.
Milan Lasica nestratil humor a zdravý úsudok ani v čase pandémie a bol žriedlom živej vody pre ostatných až do konca. Môžeme
pokračovať v dialógu.
Alexander Duleba
vedúci výskumný pracovník Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Ján Šanta, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, za to, že si so cťou splnil svoju profesionálnu povinnosť a dotiahol prvú veľkú kauzu
„našich ľudí“ do vynesenia spravodlivého rozsudku.
Oľga Gyarfášová
sociologička
Slovensko pozitívne najviac ovplyvnili zdravotníčky a zdravotníci a ľudia pracujúci v sociálnych službách všetkého druhu. Do ochrany a
záchrany nášho zdravia i životov vložili všetko. A nedostali nič.
Jana Dubovcová
niekdajšia ombudsmanka a sudkyňa
Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv. Nabáda verejných činiteľov a inštitúcie, aby dôslednejšie ochraňovali a rešpektovali základné
práva a slobody ľudí a aby pri svojich krokoch vždy dbali na ľudskú dôstojnosť každého jednotlivca. Aj v čase pandémie. Je to jej práca,
ale mohla aj mlčať a venovať sa pohodlnejším témam, pri ktorých by sa nevystavila nepochopeniu a tlakom.
Michal Piško
riaditeľ Transparency International Slovensko
Zuzana Baťová. Podobne ako komisiu z ocenenia Biela vrana ma zaujal prístup riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzany
Baťovej. Jej vystupovanie počas spolitizovanej kauzy okolo neregistrovanej vakcíny Sputnik bolo dôležitým signálom, že aj na Slovensku
dokážeme mať profesionálne, sebavedomé a nezávislé inštitúcie.
Beata Balogová
šéfredaktorka denníka SME
Osobnosťou roka sú pre mňa zdravotníci na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ktorí často vidia ľudí odchádzať. Držia za ruky cudzích
ľudí, pre ktorých sú v tom momente jediný človek, na ktorého sa spoliehajú. Môžu mať emócie a otázky, prečo ste sa nezaočkovali, ale
robia si svoju prácu a starajú sa o všetkých. Keď sa situácia zhoršuje a už nemajú voľné prístroje, musia robiť rozhodnutia, ktoré by nikto
nechcel urobiť, rozhodujú, kto dostane šancu na prežitie. Zároveň myslím aj na ostatných zdravotníkov, na rôznych oddeleniach, ktorí
často čelia hnevu, bezmocnosti a frustrácii pacientov.
Peter Bárdy
šéfredaktor Aktualít
Zuzana Čaputová. V roku koalície neschopnej zodpovedne vládnuť a opozície, ktorá sa pre svoje mocenské záujmy rozhodla hazardovať
s ľudským zdravím a životmi, bola smerom dovnútra krajiny, aj smerom do sveta reprezentantom nepopulistickej politiky konsenzu, faktov
a hľadania riešení.
Braňo Závodský
moderátor diskusnej relácie Rádia Expres
Zaočkovaný človek. Každý, kto sa nebál ochrániť vakcínou seba, svoju rodinu, komunitu aj štát.
Martin Hanus
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šéfredaktor Postoja
Pápež František. Za normálnych okolností by aj pre sekulárnejšie prostredie bolo zrejmé, kto bol osobnosťou a čo bolo udalosťou
slovenského roka 2021. Pápež František poctil našu krajinu nadštandardne dlhou a intenzívnou návštevou. Možno nevyslovil veľké
spoločenské posolstvá, ale na rôznych fórach fascinoval svojou sústredenosťou, vnútornou slobodou, aj nasadením, s ktorým šíri radosť
evanjeliovej zvesti, a vyzýval kresťanov, aby boli zakorenení a otvorení zároveň. Lenže my nežijeme v normálnych okolnostiach. Aj tento
rok hýbali kľúčovými udalosťami Slovenska globálna pandémia a osobnostne nezrelí lídri, ktorí v tejto skúške nevedeli obstáť.
Michal Hvorecký
spisovateľ
Vedci ako Richard Kollár či Jakub Steiner, ktorých donedávna skoro nikto nepoznal. A počas pandémie sa ukázalo, ako veľmi
potrebujeme špičkových odborníkov, aby nám pomohli krízu zvládnuť. Škoda, že ich hlasy nemajú ešte väčšiu váhu a narážajú na
diletantizmus a mocenské záujmy politikov. Ďakujem im za ich robotu. Raz budem hádam vnúčatám rozprávať, že som s nimi oboma aj s
ďalšími kedysi chodil do matematickej školy.
Milan Nič
analytik Nemeckej rady pre zahr. vzťahy
Olaf Scholz, ktorý vyhral nemeckej SPD voľby do Spolkového snemu po tom, čo bola ešte začiatkom zrelá na úplnú porážku. Teraz sa
ukáže, akým bude kancelárom na čele historicky prvej spoločnej vlády so zelenými a liberálmi, a ako sa postaví k zásadným sporom v
rámci EÚ.
Ilona Németh
umelkyňa
Osobnosť roka je pre mňa negatívna osobnosť roka, a je to jednoznačne Igor Matovič. Zlyhal vo všetkých oblastiach politiky. Výsledkom
jeho sebeckého politikárčenia je zneistenie občanov. Ľudia všetkých vekových kategórií sa cítia stratení. Neveria ani vede, ani vo
výskumoch, ale už ani v možnosti inej politiky v prospech štátu a spoločnosti. Viac škody nezodpovedný politik by ani nemohol spôsobiť
Milan Sedliak
vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK
Robinsoni. Ľudia budujúci ostrovy pozitívnej deviácie v každej sfére života, rešpektujúci písané aj nepísané zákony, bez cieľa osobného
prospechu posúvajúci spoločnosť vpred smerom k zdraviu, pokoju a stabilite. Z tých známych prezidentka Čaputová, politička s rastúcim
medzinárodným uznaním a charizmou. Verím, že o dvadsať rokov budeme na ňu hrdí tak, ako Česi dnes na Václava Havla. A tiež Martin
Shooty Šútovec, karikaturista medzinárodných kvalít, presný snajper slovenskej mentality. Jeden z mála, čo ma vedia (bohužiaľ väčšinou
gogoľovsky) stále rozosmiať.
Matej Tóth
olympijský víťaz v chôdzi, riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica
Petra Vlhová. Trochu na odľahčenie ťažkých tém.
Keď sa väčšinou pozeráme na to zlé a hejtujeme, čo sa dá, vybral som osobnosť, ktorá nás celý rok tešila svojimi výsledkami a šírila
pozitívnu energiu, ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje. Vo všeobecnosti je to dôležitá úloha športu a Peťa je pre mňa reprezentantka
všetkých športovcov, ktorí svojimi výsledkami tešili celý slovenský národ.
Silvia Shahzad,
bývalá poslankyňa, bojuje za odstraňovanie bariér
Zuzana Čaputová. Spôsob, akým sa snaží hľadať cestu ku všetkým občanom, ako pristupuje k politikom, ako komentuje napäté situácie,
ako sa snaží vysvetľovať, pomáhať, ale i ako znáša útoky na svoju osobu v tomto neľahkom čase, to chce naozaj silnú osobnosť.
Karolína Farská
organizátorka protestov Za slušné Slovensko
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Tí, ktorí stále vedia prinášať svetlo do dnešnej doby zamieňania si názorov s faktami. Sú to vedci, zdravotníci, učitelia, novinári, ale aj
všetci, ktorí sa neboja v pravde žiť, hoci je často nepohodlná a nepopulárna. Tí, ktorí chodia do služby a už dávno nepočujú žiadne
tlieskanie, aj tí, ktorí sa správajú zodpovedne a nepotrebujú na to žiadne poukážky.
Mikuláš Huba
environmentalista
Na domácej scéne možno spomenúť zopár pozitívnych príkladov, ale nemenej negatívnych. Do prvej kategórie by som zaradil jednu
ochranárku a dvoch ochranárov: prezidentku Zuzanu Čaputovú a europoslancov Martina Hojsíka a Michala Wiezika. Nielen pre to, čo
robia u nás doma, ale aj za rehabilitáciu mena Slovenska za hranicami. Prezidentka je asi jediná politická osobnosť, ktorú nám v
zahraničí závidia. A nielen v Česku. Obaja naši europoslanci zasa patria medzi najaktívnejších a najuznávanejších v 705-člennom
Európskom parlamente. Kolektívnou nepolitickou osobnosťou roka boli lekári, zdravotníci, vedci, učitelia, ochranári a ďalší/ďalšie,
ktorí/ktoré sa obetovali za nás všetkých a „odmenou“ im boli urážky a neraz i fyzické útoky zo strany rôznych dezolátov. Kolektívnou
politickou neosobnosťou roka je paralyzovaná koalícia a najmä totálne deštruktívna a spoločensky škodlivá opozícia, ku ktorej čím ďalej
tým viac inklinuje aj „koaličná“ Sme rodina.
Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
Žiaľ, aj uplynulý rok bol zásadne poznačený pandémiou. Tieto extrémne náročné časy by nebolo možné zvládať bez lekárov, lekárok,
sestier, zdravotníckeho personálu, sanitárov, sanitárok, dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a ďalších ľudí z oblasti zdravotníctva, ktorí
zachraňujú naše životy. Často musia čeliť útokom akcelerovaným šírením dezinformácií a hoaxov v spoločnosti, čo plnenie ich poslania
výrazne sťažuje. Aj preto je ich neúnavná a obetavá práca skutočne obdivuhodná. Osobnosťami roka sú pre mňa tí lekári a lekárky i
zdravotnícky personál, ktorí nám pomáhajú prekonávať toto ťažké pandemické obdobie.
Norbert Kurilla
poradca prezidentky, bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Ako Osobnosť roka 2021 by som navrhol Petru Vlhovú, skvelú slovenskú reprezentantku a držiteľku veľkého glóbusu práve v roku 2021
(v lyžiarskej histórii sa to už nemusí opakovať a ide o skvelú propagáciu Slovenska v zahraničí) a okrem toho ide o veľkú obhajkyňu a
podporovateľku očkovania na Slovensku, ako dôležitého nástroja prevencie a ochrany zdravia nášho obyvateľstva.
Matúš Vallo
primátor Bratislavy
Ako osobnosť roka vidím v dnešnej polarizovanej spoločnosti prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorej konanie pomáha vniesť pokoj a
racionalitu do často emocionálnych súbojov či už na politickom poli, alebo vo verejnom diskurze. Jej dôrazné a hlavne jednoznačné
postoje upriamujú pozornosť na dôležitosť faktov v časoch, keď je spoločnosť zmietaná populizmom a dezinformáciami, čo sa ukazuje
ako kľúčový problém pri riešení vážnych otázok, pred ktorými naša krajina stojí.
Ondrej Lunter
banskobystrický vicežupan
Igor Lacko, starosta Málinca. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre ľudí veľmi chúlostivá a citlivá vec. Po odchode do dôchodku
magistry z miestnej lekárne v Málinci hrozilo, že o lekárenské služby obec a susedné obce úplne prídu. Nevzdali to, spojili sily, hľadali
spôsoby, až našli cestu, ako naďalej pre občanov tieto služby zabezpečiť. Bez predchádzajúcej skúsenosti a za použitia vlastných
obecných zdrojov sami vybudovali úplne novú modernú lekáreň. Do vynovených priestorov sa im podarilo prilákať zo Švajciarska svoju
rodáčku – po 7 rokoch sa vrátila do svojho rodiska! Lekáreň si dnes od obce prenajíma a prevádzkuje. Určite stál obec tento projekt veľa
energie, času a vzácnych finančných zdrojov, ale s jasnou víziou a snahou poskytnúť občanom kvalitné služby ho dotiahli do úspešného
konca. Pre ľudí, ktorí sleduju politické dianie, je ťažké udržať si optimizmus a vieru v lepšie dni. Ale tak nejak tuším, že my to nevzdáme a
zvládneme to. Nebáť sa a nekradnúť. Výsledok sa dostaví. Pre mňa je Igor Lacko osobnosťou roka. Jeden starosta za stovky, na ktorých
pleciach v čase krízy stojí naša spoločnosť.
Jaroslav Polaček
primátor Košíc
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Zmôjho pohľadu sú to všetci Košičania, ktorí počúvli rady odborníkov hovoriacich o tom, že najlepšie, čo sa dá urobiť pre zdravie seba a
všetkých ľudí okolo nás, je nechať sa zaočkovať. Z jednotlivcov je to aj člen Krízového štábu SR – profesor Pavol Jarčuška z UPJŠ, ktorý
v oblasti ochrany verejného zdravia v našom meste robí od vypuknutia pandémie skvelú prácu a neodradili ho od toho ani vyhrážky
šibenicou od samozvaných odborníkov pred jeho domom. Rovnako tak musím spomenúť aj prodekanku Lekárskej fakulty UPJŠ Moniku
Halánovú, s ktorou som mal tú česť spolupracovať pri testovaní Košičanov na prítomnosť protilátok voči novému koronavírusu. Spolu s
pani profesorkou a jej tímom sme na magistráte zorganizovali úspešný projekt, počas ktorého sa nechalo otestovať až takmer 10-tisíc
Košičanov. U jedného percenta z nich sme vďaka tomu odhalili, že sú infikovaní vírusom, a zabránili tak, aby vírus nevedomky ďalej šírili.
Milan Majerský
prešovský župan
Osobnosťou roka je každý zdravotnícky pracovník, ktorý sa v tejto vypätej situácii s nasadením vlastného zdravia a života postaví k lôžku
covidového pacienta.
Martin Královič
nočný primátor Bratislavy
Za osobnosť roka 2021 považujem pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. V čase, keď je spoločnosť na Slovensku frustrovaná množstvom
konfliktov a hádok, je pani prezidentka skutočným štátnikom, ktorá sa snaží spoločnosť spájať a nie rozdeľovať. Jej prejavy sú zmierlivé a
myslím, že pomáhajú deeskalovať napätie v spoločnosti. Tiež vnímam jej silný štátnický prínos v rozumnej a konštruktívnej komunikácii s
koaličnými aj opozičnými stranami.
Matúš Čupka
zakladateľ Zelenej hliadky
Osobností bolo medzi zdravotníkmi, lekármi a ďalšími v prvej línii obrovské množstvo. Pavol Čekan však bol jedným z najaktívnejších
vedcov pokiaľ ide o popularizáciu očkovania nielen na sociálnych sieťach. Za to čelil množstvu hnevu, nadávok a extrémnych reakcií.
Napriek tomu si stále zachováva svoj šarm, humor a najmä odhodlanie hovoriť o dôležitosti očkovania.
Peter Fiabáne
primátor Žiliny
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. V rozhodujúcich a ťažkých chvíľach preukázala, že je možné kultivovane komunikovať aj negatívne
témy. Že vie dodávať nádej a povzbudzovať ľudí. Múdro sa vzoprela dezinformáciám, konšpirátorom a verejne odsúdila všetko to, čo
nebezpečne polarizuje spoločnosť. Pani prezidentka má hodnoty štátničky, rozmýšľa v súvislostiach, hovorí uvážlivo a koná múdro.
Marek Hattas
primátor Nitry, poslanec za SaS
Prezidentka Zuzana Čaputová. Je výraznou slovenskou osobnosťou a aj v tomto náročnom pandemickom roku je zárukou slušnosti a
odbornosti. Oceňujem ju za jej vytrvalú snahu o zmierenie rozhádanej spoločnosti, za jej apel na rešpektovanie vedcov a odborníkov v
období nekontrolovaného šírenia nebezpečných hoaxov a dezinformácií, za jej empatiu voči slabým, zraniteľným a znevýhodneným
skupinám spoločnosti. V neposlednom rade je pre mňa pani prezidentka osobnosťou pre jej kultivované a ľudské vystupovanie, v ktorom
sa odráža jej hlboká úcta k obyvateľom tejto krajiny. Kiež by naša krajina mala viac politikov, ktorý by išli v naratíve, ktorý používa pani
prezidentka.
Martin Macharik
predseda Kalvárskeho fondu, renovuje historické domy v Banskej Štiavnici a kalváriu
Igor Matovič. Žiaľ, negatívne.
Je symbolom infantilizácie verejnej politiky. Jeho koalície je síce lepšia ako predchádzajúce Ficove, ale spôsob jeho vládnutia vytvára
predpoklady na obrovské problémy v budúcnosti. Nahovoriť slušných ľudí, aby ešte niečomu verili alebo nedajbože niekam kandidovali,
bude zase o čosi ťažšie.
Martin Dubéci
politický marketér a komunikačný konzultant
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Myslím, že som to už v nejakom texte u vás videl, ale osobnosťou roka sú všetci ľudia, čo sa nechali zaočkovať. Tento rok ukázal, že
niekedy nepotrebujeme heroické gestá jednotlivcov, ale kolektívnu zodpovednosť státisícov ľudí, ktorí chápu, že v spoločnosti nie sú sami
a že so svojou slobodou nesú aj zodpovednosť voči svojmu okoliu.
Jozef Bátora
profesor politológie
Lívia Vašáková, koordinátorka slovenskej časti Plánu obnovy. Mnohí pozorovatelia sa zhodnú na tom, že Plán obnovy predstavuje
najzásadnejší balík reforiem na Slovensku za posledné dve desaťročia. Príprava, rozbeh a implementácia tohto súboru reforiem vyžadujú
vysoko komplexné procesy koordinácie, kde je potrebné zladiť množstvo aktérov na Slovensku na rôznych úrovniach a v inštitúciách
Únie a robiť to priebežne, keď napríklad niektorý z procesov začne meškať. Ako generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády
Lívia Vašáková odvádza skvelú prácu v tomto vysoko náročnom súbehu koordinačných procesov. Expertíza a kompetentnosť líderiek
ako pani Vašáková je kľúčom k úspešným reformným krokom, ktoré táto krajina potrebuje.
Kristína Tormová
spisovateľka, moderátorka, herečka
Igor Matovič. Negatívne.
A viac ani nechcem napísať, len konštatujem, že mi je z toho veľmi úzko a smutno.
Alena Kudzko
šéfka Globsec Policy Institute
Novinári za mrežami a ich slobodní kolegovia, ktorí pokračujú vo svojej práci. Svet je čoraz netolerantnejší voči nezávislému
spravodajstvu, najmä v miestach politických otrasov a tam, kde je vláda pripravená udržať si kontrolu represívnymi prostriedkami. No,
čím je svet nebezpečnejší, represívnejší a netolerantnejší, tým dôležitejšia je práca novinárov a ich snaha hľadať pravdu a pomáhať
ľuďom pochopiť, čo sa vo svete deje. Mám obrovský rešpekt pred novinármi, ktorí sú za mrežami, pretože si svoju prácu robili dobre. A
veľmi si vážim ich kolegov, ktorí pokračujú, aj keď vedia, že sa to môže stať aj im.
Anna Ghannamová
predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Kto je osobnosť roka 2021?
Pre mňa je tou osobnosťou nový rakúsky kancelár Alexander Schallenberg, ktorý ako jediný politik v európskom priestore mal odvahu
začať proces povinného očkovania proti ochoreniu covid-19. V SR sú jedinými osobnosťami a hrdinami jedine zdravotnícki pracovníci a
pracovníci sociálnych služieb, ktorí stoja pri pacientoch a klientoch a čelia nielen pandémii ochorenia covid-19, ale aj pandémii
bezbrehého populizmu politikov a pandémii hlúposti a naivity časti ľudí, ktorí nechápu, že povinné očkovanie je nateraz jediná cesta,
ktorá nás vyvedie z pandémie a z dlhodobej morálnej i ekonomickej krízy, ktorá už nastala.
Marek Števček
rektor Univerzity Komenského
Petra Vlhová. Napriek tomu, že si nesmierne vážim obetavú prácu našich zdravotníkov, ktorí v tejto neľahkej dobe bojujú v prvej línii, a
rozhodne im patrí naša úcta a vďačnosť, rozhodol som sa ako osobnosť tohto roka vybrať Petru Vlhovú. Talentovaná, vytrvalá a
sympatická mladá žena, ktorej úspechy v nás vzbudzujú priam národnú hrdosť a na chvíľu nám dovoľujú zabudnúť na pandémiu. Jeden z
mála pozitívnych vzorov pre mladých ľudí, že aj na Slovensku vieme byť svetoví. Petra, ďakujeme.
Martin Katriak
prezident Zväzu obchodu, podpredseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko
Zuzana Baťová, riaditeľka Štátneho ústavu kontroly liečiv SR – ona a jej spolupracovníci dlhodobo zabezpečujú istotu a vieru občanov
Slovenska v lieky a liečivá, ktoré sú k dispozícii na Slovensku, mnohokrát i za cenu inštitucionálnych a osobných spochybňovaní a
napádania.
Katarína Nádaská
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historička a etnologička
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vynikajúca reprezentácia Slovenska v zahraničí, výrazná osobnosť v domácom dianí, empatická
osobnosť so zmyslom spájať ľudí rôzneho politického spektra. Vďaka nej stúpa prestíž Slovenska v Európe i vo svete.
Júlia Hanuliaková
riaditeľka bratislavskej zoo
Pre mňa osobnosťou roka sú ošetrovatelia zvierat v ZOO Bratislava. Prečo? Každý deň, v horúcom lete či v studenej zime oddane
pracujú so zvieratami v ZOO. Z čírej lásky, lebo peniaze sú tu naozaj malé. Pasujú sa s lopatami a fúrikmi, balvanmi, balmi slamy a
horami krmiva či nespratnými členmi skupiny. V lete vstávajú pred východom slnka a kosia lúky, aby ich zverenci mali čerstvé zelené. V
zime im mrznú prsty kvôli nepretržitej práci vonku a v nevykurovaných priestoroch. Do práce musia prísť každý deň, aj keď je ZOO
zatvorená. Ošetrovatelia sú veľmi vzácni ľudia. Sú prameňom najzaujímavejších príbehov, zdrojom hlbokej empatie k zvieratám. Dôkazu
komunikovať so svojimi zverencami ich vlastnou rečou – tónom hlasu, pohybom, postojom tela. Niekedy sú členkami svorky, niekedy
alfou, podľa toho, čo treba. Vždy v strehu, lebo zvieratá v zoo sú zvieratá divoké, vždy s láskou, sprevádzajú svojich zvieracích partnerov.
Keď sú nútení rozlúčiť sa, smútia.
Denisa Havrľová
dokumentaristka, novinárka a vysokoškolská pedagogička
Za osobnosť roka 2021 nemám len jednu osobu. Pre mňa sú osobnosťami všetci lekári, sestričky, ktorí v tejto ťažkej dobe s vypätím
všetkých síl pomáhali v boji s koronou.
Ladislav Bariak
poradca ministra financií Igora Matoviča
Všetci ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a verili tak vede a odborníkom a nedali sa tak zneistiť dezinformačnou scénou.
Miroslav Hlivák
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vedci a lekári, bez ktorých by bol boj s pandémiou ochorenia covid-19 nemožný. Patrí im úcta a vďaka za ich prácu.
Lucia Kurilovská
rektorka Akadémie policajného zboru
Vladimír Krčméry, slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ
zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách. Moje rozhodnutie uviesť profesora
Krčméryho ako osobnosť roka 2021 je z dôvodu jeho neúnavného pôsobenia ako odborníka v permanentnom ústrednom krízovom štábe
našej krajiny. Už od začiatku zriadenia krízového štábu bol a aj v roku 2021 je zdrojom informácií ohľadne prebiehajúcej epidémie
covid-19. Mal odvahu ako jeden z hlavných reprezentantov „odborníkov“ vydať výzvu vláde SR na efektívne kroky v boji s pandémiou.
Svojimi aktivitami je neúnavným sprostredkovateľom relevantných informácií pre široké spektrum obyvateľstva, aj za cenu mnohých
verbálnych útokov na svoju osobu.
FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ FOTO N – TOMÁŠ
BENEDIKOVIČ FOTO – PETER KORČEK
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Osobnosť roka 2021: zdravotníci – ktorí bojujú za nás a nechávame ich odísť
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Za hlavné postavy roka označila stovka osobností zdravotníkov, Zuzanu Čaputovú, Igora Matoviča, vedcov a Zuzanu Baťovú. Kto
hlasoval: Iveta Radičová, Fedor Gál, Ivan Mikloš, Martin Shooty Šútovec, Zuzana Petková, Róbert Bezák či Zuzana Baťová a s nimi aj
lekári, vedci, umelci, šéfredaktori, primátori či župani.
Slovenskí zdravotníci akoby žili v dvoch svetoch. Politici im opakovane ďakujú za boj s pandémiou v prvej línii. Zároveň sa však tí istí
politici neustále vyhýbajú tomu, aby im zásadne zvýšili platy – aby nám neodišli do zahraničia. Minulý týždeň im schválili mimoriadnu
odmenu 350 eur, ide však o jednorazové peniaze a výplaty zostávajú rovnaké a neporovnateľné s krajinami, kam zdravotníci odchádzajú.
Stovka významných ľudí spoločenského života na Slovensku tento rok za Osobnosť roka vybrala zdravotníkov – podobne ako vlani.
Varovanie a hrdinovia dnešnej doby
Viacerí účastníci ankety hovoria, že výber lekárov a lekáriek, sestier či ošetrovateľov, záchranárov aj sanitárov je prejavom vďaky, ale aj
varovaním. „Spoločnosť z nich nemôže donekonečna robiť rukojemníkov pandemickej situácie a apelovať na ich profesionálnu
zodpovednosť bez adekvátnej zodpovednosti štátu voči ich oprávneným finančným nárokom,“ hovorí o zdravotných sestrách Martin
Slosiarik, riaditeľ prieskumnej agentúry Focus.
„Slovenskí zdravotníci zachraňujú životy pacientov s covidom nonstop už viac než rok bez ohľadu na ich očkovací status, idú nad rámec
svojich fyzických a psychických síl. Sú hrdinami dnešnej doby,“ vraví vedec Pavol Čekan.
Z hrdinov pandémie osobnosti najčastejšie menovali infektológa Petra Sabaku a Zuzanu Baťovú, riaditeľku Štátneho ústavu pre kontrolu
liečiv, na ktorú útočil Igor Matovič.
„Nielenže zachraňuje životy na covidovom oddelení. Stíha sa aj intelektuálne a vedecky držať na tepe pandemického diania a veľmi
aktívne a zručne to tlmočiť verejnosti,“ hovorí o Sabakovi Jakub Goda, ktorý pracuje na vysvetľujúcich kampaniach ministerstva
zdravotníctva a na konci roka pripravil spolu s prezidentkou aj seriál Mysli s hlavou štátu.
Foto N – Tomáš Benedikovič
Prezidentka Čaputová
Iba s veľmi tesným rozdielom za zdravotníkmi tento rok podobne ako vlani skončila v hlasovaní osobností prezidentka Zuzana Čaputová.
Za osobnosť roka ju označili aj lekári z prvej línie, vedci, prokurátor Ján Šanta či bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.[lock]
Napríklad emeritný arcibiskup Róbert Bezák hovorí, že prezidentka „si aj v týchto náročných časoch zachováva vysokú štátnickú úroveň
a aj jej spoločenské vystupovanie je pre našu rozdelenú spoločnosť dôležité“.
Prečítajte si
Osobnosť roka zdravotníci píšu, čo bol ich najsilnejší zážitok v tomto roku
Prezidentka je hlavnou osobnosťou aj pre lekára Petra Sabaku, ktorého viacerí označujú za hlavnú postavu roka 2021. „Všetky jej
vyjadrenia boli konzistentné a hájili ochranu života a zdravia, ale aj racionalitu a odbornosť, ktorá bola, naopak, pošliapávaná mnohými,
nielen opozičnými politikmi,“ vraví Sabaka. „Predstavovala pomyselný maják morálky a zdravého rozumu v mori protichodných a
meniacich sa názorov.“
Matovič, Baťová, Lasica
Na treťom mieste už s výrazným odstupom je bývalý premiér Igor Matovič, osobnosti ho označujú za negatívnu postavu roka.
„Nerobil to, čo mal robiť, a robil to, čo nemal robiť,“ hovorí o Matovičovi Ivan Mikloš. „Mal zabezpečiť politickú podporu potrebným
reformám, mal prispievať k súdržnosti a akcieschopnosti koalície a mal sa spoľahnúť na odborníkov pri boji proti covidu, ale aj pri
príprave daňovej reformy. Robil väčšinou presný opak toho, čo robiť mal.“
„Nápady, ktoré si presadil, slúžia jeho egu, nie však krajine – idú proti vedeckým poznatkom,“ vraví epidemiologička Alexandra
Bražinová.
Medzi osobnosťami roka sú aj šéfka ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová, lekár Peter Sabaka, vedec Pavol Čekan, aj tento rok
zosnulí Milan Lasica a Miro Žbirka. „Za naozajstné osobnosti roka považujem Milana Lasicu a Mira Žbirku. Nie preto, že v tomto roku
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zomreli, ale preto, že počas života nám rozdávali a rozdali toľko radosti, vtipu, múdrosti a krásy,“ vraví Mikloš.
Milan Lasica. Foto – Rok bez divákov/Peter Korček
Iveta Radičová
bývalá premiérka
Pavol Čekan za vytvorenie a darovanie štátu špičkových testov na odhaľovanie vírusu, za verejné vystupovanie a propagáciu vedy.
Fedor Gál
sociológ a jeden z lídrov Nežnej revolúcie
Zuzana Čaputová. Hovorí uvážlivo, múdro a bez negatívnych emócií, čo je na Slovensku, ale nie len, nevídané a zúfalo potrebné.
Zuzana Wienk
zakladateľka Aliancie Fair-play, občianska aktivistka, členka rady Bielej vrany
Zdravotníci – už takmer dva roky pôsobia v tých najhorších podobách núdzového režimu v zdecimovanom a podhodnotenom rezorte. Za
ich extrémne vypätie čelia namiesto spoločenského a štátneho ocenenia často hrozbám, agresii. Mohli by sa na všetko vykašlať a oni
naďalej zachraňujú životy. Dlžíme im toho veľmi veľa a majú môj obdiv.
Prečítajte si
Nekazme si Vianoce a okamžite zdvihnime zdravotníkom platy
Ján Štrasser
spisovateľ
1. apríla sa stal ministrom financií Igor Matovič . Odvtedy si každé ráno spievam hymnu Hornej Dolnej: „Jáj, to bol zase nápad,
prepánajána, zavolať na zabíjačku vegetariána!“
Ivan Mikloš
bývalý minister financií, pôsobil aj ako hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra
Osobnosťou, ktorá v tomto roku najviac ovplyvnila našu krajinu, bol Igor Matovič . Žiaľ, väčšinou negatívne, pretože nerobil to, čo mal
robiť a robil to, čo nemal robiť. Mal zabezpečiť politickú podporu potrebným reformám, mal prispievať k súdržnosti a akcieschopnosti
koalície a mal sa spoľahnúť na odborníkov pri boji proti covidu, ale aj pri príprave daňovej reformy. Robil väčšinou presný opak toho, čo
robiť mal.
Chcem však spomenúť aj pozitívne osobnosti. S ľuďmi je to ako so zdravím. Ich dôležitosť a význam si naplno uvedomíme, až keď ich
stratíme. Takže za naozajstné osobnosti roka považujem Milana Lasicu a Mira Žbirku . Nie preto, že v tomto roku zomreli, ale preto, že
počas života nám rozdávali a rozdali toľko radosti, vtipu, múdrosti a krásy.
Martin Shooty Šútovec
karikaturista Denníka N
Osobnosťou roka je každý, kto si zachoval v tohtoročnom inštitucionálnom chaose a rozklade základných funkcií štátu v priamom
prenose rozvahu a duševné zdravie .
Ivan Štulajter
poradca premiéra Eduarda Hegera
Za všetkých vyšetrovateľov a prokurátorov vyberám špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica . Podľa môjho názoru je osobnosťou roka
za odvahu a vytrvalosť, s akou sa snaží Slovensko pretvoriť na právny štát bez vlády skorumpovaných politikov a oligarchov.
Michal Vašečka
sociológ, predseda redakčnej rady Denníka N
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Osobnosťami roka na Slovensku sú vedci z iniciatívy Veda pomáha . Fungujúci v kulisách podvyživenej slovenskej vedy, nezištne celý
rok pomáhali populácii, médiám i samotnej vláde porozumieť, čo sa to okolo nás deje. Možno sa na Slovensku nedá sekvenovať vzorka
za tri dni tak ako v iných krajinách EÚ, ale o to viac sa vedci vložili do až fándlyovského šírenia osvieteneckého ducha v tejto krajine
rozprávok, mýtov a povier. Neboli neomylní, ale reflektujú to poctivo a s gráciou, ktorej väčšina ich kritikov nebude nikdy schopná. A
nenechali sa znechutiť nenávistnou vlnou zo strany jednej časti spoločnosti a porozumeli, aké veľmi je dôležité dočasne zmeniť
poznávaciu funkciu vedy na funkciu angažovanú.
Martin M. Šimečka
komentátor a editor Denníka N, spisovateľ
Lekár Peter Sabaka . Ale on zároveň stelesňuje všetkých lekárov a sestry , ktorí v pandémii zachraňujú životy a ešte majú energiu na
zápas s hlúposťou a zlobou, ktoré ľudské životy ničia.
Foto N – Tomáš Benedikovič
Zuzana Petková
riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu
Pamela Záleská , sudkyňa Špecializovaného trestného súdu, ktorá napriek tlakom pojednáva s rozhodnosťou závažné trestné a
korupčné kauzy. Je mnoho spôsobov, akým zločinci a rôzne záujmové skupiny bojujú, aby sa vyhli spravodlivosti. Od mediálnych
kampaní až po prenasledovanie. Konkrétne na sudkyňu dal Smer trestné oznámenie pre rozhodnutie v prípade Dušana Kováčika a
účastníci „chatovice“ sa dohadovali, aký zvolia postup, aby na ňu pritlačili. Osobnosťou roka nie je len ona, ale všetci prokurátori,
vyšetrovatelia, ktorí sa nezľakli stupňujúcich vyhrážok, zastrašovania, dokonca väzobného stíhania a naďalej vykonávajú svoju prácu tak,
že slúžia predovšetkým verejnému záujmu.
Róbert Bezák
emeritný arcibiskup
Zuzana Čaputová , pre spôsob, ako si aj v týchto náročných časoch zachováva vysokú úroveň tak štátnickú úroveň (jej akceptácia aj na
medzinárodnej scéne robí Slovensku dobré meno) a aj jej spoločenské vystupovanie je pre našu rozdelenú spoločnosť dôležité.
Péter Hunčík
psychiater, člen redakčnej rady Denníka N
Katalin Karikó , maďarská vedkyňa žijúca v USA, ktorá vyvinula syntetickú mRNA vakcínu a dala si patentovať jej výrobnú technológiu.
Popri Karikó treba spomenúť aj manželov Uğura Şahina a Özlem Türeci , ktorí majú turecký pôvod a spolu s inými odborníkmi dlhé roky
skúmali metódy ochrany proti vírusom.
Karikó povedala, že ak by sa im podarilo vakcínu vyvinúť niekoľko mesiacov pred vypuknutím pandémie (mohlo by sa to stať, keďže ona
na tom pracovala desaťročia), tak dnes by antivaxeri prišli o svoj hlavný argument, podľa ktorého za vakcínou nie sú dôkladné výskumy.
Samozrejme sú, vraví Karikó.
Tureckí manželia, ktorí zohrávali mimoriadne dôležitú rolu vo vývoji vakcín, sú emigranti, ktorých pred mnohými rokmi prijalo Nemecko.
Tak len toľko o našej nenávisti voči migrantom.
Pavol Čekan
biochemik, výrobca testov na covid
Slovenskí zdravotníci – zachraňujú životy pacientov s covidom nonstop už viac než rok bez ohľadu na ich očkovací status, idú nad rámec
svojich fyzických a psychických síl. Sú hrdinami dnešnej doby.
Zuzana Baťová
riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
Za osobnosť roka považujem Igora Matoviča pre nepopierateľnú schopnosť vyvolať negatívne vášne všetkého druhu v spoločnosti.
Divide et impera. Igor Matovič rozdelil, ale nepanuje.
Kristína Visolajská
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pediatrička
Zaočkovaní Slovák a Slovenka . Napriek tomu, že to tak na prvý pohľad nevyzerá, väčšina Slovákov sú zodpovední a slušní ľudia, ktorí
sa správajú racionálne a rozumejú súčasnej situácii. Ich hlas nie je tak počuť, lebo namiesto hlasného kriku o svojich právach sa venujú
práci a rodine. Mrzí ma, že politici sa predháňajú v tom, ako vyjsť v ústrety malej skupine antivaxerov a krikľúňov a väčšinu slušných,
tichých a spolupracujúcich ľudí (a čiastočne aj deti) hádžu cez palubu.
Peter Sabaka
infektológ
Osobnosťou roka 2021 je pre mňa pani prezidentka . Všetky jej vyjadrenia boli konzistentné a hájili ochranu života a zdravia ale aj
racionalitu a odbornosť, ktorá bola naopak pošliapávaná mnohými, nielen opozičnými politikmi. Opakovane sa postavila na stranu vedcov
a odborníkov. Predstavovala pomyselný maják morálky a zdraveho rozumu v mori protichodných a meniacich sa názorov.
Alexandra Bražinová
epidemiologička, prednostka Ústavu epidemiológie LF UK
Negatívnou osobnosťou doposiaľ významne ovplyvňujúcou krajinu je pre mňa Igor Matovič . Nápady, ktoré si presadil, slúžia jeho egu,
nie však krajine – idú proti vedeckým poznatkom. Za všetky spomeniem v roku 2021 pokračujúce masové antigénové testovanie, utajený
nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V a presadenie jej používania a očkovaciu lotériu.
Pozitívnou osobnosťou roka 2021 je pre mňa pani prezidentka , ktorá vnáša do našich rozbúrených politických a spoločenských nálad
rozum, rozvahu a nadhľad.
Richard Kollár
matematik, odborník na matematické modelovanie, UK
Petra Vlhová. Asi nie je na Slovensku iná osobnosť, ktorá dokázala v takej veľkej miere aj v týchto pandemických časoch spojiť rozdelenú
slovenskú spoločnosť. Jej športové úspechy boli obrovské a neľahké. Stala sa najlepšou svetovou lyžiarkou počas stále veľmi aktívnej
kariéry najúspešnejšej lyžiarky histórie. Preorientovala sa aj na disciplíny, v ktorých mala oveľa menšiu šancu na úspech (zjazd,
superobrovský slalom), a napriek tomu v nich uspela. Dlhodobé podriadenie sa špeciálnemu režimu v rámci pandemických opatrení,
netriviálne komplikácie v rámci vlastného tímu, kde nešlo všetko tak, ako si predstavovala. Napriek tomu silná vôľa víťaziť, a nesmierne
úprimné a profesionálne verejné vystupovanie. Skvelé sebavedomé výsledky aj po výmene trénera, a opäť jasne zvolený cieľ. Jasný
verejný postoj k dôležitej spoločenskej téme – očkovaniu. A ešte aj žonglovanie stojac na fitlopte!
Petra Vlhová dávala slovenskej spoločnosti počas takmer celého roka to, čo jej pandémia brala – jasný cieľ, sebavedomie, a spájanie a
popritom dosiahla neskutočný vlastný športový úspech. Ten dnes asi ani nevieme úplne doceniť – stala sa vzorom pre celé budúce
generácie detí a najmä dievčat.
Vlhová v cieli. Foto – TASR/Martin Baumann
Jakub Goda
ublicista, analytik, aktivista, pracuje na FB kampaniach ministerstva zdravotníctva
Opäť sú to zdravotníci a zdravotníčky a vyzdvihnúť by som chcel najmä tých, ktorí dokážu byť popri svojej práci ešte aj komunikačne
aktívni a vystavovať sa tak záplavám absurdného hejtu a vyhrážok. Menovite spomeniem Petra Sabaku . Nielenže zachraňuje životy na
covidovom oddelení. Nielenže sa stíha intelektuálne a vedecky držať na tepe pandemického diania a veľmi aktívne a zručne to tlmočiť
verejnosti. Veľa lekárov som tento rok otravoval s prosbami o radu, konzultáciu alebo o odborné schválenie väčšinou kvôli komunikácii
pre ministerstvo zdravotníctva. Petra asi najčastejšie a on vždy pomohol, bez problémov, rýchlo a ochotne. Keď raz toto všetko skončí,
poprosím všetkými medailami ovešať. A najmä im čím skôr zvýšiť platy.
Peter Celec
molekulárny biológ
Vedci skúmajúci covid . Nepochyboval som nikdy o tom, aká veľmi je dôležitá veda pre spoločnosť, posledné dva roky to je však priam
neuveriteľné. Virológovia, epidemiológovia, matematici… od čias ľudského genómového projektu snáď nebolo takého veľkého
celosvetového a interdisciplinárneho vedeckého snaženia. Vyvinuté vakcíny sú len jednou, hoci najviditeľnejšou časťou mozaiky. Lekári
to majú nepochybne ťažké, no sú až v druhej línii, v tej prvej sú vedci (i lekári-vedci), ktorí skúmajú vírus, jeho vlastnosti, šírenie či
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chorobu, aby dali klinickým lekárom tie správne informácie, nástroje a zbrane. Bez nich si to tu teraz ani nechcem predstavovať.
Peter Visolajský
lekár a predseda Lekárskeho odborového združenia
Okrem slovenského zdravotníka , ktorý napriek ešte horšej situácii v našom zdravotníctve, ako bola minulý rok, zostal pracovať pri
slovenských pacientoch, je osobnosťou roka 2021 pre mňa osobne každý jeden zaočkovaný obyvateľ Slovenska . Ten totiž nielen odolal
dezinformáciám a neracionálnemu tlaku proti očkovaniu, ale trpezlivo zvládol aj prekážky a chaos v našom registrovaní. V konečnom
dôsledku je náš zaočkovaný občan viacnásobnou osobnosťou roka – zdravotníckou, lebo odbremenil zdravotníkov a tým pomohol
zachraňovať životy a zdravie iným, je ekonomickou osobnosťou roka, pretože svojím zaočkovaním pomohol slovenskej ekonomike viac
ako ktorýkoľvek ekonóm, je umeleckou osobnosťou roka, lebo zásadne pomohol našej kultúre, a nakoniec je aj školskou osobnosťou
roka, lebo tým umožnil, aby sa naše deti mohli vzdelávať v škole.
Miloš Jeseňák
imunológ
Osobnosťou, respektíve osobnosťami roka 2021 sú pre mňa všetci zdravotníci – lekári a sestry – ktorí venujú všetku svoju energiu, čas,
námahu, vedomosti a sily pacientom s covidom. Predovšetkým však tí, ktorí si zachovali racionálny rozum a neprepadli rôznym
pofidérnym informáciám a hoaxom o covide a očkovaní proti covidu. Tí, ktorí si zachovali vzájomnú úctu jednotlivých špecializácií voči
sebe. Tí, ktorí pochopili, že v medicíne sa potrebujeme všetci.
Medzi tieto osobnosti určite počítam aj vedcov a výskumníkov , bez ktorých by sme veľa vecí nevedeli a nechápali.
Naopak, anti-osobnosťou sú všetci zdravotníci, ktorí šíria nepravdy o očkovaní , odhovárajú pacientov a tým ich ohrozujú na živote. Žiaľ,
chvíľka slávy a sebaprezentácie je pre týchto „kolegov“ viac ako ľudské zdravie, pravda, medicína založená na dôkazoch a seriózne
hľadanie pravdy.
Ján Šanta
prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry
Pani prezidentka Zuzana Čaputová za dôstojné reprezentovanie svojej funkcie v domácej aj v zahraničnej politike, za vecné
pomenovanie spoločenských problémov a za konštruktívne návrhy na ich riešenie.
Jaroslav Spišiak
bývalý policajný prezident, poradca ministra vnútra
Zuzana Čaputová . Za trefné, včasné a vhodné verejné vyjadrenia, ktorými sa snaží udržať demokratický rámec Slovenskej republiky.
Soňa Szomolányi
politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK
Pozitívnou osobnosťou je prezidentka Zuzana Čaputová . Ako jediná z najvyšších predstaviteľov štátu predstavuje racionálnu, slušnú,
zmierlivú politiku so značnou empatiou voči slabším v spoločnosti, a zároveň dokáže artikulovať aj väčšinovo nepopulárne stanoviská.
Negatívnou osobnosťou je Igor Matovič , čo je také preukazné, že to v tomto médiu už nepovažujem ani potrebné odôvodňovať.
Jakub Ptačin
expert na komunikáciu a dizajn
Jakub Goda a Robert Fico . Obaja za svoju pracovitosť.
Jakub Goda a jeho moderné spôsoby boja proti hoaxom na toxickej sieti Facebook či už pre ministerstvo zdravotníctva alebo pre
prezidentský úrad. Tvorba maxima s minimom zdrojov, agitilita a rýchlosť a najmä odvaha – všetko nie bežné veci v štátnej správe. Jakub
pracoval tak, ako by mu išlo o životy iných.
Robert Fico na druhej strane ako neúnavný tvorca hoaxov a producent klamstiev. Jeho pracovitosť a politické zručnosti tento rok naozaj
zafungovali – on zas pracoval tak, ako by šlo o život jemu.
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Martin Slosiarik
sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry Focus
Za osobnosť roka považujem zdravotné sestričky, bratov a zdravotníckych záchranárov . Spoločnosť z nich však nemôže donekonečna
robiť rukojemníkov pandemickej situácie a apelovať na ich profesionálnu zodpovednosť bez adekvátnej zodpovednosti štátu voči ich
oprávneným finančným nárokom.
Veronika Cifrová Ostrihoňová
moderátorka, influencerka
Za osobnosť roka považujem Zuzanu Baťovú . Ukázala, ako profesionálne riadiť verejnú inštitúciu pod obrovským nátlakom a
spochybňovaním zo strany vtedajšieho premiéra. Zároveň – úplne ľudsky – obdivuhodne ustála útoky, ktoré na ňu boli namierené, a
ktoré by mali byť v každej slušnej spoločnosti tabu. Namiesto urážok či útokov celý čas ponúkala fakty a vedu. A takých ľudí na
Slovensku potrebujeme ako soľ.
Zuzana Baťová a Zuzana Čaputová. Foto N – Tomáš Benedikovič
Václav Hřích
sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry AKO
Osobnosťou roka sú z môjho pohľadu zdravotníci, vedci a všetci, čo pomáhajú v boji s pandémiou . Boli najdôležitejším článkom
spoločnosti pred rokom, tento rok a budú aj budúci. Aj napriek tomu, že ich práca je stále ťažšia a čoraz viac atakovaná časťou
spoločnosti. Otázne je, dokedy im budú stačiť sily a kedy odhodlanie podľahne apatií. Držme im palce, závisíme od nich všetci.
Adam Znášik
politický poradca
György Gyimesi . Keby pán Gyimesi nebol politik, ale startupista, bol by dnes na titulke Forbesu. Príbeh, ako sa syn eštebáka a
treťotriedny pofidérny kšeftár z Chlmca prepracoval do pozície pravej ruky emeritného, no stále funkčného premiéra, a každý, kto sa
trochu orientuje, vie, že v podstate šéfuje najsilnejšiemu vládnemu poslaneckému klubu, by bol pozoruhodný, aj keby už nič iné
neobsahoval. Ale obsahuje. Pán Gyimesi otvorene spochybňuje slovenské národné záujmy, z hrobu na počkanie vyťahuje Trianon a
Benešove dekréty, paktuje so separatistami, pletie sa do zahraničnej politiky, verejne cepuje ministra zahraničných vecí, prijíma
zahraničné návštevy v rozpore s akýmikoľvek diplomatickými pravidlami, prípadne cestuje vyjednávať s premiérom o vakcínach. Zhodou
okolností vždy do Maďarska a zhodou okolností vždy zastupuje maďarský záujem. Pred dvomi rokmi sa ešte volal Juraj a bol
nezvoleným náhradníkom za Jaroslava Naďa. Dnes je budúcnosťou slovensko-maďarského zmaru. Máme sa na čo tešiť.
Ladislav Miko
vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, biológ a ekológ
Prezidentka Zuzana Čaputová. Predovšetkým pre spôsob, akým burcuje k riešeniu prebiehajúcej covidovej krízy, snaží sa spájať
rozdelenú spoločnosť a prispieva k boju proti dezinformáciám. Neustále pritom dbá na hodnoty slobody, demokracie a tolerancie a stále
aj vďaka tomu narastá jej medzinárodná prestíž. Priviedla na Slovensko pápeža, vystupovala na medzinárodných fórach, je líderkou aj v
boji proti klimatickej zmene.
Juraj Lukáč
náčelník lesoochranárskeho zoskupenia Vlk
Osobnosťou roku je podľa mňa Obyčajný Občan Slovenskej republiky a udalosťou roku 2021 je, že sa NIČ strašné v tomto roku nestalo .
Som propagátor rozdelenia krajiny na 90 percent územia, v ktorom sa hospodári podľa platných pravidiel a 10 percent územia, kde
hospodári Príroda a je tam divočina. Teraz sa zdá, že túto myšlienku politici dotiahli do dokonalosti a presadili divočinu na celom území.
Ale nie je to pravda. Divočina je spolupráca miliónov organizmov, ktorá smeruje k stabilite celého ekosystému systému. Všetko v záujme
slušného prežívania všetkých organizmov. Na Slovensku bojujú agresívne všetci proti všetkým, krajina stratila víziu, vládne všeobecná
depresia a chaos. Hrdinom tohto zmätku je teda Obyčajný Občan, ktorý toto všetko dokázal doteraz prežiť v zdraví a s vidinou svetielka
na konci tunela.
A mňa osobne udivuje, že v tomto chaose a agresivite sa nestalo NIČ veľmi vážneho , že nevypukla ozbrojená občianska vojna, že
nemocnice fungujú, pekárne pečú chlieb a vlaky a autobusy ešte ako tak jazdia. To nie je Udalosť roka , to je zázrak.
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Pavel Hrica
riaditeľ neziskovky Cesta von, ktorá je za projektom Omamy
Omama Erika Horvátová. Erika žije vo veľmi ťažkých podmienkach v osade v Chminianskych Jakubovanoch. Okolo len blato a smeti.
Minulý rok sa chcela stať súčasťou programu Omama, ale nevzali sme ju. Nespravila vstupné skúšky. Má ukončenú len Špeciálnu ZŠ.
Potom sa však veľmi snažila a presvedčila nás, aby sme ju zvažovali znovu. Úspešne. Dali sme jej potrebnú podporu, možnosť sa učiť a
ona to aktívne využíva. Robí stimulačné lekcie pre 28 detí v osade. Teraz, po roku a pol, sa v našom internom hodnotení vypracovala na
jednu z našich najlepších zamestnankýň. Erika mi dokazuje, že sa stále dokážeme v našich pohľadoch mýliť a nedávame šancu tým,
ktorí môžu byť pre spoločnosť veľkým príspevkom.
Michal Meško
majiteľ kníhkupectva Martinus, člen Redakčnej rady Denníka N
Tu si dovolím zopakovať a rozšíriť odpoveď z minulého roka, a teda žiaľ, opäť sú to lekári, lekárky a všetci zdravotníci . Ale aj záchranári,
ľudia v očkovacích centrách, pracovníci v domovoch sociálnych služieb, učitelia – tí všetci museli tento rok improvizovať oveľa viac, ako
by bolo fér od nich vyžadovať, a pomáhali udržať Slovensko pri ako-tak normálnom živote (a niekedy žiaľ aj “pri živote” doslovne). Tým
všetkým by sme mali tlieskať a ďakovať, hoci z mne nepochopiteľných dôvodov sa na nich začali neraz valiť opačné emócie.
Ivan Kamenec
historik
Zuzana Čaputová . Pri všetkých príležitostiach doma i v zahraničí dôstojne reprezentuje Slovensko. Svojimi štátnickými i ľudskými
postojmi dáva jeho občanom nádej v kritických situáciách, ktoré dnes zažívame. S obdivuhodným pokojom odráža primitívne, zlomyseľné
a urážajúce útoky (nie kritiku!) po moci bažiacich, no charakterovo nízkych osôb v celej šírke politického spektra.
Ján Markoš
šachový veľmajster, autor kníh Sila rozumu v bláznivej dobe či Bližšie k sebe
Zuzana Baťová. Dôvod: Občianska a profesná statočnosť nie je na Slovensku príliš rozšírená, postoj Zuzany Baťovej je však vzorom aj
pre iných ľudí, ktorí zodpovedajú za chod nášho štátu. Dáva nám nádej, že raz snáď môže Slovensko fungovať ako normálna
demokracia.
Grigorij Mesežnikov
prezident Inštitútu pre verejné otázky
Za osobnosť roka 2021 považujem prezidentku Zuzanu Čaputovú , ktorá svojím postojom k pálčivým problémom krajiny a spoločnosti,
spôsobom svojej komunikácie s občanmi a svojou hodnotovou výbavou dávala pri výkone funkcie osobný príklad toho, ako by sme mali
vyzerať a najmä ako by sa mal správať štátnik v demokratickej a slobodnej európskej krajine.
Marína Zavacká
historička
S osobnosťami mám tento rok zvláštny problém – čoraz častejšie sa stáva, že ľudia, ktorých si vážim za to, čo v pandémii robia a čím
priamo alebo nepriamo chránia životy, sa po pozitívnych mediálnych zmienkach stávajú terčom agresívnych výpadov. Skúsim teda riziko
rozložiť a spomenúť hromadne všetkých, čo sa denne podieľajú na tom, aby sme sa udržali v zdraví – od výskumníkov, zdravotníkov cez
predavačky po údržbársku čatu , čo v depe dezinfikuje trolejbusy. Všetkým ďakujem.
Peter Breier
psychiater
Prezidentka Zuzana Čaputová – zachováva si svoju zásadovosť, pre ktorú sme ju volili, nepodlieha tlakom, hovorí aj veci, ktoré sú pre
jednu či druhú stranu politického spektra nepríjemné, ale hovorí ich s taktom a bez ohľadu na to, či jej to prináša alebo stráca popularitu
MUDr. Peter Sabaka – stal sa jednou z hlavných tvárí zdravého rozumu, lekárov, ktorí bez ohľadu na útoky pokračujú vo vysvetľovaní
priebehu epidémie covidu a ako ju oslabiť vakcináciou a neúnavne sa starajú aj o tých, ktorí im nedôverujú.
Vlado Rafael
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publicista, zakladateľ občianskeho združenia eduRoma
I napriek súčasnej vláde, ktorej rozhodnutia sú v pandemickom období často zmätočné a nejasné, existuje na Slovensku našťastie
viacero skvelých iniciatív zo strany mimovládnych organizácií a nezávislých občianskych iniciatív, ktoré napomáhajú v neľahkých časoch
správne nasmerovať chod spoločnosti. Sú dokonca takí, ktorí denne reagujú a kreujú v zložitom období nové výzvy, ktoré by ľuďom
dokázali zlepšiť ich kvalitu života. Jednou z takýchto výziev je aj potreba starostlivosti o duševné zdravie. Ide o dôležitú tému, ktorá je na
Slovensku dlhodobo zanedbávaná a tabuizovaná, obzvlášť vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom. Za osobnosti roka 2021 preto
považujem kolegov z organizácií Liga za duševné zdravie a IPečko , ktorí denne pomáhajú so starostlivosťou o duševné zdravie mnohým
svojim klientom a tiež túto dôležitú tému verejne odkrývajú a dostávajú ju do stredu záujmu spoločnosti.
Elena Kohútiková
bývalá viceguvernérka NBS
Osobnosťami roka sú pre mňa jednoznačne ľudia pracujúci v zdravotníctve . Nečakané výzvy, ktorým musel náš zdravotnícky systém
čeliť, boli mimoriadne ťažké a náročné a dávam klobúk dole pred všetkými, ktorí bojovali a bojujú za záchranu našich životov za
neľahkých podmienok. Majú môj obdiv a úctu.
Ak by som mala vybrať ešte jednu osobnosť, je ňou určite pani prezidentka Čaputová , ktorá ukázala, že práve v týchto ťažkých dobách
môžu ženy spoločnosť kultivovať a prinášať riešenia. Som presvedčená, že práve ona priniesla nový rozmer do prezidentskej funkcie a je
aj pre mňa osobne inšpirujúcou osobnosťou.
Michal Rehúš
analytik, Centrum vzdelávacích analýz
Učiteľky a učitelia. Možno to bude znieť ako klišé, ale za osobnosť tohto roka považujem učiteľky a učiteľov. Bez adekvátnej podpory (štát
im neposkytol dostatočnú technickú ani metodickú podporu) sa museli venovať náročnej dištančnej výučbe. Po návrate do školy pracovali
v rizikových podmienkach a museli sa vyrovnať s tým, že ich žiaci a žiačky mali zhoršené duševné zdravie, ako aj vzdelávacie výsledky.
Údaje ukazujú, že učiteľky a učitelia sa cítia vyčerpaní a zhoršilo sa aj ich psychické zdravie. Ich frustráciu prehlbuje, že štát si ich prácu
neváži, keďže už druhý rok po sebe im neplánuje razantnejšie zvýšiť platy. Bez dobre pripravených a spokojných učiteliek a učiteľov však
nedokážeme poskytovať deťom kvalitné vzdelávanie.
Peter Goliaš
bývalý šéf INEKO, dnes riaditeľ Odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády
Politická stabilita je základným, hoci nie postačujúcim predpokladom pre dobré spravovanie krajiny. V tomto roku sa o ňu najviac zaslúžil
Eduard Heger , keď prebral zodpovednosť za udržanie vládnej koalície. Tá dostala vo voľbách mandát bojovať s korupciou a tiež šancu
presadiť dlho odkladané reformy potrebné pre udržateľný rast kvality života. Pri boji s korupciou sú už výsledky viditeľné, pri reformách
nám ostáva veriť, že rok 2022 dopadne lepšie.
Lucia Pašková
členka vedenia Curaprox, zakladateľka iniciatívy Kto pomôže Slovensku
Osobnosťami tohto roka sú pre mňa všetci zdravotníci a zdravotníčky , ktorí v tejto náročnej situácii už druhýkrát tento rok čelia v
nemocniciach a sanitkách obrovskému náporu a napriek tomu sa stavajú k svojej práci poctivo a dôsledne a k svojim pacientom
pristupujú láskavo a empaticky.
Šimon Šicko
podnikateľ v IT, majiteľ Pixel Federation
Zuzana Baťová . Šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv si zachovala svoju osobnostnú a profesnú integritu a postavila sa tlaku
politických špičiek. „Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.“ Pani Baťová nepodľahla emočnému tlaku vtedajšieho premiéra a
jeho „dobrých úmyslov“ v kauze Sputnik. Napriek útokom na jej osobu na sociálnych sieťach bola konzistentná a profesionálna.
Miriama Letovanec
bývalá riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády a analytička iniciatívy Žemy
Angela Merkel a jej odchod z aktívneho politického života. Motor a duša Európskej únie, jej hodnôt, či pozícií voči zahraničným
partnerom. Rovnocenná partnerka do diskusie nielen pre Vladimíra Putina, ale aj amerických prezidentov od čias Busha, či britskú
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kráľovnú. Žena, ktorá neváhala robiť rozhodnutia aj za cenu straty politických bodov. Jej rozhodnosť a vizionársky pohľad na jednotnú
Európu nám bude chýbať. Osobne sa teším na jej memoáre.
Angela Merkelová. Foto – TASR/AP
Vladimír Baláž
ekonóm z Prognostického ústavu SAV
Osobnosťami roka sú pre mňa slovenskí lekári , ktorí už druhý rok idú za hranice svojich možností a bojujú nielen s koronou, ale aj s
ľudskou zlobou a hlúposťou.
Monika Uhlerová
viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov
Priznám sa, že som dlho uvažovala nad možnou osobnosťou z môjho pohľadu, nedokážem však pomenovať len jedného človeka. Už len
to, že mi spontánne nikto nenapadol, ma presviedča v tom, že v roku 2021 ma nezaujal nikto konkrétny natoľko, že by som ho alebo ju
nazvala osobnosťou roka. Pre mňa sú osobnosťami všetci, ktorí sa snažia pomôcť svojmu okoliu a spoločnosti zvládnuť prekonať tieto
náročné časy.
Juraj Benetin
architekt a hudobník
Architekt Peter Lényi . Osobnosťou roka 2021 na architektonickej scéne je pre mňa Peter Lényi. Netuším, prečo svoj ateliér s kolegami
nazval 2021, ale zdá sa, že Petrovo úsilie kultivovať slovenskú architektonickú scénu prípravou súťaží vrcholilo práve tento rok. Na oboch
stoličkách – riaditeľ sekcie súťaží na MIB-e a umelecký vedúci ateliéru 2021 – má skvelé výsledky. Množstvo pripravených súťaží na
MIB-e, fungujúce rámcové zmluvy magistrátu, Transformácia Nábrežia v Námestove alebo Dostavba komplexu VŠVU, to je skvelá ročná
bilancia. V minulosti by sme sa tešili, ak by sa takéto niečo nazbieralo za 5 rokov. Peter je architekt, ktorý dokáže písať. To je v našom
remesle obrovská vzácnosť a verím, že napriek tomu, že budúci rok z MIB-u odchádza, neprestane sa angažovať pre lepšie spoločenské
postavenie architektúry.
Pavol Šajgalík
predseda Slovenske akadémie vied, materiálový vedec
Slovensko a aj širší priestor strednej Európy stratil tri osobnosti (v abecednom poradí): Miroslav Cipár, Milan Lasica a Miro Žbirka .
Prvého som osobne nepoznal, ale dotkli sme sa pri neúspešnom pokuse založiť múzeum obetí komunizmu, s tým druhým mám prienik,
nie iba pri zámere vzniku tohto múzea, ale predstavenia s pánom Satinským mi dávali humorný ventil v dávnych časoch onoho režimu. A
Meky Žbirka? Prakticky môj generačný súputnik, sused z Februárky (dnes Račianska), hráč na akadémiách našej spoločnej základnej
školy na Sibírskej ulici, nesmierne talentovaný hudobník a milý človek. Všetci traja zanechali hlbokú stopu na kultúrnej mape našej
krajiny. Diera za takýmito autentickými ľuďmi sa zaplátať nedá.
Zora Bútorová
sociologička, IVO
Zuzana Baťová za to, že nepodľahla hrubému politickému nátlaku a obhájila odbornosť a nezávislosť Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Tomáš Hudák
komik, scenárista
Zuzana Čaputová . Slovensko je po mesiacoch pandémie ešte zranenejšou a rozdelenejšou spoločnosťou, akou bola pred poslednými
voľbami. V situácii, keď palivo pre nenásytný oheň občianskej frustrácie spoľahlivo zabezpečujú ako vládni tak opoziční politici, ostala
Zuzana Čaputová posledným pokojným prístavom, ktorý vnáša do diskusie a štátnych procesov odstup, fakty a túžbu po zmierení.
Vysoko vyčnieva v našej politike a je dôkazom toho, že sa to dá robiť aj inak a kultivovane.
Sandra Polovková
riaditeľka Post Bellum
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Moja automatická odpoveď by jednoznačne znela: pani prezidentka . Dokážem sa s ňou identifikovať v mnohých reakciách. Súčasne
oceňujem, že otvára témy, ktoré sú mnohým doslova ukradnuté – spomeniem napríklad témy národnostných menšín.
Myslím však, že k osobnostiam roka 2021 patria aj všetci živnostníci a živnostníčky, umelci a umelkyne, pedagógovia a pedagogičky,
rodičia, ktorí sa rozhodli správať a vystupovať v súlade s opatreniami a nariadeniami . A vystupovať aj voči nim (s relevantnými
argumentmi), ale i za ne. Sú to odvážne bojovníčky a odvážni bojovníci, ktoré a ktorí vstupujú do konfrontácie aj so svojimi najbližšími.
Držím im prsty v ich diskusnom zápase. Určite to má zmysel.
František Majerský
prezident komory záchranárov
Osobnosťou roka sú pre mňa dve osoby. Jednou je prezidentka Zuzana Čaputová . Je to žena, ktorá nám robí obrovskú reklamu. Vie sa
vždy postaviť za správnu vec a som veľmi rád, že ju na Slovensku máme. Bojovala aj za zdravotníctvo, za zdravotníkov a jej názory si
veľmi vážim.
Ale ešte väčšou osobnosťou je premiér Eduard Heger . Pracuje veľmi tvrdo, čo aj vidieť. Myslím si, že ak by nebol takým človekom, ako
je, táto koalícia by už nefungovala. Je škoda, že nemá takú moc, akú by si zaslúžil, ale podľa mňa je to veľmi slušný, múdry a inteligentný
človek, ktorý tejto krajine dáva veľmi veľa od rána do večera.
sestra Hermana – Jaroslava Matláková
rehoľníčka Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta
Zdravotníci. Nemám vybranú jednu osobnosť, ale vybrala som zdravotníkov a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom spolupracujú s
nemocnicami a s chorými ľuďmi. V čase pandémie sú to ľudia prvej línie, často unavení, nevládni, vyčerpaní fyzicky i psychicky. Práve
preto sú pre mňa osobnosťami. Že napriek všetkému zlu, ktoré sa na nich z každej strany valí, sú stále ochotní nám všetkým pomáhať.
Obdivujem ich, ako ešte stále dokážu každé ráno vstať z postele a ísť slúžiť. Zdravotníci sú naše slúžky a občas aj popolušky. Verím, že
po skončení pandémie si všimneme príbeh tejto nenápadnej princeznej.
Samuel Marec
publicista a prekladateľ
Za osobnosť roka sa prirodzene núka Igor Matovič , lebo nikto nehýbal spoločnosťou viac. Alebo Robert Fico , ktorý ide ako píla. Pre mňa
je však osobnosťou roka Zuzana Čaputová , a to ako symbol pokojného a vecného vystupovania na rozhádanej politickej scéne. Zároveň
reprezentuje jeden z posledných pilierov demokratickej spoločnosti. Mám totiž čoraz častejšie pocit, že mnohí súčasní politici demokraciu
v jej tradičnej podobe vnímajú tak, že je to len jedna z možností.
No a ak by sa odovzdávalo čestné uznanie, tak to patrí všetkým vedcom, lekárom, dobrovoľníkom a aj všetkým ostatným, ktorí sa rok a
pol snažili, stále sa snažia a nevzdávajú sa. Ďakujeme.
Radoslav Procházka
právnik a bývalý politik
Krajinu najviac ovplyvnil predseda najsilnejšej politickej strany Igor Matovič , ale keďže slovo osobnosť sa mi spája skôr s pozitívnou
konotáciou, pre mňa ňou sú zdravotníci , všetci, ale osobitne tí z covidových oddelení. Chodia do práce napriek tomu, že zo všetkých
možných hľadísk pripomína mínové pole. Je to hodné úcty a uznania.
Juraj Rizman
občiansky aktivista, bývalý šéf Greenpeace, partner prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová – pretože si v týchto šialených časoch pandémie populizmu zachováva nadhľad a tak ako sľubovala, je
hlasom slušnosti, rozvahy a rozumu v našej politike. A najlepším potvrdením toho, že to robí dobre, bolo v roku 2021 to, ako na ňu útočili
extrémisti, populisti, ale aj niektorí koaliční i opoziční politici.
Viera Kalmárová
bývalá hlavná školská inšpektorka
Osobnosťou roka 2021 je pre mňa evanjelický teológ Ondrej Prostredník . Jeho konanie a postoje sú dôkazom, že kresťanské hodnoty a
ochrana práv jednotlivcov a menšín patria nerozlučne k sebe. Jeho výrok „ Posolstvom kresťanstva je inklúzia “ hovorí za všetko. Zaplatil
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za to síce stratou zamestnania, ale to je obeť, ktorú osobnosti pevných postojov prinášajú často. Svojím konaním a vyjadreniami
prispieva k spoločenskej súdržnosti, aj keď nedúfam, že ultrakonzervatívne kruhy sa podarí ľahko presvedčiť o tom, že spoločenský vývoj
nesporne skôr, či neskôr zasiahne a zmení aj inštitucionálne a mentálne hranice náboženských spoločenstiev.
Elena Gallo Kriglerová
sociologička, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry – CVEK
Tento rok pokračujúcej a unavujúcej pandémie na mňa najviac zapôsobila práca Aleny Koščálovej a Eleny Prokopovej , ktoré napriek
obrovskému napätiu v spoločnosti trpezlivo, a vysoko odborne vysvetľovali po celý rok potrebu opatrení, vyvracali dezinformácie a radili
ľuďom aj v každodenných situáciách popri tom, ako sa venujú aj svojej odbornej každodennej práci. Ich tlačová konferencia z októbra
tohto roka, kde nesmierne úpenlivo, ale zároveň aj ľudsky a racionálne apelovali na potrebu dodržiavania opatrení, u mňa silno
zarezonovala. Cítim preto potrebu zdôrazniť, že Konzílium odborníkov má aj veľmi silné odborníčky.
Miloslav Bahna
sociológ, riaditeľ Sociologického ústavu SAV
Osobnosťami roku 2021 sú na Slovensku ľudia, ktorí presvedčili váhajúcich, aby za dali zaočkovať, a tak svojim blízkym, známym aj
neznámym zachránili život. Jedným z nich je aj regionálny hygienik z Rožňavy a iniciátor lokálnych očkovacích kampaní Jozef Varga .
Skôr, ako sme si uvedomili, aký veľký problém máme s nedôverou v očkovanie, on včas pochopil, že vakcína musí prichádzať za
váhajúcimi a rozbitú dôveru je najlepšie začať budovať osobným prístupom na lokálnej úrovni. Dnes je veľmi pravdepodobné, že jeho
aktivita zachránila pred smrťou na covid-19 desiatky ľudských životov.
Martin Bútora
sociológ, spisovateľ a diplomat
Lenka Ticháková , poslankyňa vo Varíne, ktorá napriek urážkam a nepochopeniu chce zmeniť názov ulice Dr. Jozefa Tisu v obci. Aj keď
zatiaľ neuspela, nevzdáva to, vie, že jeho režim deportoval na smrť 70-tisíc Židov. Nielen biskup Pavol Gojdič či Svätá stolica by jej
vyslovili uznanie, ale aj sv. Pavol by stál pri nej – vieru si zachovala, dobrý boj bojuje.
Vladimír Leksa
imunológ, vedie výskum na Medicínskej univerzite vo Viedni a v SAV
Osobnosťou roka, a vlastne osobnosťou takisto dejinnou, je pre mňa Milan Lasica . Spolu s Júliusom Satinským boli pre mňa od môjho
najranejšieho detstva strelkou ukazujúcou smerom na rozum, určovali moje súradnice, najprv v komunizme, neskôr aj v demokracii.
Milan Lasica nestratil humor a zdravý úsudok ani v čase pandémie a bol žriedlom živej vody pre ostatných až do konca. Môžeme
pokračovať v dialógu.
Alexander Duleba
vedúci výskumný pracovník Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Ján Šanta , prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, za to, že si so cťou splnil svoju profesionálnu povinnosť a dotiahol prvú veľkú kauzu
„našich ľudí“ do vynesenia spravodlivého rozsudku.
Prokurátor Ján Šanta. Foto N – Vladimír Šimíček
Oľga Gyarfášová
sociologička
Slovensko pozitívne najviac ovplyvnili zdravotníčky a zdravotníci a ľudia pracujúci v sociálnych službách všetkého druhu. Do ochrany a
záchrany nášho zdravia i životov vložili všetko. A dostali tak málo. Aj to len pod obrovským tlakom. Od štedrého či nebodaj systémového
riešenie sme ešte ďaleko.
Jana Dubovcová
niekdajšia ombudsmanka a sudkyňa
Mária Patakyová , verejná ochrankyňa práv. Nabáda verejných činiteľov a inštitúcie, aby dôslednejšie ochraňovali a rešpektovali
základné práva a slobody ľudí a aby pri svojich krokoch vždy dbali na ľudskú dôstojnosť každého jednotlivca. Aj v čase pandémie. Je to

Monitora s. r. o. | monitora.sk

32

jej práca, ale mohla aj mlčať a venovať sa pohodlnejším témam, pri ktorých by sa nevystavila nepochopeniu a tlakom.
Michal Piško
riaditeľ Transparency International Slovensko
Zuzana Baťová. Podobne ako komisiu z ocenenia Biela vrana ma zaujal prístup riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzany
Baťovej. Jej vystupovanie počas spolitizovanej kauzy okolo neregistrovanej vakcíny Sputnik bolo dôležitým signálom, že aj na Slovensku
dokážeme mať profesionálne, sebavedomé a nezávislé inštitúcie.
Beata Balogová
šéfredaktorka denníka SME
Osobnosťou roka sú pre mňa zdravotníci na jednotkách intenzívnej starostlivosti , ktorí často vidia ľudí odchádzať. Držia za ruky cudzích
ľudí, pre ktorých sú v tom momente jediný človek, na ktorého sa spoliehajú. Môžu mať emócie a otázky, prečo ste sa nezaočkovali, ale
robia si svoju prácu a starajú sa o všetkých. Keď sa situácia zhoršuje a už nemajú voľné prístroje, musia robiť rozhodnutia, ktoré by nikto
nechcel urobiť, rozhodujú, kto dostane šancu na prežitie. Zároveň myslím aj na ostatných zdravotníkov, na rôznych oddeleniach, ktorí
často čelia hnevu, bezmocnosti a frustrácii pacientov.
Peter Bárdy
šéfredaktor Aktualít
Zuzana Čaputová. V roku koalície neschopnej zodpovedne vládnuť a opozície, ktorá sa pre svoje mocenské záujmy rozhodla hazardovať
s ľudským zdravím a životmi, bola smerom dovnútra krajiny, aj smerom do sveta reprezentantom nepopulistickej politiky konsenzu, faktov
a hľadania riešení.
Braňo Závodský
moderátor diskusnej relácie Rádia Expres
Zaočkovaný človek . Každý, kto sa nebál ochrániť vakcínou seba, svoju rodinu, komunitu aj štát.
Martin Hanus
šéfredaktor Postoja
Pápež František . Za normálnych okolností by aj pre sekulárnejšie prostredie bolo zrejmé, kto bol osobnosťou a čo bolo udalosťou
slovenského roka 2021. Pápež František poctil našu krajinu nadštandardne dlhou a intenzívnou návštevou. Možno nevyslovil veľké
spoločenské posolstvá, ale na rôznych fórach fascinoval svojou sústredenosťou, vnútornou slobodou, aj nasadením, s ktorým šíri radosť
evanjeliovej zvesti, a vyzýval kresťanov, aby boli zakorenení a otvorení zároveň.
Lenže my nežijeme v normálnych okolnostiach. Aj tento rok hýbali kľúčovými udalosťami Slovenska globálna pandémia a osobnostne
nezrelí lídri, ktorí v tejto skúške nevedeli obstáť.
Michal Hvorecký
spisovateľ
Vedci ako Richard Kollár či Jakub Steiner , ktorých donedávna skoro nikto nepoznal. A počas pandémie sa ukázalo, ako veľmi
potrebujeme špičkových odborníkov, aby nám pomohli krízu zvládnuť. Škoda, že ich hlasy nemajú ešte väčšiu váhu a narážajú na
diletantizmus a mocenské záujmy politikov. Ďakujem im za ich robotu. Raz budem hádam vnúčatám rozprávať, že som s nimi oboma aj s
ďalšími kedysi chodil do matematickej školy.
Ilona Németh
umelkyňa
Osobnosť roka je pre mňa negatívna osobnosť roka, a je to jednoznačne Igor Matovič . Zlyhal vo všetkých oblastiach politiky. Výsledkom
jeho sebeckého politikárčenia je zneistenie občanov. Ľudia všetkých vekových kategórií sa cítia stratení. Neveria ani vede, ani vo
výskumoch, ale už ani v možnosti inej politiky v prospech štátu a spoločnosti. Viac škody by ani nezodpovedný politik nemohol spôsobiť
Matej Tóth
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olympijský víťaz v chôdzi, riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica
Petra Vlhová . Trochu na odľahčenie ťažkých tém. Keď sa väčšinou pozeráme na to zlé a hejtujeme, čo sa dá, vybral som osobnosť,
ktorá nás celý rok tešila svojimi výsledkami a šírila pozitívnu energiu, ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje. Vo všeobecnosti je to dôležitá
úloha športu a Peťa je pre mňa reprezentantka všetkých športovcov, ktorí svojimi výsledkami tešili celý slovenský národ.
Milan Sedliak
vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK
Robinsoni. Ľudia budujúci ostrovy pozitívnej deviácie v každej sfére života, rešpektujúci písané aj nepísané zákony, bez cieľa osobného
prospechu posúvajúci spoločnosť vpred smerom k zdraviu, pokoju a stabilite. Z tých známych prezidentka Čaputová , politička s rastúcim
medzinárodným uznaním a charizmou. Verím, že o dvadsať rokov budeme na ňu hrdí tak, ako Česi dnes na Václava Havla. A tiež Martin
Shooty Šútovec , karikaturista medzinárodných kvalít, presný snajper slovenskej mentality. Jeden z mála, čo ma vedia (bohužiaľ
väčšinou gogoľovsky) stále rozosmiať.
Karolína Farská
organizátorka protestov Za slušné Slovensko
Tí, ktorí stále vedia prinášať svetlo do dnešnej doby zamieňania si názorov s faktami. Sú to vedci, zdravotníci, učitelia, novinári, ale aj
všetci, ktorí sa neboja v pravde žiť , hoci je často nepohodlná a nepopulárna. Tí, ktorí chodia do služby a už dávno nepočujú žiadne
tlieskanie, aj tí, ktorí sa správajú zodpovedne a nepotrebujú na to žiadne poukážky.
Silvia Shahzad,
bývalá poslankyňa, bojuje za odstraňovanie bariér
Zuzana Čaputová . Spôsob, akým sa snaží hľadať cestu ku všetkým občanom, ako pristupuje k politikom, ako komentuje napäté situácie,
ako sa snaží vysvetľovať, pomáhať, ale i ako znáša útoky na svoju osobu v tomto neľahkom čase, to chce naozaj silnú osobnosť.
Milan Nič
analytik Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy
Olaf Scholz , ktorý vyhral nemeckej SPD voľby do Spolkového snemu po tom, čo bola ešte začiatkom zrelá na úplnú porážku. Teraz sa
ukáže, akým bude kancelárom na čele historicky prvej spoločnej vlády so zelenými a s liberálmi, a ako sa postaví k zásadným sporom v
rámci EÚ.
Mikuláš Huba
environmentalista
Na domácej scéne možno spomenúť zopár pozitívnych príkladov, ale nemenej negatívnych. Do prvej kategórie by som zaradil jednu
ochranárku a dvoch ochranárov: prezidentku Zuzanu Čaputovú a europoslancov Martina Hojsíka a Michala Wiezika . Nielen pre to, čo
robia u nás doma, ale aj za rehabilitáciu mena Slovenska za hranicami. Prezidentka je asi jediná politická osobnosť, ktorú nám v
zahraničí závidia. A nielen v Česku. Obaja naši europoslanci zasa patria medzi najaktívnejších a najuznávanejších v 705-člennom
Európskom parlamente.
Kolektívnou nepolitickou osobnosťou roka boli lekári, zdravotníci, vedci, učitelia, ochranári a ďalší/ďalšie , ktorí/ktoré sa obetovali za nás
všetkých a „odmenou“ im boli urážky a neraz i fyzické útoky zo strany rôznych dezolátov.
Kolektívnou politickou neosobnosťou roka je paralyzovaná koalícia a najmä totálne deštruktívna a spoločensky škodlivá opozícia, ku
ktorej čím ďalej tým viac inklinuje aj „koaličná“ Sme rodina.
Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
Žiaľ, aj uplynulý rok bol zásadne poznačený pandémiou. Tieto extrémne náročné časy by nebolo možné zvládať bez lekárov, lekárok,
sestier, zdravotníckeho personálu, sanitárov, sanitárok, dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a ďalších ľudí z oblasti zdravotníctva, ktorí
zachraňujú naše životy. Často musia čeliť útokom akcelerovaným šírením dezinformácií a hoaxov v spoločnosti, čo plnenie ich poslania
výrazne sťažuje. Aj preto je ich neúnavná a obetavá práca skutočne obdivuhodná. Osobnosťami roka sú pre mňa tí lekári a lekárky i
zdravotnícky personál, ktorí nám pomáhajú prekonávať toto ťažké pandemické obdobie.
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Norbert Kurilla
poradca prezidentky, bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Ako Osobnosť roka 2021 by som navrhol Petru Vlhovú , skvelú slovenskú reprezentantku a držiteľku veľkého glóbusu práve v roku 2021
(v lyžiarskej histórii sa to už nemusí opakovať a ide o skvelú propagáciu Slovenska v zahraničí) a okrem toho ide o veľkú obhajkyňu a
podporovateľku očkovania na Slovensku, ako dôležitého nástroja prevencie a ochrany zdravia nášho obyvateľstva.
Matúš Vallo
primátor Bratislavy
Ako osobnosť roka vidím v dnešnej polarizovanej spoločnosti prezidentku Zuzanu Čaputovú , ktorej konanie pomáha vniesť pokoj a
racionalitu do často emocionálnych súbojov či už na politickom poli, alebo vo verejnom diskurze. Jej dôrazné a hlavne jednoznačné
postoje upriamujú pozornosť na dôležitosť faktov v časoch, keď je spoločnosť zmietaná populizmom a dezinformáciami, čo sa ukazuje
ako kľúčový problém pri riešení vážnych otázok, pred ktorými naša krajina stojí.
Ondrej Lunter
banskobystrický vicežupan
Igor Lacko , starosta Málinca. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre ľudí veľmi chúlostivá a citlivá vec. Po odchode do dôchodku
magistry z miestnej lekárne v Málinci hrozilo, že o lekárenské služby obec a susedné obce úplne prídu. Nevzdali to, spojili sily, hľadali
spôsoby, až našli cestu, ako naďalej pre občanov tieto služby zabezpečiť. Bez predchádzajúcej skúsenosti a za použitia vlastných
obecných zdrojov sami vybudovali úplne novú modernú lekáreň. Do vynovených priestorov sa im podarilo prilákať zo Švajčiarska svoju
rodáčku – po 7 rokoch sa vrátila do svojho rodiska! Lekáreň si dnes od obce prenajíma a prevádzkuje. Určite stál obec tento projekt veľa
energie, času a vzácnych finančných zdrojov, ale s jasnou víziou a snahou poskytnúť občanom kvalitné služby ho dotiahli do úspešného
konca.
Pre ľudí, ktorí sleduju politické dianie, je ťažké udržať si optimizmus a vieru v lepšie dni. Ale tak nejak tuším, že my to nevzdáme a
zvládneme to. Nebáť sa a nekradnúť. Výsledok sa dostaví. Pre mňa je Igor Lacko osobnosťou roka. Jeden starosta za stovky, na ktorých
pleciach v čase krízy stojí naša spoločnosť.
Jaroslav Polaček
primátor Košíc
Z môjho pohľadu sú to všetci Košičania, ktorí počúvli rady odborníkov hovoriacich o tom, že najlepšie, čo sa dá urobiť pre zdravie seba a
všetkých ľudí okolo nás, je nechať sa zaočkovať. Z jednotlivcov je to aj člen Krízového štábu SR – profesor Pavol Jarčuška z UPJŠ, ktorý
v oblasti ochrany verejného zdravia v našom meste robí od vypuknutia pandémie skvelú prácu, a neodradili ho od toho ani vyhrážky
šibenicou od samozvaných odborníkov pred jeho domom. Rovnako tak musím spomenúť aj prodekanku Lekárskej fakulty UPJŠ Moniku
Halánovú , s ktorou som mal tú česť spolupracovať pri testovaní Košičanov na prítomnosť protilátok voči novému koronavírusu. Spolu s
pani profesorkou a jej tímom sme na magistráte zorganizovali úspešný projekt, počas ktorého sa nechalo otestovať až takmer 10-tisíc
Košičanov. U jedného percenta z nich sme vďaka tomu odhalili, že sú infikovaní vírusom, a zabránili tak, aby vírus nevedomky ďalej šírili.
Milan Majerský
prešovský župan
Osobnosťou roka je každý zdravotnícky pracovník , ktorý sa v tejto vypätej situácii s nasadením vlastného zdravia a života postaví k
lôžku covidového pacienta.
Martin Královič
nočný primátor Bratislavy
Za osobnosť roka 2021 považujem pani prezidentku Zuzanu Čaputovú . V čase, keď je spoločnosť na Slovensku frustrovaná množstvom
konfliktov a hádok, je pani prezidentka skutočným štátnikom, ktorá sa snaží spoločnosť spájať a nie rozdeľovať. Jej prejavy sú zmierlivé a
myslím, že pomáhajú deeskalovať napätie v spoločnosti. Tiež vnímam jej silný štátnický prínos v rozumnej a konštruktívnej komunikácii s
koaličnými aj opozičnými stranami.
Matúš Čupka
zakladateľ Zelenej hliadky
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Osobností bolo medzi zdravotníkmi, lekármi a ďalšími v prvej línii obrovské množstvo. Pavol Čekan však bol jedným z najaktívnejších
vedcov, pokiaľ ide o popularizáciu očkovania nielen na sociálnych sieťach. Za to čelil množstvu hnevu, nadávok a extrémnych reakcií.
Napriek tomu si stále zachováva svoj šarm, humor a najmä odhodlanie hovoriť o dôležitosti očkovania.
Pavol Čekan si preberá vyznamenanie od prezidentky Zuzany Čaputovej. Foto N – Tomáš Benedikovič
Peter Fiabáne
primátor Žiliny
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. V rozhodujúcich a ťažkých chvíľach preukázala, že je možné kultivovane komunikovať aj negatívne
témy. Že vie dodávať nádej a povzbudzovať ľudí. Múdro sa vzoprela dezinformáciám, konšpirátorom a verejne odsúdila všetko to, čo
nebezpečne polarizuje spoločnosť. Pani prezidentka má hodnoty štátničky, rozmýšľa v súvislostiach, hovorí uvážlivo a koná múdro.
Marek Hattas
primátor Nitry, poslanec za SaS
Prezidentka Zuzana Čaputová . Je výraznou slovenskou osobnosťou a aj v tomto náročnom pandemickom roku je zárukou slušnosti a
odbornosti. Oceňujem ju za jej vytrvalú snahu o zmierenie rozhádanej spoločnosti, za jej apel na rešpektovanie vedcov a odborníkov v
období nekontrolovaného šírenia nebezpečných hoaxov a dezinformácií, za jej empatiu voči slabým, zraniteľným a znevýhodneným
skupinám spoločnosti. V neposlednom rade je pre mňa pani prezidentka osobnosťou pre jej kultivované a ľudské vystupovanie, v ktorom
sa odráža jej hlboká úcta k obyvateľom tejto krajiny. Kiež by naša krajina mala viac politikov, ktorý by išli v naratíve, ktorý používa pani
prezidentka.
Martin Macharik
predseda Kalvárskeho fondu, renovuje historické domy v Banskej Štiavnici a kalváriu
Igor Matovič. Žiaľ, negatívne. Je symbolom infantilizácie verejnej politiky. Jeho koalície je síce lepšia ako predchádzajúce Ficove, ale
spôsob jeho vládnutia vytvára predpoklady na obrovské problémy v budúcnosti. Nahovoriť slušných ľudí, aby ešte niečomu verili alebo
nedajbože niekam kandidovali, bude zase o čosi ťažšie.
Martin Dubéci
politický marketér a komunikačný konzultant
Myslím, že som to už v nejakom texte u vás videl, ale osobnosťou roka sú všetci ľudia, čo sa nechali zaočkovať . Tento rok ukázal, že
niekedy nepotrebujeme heroické gestá jednotlivcov, ale kolektívnu zodpovednosť státisícov ľudí, ktorí chápu, že v spoločnosti nie sú sami
a že so svojou slobodou nesú aj zodpovednosť voči svojmu okoliu.
Jozef Bátora
profesor politológie
Lívia Vašáková , koordinátorka slovenskej časti Plánu obnovy. Mnohí pozorovatelia sa zhodnú na tom, že Plán obnovy predstavuje
najzásadnejší balík reforiem na Slovensku za posledné dve desaťročia. Príprava, rozbeh a implementácia tohto súboru reforiem vyžadujú
vysoko komplexné procesy koordinácie, kde je potrebné zladiť množstvo aktérov na Slovensku na rôznych úrovniach a v inštitúciách
Únie a robiť to priebežne, keď napríklad niektorý z procesov začne meškať. Ako generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády
Lívia Vašáková odvádza skvelú prácu v tomto vysoko náročnom súbehu koordinačných procesov. Expertíza a kompetentnosť líderiek
ako pani Vašáková je kľúčom k úspešným reformným krokom, ktoré táto krajina potrebuje.
Alena Kudzko
šéfka Globsec Policy Institute
Novinári za mrežami a ich slobodní kolegovia, ktorí pokračujú vo svojej práci. Svet je čoraz netolerantnejší voči nezávislému
spravodajstvu, najmä v miestach politických otrasov a tam, kde je vláda pripravená udržať si kontrolu represívnymi prostriedkami. No čím
je svet nebezpečnejší, represívnejší a netolerantnejší, tým dôležitejšia je práca novinárov a ich snaha hľadať pravdu a pomáhať ľuďom
pochopiť, čo sa vo svete deje. Mám obrovský rešpekt pred novinármi, ktorí sú za mrežami, pretože si svoju prácu robili dobre. A veľmi si
vážim ich kolegov, ktorí pokračujú, aj keď vedia, že sa to môže stať aj im.
Kristína Tormová
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spisovateľka, moderátorka, herečka
Igor Matovič . Negatívne. A viac ani nechcem napísať, len konštatujem, že mi je z toho veľmi úzko a smutno.
Anna Ghannamová
predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Kto je osobnosť roka 2021? Pre mňa je tou osobnosťou nový rakúsky kancelár Alexander Schallenberg , ktorý ako jediný politik v
európskom priestore mal odvahu začať proces povinného očkovania proti ochoreniu covid-19. V SR sú jedinými osobnosťami a hrdinami
jedine zdravotnícki pracovníci a pracovníci sociálnych služieb , ktorí stoja pri pacientoch a klientoch a čelia nielen pandémii ochorenia
covid-19, ale aj pandémii bezbrehého populizmu politikov a pandémii hlúposti a naivity časti ľudí, ktorí nechápu, že povinné očkovanie je
nateraz jediná cesta, ktorá nás vyvedie z pandémie a z dlhodobej morálnej i ekonomickej krízy, ktorá už nastala.
Marek Števček
rektor Univerzity Komenského
Petra Vlhová. Napriek tomu, že si nesmierne vážim obetavú prácu našich zdravotníkov, ktorí v tejto neľahkej dobe bojujú v prvej línii, a
rozhodne im patrí naša úcta a vďačnosť, rozhodol som sa ako osobnosť tohto roka vybrať Petru Vlhovú. Talentovaná, vytrvalá a
sympatická mladá žena, ktorej úspechy v nás vzbudzujú priam národnú hrdosť a na chvíľu nám dovoľujú zabudnúť na pandémiu. Jeden z
mála pozitívnych vzorov pre mladých ľudí, že aj na Slovensku vieme byť svetoví. Petra, ďakujeme.
Martin Katriak
rezident Zväzu obchodu, podpredseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko
Zuzana Baťová , riaditeľka Štátneho ústavu kontroly liečiv SR – ona a jej spolupracovníci dlhodobo zabezpečujú istotu a vieru občanov
Slovenska v lieky a liečivá, ktoré sú k dispozícii na Slovensku, mnohokrát i za cenu inštitucionálnych a osobných spochybňovaní a
napádania.
Katarína Nádaská
historička a etnologička
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vynikajúca reprezentácia Slovenska v zahraničí, výrazná osobnosť v domácom dianí, empatická
osobnosť so zmyslom spájať ľudí rôzneho politického spektra. Vďaka nej stúpa prestíž Slovenska v Európe i vo svete.
Júlia Hanuliaková
bývalá riaditeľka bratislavskej zoo
Pre mňa osobnosťou roka sú ošetrovatelia zvierat v ZOO Bratislava . Prečo? Každý deň, v horúcom lete či v studenej zime oddane
pracujú so zvieratami v ZOO. Z čírej lásky, lebo peniaze sú tu naozaj malé. Pasujú sa s lopatami a fúrikmi, balvanmi, balmi slamy a
horami krmiva či nespratnými členmi skupiny. V lete vstávajú pred východom slnka a kosia lúky, aby ich zverenci mali čerstvé zelené. V
zime im mrznú prsty kvôli nepretržitej práci vonku a v nevykurovaných priestoroch. Do práce musia prísť každý deň, aj keď je ZOO
zatvorená. Ošetrovatelia sú veľmi vzácni ľudia. Sú prameňom najzaujímavejších príbehov, zdrojom hlbokej empatie k zvieratám. Dôkazu
komunikovať so svojimi zverencami ich vlastnou rečou – tónom hlasu, pohybom, postojom tela. Niekedy sú členkami svorky, niekedy
alfou, podľa toho, čo treba. Vždy v strehu, lebo zvieratá v zoo sú zvieratá divoké, vždy s láskou sprevádzajú svojich zvieracích partnerov.
Keď sú nútení rozlúčiť sa, smútia.
Denisa Havrľová
dokumentaristka, novinárka a vysokoškolská pedagogička
Za osobnosť roka 2021 nemám len jednu osobu. Pre mňa sú osobnosťami všetci lekári, sestričky , ktorí v tejto ťažkej dobe s vypätím
všetkých síl pomáhali v boji s koronou.
Ladislav Bariak
poradca ministra financií Igora Matoviča
Všetci ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a verili tak vede a odborníkom a nedali sa tak zneistiť dezinformačnou scénou.
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Miroslav Hlivák
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vedci a lekári , bez ktorých by bol boj s pandémiou ochorenia covid-19 nemožný. Patrí im úcta a vďaka za ich prácu.
Lucia Kurilovská
rektorka Akadémie policajného zboru
Vladimír Krčméry , slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ
zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách. Moje rozhodnutie uviesť profesora
Krčméryho ako osobnosť roka 2021 je z dôvodu jeho neúnavného pôsobenia ako odborníka v permanentnom ústrednom krízovom štábe
našej krajiny. Už od začiatku zriadenia krízového štábu bol a aj v roku 2021 je zdrojom informácií ohľadne prebiehajúcej epidémie
covid-19. Mal odvahu ako jeden z hlavných reprezentantov „odborníkov“ vydať výzvu vláde SR na efektívne kroky v boji s pandémiou.
Svojimi aktivitami je neúnavným sprostredkovateľom relevantných informácií pre široké spektrum obyvateľstva, aj za cenu mnohých
verbálnych útokov na svoju osobu.
Autor: Denník N
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(textový prepis článku nie je k dispozícii)
…, aby bola k našim lekárom čo najbližšie. V spolupráci s MediParkom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sme tiež založili centrum
pokročilého výskumu mikrobiómu ARCOBIOME, prostredníctvom ktorého budeme na trh prinášať najnovšie produkty ako…
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Rubrika: OSOBNOSŤ ROKA
Slovenskí zdravotníci akoby žili v dvoch svetoch. Politici im opakovane ďakujú za boj s pandémiou v prvej línii. Zároveň sa však tí istí
politici neustále vyhýbajú tomu, aby im zásadne zvýšili platy – aby nám neodišli do zahraničia. Minulý týždeň im schválili mimoriadnu
odmenu 350 eur, ide však o jednorazové peniaze a výplaty zostávajú rovnaké a neporovnateľné s krajinami, kam zdravotníci odchádzajú.
ZDRAVOTNÍCI
Podobne ako vlani aj tento rok osobnosti vo veľkej ankete Osobnosť roka vybrali zdravotníkov. Je to prejav vďaky, ale aj varovanie.
„Spoločnosť z nich nemôže donekonečna robiť rukojemníkov pandemickej situácie a apelovať na ich profesionálnu zodpovednosť bez
adekvátnej zodpovednosti štátu voči im oprávneným finančným nárokom,“ hovorí o zdravotných sestrách Martin Slosiarik, riaditeľ
prieskumnej agentúry Focus.
„Slovenski zdravotníci zachraňujú životy pacientov s covidom nonstop už viac než rok bez ohľadu na ich očkovací status, idú nad rámec
svojich fyzických a psychických síl. Sú hrdinami dnešnej doby,“ vraví vedec Pavol Čekan.
Z hrdinov pandémie osobnosti najčastejšie menovali infektológa Petra Sabaku a Zuzanu Baťovú, riaditeľku Štátneho ústavu pre kontrolu
liečiv, na ktorú útočil Igor Matovič.
„Nielenže zachraňuje životy na covidovom oddelení. Stíha sa aj intelektuálne a vedecky držať na tepe pandemického diania a veľmi
aktívne a zručne to tlmočiť verejnosti,“ hovorí o Sabakovi Jakub Goda, ktorý pracuje na vysvetľujúcich kampaniach ministerstva
zdravotníctva a na konci roka pripravil spolu s prezidentkou aj seriál Mysli s hlavou štátu.
PREZIDENTKA ČAPUTOVÁ
Iba s veľmi tesným rozdielom za zdravotníkmi tento rok podobne ako vlani skončila v hlasovaní osobností prezidentka Zuzana Čaputová.
Za osobnosť roka ju označili aj lekári z prvej línie, vedci, prokurátor Ján Šanta či bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.
Napríklad emeritný arcibiskup Róbert Bezák hovorí, že prezidentka „si aj v týchto náročných časoch zachováva vysokú úroveň tak
štátnickú úroveň a aj jej spoločenské vystupovanie je pre našu rozdelenú spoločnosť dôležité“.
Prezidentka je osobnosťou aj pre lekára Petra Sabaku, ktorého viacerí označujú za hlavnú postavu roka 2021. „Všetky jej vyjadrenia boli
konzistentné a hájili ochranu života a zdravia ale aj racionalitu a odbornosť, ktorá bola naopak pošliapávaná mnohými, nielen opozičnými
politikmi,“ vraví Sabaka. „Predstavovala pomyselný maják morálky a zdraveho rozumu v mori protichodných a meniacich sa názorov.“
MATOVIČ, BAŤOVÁ, LASICA
Na treťom mieste už s výrazným odstupom je bývalý premiér Igor Matovič, označujú ho však len za negatívnu postavu roka.
„Nerobil to, čo mal robiť a robil to, čo nemal robiť,“ hovorí o Matovičovi Ivan Mikloš. „Mal zabezpečiť politickú podporu potrebným
reformám, mal prispievať k súdržnosti a akcieschopnosti koalície a mal sa spoľahnúť na odborníkov pri boji proti covidu, ale aj pri
príprave daňovej reformy. Robil väčšinou presný opak toho, čo robiť mal.“
„Nápady, ktoré si presadil, slúžia jeho egu, nie však krajine – idú proti vedeckým poznatkom,“ vraví epidemiologička Alexandra
Bražinová.
Medzi osobnosťami roka sú aj šéfka ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová, lekár Peter Sabaka, vedec Pavol Čekan, aj tento roku
zosnulí Milan Lasica a Miro Žbirka.
„Za naozajstné osobnosti roka považujem Milana Lasicu a Mira Žbirku. Nie preto, že v tomto roku zomreli, ale preto, že počas života nám
rozdávali a rozdali toľko radosti, vtipu, múdrosti a krásy,“ vraví Mikloš.
Iveta Radičová
bývalá premiérka
Pavol Čekan za vytvorenie a darovanie štátu špičkových testov na odhaľovanie vírusu, za verejné vystupovanie a propagáciu vedy.
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Ján Štrasser
spisovateľ
Prvého apríla sa stal ministrom financií Igor Matovič.
Odvtedy si každé ráno spievam hymnu Hornej Dolnej: „Jáj, to bol zase nápad, prepánajána, zavolať na zabíjačku vegetariána!“
Zuzana Wienk
zakladateľka Aliancie Fair-play, občianska aktivistka, členka rady Bielej vrany
Zdravotníci – už takmer dva roky pôsobia v tých najhorších podobách núdzového režimu v zdecimovanom a podhodnotenom rezorte. Za
ich extrémne vypätie čelia namiesto spoločenského a štátneho ocenenia často hrozbám, agresii. Mohli by sa na všetko vykašlať a oni
naďalej zachraňujú životy. Dlžíme im toho veľmi veľa a majú môj obdiv.
Ivan Mikloš
bývalý minister financií, pôsobil aj ako hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra
Osobnosťou, ktorá v tomto roku najviac ovplyvnila našu krajinu, bol Igor Matovič. Žiaľ, väčšinou negatívne, pretože nerobil to, čo mal
robiť, a robil to, čo nemal robiť. Mal zabezpečiť politickú podporu potrebným reformám, mal prispievať k súdržnosti a akcieschopnosti
koalície a mal sa spoľahnúť na odborníkov pri boji proti covidu, ale aj pri príprave daňovej reformy. Robil väčšinou presný opak toho, čo
robiť mal. Chcem však spomenúť aj pozitívne osobnosti. S ľuďmi je to ako so zdravím. Ich dôležitosť a význam si naplno uvedomíme, až
keď ich stratíme. Takže za naozajstné osobnosti roka považujem Milana Lasicu a Mira Žbirku. Nie preto, že v tomto roku zomreli, ale
preto, že počas života nám rozdávali a rozdali toľko radosti, vtipu, múdrosti a krásy.
Fedor Gál
sociológ a jeden z lídrov Nežnej revolúcie
Zuzana Čaputová. Hovorí uvážlivo, múdro a bez negatívnych emócií, čo je na Slovensku, ale nie len, nevídané a zúfalo potrebné.
Ivan Štulajter
poradca premiéra Eduarda Hegera
Za všetkých vyšetrovateľov a prokurátorov vyberám špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Podľa môjho názoru je osobnosťou roka za
odvahu a vytrvalosť, s akou sa snaží Slovensko pretvoriť na právny štát bez vlády skorumpovaných politikov a oligarchov.
Michal Vašečka
sociológ, predseda redakčnej rady Denníka N
Osobnosťami roka na Slovensku sú vedci z iniciatívy Veda pomáha. Fungujúci v kulisách podvyživenej slovenskej vedy, nezištne celý rok
pomáhali populácii, médiám i samotnej vláde porozumieť, čo sa to okolo nás deje. Možno sa na Slovensku nedá sekvenovať vzorka za tri
dni tak ako v iných krajinách EÚ, ale o to viac sa vedci vložili do až fándlyovského šírenia osvieteneckého ducha v tejto krajine rozprávok,
mýtov a povier. Neboli neomylní, ale reflektujú to poctivo a s gráciou, ktorej väčšina ich kritikov nebude nikdy schopná. A nenechali sa
znechutiť nenávistnou vlnou zo strany jednej časti spoločnosti a porozumeli, ako veľmi je dôležité dočasne zmeniť poznávaciu funkciu
vedy na funkciu angažovanú.
Martin M. Šimečka
komentátor a editor Denníka N, spisovateľ
Lekár Peter Sabaka. Ale on zároveň stelesňuje všetkých lekárov a sestry, ktorí v pandémii zachraňujú životy a ešte majú energiu na
zápas s hlúposťou a zlobou, ktoré ľudské životy ničia.
Zuzana Petková
riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu
Pamela Záleská, sudkyňa Špecializovaného trestného súdu, ktorá napriek tlakom pojednáva s rozhodnosťou závažné trestné a korupčné
kauzy. Je mnoho spôsobov, akým zločinci a rôzne záujmové skupiny bojujú, aby sa vyhli spravodlivosti. Od mediálnych kampaní až po
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prenasledovanie. Konkrétne na sudkyňu dal Smer trestné oznámenie pre rozhodnutie v prípade Dušana Kováčika a účastníci „chatovice“
sa dohadovali, aký zvolia postup, aby na ňu pritlačili. Osobnosťou roka nie je len ona, ale všetci prokurátori, vyšetrovatelia, ktorí sa
nezľakli stupňujúcich vyhrážok, zastrašovania, dokonca väzobného stíhania a naďalej vykonávajú svoju prácu tak, že slúžia
predovšetkým verejnému záujmu.
Róbert Bezák
emeritný arcibiskup
Zuzana Čaputová, pre spôsob, ako si aj v týchto náročných časoch zachováva vysokú úroveň, tak štátnickú úroveň (jej akceptácia aj na
medzinárodnej scéne robí Slovensku dobré meno), a aj jej spoločenské vystupovanie je pre našu rozdelenú spoločnosť dôležité.
Martin Shooty Šútovec
karikaturista Denníka N
Osobnosťou roka je každý, kto si zachoval v tohtoročnom inštitucionálnom chaose a rozklade základných funkcií štátu v priamom
prenose rozvahu a duševné zdravie.
Péter Hunčík
psychiater, člen redakčnej rady Denníka N
Katalin Karikó, maďarská vedkyňa žijúca v USA, ktorá vyvinula syntetickú mRNA vakcínu a dala si patentovať jej výrobnú technológiu.
Popri Karikó treba spomenúť aj manželov Uğura Şahina a Özlem Türeci, ktorí majú turecký pôvod a spolu s inými odborníkmi dlhé roky
skúmali metódy ochrany proti vírusom. Karikó povedala, že ak by sa im podarilo vakcínu vyvinúť niekoľko mesiacov pred vypuknutím
pandémie (mohlo by sa to stať, keďže ona na tom pracovala desaťročia), tak dnes by antivaxeri prišli o svoj hlavný argument, podľa
ktorého za vakcínou nie sú dôkladné výskumy. Samozrejme sú, vraví Karikó. Tureckí manželia, ktorí zohrávali mimoriadne dôležitú rolu
vo vývoji vakcín, sú emigranti, ktorých pred mnohými rokmi prijalo Nemecko. Tak len toľko o našej nenávisti voči migrantom.
Pavol Čekan
biochemik, výrobca testov na covid
Slovenskí zdravotníci – zachraňujú životy pacientov s covidom nonstop už viac než rok bez ohľadu na ich očkovací status, idú nad rámec
svojich fyzických a psychických síl. Sú hrdinami dnešnej doby.
Zuzana Baťová
riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
Za osobnosť roka považujem Igora Matoviča pre nepopierateľnú schopnosť vyvolať negatívne vášne všetkého druhu. Divide et impera.
Igor Matovič rozdelil, ale nepanuje.
Kristína Visolajská
pediatrička
Zaočkovaní Slovák a Slovenka. Napriek tomu, že to tak na prvý pohľad nevyzerá, väčšina Slovákov sú zodpovední a slušní ľudia, ktorí
sa správajú racionálne a rozumejú súčasnej situácii. Ich hlas nie je tak počuť, lebo namiesto hlasného kriku o svojich právach sa venujú
práci a rodine. Mrzí ma, že politici sa predháňajú v tom, ako vyjsť v ústrety malej skupine antivaxerov a krikľúňov a väčšinu slušných,
tichých a spolupracujúcich ľudí (a čiastočne aj deti) hádžu cez palubu.
Peter Sabaka
infektológ
Osobnosťou roka 2021 je pre mňa pani prezidentka. Všetky jej vyjadrenia boli konzistentné a hájili ochranu života a zdravia, ale aj
racionalitu a odbornosť, ktorá bola, naopak, pošliapávaná mnohými, nielen opozičnými politikmi. Opakovane sa postavila na stranu
vedcov a odborníkov. Predstavovala pomyselný maják morálky a zdraveho rozumu v mori protichodných a meniacich sa názorov.
Alexandra Bražinová
epidemiologička, prednostka Ústavu epidemiológie LF UK
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Negatívnou osobnosťou doposiaľ významne ovplyvňujúcou krajinu je pre mňa Igor Matovič. Nápady, ktoré si presadil, slúžia jeho egu,
nie však krajine – idú proti vedeckým poznatkom. Za všetky spomeniem v roku 2021 pokračujúce masové antigénové testovanie, utajený
nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V a presadenie jej používania a očkovaciu lotériu. Pozitívnou osobnosťou roka 2021 je pre mňa
pani prezidentka, ktorá vnáša do našich rozbúrených politických a spoločenských nálad rozum, rozvahu a nadhľad.
Richard Kollár
matematik, odborník na matematické modelovanie, UK
Petra Vlhová. Asi nie je na Slovensku iná osobnosť, ktorá dokázala v takej veľkej miere aj v týchto pandemických časoch spojiť rozdelenú
slovenskú spoločnosť. Jej športové úspechy boli obrovské a neľahké. Stala sa najlepšou svetovou lyžiarkou počas stále veľmi aktívnej
kariéry najúspešnejšej lyžiarky histórie. Preorientovala sa aj na disciplíny, v ktorých mala oveľa menšiu šancu na úspech (zjazd,
superobrovský slalom), a napriek tomu v nich uspela. Dlhodobé podriadenie sa špeciálnemu režimu v rámci pandemických opatrení,
netriviálne komplikácie v rámci vlastného tímu, kde nešlo všetko tak, ako si predstavovala. Napriek tomu silná vôľa víťaziť, a nesmierne
úprimné a profesionálne verejné vystupovanie. Skvelé sebavedomé výsledky aj po výmene trénera, a opäť jasne zvolený cieľ. Jasný
verejný postoj k dôležitej spoločenskej téme – očkovaniu. A ešte aj žonglovanie stojac na fitlopte! Petra Vlhová dávala slovenskej
spoločnosti počas takmer celého roka to, čo jej pandémia brala – jasný cieľ, sebavedomie, a spájanie a popritom dosiahla neskutočný
vlastný športový úspech. Ten dnes asi ani nevieme úplne doceniť – stala sa vzorom pre celé budúce generácie detí a najmä dievčat.
Jakub Goda
publicista, analytik, aktivista, pracuje na FB kampaniach ministerstva zdravotníctva
Opäť sú to zdravotníci a zdravotníčky a vyzdvihnúť by som chcel najmä tých, ktorí dokážu byť popri svojej práci ešte aj komunikačne
aktívni a vystavovať sa tak záplavám absurdného hejtu a vyhrážok. Menovite spomeniem Petra Sabaku. Nielenže zachraňuje životy na
covidovom oddelení. Nielenže sa stíha intelektuálne a vedecky držať na tepe pandemického diania a veľmi aktívne a zručne to tlmočiť
verejnosti. Veľa lekárov som tento rok otravoval s prosbami o radu, konzultáciu alebo o odborné schválenie väčšinou kvôli komunikácii
pre ministerstvo zdravotníctva. Petra asi najčastejšie a on vždy pomohol, bez problémov, rýchlo a ochotne. Keď raz toto všetko skončí,
poprosím všetkými medailami ovešať. A najmä im čím skôr zvýšiť platy.
Peter Celec
molekulárny biológ
Vedci skúmajúci covid.
Nepochyboval som nikdy o tom, aká veľmi je dôležitá veda pre spoločnosť, posledné dva roky to je však priam neuveriteľné. Virológovia,
epidemiológovia, matematici... od čias ľudského genómového projektu snáď nebolo takého veľkého celosvetového a interdisciplinárneho
vedeckého snaženia. Vyvinuté vakcíny sú len jednou, hoci najviditeľnejšou časťou mozaiky. Lekári to majú nepochybne ťažké, no sú až v
druhej línii, v tej prvej sú vedci (i lekári-vedci), ktorí skúmajú vírus, jeho vlastnosti, šírenie či chorobu, aby dali klinickým lekárom tie
správne informácie, nástroje a zbrane. Bez nich si to tu teraz ani nechcem predstavovať.
Peter Visolajský
lekár a predseda Lekárskeho odborového
Ozdruženia
krem slovenského zdravotníka, ktorý napriek ešte horšej situácii v našom zdravotníctve, ako bola minulý rok, zostal pracovať pri
slovenských pacientoch, je osobnosťou roka 2021 pre mňa osobne každý jeden zaočkovaný obyvateľ Slovenska. Ten totiž nielen odolal
dezinformáciám a neracionálnemu tlaku proti očkovaniu, ale trpezlivo zvládol aj prekážky a chaos v našom registrovaní. V konečnom
dôsledku je náš zaočkovaný občan viacnásobnou osobnosťou roka – zdravotníckou, lebo odbremenil zdravotníkov a tým pomohol
zachraňovať životy a zdravie iným, je ekonomickou osobnosťou roka, pretože svojím zaočkovaním pomohol slovenskej ekonomike viac
ako ktorýkoľvek ekonóm, je umeleckou osobnosťou roka, lebo zásadne pomohol našej kultúre, a nakoniec je aj školskou osobnosťou
roka, lebo tým umožnil, aby sa naše deti mohli vzdelávať v škole.
Miloš Jeseňák
imunológ
Osobnosťou respektíve osobnosťami roka 2021 sú pre mňa všetci zdravotníci – lekári a sestry – ktorí venujú všetku svoju energiu, čas,
námahu, vedomosti a sily pacientom s covidom. Predovšetkým však tí, ktorí si zachovali racionálny rozum a neprepadli rôznym
pofidérnym informáciám a hoaxom o covide a očkovaní proti covidu. Tí, ktorí si zachovali vzájomnú úctu jednotlivých špecializácií voči
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sebe. Tí, ktorí pochopili, že v medicíne sa potrebujeme všetci. Medzi tieto osobnosti určite počítam aj vedcov a výskumníkov, bez ktorých
by sme sme veľa vecí nevedeli a nechápali. Naopak, anti-osobnosťou sú všetci zdravotníci, ktorí šíria nepravdy o očkovaní, odhovárajú
pacientov a tým ich ohrozujú na živote. Žiaľ, chvíľka slávy a sebaprezentácie je pre týchto „kolegov“ viac ako ľudské zdravie, pravda,
medicína založená na dôkazoch a seriózne hľadanie pravdy.
Ján Šanta
prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry
Pani prezidentka Zuzana Čaputová za dôstojné reprezentovanie svojej funkcie v domácej aj v zahraničnej politike, za vecné
pomenovanie spoločenských problémov a za konštruktívne návrhy na ich riešenie.
Jaroslav Spišiak
bývalý policajný prezident, poradca ministra vnútra
Zuzana Čaputová. Za trefné, včasné a vhodné verejné vyjadrenia, ktorými sa snaží udržať demokratický rámec Slovenskej republiky.
Soňa Szomolányi
politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK
Pozitívnou osobnosťou je prezidentka Zuzana Čaputová. Ako jediná z najvyšších predstaviteľov štátu predstavuje racionálnu, slušnú,
zmierlivú politiku so značnou empatiou voči slabším v spoločnosti, a zároveň dokáže artikulovať aj väčšinovo nepopulárne stanoviská.
Negatívnou osobnosťou je Igor Matovič, čo je také preukazné, že to v tomto médiu už nepovažujem ani potrebné odôvodňovať.
Jakub Ptačin
expert na komunikáciu a dizajn
Jakub Goda a Robert Fico.
Obaja za svoju pracovitosť. Jakub Goda a jeho moderné spôsoby boja proti hoaxom na toxickej sieti Facebook či už pre ministerstvo
zdravotníctvo, alebo pre prezidentský úrad. Tvorba maxima s minimom zdrojov, agitilita a rýchlosť a najmä odvaha – všetko nie bežné
veci v štátnej správe. Jakub pracoval tak, ako by mu išlo o životy iných. Robert Fico na druhej strane ako neúnavný tvorca hoaxov a
producent klamstiev. Jeho pracovitosť a politické zručnosti tento rok naozaj zafungovali – on zas pracoval tak, ako by šlo o život jemu.
Martin Slosiarik
sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry
Z
Focus
a osobnosť roka považujem zdravotné sestričky, bratov a zdravotníckych záchranárov. Spoločnosť z nich však nemôže donekonečna
robiť rukojemníkov pandemickej situácie a apelovať na ich profesionálnu zodpovednosť bez adekvátnej zodpovednosti štátu voči ich
oprávneným finančným nárokom.
Veronika Cifrová Ostrihoňová
moderátorka, influencerka
Za osobnosť roka považujem Zuzanu Baťovú. Ukázala, ako profesionálne riadiť verejnú inštitúciu pod obrovským nátlakom a
spochybňovaním zo strany vtedajšieho premiéra. Zároveň – úplne ľudsky – obdivuhodne ustála útoky, ktoré na ňu boli namierené, a
ktoré by mali byť v každej slušnej spoločnosti tabu. Namiesto urážok či útokov celý čas ponúkala fakty a vedu. A takých ľudí na
Slovensku potrebujeme ako soľ.
Václav Hřích
sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry AKO
Osobnosťou roka sú z môjho pohľadu zdravotníci, vedci a všetci, čo pomáhajú v boji s pandémiou. Boli najdôležitejším článkom
spoločnosti pred rokom, tento rok a budú aj budúci. Aj napriek tomu, že ich práca je stále ťažšia a čoraz viac atakovaná časťou
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spoločnosti. Otázne je, dokedy im budú stačiť sily a kedy odhodlanie podľahne apatií. Držme im palce, závisíme na nich všetci.
Adam Znášik
politický poradca
György Gyimesi. Keby pán Gyimesi nebol politik, ale startupista, bol by dnes na titulke Forbesu. Príbeh, ako sa syn eštebáka a
treťotriedny pofidérny kšeftár z Chlmca prepracoval do pozície pravej ruky emeritného, no stále funkčného premiéra, a každý, kto sa
trochu orientuje, vie, že v podstate šéfuje najsilnejšiemu vládnemu poslaneckému klubu, by bol pozoruhodný, aj keby už nič iné
neobsahoval. Ale obsahuje. Pán Gyimesi otvorene spochybňuje slovenské národné záujmy, z hrobu na počkanie vyťahuje Trianon a
Benešove dekréty, paktuje so separatistami, pletie sa do zahraničnej politiky, verejne cepuje ministra zahraničných vecí, prijíma
zahraničné návštevy v rozpore s akýmikoľvek diplomatickými pravidlami, prípadne cestuje vyjednávať s premiérom o vakcínach. Zhodou
okolností vždy do Maďarska a zhodou okolností vždy zastupuje maďarský záujem. Pred dvomi rokmi sa ešte volal Juraj a bol
nezvoleným náhradníkom za Jaroslava Naďa. Dnes je budúcnosťou slovensko-maďarského zmaru. Máme sa na čo tešiť.
Ladislav Miko
vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, biológ a ekológ
Prezidentka Zuzana Čaputová. Predovšetkým pre spôsob, akým burcuje k riešeniu prebiehajúcej covidovej krízy, snaží sa spájať
rozdelenú spoločnosť a prispieva k boju proti dezinformáciám. Neustále pritom dbá na hodnoty slobody, demokracie a tolerancie a stále
aj vďaka tomu narastá jej medzinárodná prestíž. Priviedla na Slovensko pápeža, vystupovala na medzinárodných fórach, je líderkou aj v
boji proti klimatickej zmene.
Juraj Lukáč
náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk
Osobnosťou roku je podľa mňa Obyčajný Občan Slovenskej republiky a udalosťou roku 2021 je, že sa NIČ strašné v tomto roku nestalo.
Som propagátor rozdelenia krajiny na 90 percent územia, v ktorom sa hospodári podľa platných pravidiel a 10 percent územia, kde
hospodári Príroda a je tam divočina. Teraz sa zdá, že túto myšlienku politici dotiahli do dokonalosti a presadili divočinu na celom území.
Ale nie je to pravda. Divočina je spolupráca miliónov organizmov, ktorá smeruje k stabilite celého ekosystému systému. Všetko v záujme
slušného prežívania všetkých organizmov. Na Slovensku bojujú agresívne všetci proti všetkým, krajina stratila víziu, vládne všeobecná
depresia a chaos. Hrdinom tohto zmätku je teda Obyčajný Občan, ktorý toto všetko dokázal doteraz prežiť v zdraví a s vidinou svetielka
na konci tunela. A mňa osobne udivuje, že v tomto chaose a agresivite sa nestalo NIČ veľmi vážneho, že nevypukla ozbrojená občianska
vojna, že nemocnice fungujú, pekárne pečú chlieb a vlaky a autobusy ešte ako tak jazdia. To nie je Udalosť roka, to je zázrak.
Pavel Hrica
riaditeľ neziskovky Cesta von, ktorá je za projektom Omamy
Omama Erika Horvátová.
Erika žije vo veľmi ťažkých podmienkach v osade v Chminianskych Jakubovanoch. Okolo len blato a smeti. Minulý rok sa chcela stať
súčasťou programu Omama, ale nevzali sme ju. Nespravila vstupné skúšky. Má ukončenú len špeciálnu ZŠ. Potom sa však veľmi snažila
a presvedčila nás, aby sme ju zvažovali znovu. Úspešne. Dali sme jej potrebnú podporu, možnosť sa učiť a ona to aktívne využíva. Robí
stimulačné lekcie pre 28 detí v osade. Teraz, po roku a pol, sa v našom internom hodnotení vypracovala na jednu z našich najlepších
zamestnankýň. Erika mi dokazuje, že sa stále dokážeme v našich pohľadoch mýliť a nedávame šancu tým, ktorí môžu byť pre spoločnosť
veľkým príspevkom.
Michal Meško
majiteľ Martinusu, člen Redakčnej rady Denníka N
Tu si dovolím zopakovať a rozšíriť odpoveď z minulého roka, a teda žiaľ, opäť sú to lekári, lekárky a všetci zdravotníci. Ale aj záchranári,
ľudia v očkovacích centrách, pracovníci v domovoch sociálnych služieb, učitelia – tí všetci museli tento rok improvizovať oveľa viac, ako
by bolo fér od nich vyžadovať, a pomáhali udržať Slovensko pri ako-tak normálnom živote (a niekedy žiaľ aj „pri živote“ doslovne). Tým
všetkým by sme mali tlieskať a ďakovať, hoci z mne nepochopiteľných dôvodov sa na nich začali neraz valiť opačné emócie.
Ivan Kamenec
historik
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Zuzana Čaputová. Pri všetkých príležitostiach doma i v zahraničí dôstojne reprezentuje Slovensko. Svojimi štátnickými i ľudskými
postojmi dáva jeho občanom nádej v kritických situáciách, ktoré dnes zažívame. S obdivuhodným pokojom odráža primitívne, zlomyseľné
a urážajúce útoky (nie kritiku!) po moci bažiacich, no charakterovo nízkych osôb v celej šírke politického spektra.
Ján Markoš
šachový veľmajster, autor kníh Sila rozumu v bláznivej dobe či Bližšie k
Zsebe
uzana Baťová. Dôvod:
Občianska a profesná statočnosť nie je na Slovensku príliš rozšírená, postoj Zuzany Baťovej je však vzorom aj pre iných ľudí, ktorí
zodpovedajú za chod nášho štátu. Dáva nám nádej, že raz snáď môže Slovensko fungovať ako normálna demokracia.
Grigorij Mesežnikov
prezident Inštitútu pre verejné otázky
Za osobnosť roka 2021 považujem prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá svojím postojom k pálčivým problémom krajiny a spoločnosti,
spôsobom svojej komunikácie s občanmi a svojou hodnotovou výbavou dávala pri výkone funkcie osobný príklad toho, ako by sme mali
vyzerať a najmä ako by sa mal správať štátnik v demokratickej a slobodnej európskej krajine.
Marína Zavacká
historička
Sosobnosťami mám tento rok zvláštny problém – čoraz častejšie sa stáva, že ľudia, ktorých si vážim za to, čo v pandémii robia a čím
priamo alebo nepriamo chránia životy, sa po pozitívnych mediálnych zmienkach stávajú terčom agresívnych výpadov. Skúsim teda riziko
rozložiť a spomenúť hromadne všetkých, čo sa denne podieľajú na tom, aby sme sa udržali v zdraví – od výskumníkov, zdravotníkov cez
predavačky po údržbársku čatu, čo v depe dezinfikuje trolejbusy. Všetkým ďakujem.
Peter Breier
psychiater
1.
Prezidentka Zuzana Čaputová – zachováva si svoju zásadovosť, pre ktorú sme ju volili, nepodlieha tlakom, hovorí aj veci, ktoré sú pre
jednu či druhú stranu politického spektra nepríjemné, ale hovorí ich s taktom a bez ohľadu na to, či jej to prináša alebo stráca popularitu.
2.
MUDr. Peter Sabaka – stal sa jednou z hlavných tvárí zdravého rozumu, lekárov, ktorí bez ohľadu na útoky pokračujú vo vysvetľovaní
priebehu epidémie covidu a ako ju oslabiť vakcináciou a neúnavne sa starajú aj o tých, ktorí im nedôverujú.
Vlado Rafael
publicista, zakladateľ občianskeho združeInia eduRoma
napriek súčasnej vláde, ktorej rozhodnutia sú v pandemickom období často zmätočné a nejasné, existuje na Slovensku našťastie viacero
skvelých iniciatív zo strany mimovládnych organizácií a nezávislých občianskych iniciatív, ktoré napomáhajú v neľahkých časoch správne
nasmerovať chod spoločnosti. Sú dokonca takí, ktorí denne reagujú a kreujú v zložitom období nové výzvy, ktoré by ľuďom dokázali
zlepšiť ich kvalitu života. Jednou z takýchto výziev je aj potreba starostlivosti o duševné zdravie. Ide o dôležitú tému, ktorá je na
Slovensku dlhodobo zanedbávaná a tabuizovaná, obzvlášť vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom. Za osobnosti roka 2021 preto
považujem kolegov z organizácií Liga za duševné zdravie a IPečko, ktorí denne pomáhajú so starostlivosťou o duševné zdravie mnohým
svojim klientom a tiež túto dôležitú tému verejne odkrývajú a dostávajú ju do stredu záujmu spoločnosti.
Elena Kohútiková
bývalá viceguvernérka NBS

Monitora s. r. o. | monitora.sk

47

Osobnosťami roka sú pre mňa jednoznačne ľudia pracujúci v zdravotníctve. Nečakané výzvy, ktorým musel náš zdravotnícky systém
čeliť, boli mimoriadne ťažké a náročné a dávam klobúk dole pred všetkými, ktorí bojovali a bojujú za záchranu našich životov za
neľahkých podmienok. Majú môj obdiv a úctu. Ak by som mala vybrať ešte jednu osobnosť, je ňou určite pani prezidentka Čaputová,
ktorá ukázala, že práve v týchto ťažkých dobách môžu ženy spoločnosť kultivovať a prinášať riešenia. Som presvedčená, že práve ona
priniesla nový rozmer do prezidentskej funkcie a je aj pre mňa osobne inšpirujúcou osobnosťou.
Peter Goliaš
bývalý šéf INEKO, dnes riaditeľ Odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády
Politická stabilita je základným, hoci nie postačujúcim predpokladom pre dobré spravovanie krajiny. V tomto roku sa o ňu najviac zaslúžil
Eduard Heger, keď prebral zodpovednosť za udržanie vládnej koalície. Tá dostala vo voľbách mandát bojovať s korupciou a tiež šancu
presadiť dlho odkladané reformy potrebné pre udržateľný rast kvality života. Pri boji s korupciou sú už výsledky viditeľné, pri reformách
nám ostáva veriť, že rok 2022 dopadne lepšie.
Lucia Pašková
členka vedenia Curaprox, zakladateľka iniciatívy Kto pomôže Slovensku
Osobnosťami tohto roka sú pre mňa všetci zdravotníci a zdravotníčky, ktorí v tejto náročnej situácii už druhýkrát tento rok čelia v
nemocniciach a sanitkách obrovskému náporu a napriek tomu sa stavajú k svojej práci poctivo a dôsledne a k svojim pacientom
pristupujú láskavo a empaticky.
Šimon Šicko
podnikateľ v IT, majiteľ Pixel Federation
Zuzana Baťová. Šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv si zachovala svoju osobnostnú a profesnú integritu a postavila sa tlaku
politických špičiek. „Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.“ Pani Baťová nepodľahla emočnému tlaku vtedajšieho premiéra a
jeho „dobrých úmyslov“ v kauze Sputnik. Napriek utokom na jej osobu na sociálnych sieťach bola konzistentná a profesionálna.
Vladimír Baláž
ekonóm z Prognostického
Oústavu SAV
sobnosťami roka sú pre mňa slovenskí lekári, ktorí už druhý rok idú za hranice svojich možností a bojujú nielen s koronou, ale aj s
ľudskou zlobou a hlúposťou.
Miriama Letovanec
bývalá riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády a analytička iniciatívy Žemy
Angela Merkel a jej odchod z aktívneho politického života. Motor a duša Európskej únie, jej hodnôt, či pozícií voči zahraničným
partnerom. Rovnocenná partnerka do diskusie nielen pre Vladimíra Putina, ale aj amerických prezidentov od čias Busha, či britskú
kráľovnú. Žena, ktorá neváhala robiť rozhodnutia aj za cenu straty politických bodov. Jej rozhodnosť a vizionársky pohľad na jednotnú
Európu nám bude chýbať. Osobne sa teším na jej memoáre.
Monika Uhlerová
viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov
Priznám sa, že som dlho uvažovala nad možnou osobnosťou z môjho pohľadu, nedokážem však pomenovať len jedného človeka. Už len
to, že mi spontánne nikto nenapadol, ma presviedča v tom, že v roku 2021 ma nezaujal nikto konkrétny natoľko, že by som ho alebo ju
nazvala osobnosťou roka. Pre mňa sú osobnosťami všetci, ktorí sa snažia pomôcť svojmu okoliu a spoločnosti zvládnuť prekonať tieto
náročné časy.
Zora Bútorová
sociologička, IVO
Zuzana Baťová za to, že nepodľahla hrubému politickému nátlaku a obhájila odbornosť a nezávislosť Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
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Juraj Benetin
architekt a hudobník
Architekt Peter Lényi. Osobnosťou roka 2021 na architektonickej scéne je pre mňa Peter Lényi. Netuším, prečo svoj ateliér s kolegami
nazval 2021, ale zdá sa že Petrovo úsilie kultivovať slovenskú architektonickú scénu prípravou súťaží vrcholilo práve tento rok. Na oboch
stoličkách – riaditeľ sekcie súťaží na MIBe a umelecký vedúci ateliéru 2021 – má skvelé výsledky. Množstvo pripravených súťaží na
MIBe, fungujúce rámcové zmluvy magistrátu, Transformácia Nábrežia v Námestove alebo Dostavba komplexu VŠVU, to je skvelá ročná
bilancia. V minulosti by sme sa tešili, ak by sa takéto niečo nazbieralo za 5 rokov. Peter je architekt, ktorý dokáže písať. To je v našom
remesle obrovská vzácnosť a verím, že napriek tomu, že budúci rok z MIBu odchádza, neprestane sa angažovať pre lepšie spoločenské
postavenie architektúry.
Pavol Šajgalík
predseda Slovenske akadémie vied, materiálový vedec
Slovensko a aj širší priestor strednej Európy stratil tri osobnosti (v abecednom poradí): Miroslav Cipár, Milan Lasica a Miro Žbirka. Prvého
som osobne nepoznal, ale dotkli sme sa pri neúspešnom pokuse založiť múzeum obetí komunizmu, s tým druhým mám prienik, nie iba
pri zámere vzniku tohto múzea, ale predstavenia s pánom Satinským mi dávali humorný ventil v dávnych časoch onoho režimu. A Meky
Žbirka? Prakticky môj generačný súputnik, sused z Februárky (dnes Račianska), hráč na akadémiách našej spoločnej základnej školy na
Sibírskej ulici, nesmierne talentovaný hudobník a milý človek. Všetci traja zanechali hlbokú stopu na kultúrnej mape našej krajiny. Diera
za takýmito autentickými ľuďmi sa zaplátať nedá.
Sandra Polovková
riaditeľka Post Bellum
Moja automatická odpoveď by jednoznačne znela: pani prezidentka. Dokážem sa s ňou identifikovať v mnohých reakciách. Súčasne
oceňujem, že otvára témy, ktoré sú mnohým doslova ukradnuté – spomeniem napríklad témy národnostných menšín. Myslím však, že k
osobnostiam roka 2021 patria aj všetci živnostníci a živnostníčky, umelci a umelkyne, pedagógovia a pedagogičky, rodičia, ktorí sa
rozhodli správať a vystupovať v súlade s opatreniami a nariadeniami. A vystupovať aj voči nim (s relevantnými argumentmi), ale i za ne.
Sú to odvážne bojovníčky a odvážni bojovníci, ktoré a ktorí vstupujú do konfrontácie aj so svojimi najbližšími. Držím im prsty v ich
diskusnom zápase. Určite to má zmysel.
Tomáš Hudák
komik, scenárista
Zuzana Čaputová. Slovensko je po mesiacoch pandémie ešte zranenejšou a rozdelenejšou spoločnosťou, akou bolo pred poslednými
voľbami. V situácii, keď palivo pre nenásytný oheň občianskej frustrácie spoľahlivo zabezpečujú ako vládni, tak opoziční politici, ostala
Zuzana Čaputová posledným pokojným prístavom, ktorý vnáša do diskusie a štátnych procesov odstup, fakty a túžbu po zmierení.
Vysoko vyčnieva v našej politike a je dôkazom toho, že sa to dá robiť aj inak a kultivovane.
František Majerský
prezident komory záchranárov
Osobnosťou roka sú pre mňa dve osoby. Jednou je prezidentka Zuzana Čaputová. Je to žena, ktorá nám robí obrovskú reklamu. Vie sa
vždy postaviť za správnu vec a som veľmi rád, že ju na Slovensku máme. Bojovala aj za zdravotníctvo, za zdravotníkov a jej názory si
veľmi vážim. Ale ešte väčšou osobnosťou je premiér Eduard Heger. Pracuje veľmi tvrdo, čo aj vidieť. Myslím si, že ak by nebol takým
človekom, ako je, táto koalícia by už nefungovala. Je škoda, že nemá takú moc, akú by si zaslúžil, ale podľa mňa je to veľmi slušný,
múdry a inteligentný človek, ktorý tejto krajine dáva veľmi veľa od rána do večera.
sestra Hermana – Jaroslava Matláková
rehoľníčka Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta
Zdravotníci. Nemám vybranú jednu osobnosť, ale vybrala som zdravotníkov a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom spolupracujú s
nemocnicami a s chorými ľuďmi. V čase pandémie sú to ľudia prvej línie, často unavení, nevládni, vyčerpaní fyzicky i psychicky. Práve
preto sú pre mňa osobnosťami. Že napriek všetkému zlu, ktoré sa na nich z každej strany valí, sú stále ochotní nám všetkým pomáhať.
Obdivujem ich, ako ešte stále dokážu každé ráno vstať z postele a ísť slúžiť. Zdravotníci sú naše slúžky a občas aj popolušky. Verím, že
po skončení pandémie si všimneme príbeh tejto nenápadnej princeznej.
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Samuel Marec
publicista a prekladateľ
Za osobnosť roka sa prirodzene núka Igor Matovič, lebo nikto nehýbal spoločnosťou viac. Alebo Robert Fico, ktorý ide ako píla. Pre mňa
je však osobnosťou roka Zuzana Čaputová, a to ako symbol pokojného a vecného vystupovania na rozhádanej politickej scéne. Zároveň
reprezentuje jeden z posledných pilierov demokratickej spoločnosti. Mám totiž čoraz častejšie pocit, že mnohí súčasní politici demokraciu
v jej tradičnej podobe vnímajú tak, že je to len jedna z možností. No a ak by sa odovzdávalo čestné uznanie, tak to patrí všetkým
vedcom, lekárom, dobrovoľníkom a aj všetkým ostatným, ktorí sa rok a pol snažili, stále sa snažia a nevzdávajú sa. Ďakujeme.
Radoslav Procházka
právnik a bývalý politik
Krajinu najviac ovplyvnil predseda najsilnejšej politickej strany Igor Matovič, ale keďže slovo osobnosť sa mi spája skôr s pozitívnou
konotáciou, pre mňa ňou sú zdravotníci, všetci, ale osobitne tí z covidových oddelení. Chodia do práce napriek tomu, že zo všetkých
možných hľadísk pripomína mínové pole. Je to hodné úcty a uznania.
Juraj Rizman
občiansky aktivista, bývalý šéf Greenpeace, partner prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová – pretože si v týchto šialených časoch pandémie populizmu zachováva nadhľad a tak ako sľubovala, je
hlasom slušnosti, rozvahy a rozumu v našej politike. A najlepším potvrdením toho, že to robí dobre, bolo v roku 2021 to, ako na ňu útočili
extrémisti, populisti, ale aj niektorí koaliční i opoziční politici.
Viera Kalmárová
bývalá hlavná školská inšpektorka
Osobnosťou roka 2021 je pre mňa evanjelický teológ Ondrej Prostredník. Jeho konanie a postoje sú dôkazom, že kresťanské hodnoty a
ochrana práv jednotlivcov a menšín patria nerozlučne k sebe. Jeho výrok „Posolstvom kresťanstva je inklúzia“ hovorí za všetko. Zaplatil
za to síce stratou zamestnania, ale to je obeť, ktorú osobnosti pevných postojov prinášajú často. Svojím konaním a vyjadreniami
prispieva k spoločenskej súdržnosti, aj keď nedúfam, že ultrakonzervatívne kruhy sa podarí ľahko presvedčiť o tom, že spoločenský vývoj
nesporne skôr, či neskôr zasiahne a zmení aj inštitucionálne a mentálne hranice náboženských spoločenstiev.
Elena Gallo Kriglerová
sociologička, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry – CVEK
Tento rok pokračujúcej a unavujúcej pandémie na mňa najviac zapôsobila práca Aleny Koščálovej a Eleny Prokopovej, ktoré napriek
obrovskému napätiu v spoločnosti trpezlivo, a vysoko odborne vysvetľovali po celý rok potrebu opatrení, vyvracali dezinformácie a radili
ľuďom aj v každodenných situáciách popri tom, ako sa venujú aj svojej odbornej každodennej práci. Ich tlačová konferencia z októbra
tohto roka, kde nesmierne úpenlivo, ale zároveň aj ľudsky a racionálne apelovali na potrebu dodržiavania opatrení, u mňa silno
zarezonovala. Cítim preto potrebu zdôrazniť, že Konzílium odborníkov má aj veľmi silné odborníčky.
Miloslav Bahna
sociológ, riaditeľ Sociologického ústavu SAV
Osobnosťami roku 2021 sú na Slovensku ľudia, ktorí presvedčili váhajúcich, aby za dali zaočkovať, a tak svojim blízkym, známym aj
neznámym zachránili život. Jedným z nich je aj regionálny hygienik z Rožňavy a iniciátor lokálnych očkovacích kampaní Jozef Varga.
Skôr, ako sme si uvedomili, aký veľký problém máme s nedôverou v očkovanie, on včas pochopil, že vakcína musí prichádzať za
váhajúcimi a rozbitú dôveru je najlepšie začať budovať osobným prístupom na lokálnej úrovni. Dnes je veľmi pravdepodobné, že jeho
aktivita zachránila pred smrťou na covid-19 desiatky ľudských životov.
Martin Bútora
sociológ, spisovateľ a diplomat
Lenka Ticháková, poslankyňa vo Varíne, ktorá napriek urážkam a nepochopeniu chce zmeniť názov ulice Dr. Jozefa Tisu v obci. Aj keď
zatiaľ neuspela, nevzdáva to, vie, že jeho režim deportoval na smrť 70-tisíc Židov. Nielen biskup Pavol Gojdič či Svätá stolica by jej
vyslovili uznanie, ale aj sv. Pavol by stál pri nej – vieru si zachovala, dobrý boj bojuje.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

50

Vladimír Leksa
imunológ, vedie výskum na Medicínskej univerzite vo Viedni a v SAV
Osobnosťou roka, a vlastne osobnosťou takisto dejinnou, je pre mňa Milan Lasica. Spolu s Júliusom Satinským boli pre mňa od môjho
najranejšieho detstva strelkou ukazujúcou smerom na rozum, určovali moje súradnice, najprv v komunizme, neskôr aj v demokracii.
Milan Lasica nestratil humor a zdravý úsudok ani v čase pandémie a bol žriedlom živej vody pre ostatných až do konca. Môžeme
pokračovať v dialógu.
Alexander Duleba
vedúci výskumný pracovník Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Ján Šanta, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, za to, že si so cťou splnil svoju profesionálnu povinnosť a dotiahol prvú veľkú kauzu
„našich ľudí“ do vynesenia spravodlivého rozsudku.
Oľga Gyarfášová
sociologička
Slovensko pozitívne najviac ovplyvnili zdravotníčky a zdravotníci a ľudia pracujúci v sociálnych službách všetkého druhu. Do ochrany a
záchrany nášho zdravia i životov vložili všetko. A nedostali nič.
Jana Dubovcová
niekdajšia ombudsmanka a sudkyňa
Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv. Nabáda verejných činiteľov a inštitúcie, aby dôslednejšie ochraňovali a rešpektovali základné
práva a slobody ľudí a aby pri svojich krokoch vždy dbali na ľudskú dôstojnosť každého jednotlivca. Aj v čase pandémie. Je to jej práca,
ale mohla aj mlčať a venovať sa pohodlnejším témam, pri ktorých by sa nevystavila nepochopeniu a tlakom.
Michal Piško
riaditeľ Transparency International Slovensko
Zuzana Baťová. Podobne ako komisiu z ocenenia Biela vrana ma zaujal prístup riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzany
Baťovej. Jej vystupovanie počas spolitizovanej kauzy okolo neregistrovanej vakcíny Sputnik bolo dôležitým signálom, že aj na Slovensku
dokážeme mať profesionálne, sebavedomé a nezávislé inštitúcie.
Beata Balogová
šéfredaktorka denníka SME
Osobnosťou roka sú pre mňa zdravotníci na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ktorí často vidia ľudí odchádzať. Držia za ruky cudzích
ľudí, pre ktorých sú v tom momente jediný človek, na ktorého sa spoliehajú. Môžu mať emócie a otázky, prečo ste sa nezaočkovali, ale
robia si svoju prácu a starajú sa o všetkých. Keď sa situácia zhoršuje a už nemajú voľné prístroje, musia robiť rozhodnutia, ktoré by nikto
nechcel urobiť, rozhodujú, kto dostane šancu na prežitie. Zároveň myslím aj na ostatných zdravotníkov, na rôznych oddeleniach, ktorí
často čelia hnevu, bezmocnosti a frustrácii pacientov.
Peter Bárdy
šéfredaktor Aktualít
Zuzana Čaputová. V roku koalície neschopnej zodpovedne vládnuť a opozície, ktorá sa pre svoje mocenské záujmy rozhodla hazardovať
s ľudským zdravím a životmi, bola smerom dovnútra krajiny, aj smerom do sveta reprezentantom nepopulistickej politiky konsenzu, faktov
a hľadania riešení.
Braňo Závodský
moderátor diskusnej relácie Rádia Expres
Zaočkovaný človek. Každý, kto sa nebál ochrániť vakcínou seba, svoju rodinu, komunitu aj štát.
Martin Hanus
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šéfredaktor Postoja
Pápež František. Za normálnych okolností by aj pre sekulárnejšie prostredie bolo zrejmé, kto bol osobnosťou a čo bolo udalosťou
slovenského roka 2021. Pápež František poctil našu krajinu nadštandardne dlhou a intenzívnou návštevou. Možno nevyslovil veľké
spoločenské posolstvá, ale na rôznych fórach fascinoval svojou sústredenosťou, vnútornou slobodou, aj nasadením, s ktorým šíri radosť
evanjeliovej zvesti, a vyzýval kresťanov, aby boli zakorenení a otvorení zároveň. Lenže my nežijeme v normálnych okolnostiach. Aj tento
rok hýbali kľúčovými udalosťami Slovenska globálna pandémia a osobnostne nezrelí lídri, ktorí v tejto skúške nevedeli obstáť.
Michal Hvorecký
spisovateľ
Vedci ako Richard Kollár či Jakub Steiner, ktorých donedávna skoro nikto nepoznal. A počas pandémie sa ukázalo, ako veľmi
potrebujeme špičkových odborníkov, aby nám pomohli krízu zvládnuť. Škoda, že ich hlasy nemajú ešte väčšiu váhu a narážajú na
diletantizmus a mocenské záujmy politikov. Ďakujem im za ich robotu. Raz budem hádam vnúčatám rozprávať, že som s nimi oboma aj s
ďalšími kedysi chodil do matematickej školy.
Milan Nič
analytik Nemeckej rady pre zahr. vzťahy
Olaf Scholz, ktorý vyhral nemeckej SPD voľby do Spolkového snemu po tom, čo bola ešte začiatkom zrelá na úplnú porážku. Teraz sa
ukáže, akým bude kancelárom na čele historicky prvej spoločnej vlády so zelenými a liberálmi, a ako sa postaví k zásadným sporom v
rámci EÚ.
Ilona Németh
umelkyňa
Osobnosť roka je pre mňa negatívna osobnosť roka, a je to jednoznačne Igor Matovič. Zlyhal vo všetkých oblastiach politiky. Výsledkom
jeho sebeckého politikárčenia je zneistenie občanov. Ľudia všetkých vekových kategórií sa cítia stratení. Neveria ani vede, ani vo
výskumoch, ale už ani v možnosti inej politiky v prospech štátu a spoločnosti. Viac škody nezodpovedný politik by ani nemohol spôsobiť
Milan Sedliak
vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK
Robinsoni. Ľudia budujúci ostrovy pozitívnej deviácie v každej sfére života, rešpektujúci písané aj nepísané zákony, bez cieľa osobného
prospechu posúvajúci spoločnosť vpred smerom k zdraviu, pokoju a stabilite. Z tých známych prezidentka Čaputová, politička s rastúcim
medzinárodným uznaním a charizmou. Verím, že o dvadsať rokov budeme na ňu hrdí tak, ako Česi dnes na Václava Havla. A tiež Martin
Shooty Šútovec, karikaturista medzinárodných kvalít, presný snajper slovenskej mentality. Jeden z mála, čo ma vedia (bohužiaľ väčšinou
gogoľovsky) stále rozosmiať.
Matej Tóth
olympijský víťaz v chôdzi, riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica
Petra Vlhová. Trochu na odľahčenie ťažkých tém.
Keď sa väčšinou pozeráme na to zlé a hejtujeme, čo sa dá, vybral som osobnosť, ktorá nás celý rok tešila svojimi výsledkami a šírila
pozitívnu energiu, ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje. Vo všeobecnosti je to dôležitá úloha športu a Peťa je pre mňa reprezentantka
všetkých športovcov, ktorí svojimi výsledkami tešili celý slovenský národ.
Silvia Shahzad,
bývalá poslankyňa, bojuje za odstraňovanie bariér
Zuzana Čaputová. Spôsob, akým sa snaží hľadať cestu ku všetkým občanom, ako pristupuje k politikom, ako komentuje napäté situácie,
ako sa snaží vysvetľovať, pomáhať, ale i ako znáša útoky na svoju osobu v tomto neľahkom čase, to chce naozaj silnú osobnosť.
Karolína Farská
organizátorka protestov Za slušné Slovensko
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Tí, ktorí stále vedia prinášať svetlo do dnešnej doby zamieňania si názorov s faktami. Sú to vedci, zdravotníci, učitelia, novinári, ale aj
všetci, ktorí sa neboja v pravde žiť, hoci je často nepohodlná a nepopulárna. Tí, ktorí chodia do služby a už dávno nepočujú žiadne
tlieskanie, aj tí, ktorí sa správajú zodpovedne a nepotrebujú na to žiadne poukážky.
Mikuláš Huba
environmentalista
Na domácej scéne možno spomenúť zopár pozitívnych príkladov, ale nemenej negatívnych. Do prvej kategórie by som zaradil jednu
ochranárku a dvoch ochranárov: prezidentku Zuzanu Čaputovú a europoslancov Martina Hojsíka a Michala Wiezika. Nielen pre to, čo
robia u nás doma, ale aj za rehabilitáciu mena Slovenska za hranicami. Prezidentka je asi jediná politická osobnosť, ktorú nám v
zahraničí závidia. A nielen v Česku. Obaja naši europoslanci zasa patria medzi najaktívnejších a najuznávanejších v 705-člennom
Európskom parlamente. Kolektívnou nepolitickou osobnosťou roka boli lekári, zdravotníci, vedci, učitelia, ochranári a ďalší/ďalšie,
ktorí/ktoré sa obetovali za nás všetkých a „odmenou“ im boli urážky a neraz i fyzické útoky zo strany rôznych dezolátov. Kolektívnou
politickou neosobnosťou roka je paralyzovaná koalícia a najmä totálne deštruktívna a spoločensky škodlivá opozícia, ku ktorej čím ďalej
tým viac inklinuje aj „koaličná“ Sme rodina.
Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
Žiaľ, aj uplynulý rok bol zásadne poznačený pandémiou. Tieto extrémne náročné časy by nebolo možné zvládať bez lekárov, lekárok,
sestier, zdravotníckeho personálu, sanitárov, sanitárok, dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a ďalších ľudí z oblasti zdravotníctva, ktorí
zachraňujú naše životy. Často musia čeliť útokom akcelerovaným šírením dezinformácií a hoaxov v spoločnosti, čo plnenie ich poslania
výrazne sťažuje. Aj preto je ich neúnavná a obetavá práca skutočne obdivuhodná. Osobnosťami roka sú pre mňa tí lekári a lekárky i
zdravotnícky personál, ktorí nám pomáhajú prekonávať toto ťažké pandemické obdobie.
Norbert Kurilla
poradca prezidentky, bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Ako Osobnosť roka 2021 by som navrhol Petru Vlhovú, skvelú slovenskú reprezentantku a držiteľku veľkého glóbusu práve v roku 2021
(v lyžiarskej histórii sa to už nemusí opakovať a ide o skvelú propagáciu Slovenska v zahraničí) a okrem toho ide o veľkú obhajkyňu a
podporovateľku očkovania na Slovensku, ako dôležitého nástroja prevencie a ochrany zdravia nášho obyvateľstva.
Matúš Vallo
primátor Bratislavy
Ako osobnosť roka vidím v dnešnej polarizovanej spoločnosti prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorej konanie pomáha vniesť pokoj a
racionalitu do často emocionálnych súbojov či už na politickom poli, alebo vo verejnom diskurze. Jej dôrazné a hlavne jednoznačné
postoje upriamujú pozornosť na dôležitosť faktov v časoch, keď je spoločnosť zmietaná populizmom a dezinformáciami, čo sa ukazuje
ako kľúčový problém pri riešení vážnych otázok, pred ktorými naša krajina stojí.
Ondrej Lunter
banskobystrický vicežupan
Igor Lacko, starosta Málinca. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre ľudí veľmi chúlostivá a citlivá vec. Po odchode do dôchodku
magistry z miestnej lekárne v Málinci hrozilo, že o lekárenské služby obec a susedné obce úplne prídu. Nevzdali to, spojili sily, hľadali
spôsoby, až našli cestu, ako naďalej pre občanov tieto služby zabezpečiť. Bez predchádzajúcej skúsenosti a za použitia vlastných
obecných zdrojov sami vybudovali úplne novú modernú lekáreň. Do vynovených priestorov sa im podarilo prilákať zo Švajciarska svoju
rodáčku – po 7 rokoch sa vrátila do svojho rodiska! Lekáreň si dnes od obce prenajíma a prevádzkuje. Určite stál obec tento projekt veľa
energie, času a vzácnych finančných zdrojov, ale s jasnou víziou a snahou poskytnúť občanom kvalitné služby ho dotiahli do úspešného
konca. Pre ľudí, ktorí sleduju politické dianie, je ťažké udržať si optimizmus a vieru v lepšie dni. Ale tak nejak tuším, že my to nevzdáme a
zvládneme to. Nebáť sa a nekradnúť. Výsledok sa dostaví. Pre mňa je Igor Lacko osobnosťou roka. Jeden starosta za stovky, na ktorých
pleciach v čase krízy stojí naša spoločnosť.
Jaroslav Polaček
primátor Košíc
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Zmôjho pohľadu sú to všetci Košičania, ktorí počúvli rady odborníkov hovoriacich o tom, že najlepšie, čo sa dá urobiť pre zdravie seba a
všetkých ľudí okolo nás, je nechať sa zaočkovať. Z jednotlivcov je to aj člen Krízového štábu SR – profesor Pavol Jarčuška z UPJŠ,
ktorý v oblasti ochrany verejného zdravia v našom meste robí od vypuknutia pandémie skvelú prácu a neodradili ho od toho ani vyhrážky
šibenicou od samozvaných odborníkov pred jeho domom. Rovnako tak musím spomenúť aj prodekanku Lekárskej fakulty UPJŠ Moniku
Halánovú, s ktorou som mal tú česť spolupracovať pri testovaní Košičanov na prítomnosť protilátok voči novému koronavírusu. Spolu s
pani profesorkou a jej tímom sme na magistráte zorganizovali úspešný projekt, počas ktorého sa nechalo otestovať až takmer 10-tisíc
Košičanov. U jedného percenta z nich sme vďaka tomu odhalili, že sú infikovaní vírusom, a zabránili tak, aby vírus nevedomky ďalej šírili.
Milan Majerský
prešovský župan
Osobnosťou roka je každý zdravotnícky pracovník, ktorý sa v tejto vypätej situácii s nasadením vlastného zdravia a života postaví k lôžku
covidového pacienta.
Martin Královič
nočný primátor Bratislavy
Za osobnosť roka 2021 považujem pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. V čase, keď je spoločnosť na Slovensku frustrovaná množstvom
konfliktov a hádok, je pani prezidentka skutočným štátnikom, ktorá sa snaží spoločnosť spájať a nie rozdeľovať. Jej prejavy sú zmierlivé a
myslím, že pomáhajú deeskalovať napätie v spoločnosti. Tiež vnímam jej silný štátnický prínos v rozumnej a konštruktívnej komunikácii s
koaličnými aj opozičnými stranami.
Matúš Čupka
zakladateľ Zelenej hliadky
Osobností bolo medzi zdravotníkmi, lekármi a ďalšími v prvej línii obrovské množstvo. Pavol Čekan však bol jedným z najaktívnejších
vedcov pokiaľ ide o popularizáciu očkovania nielen na sociálnych sieťach. Za to čelil množstvu hnevu, nadávok a extrémnych reakcií.
Napriek tomu si stále zachováva svoj šarm, humor a najmä odhodlanie hovoriť o dôležitosti očkovania.
Peter Fiabáne
primátor Žiliny
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. V rozhodujúcich a ťažkých chvíľach preukázala, že je možné kultivovane komunikovať aj negatívne
témy. Že vie dodávať nádej a povzbudzovať ľudí. Múdro sa vzoprela dezinformáciám, konšpirátorom a verejne odsúdila všetko to, čo
nebezpečne polarizuje spoločnosť. Pani prezidentka má hodnoty štátničky, rozmýšľa v súvislostiach, hovorí uvážlivo a koná múdro.
Marek Hattas
primátor Nitry, poslanec za SaS
Prezidentka Zuzana Čaputová. Je výraznou slovenskou osobnosťou a aj v tomto náročnom pandemickom roku je zárukou slušnosti a
odbornosti. Oceňujem ju za jej vytrvalú snahu o zmierenie rozhádanej spoločnosti, za jej apel na rešpektovanie vedcov a odborníkov v
období nekontrolovaného šírenia nebezpečných hoaxov a dezinformácií, za jej empatiu voči slabým, zraniteľným a znevýhodneným
skupinám spoločnosti. V neposlednom rade je pre mňa pani prezidentka osobnosťou pre jej kultivované a ľudské vystupovanie, v ktorom
sa odráža jej hlboká úcta k obyvateľom tejto krajiny. Kiež by naša krajina mala viac politikov, ktorý by išli v naratíve, ktorý používa pani
prezidentka.
Martin Macharik
predseda Kalvárskeho fondu, renovuje historické domy v Banskej Štiavnici a kalváriu
Igor Matovič. Žiaľ, negatívne.
Je symbolom infantilizácie verejnej politiky. Jeho koalície je síce lepšia ako predchádzajúce Ficove, ale spôsob jeho vládnutia vytvára
predpoklady na obrovské problémy v budúcnosti. Nahovoriť slušných ľudí, aby ešte niečomu verili alebo nedajbože niekam kandidovali,
bude zase o čosi ťažšie.
Martin Dubéci
politický marketér a komunikačný konzultant
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Myslím, že som to už v nejakom texte u vás videl, ale osobnosťou roka sú všetci ľudia, čo sa nechali zaočkovať. Tento rok ukázal, že
niekedy nepotrebujeme heroické gestá jednotlivcov, ale kolektívnu zodpovednosť státisícov ľudí, ktorí chápu, že v spoločnosti nie sú sami
a že so svojou slobodou nesú aj zodpovednosť voči svojmu okoliu.
Jozef Bátora
profesor politológie
Lívia Vašáková, koordinátorka slovenskej časti Plánu obnovy. Mnohí pozorovatelia sa zhodnú na tom, že Plán obnovy predstavuje
najzásadnejší balík reforiem na Slovensku za posledné dve desaťročia. Príprava, rozbeh a implementácia tohto súboru reforiem vyžadujú
vysoko komplexné procesy koordinácie, kde je potrebné zladiť množstvo aktérov na Slovensku na rôznych úrovniach a v inštitúciách
Únie a robiť to priebežne, keď napríklad niektorý z procesov začne meškať. Ako generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády
Lívia Vašáková odvádza skvelú prácu v tomto vysoko náročnom súbehu koordinačných procesov. Expertíza a kompetentnosť líderiek
ako pani Vašáková je kľúčom k úspešným reformným krokom, ktoré táto krajina potrebuje.
Kristína Tormová
spisovateľka, moderátorka, herečka
Igor Matovič. Negatívne.
A viac ani nechcem napísať, len konštatujem, že mi je z toho veľmi úzko a smutno.
Alena Kudzko
šéfka Globsec Policy Institute
Novinári za mrežami a ich slobodní kolegovia, ktorí pokračujú vo svojej práci. Svet je čoraz netolerantnejší voči nezávislému
spravodajstvu, najmä v miestach politických otrasov a tam, kde je vláda pripravená udržať si kontrolu represívnymi prostriedkami. No,
čím je svet nebezpečnejší, represívnejší a netolerantnejší, tým dôležitejšia je práca novinárov a ich snaha hľadať pravdu a pomáhať
ľuďom pochopiť, čo sa vo svete deje. Mám obrovský rešpekt pred novinármi, ktorí sú za mrežami, pretože si svoju prácu robili dobre. A
veľmi si vážim ich kolegov, ktorí pokračujú, aj keď vedia, že sa to môže stať aj im.
Anna Ghannamová
predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Kto je osobnosť roka 2021?
Pre mňa je tou osobnosťou nový rakúsky kancelár Alexander Schallenberg, ktorý ako jediný politik v európskom priestore mal odvahu
začať proces povinného očkovania proti ochoreniu covid-19. V SR sú jedinými osobnosťami a hrdinami jedine zdravotnícki pracovníci a
pracovníci sociálnych služieb, ktorí stoja pri pacientoch a klientoch a čelia nielen pandémii ochorenia covid-19, ale aj pandémii
bezbrehého populizmu politikov a pandémii hlúposti a naivity časti ľudí, ktorí nechápu, že povinné očkovanie je nateraz jediná cesta,
ktorá nás vyvedie z pandémie a z dlhodobej morálnej i ekonomickej krízy, ktorá už nastala.
Marek Števček
rektor Univerzity Komenského
Petra Vlhová. Napriek tomu, že si nesmierne vážim obetavú prácu našich zdravotníkov, ktorí v tejto neľahkej dobe bojujú v prvej línii, a
rozhodne im patrí naša úcta a vďačnosť, rozhodol som sa ako osobnosť tohto roka vybrať Petru Vlhovú. Talentovaná, vytrvalá a
sympatická mladá žena, ktorej úspechy v nás vzbudzujú priam národnú hrdosť a na chvíľu nám dovoľujú zabudnúť na pandémiu. Jeden z
mála pozitívnych vzorov pre mladých ľudí, že aj na Slovensku vieme byť svetoví. Petra, ďakujeme.
Martin Katriak
prezident Zväzu obchodu, podpredseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko
Zuzana Baťová, riaditeľka Štátneho ústavu kontroly liečiv SR – ona a jej spolupracovníci dlhodobo zabezpečujú istotu a vieru občanov
Slovenska v lieky a liečivá, ktoré sú k dispozícii na Slovensku, mnohokrát i za cenu inštitucionálnych a osobných spochybňovaní a
napádania.
Katarína Nádaská
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historička a etnologička
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vynikajúca reprezentácia Slovenska v zahraničí, výrazná osobnosť v domácom dianí, empatická
osobnosť so zmyslom spájať ľudí rôzneho politického spektra. Vďaka nej stúpa prestíž Slovenska v Európe i vo svete.
Júlia Hanuliaková
riaditeľka bratislavskej zoo
Pre mňa osobnosťou roka sú ošetrovatelia zvierat v ZOO Bratislava. Prečo? Každý deň, v horúcom lete či v studenej zime oddane
pracujú so zvieratami v ZOO. Z čírej lásky, lebo peniaze sú tu naozaj malé. Pasujú sa s lopatami a fúrikmi, balvanmi, balmi slamy a
horami krmiva či nespratnými členmi skupiny. V lete vstávajú pred východom slnka a kosia lúky, aby ich zverenci mali čerstvé zelené. V
zime im mrznú prsty kvôli nepretržitej práci vonku a v nevykurovaných priestoroch. Do práce musia prísť každý deň, aj keď je ZOO
zatvorená. Ošetrovatelia sú veľmi vzácni ľudia. Sú prameňom najzaujímavejších príbehov, zdrojom hlbokej empatie k zvieratám. Dôkazu
komunikovať so svojimi zverencami ich vlastnou rečou – tónom hlasu, pohybom, postojom tela. Niekedy sú členkami svorky, niekedy
alfou, podľa toho, čo treba. Vždy v strehu, lebo zvieratá v zoo sú zvieratá divoké, vždy s láskou, sprevádzajú svojich zvieracích partnerov.
Keď sú nútení rozlúčiť sa, smútia.
Denisa Havrľová
dokumentaristka, novinárka a vysokoškolská pedagogička
Za osobnosť roka 2021 nemám len jednu osobu. Pre mňa sú osobnosťami všetci lekári, sestričky, ktorí v tejto ťažkej dobe s vypätím
všetkých síl pomáhali v boji s koronou.
Ladislav Bariak
poradca ministra financií Igora Matoviča
Všetci ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a verili tak vede a odborníkom a nedali sa tak zneistiť dezinformačnou scénou.
Miroslav Hlivák
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vedci a lekári, bez ktorých by bol boj s pandémiou ochorenia covid-19 nemožný. Patrí im úcta a vďaka za ich prácu.
Lucia Kurilovská
rektorka Akadémie policajného zboru
Vladimír Krčméry, slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ
zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách. Moje rozhodnutie uviesť profesora
Krčméryho ako osobnosť roka 2021 je z dôvodu jeho neúnavného pôsobenia ako odborníka v permanentnom ústrednom krízovom štábe
našej krajiny. Už od začiatku zriadenia krízového štábu bol a aj v roku 2021 je zdrojom informácií ohľadne prebiehajúcej epidémie
covid-19. Mal odvahu ako jeden z hlavných reprezentantov „odborníkov“ vydať výzvu vláde SR na efektívne kroky v boji s pandémiou.
Svojimi aktivitami je neúnavným sprostredkovateľom relevantných informácií pre široké spektrum obyvateľstva, aj za cenu mnohých
verbálnych útokov na svoju osobu.
FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ FOTO N – TOMÁŠ
BENEDIKOVIČ FOTO – PETER KORČEK
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Osobnosť roka 2021: zdravotníci – ktorí bojujú za nás a nechávame ich odísť
Za hlavné postavy roka označila stovka osobností zdravotníkov, Zuzanu Čaputovú, Igora Matoviča, vedcov a Zuzanu Baťovú. Kto
hlasoval: Iveta Radičová, Fedor Gál, Ivan Mikloš, Martin Shooty Šútovec, Zuzana Petková, Róbert Bezák či Zuzana Baťová a s nimi aj
lekári, vedci, umelci, šéfredaktori, primátori či župani.
Slovenskí zdravotníci akoby žili v dvoch svetoch. Politici im opakovane ďakujú za boj s pandémiou v prvej línii. Zároveň sa však tí istí
politici neustále vyhýbajú tomu, aby im zásadne zvýšili platy – aby nám neodišli do zahraničia. Minulý týždeň im schválili mimoriadnu
odmenu 350 eur, ide však o jednorazové peniaze a výplaty zostávajú rovnaké a neporovnateľné s krajinami, kam zdravotníci odchádzajú.
Stovka významných ľudí spoločenského života na Slovensku tento rok za Osobnosť roka vybrala zdravotníkov – podobne ako vlani.
Varovanie a hrdinovia dnešnej doby
Viacerí účastníci ankety hovoria, že výber lekárov a lekáriek, sestier či ošetrovateľov, záchranárov aj sanitárov je prejavom vďaky, ale aj
varovaním. „Spoločnosť z nich nemôže donekonečna robiť rukojemníkov pandemickej situácie a apelovať na ich profesionálnu
zodpovednosť bez adekvátnej zodpovednosti štátu voči ich oprávneným finančným nárokom,“ hovorí o zdravotných sestrách Martin
Slosiarik, riaditeľ prieskumnej agentúry Focus.
„Slovenskí zdravotníci zachraňujú životy pacientov s covidom nonstop už viac než rok bez ohľadu na ich očkovací status, idú nad rámec
svojich fyzických a psychických síl. Sú hrdinami dnešnej doby,“ vraví vedec Pavol Čekan.
Z hrdinov pandémie osobnosti najčastejšie menovali infektológa Petra Sabaku a Zuzanu Baťovú, riaditeľku Štátneho ústavu pre kontrolu
liečiv, na ktorú útočil Igor Matovič.
„Nielenže zachraňuje životy na covidovom oddelení. Stíha sa aj intelektuálne a vedecky držať na tepe pandemického diania a veľmi
aktívne a zručne to tlmočiť verejnosti,“ hovorí o Sabakovi Jakub Goda, ktorý pracuje na vysvetľujúcich kampaniach ministerstva
zdravotníctva a na konci roka pripravil spolu s prezidentkou aj seriál Mysli s hlavou štátu.
Foto N – Tomáš Benedikovič
Prezidentka Čaputová
Iba s veľmi tesným rozdielom za zdravotníkmi tento rok podobne ako vlani skončila v hlasovaní osobností prezidentka Zuzana Čaputová.
Za osobnosť roka ju označili aj lekári z prvej línie, vedci, prokurátor Ján Šanta či bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.[lock]
Napríklad emeritný arcibiskup Róbert Bezák hovorí, že prezidentka „si aj v týchto náročných časoch zachováva vysokú štátnickú úroveň
a aj jej spoločenské vystupovanie je pre našu rozdelenú spoločnosť dôležité“.
Prečítajte si
Osobnosť roka zdravotníci píšu, čo bol ich najsilnejší zážitok v tomto roku
Prezidentka je hlavnou osobnosťou aj pre lekára Petra Sabaku, ktorého viacerí označujú za hlavnú postavu roka 2021. „Všetky jej
vyjadrenia boli konzistentné a hájili ochranu života a zdravia, ale aj racionalitu a odbornosť, ktorá bola, naopak, pošliapávaná mnohými,
nielen opozičnými politikmi,“ vraví Sabaka. „Predstavovala pomyselný maják morálky a zdravého rozumu v mori protichodných a
meniacich sa názorov.“
Matovič, Baťová, Lasica
Na treťom mieste už s výrazným odstupom je bývalý premiér Igor Matovič, osobnosti ho označujú za negatívnu postavu roka.
„Nerobil to, čo mal robiť, a robil to, čo nemal robiť,“ hovorí o Matovičovi Ivan Mikloš. „Mal zabezpečiť politickú podporu potrebným
reformám, mal prispievať k súdržnosti a akcieschopnosti koalície a mal sa spoľahnúť na odborníkov pri boji proti covidu, ale aj pri
príprave daňovej reformy. Robil väčšinou presný opak toho, čo robiť mal.“
„Nápady, ktoré si presadil, slúžia jeho egu, nie však krajine – idú proti vedeckým poznatkom,“ vraví epidemiologička Alexandra
Bražinová.
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Medzi osobnosťami roka sú aj šéfka ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová, lekár Peter Sabaka, vedec Pavol Čekan, aj tento rok
zosnulí Milan Lasica a Miro Žbirka. „Za naozajstné osobnosti roka považujem Milana Lasicu a Mira Žbirku. Nie preto, že v tomto roku
zomreli, ale preto, že počas života nám rozdávali a rozdali toľko radosti, vtipu, múdrosti a krásy,“ vraví Mikloš.
Milan Lasica. Foto – Rok bez divákov/Peter Korček
Iveta Radičová
bývalá premiérka
Pavol Čekan za vytvorenie a darovanie štátu špičkových testov na odhaľovanie vírusu, za verejné vystupovanie a propagáciu vedy.
Fedor Gál
sociológ a jeden z lídrov Nežnej revolúcie
Zuzana Čaputová. Hovorí uvážlivo, múdro a bez negatívnych emócií, čo je na Slovensku, ale nie len, nevídané a zúfalo potrebné.
Zuzana Wienk
zakladateľka Aliancie Fair-play, občianska aktivistka, členka rady Bielej vrany
Zdravotníci – už takmer dva roky pôsobia v tých najhorších podobách núdzového režimu v zdecimovanom a podhodnotenom rezorte. Za
ich extrémne vypätie čelia namiesto spoločenského a štátneho ocenenia často hrozbám, agresii. Mohli by sa na všetko vykašlať a oni
naďalej zachraňujú životy. Dlžíme im toho veľmi veľa a majú môj obdiv.
Prečítajte si
Nekazme si Vianoce a okamžite zdvihnime zdravotníkom platy
Ján Štrasser
spisovateľ
1. apríla sa stal ministrom financií Igor Matovič . Odvtedy si každé ráno spievam hymnu Hornej Dolnej: „Jáj, to bol zase nápad,
prepánajána, zavolať na zabíjačku vegetariána!“
Ivan Mikloš
bývalý minister financií, pôsobil aj ako hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra
Osobnosťou, ktorá v tomto roku najviac ovplyvnila našu krajinu, bol Igor Matovič . Žiaľ, väčšinou negatívne, pretože nerobil to, čo mal
robiť a robil to, čo nemal robiť. Mal zabezpečiť politickú podporu potrebným reformám, mal prispievať k súdržnosti a akcieschopnosti
koalície a mal sa spoľahnúť na odborníkov pri boji proti covidu, ale aj pri príprave daňovej reformy. Robil väčšinou presný opak toho, čo
robiť mal.
Chcem však spomenúť aj pozitívne osobnosti. S ľuďmi je to ako so zdravím. Ich dôležitosť a význam si naplno uvedomíme, až keď ich
stratíme. Takže za naozajstné osobnosti roka považujem Milana Lasicu a Mira Žbirku . Nie preto, že v tomto roku zomreli, ale preto, že
počas života nám rozdávali a rozdali toľko radosti, vtipu, múdrosti a krásy.
Martin Shooty Šútovec
karikaturista Denníka N
Osobnosťou roka je každý, kto si zachoval v tohtoročnom inštitucionálnom chaose a rozklade základných funkcií štátu v priamom
prenose rozvahu a duševné zdravie .
Ivan Štulajter
poradca premiéra Eduarda Hegera
Za všetkých vyšetrovateľov a prokurátorov vyberám špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica . Podľa môjho názoru je osobnosťou roka
za odvahu a vytrvalosť, s akou sa snaží Slovensko pretvoriť na právny štát bez vlády skorumpovaných politikov a oligarchov.
Michal Vašečka
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sociológ, predseda redakčnej rady Denníka N
Osobnosťami roka na Slovensku sú vedci z iniciatívy Veda pomáha . Fungujúci v kulisách podvyživenej slovenskej vedy, nezištne celý
rok pomáhali populácii, médiám i samotnej vláde porozumieť, čo sa to okolo nás deje. Možno sa na Slovensku nedá sekvenovať vzorka
za tri dni tak ako v iných krajinách EÚ, ale o to viac sa vedci vložili do až fándlyovského šírenia osvieteneckého ducha v tejto krajine
rozprávok, mýtov a povier. Neboli neomylní, ale reflektujú to poctivo a s gráciou, ktorej väčšina ich kritikov nebude nikdy schopná. A
nenechali sa znechutiť nenávistnou vlnou zo strany jednej časti spoločnosti a porozumeli, aké veľmi je dôležité dočasne zmeniť
poznávaciu funkciu vedy na funkciu angažovanú.
Martin M. Šimečka
komentátor a editor Denníka N, spisovateľ
Lekár Peter Sabaka . Ale on zároveň stelesňuje všetkých lekárov a sestry , ktorí v pandémii zachraňujú životy a ešte majú energiu na
zápas s hlúposťou a zlobou, ktoré ľudské životy ničia.
Foto N – Tomáš Benedikovič
Zuzana Petková
riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu
Pamela Záleská , sudkyňa Špecializovaného trestného súdu, ktorá napriek tlakom pojednáva s rozhodnosťou závažné trestné a
korupčné kauzy. Je mnoho spôsobov, akým zločinci a rôzne záujmové skupiny bojujú, aby sa vyhli spravodlivosti. Od mediálnych
kampaní až po prenasledovanie. Konkrétne na sudkyňu dal Smer trestné oznámenie pre rozhodnutie v prípade Dušana Kováčika a
účastníci „chatovice“ sa dohadovali, aký zvolia postup, aby na ňu pritlačili. Osobnosťou roka nie je len ona, ale všetci prokurátori,
vyšetrovatelia, ktorí sa nezľakli stupňujúcich vyhrážok, zastrašovania, dokonca väzobného stíhania a naďalej vykonávajú svoju prácu tak,
že slúžia predovšetkým verejnému záujmu.
Róbert Bezák
emeritný arcibiskup
Zuzana Čaputová , pre spôsob, ako si aj v týchto náročných časoch zachováva vysokú úroveň tak štátnickú úroveň (jej akceptácia aj na
medzinárodnej scéne robí Slovensku dobré meno) a aj jej spoločenské vystupovanie je pre našu rozdelenú spoločnosť dôležité.
Péter Hunčík
psychiater, člen redakčnej rady Denníka N
Katalin Karikó , maďarská vedkyňa žijúca v USA, ktorá vyvinula syntetickú mRNA vakcínu a dala si patentovať jej výrobnú technológiu.
Popri Karikó treba spomenúť aj manželov Uğura Şahina a Özlem Türeci , ktorí majú turecký pôvod a spolu s inými odborníkmi dlhé roky
skúmali metódy ochrany proti vírusom.
Karikó povedala, že ak by sa im podarilo vakcínu vyvinúť niekoľko mesiacov pred vypuknutím pandémie (mohlo by sa to stať, keďže ona
na tom pracovala desaťročia), tak dnes by antivaxeri prišli o svoj hlavný argument, podľa ktorého za vakcínou nie sú dôkladné výskumy.
Samozrejme sú, vraví Karikó.
Tureckí manželia, ktorí zohrávali mimoriadne dôležitú rolu vo vývoji vakcín, sú emigranti, ktorých pred mnohými rokmi prijalo Nemecko.
Tak len toľko o našej nenávisti voči migrantom.
Pavol Čekan
biochemik, výrobca testov na covid
Slovenskí zdravotníci – zachraňujú životy pacientov s covidom nonstop už viac než rok bez ohľadu na ich očkovací status, idú nad rámec
svojich fyzických a psychických síl. Sú hrdinami dnešnej doby.
Zuzana Baťová
riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
Za osobnosť roka považujem Igora Matoviča pre nepopierateľnú schopnosť vyvolať negatívne vášne všetkého druhu v spoločnosti.
Divide et impera. Igor Matovič rozdelil, ale nepanuje.
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Kristína Visolajská
pediatrička
Zaočkovaní Slovák a Slovenka . Napriek tomu, že to tak na prvý pohľad nevyzerá, väčšina Slovákov sú zodpovední a slušní ľudia, ktorí
sa správajú racionálne a rozumejú súčasnej situácii. Ich hlas nie je tak počuť, lebo namiesto hlasného kriku o svojich právach sa venujú
práci a rodine. Mrzí ma, že politici sa predháňajú v tom, ako vyjsť v ústrety malej skupine antivaxerov a krikľúňov a väčšinu slušných,
tichých a spolupracujúcich ľudí (a čiastočne aj deti) hádžu cez palubu.
Peter Sabaka
infektológ
Osobnosťou roka 2021 je pre mňa pani prezidentka . Všetky jej vyjadrenia boli konzistentné a hájili ochranu života a zdravia ale aj
racionalitu a odbornosť, ktorá bola naopak pošliapávaná mnohými, nielen opozičnými politikmi. Opakovane sa postavila na stranu vedcov
a odborníkov. Predstavovala pomyselný maják morálky a zdraveho rozumu v mori protichodných a meniacich sa názorov.
Alexandra Bražinová
epidemiologička, prednostka Ústavu epidemiológie LF UK
Negatívnou osobnosťou doposiaľ významne ovplyvňujúcou krajinu je pre mňa Igor Matovič . Nápady, ktoré si presadil, slúžia jeho egu,
nie však krajine – idú proti vedeckým poznatkom. Za všetky spomeniem v roku 2021 pokračujúce masové antigénové testovanie, utajený
nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V a presadenie jej používania a očkovaciu lotériu.
Pozitívnou osobnosťou roka 2021 je pre mňa pani prezidentka , ktorá vnáša do našich rozbúrených politických a spoločenských nálad
rozum, rozvahu a nadhľad.
Richard Kollár
matematik, odborník na matematické modelovanie, UK
Petra Vlhová. Asi nie je na Slovensku iná osobnosť, ktorá dokázala v takej veľkej miere aj v týchto pandemických časoch spojiť rozdelenú
slovenskú spoločnosť. Jej športové úspechy boli obrovské a neľahké. Stala sa najlepšou svetovou lyžiarkou počas stále veľmi aktívnej
kariéry najúspešnejšej lyžiarky histórie. Preorientovala sa aj na disciplíny, v ktorých mala oveľa menšiu šancu na úspech (zjazd,
superobrovský slalom), a napriek tomu v nich uspela. Dlhodobé podriadenie sa špeciálnemu režimu v rámci pandemických opatrení,
netriviálne komplikácie v rámci vlastného tímu, kde nešlo všetko tak, ako si predstavovala. Napriek tomu silná vôľa víťaziť, a nesmierne
úprimné a profesionálne verejné vystupovanie. Skvelé sebavedomé výsledky aj po výmene trénera, a opäť jasne zvolený cieľ. Jasný
verejný postoj k dôležitej spoločenskej téme – očkovaniu. A ešte aj žonglovanie stojac na fitlopte!
Petra Vlhová dávala slovenskej spoločnosti počas takmer celého roka to, čo jej pandémia brala – jasný cieľ, sebavedomie, a spájanie a
popritom dosiahla neskutočný vlastný športový úspech. Ten dnes asi ani nevieme úplne doceniť – stala sa vzorom pre celé budúce
generácie detí a najmä dievčat.
Vlhová v cieli. Foto – TASR/Martin Baumann
Jakub Goda
ublicista, analytik, aktivista, pracuje na FB kampaniach ministerstva zdravotníctva
Opäť sú to zdravotníci a zdravotníčky a vyzdvihnúť by som chcel najmä tých, ktorí dokážu byť popri svojej práci ešte aj komunikačne
aktívni a vystavovať sa tak záplavám absurdného hejtu a vyhrážok. Menovite spomeniem Petra Sabaku . Nielenže zachraňuje životy na
covidovom oddelení. Nielenže sa stíha intelektuálne a vedecky držať na tepe pandemického diania a veľmi aktívne a zručne to tlmočiť
verejnosti. Veľa lekárov som tento rok otravoval s prosbami o radu, konzultáciu alebo o odborné schválenie väčšinou kvôli komunikácii
pre ministerstvo zdravotníctva. Petra asi najčastejšie a on vždy pomohol, bez problémov, rýchlo a ochotne. Keď raz toto všetko skončí,
poprosím všetkými medailami ovešať. A najmä im čím skôr zvýšiť platy.
Peter Celec
molekulárny biológ
Vedci skúmajúci covid . Nepochyboval som nikdy o tom, aká veľmi je dôležitá veda pre spoločnosť, posledné dva roky to je však priam
neuveriteľné. Virológovia, epidemiológovia, matematici… od čias ľudského genómového projektu snáď nebolo takého veľkého
celosvetového a interdisciplinárneho vedeckého snaženia. Vyvinuté vakcíny sú len jednou, hoci najviditeľnejšou časťou mozaiky. Lekári
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to majú nepochybne ťažké, no sú až v druhej línii, v tej prvej sú vedci (i lekári-vedci), ktorí skúmajú vírus, jeho vlastnosti, šírenie či
chorobu, aby dali klinickým lekárom tie správne informácie, nástroje a zbrane. Bez nich si to tu teraz ani nechcem predstavovať.
Peter Visolajský
lekár a predseda Lekárskeho odborového združenia
Okrem slovenského zdravotníka , ktorý napriek ešte horšej situácii v našom zdravotníctve, ako bola minulý rok, zostal pracovať pri
slovenských pacientoch, je osobnosťou roka 2021 pre mňa osobne každý jeden zaočkovaný obyvateľ Slovenska . Ten totiž nielen odolal
dezinformáciám a neracionálnemu tlaku proti očkovaniu, ale trpezlivo zvládol aj prekážky a chaos v našom registrovaní. V konečnom
dôsledku je náš zaočkovaný občan viacnásobnou osobnosťou roka – zdravotníckou, lebo odbremenil zdravotníkov a tým pomohol
zachraňovať životy a zdravie iným, je ekonomickou osobnosťou roka, pretože svojím zaočkovaním pomohol slovenskej ekonomike viac
ako ktorýkoľvek ekonóm, je umeleckou osobnosťou roka, lebo zásadne pomohol našej kultúre, a nakoniec je aj školskou osobnosťou
roka, lebo tým umožnil, aby sa naše deti mohli vzdelávať v škole.
Miloš Jeseňák
imunológ
Osobnosťou, respektíve osobnosťami roka 2021 sú pre mňa všetci zdravotníci – lekári a sestry – ktorí venujú všetku svoju energiu, čas,
námahu, vedomosti a sily pacientom s covidom. Predovšetkým však tí, ktorí si zachovali racionálny rozum a neprepadli rôznym
pofidérnym informáciám a hoaxom o covide a očkovaní proti covidu. Tí, ktorí si zachovali vzájomnú úctu jednotlivých špecializácií voči
sebe. Tí, ktorí pochopili, že v medicíne sa potrebujeme všetci.
Medzi tieto osobnosti určite počítam aj vedcov a výskumníkov , bez ktorých by sme veľa vecí nevedeli a nechápali.
Naopak, anti-osobnosťou sú všetci zdravotníci, ktorí šíria nepravdy o očkovaní , odhovárajú pacientov a tým ich ohrozujú na živote. Žiaľ,
chvíľka slávy a sebaprezentácie je pre týchto „kolegov“ viac ako ľudské zdravie, pravda, medicína založená na dôkazoch a seriózne
hľadanie pravdy.
Ján Šanta
prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry
Pani prezidentka Zuzana Čaputová za dôstojné reprezentovanie svojej funkcie v domácej aj v zahraničnej politike, za vecné
pomenovanie spoločenských problémov a za konštruktívne návrhy na ich riešenie.
Jaroslav Spišiak
bývalý policajný prezident, poradca ministra vnútra
Zuzana Čaputová . Za trefné, včasné a vhodné verejné vyjadrenia, ktorými sa snaží udržať demokratický rámec Slovenskej republiky.
Soňa Szomolányi
politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK
Pozitívnou osobnosťou je prezidentka Zuzana Čaputová . Ako jediná z najvyšších predstaviteľov štátu predstavuje racionálnu, slušnú,
zmierlivú politiku so značnou empatiou voči slabším v spoločnosti, a zároveň dokáže artikulovať aj väčšinovo nepopulárne stanoviská.
Negatívnou osobnosťou je Igor Matovič , čo je také preukazné, že to v tomto médiu už nepovažujem ani potrebné odôvodňovať.
Jakub Ptačin
expert na komunikáciu a dizajn
Jakub Goda a Robert Fico . Obaja za svoju pracovitosť.
Jakub Goda a jeho moderné spôsoby boja proti hoaxom na toxickej sieti Facebook či už pre ministerstvo zdravotníctva alebo pre
prezidentský úrad. Tvorba maxima s minimom zdrojov, agitilita a rýchlosť a najmä odvaha – všetko nie bežné veci v štátnej správe. Jakub
pracoval tak, ako by mu išlo o životy iných.
Robert Fico na druhej strane ako neúnavný tvorca hoaxov a producent klamstiev. Jeho pracovitosť a politické zručnosti tento rok naozaj
zafungovali – on zas pracoval tak, ako by šlo o život jemu.
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Martin Slosiarik
sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry Focus
Za osobnosť roka považujem zdravotné sestričky, bratov a zdravotníckych záchranárov . Spoločnosť z nich však nemôže donekonečna
robiť rukojemníkov pandemickej situácie a apelovať na ich profesionálnu zodpovednosť bez adekvátnej zodpovednosti štátu voči ich
oprávneným finančným nárokom.
Veronika Cifrová Ostrihoňová
moderátorka, influencerka
Za osobnosť roka považujem Zuzanu Baťovú . Ukázala, ako profesionálne riadiť verejnú inštitúciu pod obrovským nátlakom a
spochybňovaním zo strany vtedajšieho premiéra. Zároveň – úplne ľudsky – obdivuhodne ustála útoky, ktoré na ňu boli namierené, a
ktoré by mali byť v každej slušnej spoločnosti tabu. Namiesto urážok či útokov celý čas ponúkala fakty a vedu. A takých ľudí na
Slovensku potrebujeme ako soľ.
Zuzana Baťová a Zuzana Čaputová. Foto N – Tomáš Benedikovič
Václav Hřích
sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry AKO
Osobnosťou roka sú z môjho pohľadu zdravotníci, vedci a všetci, čo pomáhajú v boji s pandémiou . Boli najdôležitejším článkom
spoločnosti pred rokom, tento rok a budú aj budúci. Aj napriek tomu, že ich práca je stále ťažšia a čoraz viac atakovaná časťou
spoločnosti. Otázne je, dokedy im budú stačiť sily a kedy odhodlanie podľahne apatií. Držme im palce, závisíme od nich všetci.
Adam Znášik
politický poradca
György Gyimesi . Keby pán Gyimesi nebol politik, ale startupista, bol by dnes na titulke Forbesu. Príbeh, ako sa syn eštebáka a
treťotriedny pofidérny kšeftár z Chlmca prepracoval do pozície pravej ruky emeritného, no stále funkčného premiéra, a každý, kto sa
trochu orientuje, vie, že v podstate šéfuje najsilnejšiemu vládnemu poslaneckému klubu, by bol pozoruhodný, aj keby už nič iné
neobsahoval. Ale obsahuje. Pán Gyimesi otvorene spochybňuje slovenské národné záujmy, z hrobu na počkanie vyťahuje Trianon a
Benešove dekréty, paktuje so separatistami, pletie sa do zahraničnej politiky, verejne cepuje ministra zahraničných vecí, prijíma
zahraničné návštevy v rozpore s akýmikoľvek diplomatickými pravidlami, prípadne cestuje vyjednávať s premiérom o vakcínach. Zhodou
okolností vždy do Maďarska a zhodou okolností vždy zastupuje maďarský záujem. Pred dvomi rokmi sa ešte volal Juraj a bol
nezvoleným náhradníkom za Jaroslava Naďa. Dnes je budúcnosťou slovensko-maďarského zmaru. Máme sa na čo tešiť.
Ladislav Miko
vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, biológ a ekológ
Prezidentka Zuzana Čaputová. Predovšetkým pre spôsob, akým burcuje k riešeniu prebiehajúcej covidovej krízy, snaží sa spájať
rozdelenú spoločnosť a prispieva k boju proti dezinformáciám. Neustále pritom dbá na hodnoty slobody, demokracie a tolerancie a stále
aj vďaka tomu narastá jej medzinárodná prestíž. Priviedla na Slovensko pápeža, vystupovala na medzinárodných fórach, je líderkou aj v
boji proti klimatickej zmene.
Juraj Lukáč
náčelník lesoochranárskeho zoskupenia Vlk
Osobnosťou roku je podľa mňa Obyčajný Občan Slovenskej republiky a udalosťou roku 2021 je, že sa NIČ strašné v tomto roku nestalo .
Som propagátor rozdelenia krajiny na 90 percent územia, v ktorom sa hospodári podľa platných pravidiel a 10 percent územia, kde
hospodári Príroda a je tam divočina. Teraz sa zdá, že túto myšlienku politici dotiahli do dokonalosti a presadili divočinu na celom území.
Ale nie je to pravda. Divočina je spolupráca miliónov organizmov, ktorá smeruje k stabilite celého ekosystému systému. Všetko v záujme
slušného prežívania všetkých organizmov. Na Slovensku bojujú agresívne všetci proti všetkým, krajina stratila víziu, vládne všeobecná
depresia a chaos. Hrdinom tohto zmätku je teda Obyčajný Občan, ktorý toto všetko dokázal doteraz prežiť v zdraví a s vidinou svetielka
na konci tunela.
A mňa osobne udivuje, že v tomto chaose a agresivite sa nestalo NIČ veľmi vážneho , že nevypukla ozbrojená občianska vojna, že
nemocnice fungujú, pekárne pečú chlieb a vlaky a autobusy ešte ako tak jazdia. To nie je Udalosť roka , to je zázrak.
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Pavel Hrica
riaditeľ neziskovky Cesta von, ktorá je za projektom Omamy
Omama Erika Horvátová. Erika žije vo veľmi ťažkých podmienkach v osade v Chminianskych Jakubovanoch. Okolo len blato a smeti.
Minulý rok sa chcela stať súčasťou programu Omama, ale nevzali sme ju. Nespravila vstupné skúšky. Má ukončenú len Špeciálnu ZŠ.
Potom sa však veľmi snažila a presvedčila nás, aby sme ju zvažovali znovu. Úspešne. Dali sme jej potrebnú podporu, možnosť sa učiť a
ona to aktívne využíva. Robí stimulačné lekcie pre 28 detí v osade. Teraz, po roku a pol, sa v našom internom hodnotení vypracovala na
jednu z našich najlepších zamestnankýň. Erika mi dokazuje, že sa stále dokážeme v našich pohľadoch mýliť a nedávame šancu tým,
ktorí môžu byť pre spoločnosť veľkým príspevkom.
Michal Meško
majiteľ kníhkupectva Martinus, člen Redakčnej rady Denníka N
Tu si dovolím zopakovať a rozšíriť odpoveď z minulého roka, a teda žiaľ, opäť sú to lekári, lekárky a všetci zdravotníci . Ale aj záchranári,
ľudia v očkovacích centrách, pracovníci v domovoch sociálnych služieb, učitelia – tí všetci museli tento rok improvizovať oveľa viac, ako
by bolo fér od nich vyžadovať, a pomáhali udržať Slovensko pri ako-tak normálnom živote (a niekedy žiaľ aj “pri živote” doslovne). Tým
všetkým by sme mali tlieskať a ďakovať, hoci z mne nepochopiteľných dôvodov sa na nich začali neraz valiť opačné emócie.
Ivan Kamenec
historik
Zuzana Čaputová . Pri všetkých príležitostiach doma i v zahraničí dôstojne reprezentuje Slovensko. Svojimi štátnickými i ľudskými
postojmi dáva jeho občanom nádej v kritických situáciách, ktoré dnes zažívame. S obdivuhodným pokojom odráža primitívne, zlomyseľné
a urážajúce útoky (nie kritiku!) po moci bažiacich, no charakterovo nízkych osôb v celej šírke politického spektra.
Ján Markoš
šachový veľmajster, autor kníh Sila rozumu v bláznivej dobe či Bližšie k sebe
Zuzana Baťová. Dôvod: Občianska a profesná statočnosť nie je na Slovensku príliš rozšírená, postoj Zuzany Baťovej je však vzorom aj
pre iných ľudí, ktorí zodpovedajú za chod nášho štátu. Dáva nám nádej, že raz snáď môže Slovensko fungovať ako normálna
demokracia.
Grigorij Mesežnikov
prezident Inštitútu pre verejné otázky
Za osobnosť roka 2021 považujem prezidentku Zuzanu Čaputovú , ktorá svojím postojom k pálčivým problémom krajiny a spoločnosti,
spôsobom svojej komunikácie s občanmi a svojou hodnotovou výbavou dávala pri výkone funkcie osobný príklad toho, ako by sme mali
vyzerať a najmä ako by sa mal správať štátnik v demokratickej a slobodnej európskej krajine.
Marína Zavacká
historička
S osobnosťami mám tento rok zvláštny problém – čoraz častejšie sa stáva, že ľudia, ktorých si vážim za to, čo v pandémii robia a čím
priamo alebo nepriamo chránia životy, sa po pozitívnych mediálnych zmienkach stávajú terčom agresívnych výpadov. Skúsim teda riziko
rozložiť a spomenúť hromadne všetkých, čo sa denne podieľajú na tom, aby sme sa udržali v zdraví – od výskumníkov, zdravotníkov cez
predavačky po údržbársku čatu , čo v depe dezinfikuje trolejbusy. Všetkým ďakujem.
Peter Breier
psychiater
Prezidentka Zuzana Čaputová – zachováva si svoju zásadovosť, pre ktorú sme ju volili, nepodlieha tlakom, hovorí aj veci, ktoré sú pre
jednu či druhú stranu politického spektra nepríjemné, ale hovorí ich s taktom a bez ohľadu na to, či jej to prináša alebo stráca popularitu
MUDr. Peter Sabaka – stal sa jednou z hlavných tvárí zdravého rozumu, lekárov, ktorí bez ohľadu na útoky pokračujú vo vysvetľovaní
priebehu epidémie covidu a ako ju oslabiť vakcináciou a neúnavne sa starajú aj o tých, ktorí im nedôverujú.
Vlado Rafael
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publicista, zakladateľ občianskeho združenia eduRoma
I napriek súčasnej vláde, ktorej rozhodnutia sú v pandemickom období často zmätočné a nejasné, existuje na Slovensku našťastie
viacero skvelých iniciatív zo strany mimovládnych organizácií a nezávislých občianskych iniciatív, ktoré napomáhajú v neľahkých časoch
správne nasmerovať chod spoločnosti. Sú dokonca takí, ktorí denne reagujú a kreujú v zložitom období nové výzvy, ktoré by ľuďom
dokázali zlepšiť ich kvalitu života. Jednou z takýchto výziev je aj potreba starostlivosti o duševné zdravie. Ide o dôležitú tému, ktorá je na
Slovensku dlhodobo zanedbávaná a tabuizovaná, obzvlášť vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom. Za osobnosti roka 2021 preto
považujem kolegov z organizácií Liga za duševné zdravie a IPečko , ktorí denne pomáhajú so starostlivosťou o duševné zdravie mnohým
svojim klientom a tiež túto dôležitú tému verejne odkrývajú a dostávajú ju do stredu záujmu spoločnosti.
Elena Kohútiková
bývalá viceguvernérka NBS
Osobnosťami roka sú pre mňa jednoznačne ľudia pracujúci v zdravotníctve . Nečakané výzvy, ktorým musel náš zdravotnícky systém
čeliť, boli mimoriadne ťažké a náročné a dávam klobúk dole pred všetkými, ktorí bojovali a bojujú za záchranu našich životov za
neľahkých podmienok. Majú môj obdiv a úctu.
Ak by som mala vybrať ešte jednu osobnosť, je ňou určite pani prezidentka Čaputová , ktorá ukázala, že práve v týchto ťažkých dobách
môžu ženy spoločnosť kultivovať a prinášať riešenia. Som presvedčená, že práve ona priniesla nový rozmer do prezidentskej funkcie a je
aj pre mňa osobne inšpirujúcou osobnosťou.
Michal Rehúš
analytik, Centrum vzdelávacích analýz
Učiteľky a učitelia. Možno to bude znieť ako klišé, ale za osobnosť tohto roka považujem učiteľky a učiteľov. Bez adekvátnej podpory (štát
im neposkytol dostatočnú technickú ani metodickú podporu) sa museli venovať náročnej dištančnej výučbe. Po návrate do školy pracovali
v rizikových podmienkach a museli sa vyrovnať s tým, že ich žiaci a žiačky mali zhoršené duševné zdravie, ako aj vzdelávacie výsledky.
Údaje ukazujú, že učiteľky a učitelia sa cítia vyčerpaní a zhoršilo sa aj ich psychické zdravie. Ich frustráciu prehlbuje, že štát si ich prácu
neváži, keďže už druhý rok po sebe im neplánuje razantnejšie zvýšiť platy. Bez dobre pripravených a spokojných učiteliek a učiteľov však
nedokážeme poskytovať deťom kvalitné vzdelávanie.
Peter Goliaš
bývalý šéf INEKO, dnes riaditeľ Odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády
Politická stabilita je základným, hoci nie postačujúcim predpokladom pre dobré spravovanie krajiny. V tomto roku sa o ňu najviac zaslúžil
Eduard Heger , keď prebral zodpovednosť za udržanie vládnej koalície. Tá dostala vo voľbách mandát bojovať s korupciou a tiež šancu
presadiť dlho odkladané reformy potrebné pre udržateľný rast kvality života. Pri boji s korupciou sú už výsledky viditeľné, pri reformách
nám ostáva veriť, že rok 2022 dopadne lepšie.
Lucia Pašková
členka vedenia Curaprox, zakladateľka iniciatívy Kto pomôže Slovensku
Osobnosťami tohto roka sú pre mňa všetci zdravotníci a zdravotníčky , ktorí v tejto náročnej situácii už druhýkrát tento rok čelia v
nemocniciach a sanitkách obrovskému náporu a napriek tomu sa stavajú k svojej práci poctivo a dôsledne a k svojim pacientom
pristupujú láskavo a empaticky.
Šimon Šicko
podnikateľ v IT, majiteľ Pixel Federation
Zuzana Baťová . Šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv si zachovala svoju osobnostnú a profesnú integritu a postavila sa tlaku
politických špičiek. „Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.“ Pani Baťová nepodľahla emočnému tlaku vtedajšieho premiéra a
jeho „dobrých úmyslov“ v kauze Sputnik. Napriek útokom na jej osobu na sociálnych sieťach bola konzistentná a profesionálna.
Miriama Letovanec
bývalá riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády a analytička iniciatívy Žemy
Angela Merkel a jej odchod z aktívneho politického života. Motor a duša Európskej únie, jej hodnôt, či pozícií voči zahraničným
partnerom. Rovnocenná partnerka do diskusie nielen pre Vladimíra Putina, ale aj amerických prezidentov od čias Busha, či britskú
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kráľovnú. Žena, ktorá neváhala robiť rozhodnutia aj za cenu straty politických bodov. Jej rozhodnosť a vizionársky pohľad na jednotnú
Európu nám bude chýbať. Osobne sa teším na jej memoáre.
Angela Merkelová. Foto – TASR/AP
Vladimír Baláž
ekonóm z Prognostického ústavu SAV
Osobnosťami roka sú pre mňa slovenskí lekári , ktorí už druhý rok idú za hranice svojich možností a bojujú nielen s koronou, ale aj s
ľudskou zlobou a hlúposťou.
Monika Uhlerová
viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov
Priznám sa, že som dlho uvažovala nad možnou osobnosťou z môjho pohľadu, nedokážem však pomenovať len jedného človeka. Už len
to, že mi spontánne nikto nenapadol, ma presviedča v tom, že v roku 2021 ma nezaujal nikto konkrétny natoľko, že by som ho alebo ju
nazvala osobnosťou roka. Pre mňa sú osobnosťami všetci, ktorí sa snažia pomôcť svojmu okoliu a spoločnosti zvládnuť prekonať tieto
náročné časy.
Juraj Benetin
architekt a hudobník
Architekt Peter Lényi . Osobnosťou roka 2021 na architektonickej scéne je pre mňa Peter Lényi. Netuším, prečo svoj ateliér s kolegami
nazval 2021, ale zdá sa, že Petrovo úsilie kultivovať slovenskú architektonickú scénu prípravou súťaží vrcholilo práve tento rok. Na oboch
stoličkách – riaditeľ sekcie súťaží na MIB-e a umelecký vedúci ateliéru 2021 – má skvelé výsledky. Množstvo pripravených súťaží na
MIB-e, fungujúce rámcové zmluvy magistrátu, Transformácia Nábrežia v Námestove alebo Dostavba komplexu VŠVU, to je skvelá ročná
bilancia. V minulosti by sme sa tešili, ak by sa takéto niečo nazbieralo za 5 rokov. Peter je architekt, ktorý dokáže písať. To je v našom
remesle obrovská vzácnosť a verím, že napriek tomu, že budúci rok z MIB-u odchádza, neprestane sa angažovať pre lepšie spoločenské
postavenie architektúry.
Pavol Šajgalík
predseda Slovenske akadémie vied, materiálový vedec
Slovensko a aj širší priestor strednej Európy stratil tri osobnosti (v abecednom poradí): Miroslav Cipár, Milan Lasica a Miro Žbirka .
Prvého som osobne nepoznal, ale dotkli sme sa pri neúspešnom pokuse založiť múzeum obetí komunizmu, s tým druhým mám prienik,
nie iba pri zámere vzniku tohto múzea, ale predstavenia s pánom Satinským mi dávali humorný ventil v dávnych časoch onoho režimu. A
Meky Žbirka? Prakticky môj generačný súputnik, sused z Februárky (dnes Račianska), hráč na akadémiách našej spoločnej základnej
školy na Sibírskej ulici, nesmierne talentovaný hudobník a milý človek. Všetci traja zanechali hlbokú stopu na kultúrnej mape našej
krajiny. Diera za takýmito autentickými ľuďmi sa zaplátať nedá.
Zora Bútorová
sociologička, IVO
Zuzana Baťová za to, že nepodľahla hrubému politickému nátlaku a obhájila odbornosť a nezávislosť Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Tomáš Hudák
komik, scenárista
Zuzana Čaputová . Slovensko je po mesiacoch pandémie ešte zranenejšou a rozdelenejšou spoločnosťou, akou bola pred poslednými
voľbami. V situácii, keď palivo pre nenásytný oheň občianskej frustrácie spoľahlivo zabezpečujú ako vládni tak opoziční politici, ostala
Zuzana Čaputová posledným pokojným prístavom, ktorý vnáša do diskusie a štátnych procesov odstup, fakty a túžbu po zmierení.
Vysoko vyčnieva v našej politike a je dôkazom toho, že sa to dá robiť aj inak a kultivovane.
Sandra Polovková
riaditeľka Post Bellum
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Moja automatická odpoveď by jednoznačne znela: pani prezidentka . Dokážem sa s ňou identifikovať v mnohých reakciách. Súčasne
oceňujem, že otvára témy, ktoré sú mnohým doslova ukradnuté – spomeniem napríklad témy národnostných menšín.
Myslím však, že k osobnostiam roka 2021 patria aj všetci živnostníci a živnostníčky, umelci a umelkyne, pedagógovia a pedagogičky,
rodičia, ktorí sa rozhodli správať a vystupovať v súlade s opatreniami a nariadeniami . A vystupovať aj voči nim (s relevantnými
argumentmi), ale i za ne. Sú to odvážne bojovníčky a odvážni bojovníci, ktoré a ktorí vstupujú do konfrontácie aj so svojimi najbližšími.
Držím im prsty v ich diskusnom zápase. Určite to má zmysel.
František Majerský
prezident komory záchranárov
Osobnosťou roka sú pre mňa dve osoby. Jednou je prezidentka Zuzana Čaputová . Je to žena, ktorá nám robí obrovskú reklamu. Vie sa
vždy postaviť za správnu vec a som veľmi rád, že ju na Slovensku máme. Bojovala aj za zdravotníctvo, za zdravotníkov a jej názory si
veľmi vážim.
Ale ešte väčšou osobnosťou je premiér Eduard Heger . Pracuje veľmi tvrdo, čo aj vidieť. Myslím si, že ak by nebol takým človekom, ako
je, táto koalícia by už nefungovala. Je škoda, že nemá takú moc, akú by si zaslúžil, ale podľa mňa je to veľmi slušný, múdry a inteligentný
človek, ktorý tejto krajine dáva veľmi veľa od rána do večera.
sestra Hermana – Jaroslava Matláková
rehoľníčka Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta
Zdravotníci. Nemám vybranú jednu osobnosť, ale vybrala som zdravotníkov a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom spolupracujú s
nemocnicami a s chorými ľuďmi. V čase pandémie sú to ľudia prvej línie, často unavení, nevládni, vyčerpaní fyzicky i psychicky. Práve
preto sú pre mňa osobnosťami. Že napriek všetkému zlu, ktoré sa na nich z každej strany valí, sú stále ochotní nám všetkým pomáhať.
Obdivujem ich, ako ešte stále dokážu každé ráno vstať z postele a ísť slúžiť. Zdravotníci sú naše slúžky a občas aj popolušky. Verím, že
po skončení pandémie si všimneme príbeh tejto nenápadnej princeznej.
Samuel Marec
publicista a prekladateľ
Za osobnosť roka sa prirodzene núka Igor Matovič , lebo nikto nehýbal spoločnosťou viac. Alebo Robert Fico , ktorý ide ako píla. Pre mňa
je však osobnosťou roka Zuzana Čaputová , a to ako symbol pokojného a vecného vystupovania na rozhádanej politickej scéne. Zároveň
reprezentuje jeden z posledných pilierov demokratickej spoločnosti. Mám totiž čoraz častejšie pocit, že mnohí súčasní politici demokraciu
v jej tradičnej podobe vnímajú tak, že je to len jedna z možností.
No a ak by sa odovzdávalo čestné uznanie, tak to patrí všetkým vedcom, lekárom, dobrovoľníkom a aj všetkým ostatným, ktorí sa rok a
pol snažili, stále sa snažia a nevzdávajú sa. Ďakujeme.
Radoslav Procházka
právnik a bývalý politik
Krajinu najviac ovplyvnil predseda najsilnejšej politickej strany Igor Matovič , ale keďže slovo osobnosť sa mi spája skôr s pozitívnou
konotáciou, pre mňa ňou sú zdravotníci , všetci, ale osobitne tí z covidových oddelení. Chodia do práce napriek tomu, že zo všetkých
možných hľadísk pripomína mínové pole. Je to hodné úcty a uznania.
Juraj Rizman
občiansky aktivista, bývalý šéf Greenpeace, partner prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová – pretože si v týchto šialených časoch pandémie populizmu zachováva nadhľad a tak ako sľubovala, je
hlasom slušnosti, rozvahy a rozumu v našej politike. A najlepším potvrdením toho, že to robí dobre, bolo v roku 2021 to, ako na ňu útočili
extrémisti, populisti, ale aj niektorí koaliční i opoziční politici.
Viera Kalmárová
bývalá hlavná školská inšpektorka
Osobnosťou roka 2021 je pre mňa evanjelický teológ Ondrej Prostredník . Jeho konanie a postoje sú dôkazom, že kresťanské hodnoty a
ochrana práv jednotlivcov a menšín patria nerozlučne k sebe. Jeho výrok „ Posolstvom kresťanstva je inklúzia “ hovorí za všetko. Zaplatil
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za to síce stratou zamestnania, ale to je obeť, ktorú osobnosti pevných postojov prinášajú často. Svojím konaním a vyjadreniami
prispieva k spoločenskej súdržnosti, aj keď nedúfam, že ultrakonzervatívne kruhy sa podarí ľahko presvedčiť o tom, že spoločenský vývoj
nesporne skôr, či neskôr zasiahne a zmení aj inštitucionálne a mentálne hranice náboženských spoločenstiev.
Elena Gallo Kriglerová
sociologička, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry – CVEK
Tento rok pokračujúcej a unavujúcej pandémie na mňa najviac zapôsobila práca Aleny Koščálovej a Eleny Prokopovej , ktoré napriek
obrovskému napätiu v spoločnosti trpezlivo, a vysoko odborne vysvetľovali po celý rok potrebu opatrení, vyvracali dezinformácie a radili
ľuďom aj v každodenných situáciách popri tom, ako sa venujú aj svojej odbornej každodennej práci. Ich tlačová konferencia z októbra
tohto roka, kde nesmierne úpenlivo, ale zároveň aj ľudsky a racionálne apelovali na potrebu dodržiavania opatrení, u mňa silno
zarezonovala. Cítim preto potrebu zdôrazniť, že Konzílium odborníkov má aj veľmi silné odborníčky.
Miloslav Bahna
sociológ, riaditeľ Sociologického ústavu SAV
Osobnosťami roku 2021 sú na Slovensku ľudia, ktorí presvedčili váhajúcich, aby za dali zaočkovať, a tak svojim blízkym, známym aj
neznámym zachránili život. Jedným z nich je aj regionálny hygienik z Rožňavy a iniciátor lokálnych očkovacích kampaní Jozef Varga .
Skôr, ako sme si uvedomili, aký veľký problém máme s nedôverou v očkovanie, on včas pochopil, že vakcína musí prichádzať za
váhajúcimi a rozbitú dôveru je najlepšie začať budovať osobným prístupom na lokálnej úrovni. Dnes je veľmi pravdepodobné, že jeho
aktivita zachránila pred smrťou na covid-19 desiatky ľudských životov.
Martin Bútora
sociológ, spisovateľ a diplomat
Lenka Ticháková , poslankyňa vo Varíne, ktorá napriek urážkam a nepochopeniu chce zmeniť názov ulice Dr. Jozefa Tisu v obci. Aj keď
zatiaľ neuspela, nevzdáva to, vie, že jeho režim deportoval na smrť 70-tisíc Židov. Nielen biskup Pavol Gojdič či Svätá stolica by jej
vyslovili uznanie, ale aj sv. Pavol by stál pri nej – vieru si zachovala, dobrý boj bojuje.
Vladimír Leksa
imunológ, vedie výskum na Medicínskej univerzite vo Viedni a v SAV
Osobnosťou roka, a vlastne osobnosťou takisto dejinnou, je pre mňa Milan Lasica . Spolu s Júliusom Satinským boli pre mňa od môjho
najranejšieho detstva strelkou ukazujúcou smerom na rozum, určovali moje súradnice, najprv v komunizme, neskôr aj v demokracii.
Milan Lasica nestratil humor a zdravý úsudok ani v čase pandémie a bol žriedlom živej vody pre ostatných až do konca. Môžeme
pokračovať v dialógu.
Alexander Duleba
vedúci výskumný pracovník Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Ján Šanta , prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, za to, že si so cťou splnil svoju profesionálnu povinnosť a dotiahol prvú veľkú kauzu
„našich ľudí“ do vynesenia spravodlivého rozsudku.
Prokurátor Ján Šanta. Foto N – Vladimír Šimíček
Oľga Gyarfášová
sociologička
Slovensko pozitívne najviac ovplyvnili zdravotníčky a zdravotníci a ľudia pracujúci v sociálnych službách všetkého druhu. Do ochrany a
záchrany nášho zdravia i životov vložili všetko. A dostali tak málo. Aj to len pod obrovským tlakom. Od štedrého či nebodaj systémového
riešenie sme ešte ďaleko.
Jana Dubovcová
niekdajšia ombudsmanka a sudkyňa
Mária Patakyová , verejná ochrankyňa práv. Nabáda verejných činiteľov a inštitúcie, aby dôslednejšie ochraňovali a rešpektovali
základné práva a slobody ľudí a aby pri svojich krokoch vždy dbali na ľudskú dôstojnosť každého jednotlivca. Aj v čase pandémie. Je to
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jej práca, ale mohla aj mlčať a venovať sa pohodlnejším témam, pri ktorých by sa nevystavila nepochopeniu a tlakom.
Michal Piško
riaditeľ Transparency International Slovensko
Zuzana Baťová. Podobne ako komisiu z ocenenia Biela vrana ma zaujal prístup riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzany
Baťovej. Jej vystupovanie počas spolitizovanej kauzy okolo neregistrovanej vakcíny Sputnik bolo dôležitým signálom, že aj na Slovensku
dokážeme mať profesionálne, sebavedomé a nezávislé inštitúcie.
Beata Balogová
šéfredaktorka denníka SME
Osobnosťou roka sú pre mňa zdravotníci na jednotkách intenzívnej starostlivosti , ktorí často vidia ľudí odchádzať. Držia za ruky cudzích
ľudí, pre ktorých sú v tom momente jediný človek, na ktorého sa spoliehajú. Môžu mať emócie a otázky, prečo ste sa nezaočkovali, ale
robia si svoju prácu a starajú sa o všetkých. Keď sa situácia zhoršuje a už nemajú voľné prístroje, musia robiť rozhodnutia, ktoré by nikto
nechcel urobiť, rozhodujú, kto dostane šancu na prežitie. Zároveň myslím aj na ostatných zdravotníkov, na rôznych oddeleniach, ktorí
často čelia hnevu, bezmocnosti a frustrácii pacientov.
Peter Bárdy
šéfredaktor Aktualít
Zuzana Čaputová. V roku koalície neschopnej zodpovedne vládnuť a opozície, ktorá sa pre svoje mocenské záujmy rozhodla hazardovať
s ľudským zdravím a životmi, bola smerom dovnútra krajiny, aj smerom do sveta reprezentantom nepopulistickej politiky konsenzu, faktov
a hľadania riešení.
Braňo Závodský
moderátor diskusnej relácie Rádia Expres
Zaočkovaný človek . Každý, kto sa nebál ochrániť vakcínou seba, svoju rodinu, komunitu aj štát.
Martin Hanus
šéfredaktor Postoja
Pápež František . Za normálnych okolností by aj pre sekulárnejšie prostredie bolo zrejmé, kto bol osobnosťou a čo bolo udalosťou
slovenského roka 2021. Pápež František poctil našu krajinu nadštandardne dlhou a intenzívnou návštevou. Možno nevyslovil veľké
spoločenské posolstvá, ale na rôznych fórach fascinoval svojou sústredenosťou, vnútornou slobodou, aj nasadením, s ktorým šíri radosť
evanjeliovej zvesti, a vyzýval kresťanov, aby boli zakorenení a otvorení zároveň.
Lenže my nežijeme v normálnych okolnostiach. Aj tento rok hýbali kľúčovými udalosťami Slovenska globálna pandémia a osobnostne
nezrelí lídri, ktorí v tejto skúške nevedeli obstáť.
Michal Hvorecký
spisovateľ
Vedci ako Richard Kollár či Jakub Steiner , ktorých donedávna skoro nikto nepoznal. A počas pandémie sa ukázalo, ako veľmi
potrebujeme špičkových odborníkov, aby nám pomohli krízu zvládnuť. Škoda, že ich hlasy nemajú ešte väčšiu váhu a narážajú na
diletantizmus a mocenské záujmy politikov. Ďakujem im za ich robotu. Raz budem hádam vnúčatám rozprávať, že som s nimi oboma aj s
ďalšími kedysi chodil do matematickej školy.
Ilona Németh
umelkyňa
Osobnosť roka je pre mňa negatívna osobnosť roka, a je to jednoznačne Igor Matovič . Zlyhal vo všetkých oblastiach politiky. Výsledkom
jeho sebeckého politikárčenia je zneistenie občanov. Ľudia všetkých vekových kategórií sa cítia stratení. Neveria ani vede, ani vo
výskumoch, ale už ani v možnosti inej politiky v prospech štátu a spoločnosti. Viac škody by ani nezodpovedný politik nemohol spôsobiť
Matej Tóth
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olympijský víťaz v chôdzi, riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica
Petra Vlhová . Trochu na odľahčenie ťažkých tém. Keď sa väčšinou pozeráme na to zlé a hejtujeme, čo sa dá, vybral som osobnosť,
ktorá nás celý rok tešila svojimi výsledkami a šírila pozitívnu energiu, ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje. Vo všeobecnosti je to dôležitá
úloha športu a Peťa je pre mňa reprezentantka všetkých športovcov, ktorí svojimi výsledkami tešili celý slovenský národ.
Milan Sedliak
vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK
Robinsoni. Ľudia budujúci ostrovy pozitívnej deviácie v každej sfére života, rešpektujúci písané aj nepísané zákony, bez cieľa osobného
prospechu posúvajúci spoločnosť vpred smerom k zdraviu, pokoju a stabilite. Z tých známych prezidentka Čaputová , politička s rastúcim
medzinárodným uznaním a charizmou. Verím, že o dvadsať rokov budeme na ňu hrdí tak, ako Česi dnes na Václava Havla. A tiež Martin
Shooty Šútovec , karikaturista medzinárodných kvalít, presný snajper slovenskej mentality. Jeden z mála, čo ma vedia (bohužiaľ
väčšinou gogoľovsky) stále rozosmiať.
Karolína Farská
organizátorka protestov Za slušné Slovensko
Tí, ktorí stále vedia prinášať svetlo do dnešnej doby zamieňania si názorov s faktami. Sú to vedci, zdravotníci, učitelia, novinári, ale aj
všetci, ktorí sa neboja v pravde žiť , hoci je často nepohodlná a nepopulárna. Tí, ktorí chodia do služby a už dávno nepočujú žiadne
tlieskanie, aj tí, ktorí sa správajú zodpovedne a nepotrebujú na to žiadne poukážky.
Silvia Shahzad,
bývalá poslankyňa, bojuje za odstraňovanie bariér
Zuzana Čaputová . Spôsob, akým sa snaží hľadať cestu ku všetkým občanom, ako pristupuje k politikom, ako komentuje napäté situácie,
ako sa snaží vysvetľovať, pomáhať, ale i ako znáša útoky na svoju osobu v tomto neľahkom čase, to chce naozaj silnú osobnosť.
Milan Nič
analytik Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy
Olaf Scholz , ktorý vyhral nemeckej SPD voľby do Spolkového snemu po tom, čo bola ešte začiatkom zrelá na úplnú porážku. Teraz sa
ukáže, akým bude kancelárom na čele historicky prvej spoločnej vlády so zelenými a s liberálmi, a ako sa postaví k zásadným sporom v
rámci EÚ.
Mikuláš Huba
environmentalista
Na domácej scéne možno spomenúť zopár pozitívnych príkladov, ale nemenej negatívnych. Do prvej kategórie by som zaradil jednu
ochranárku a dvoch ochranárov: prezidentku Zuzanu Čaputovú a europoslancov Martina Hojsíka a Michala Wiezika . Nielen pre to, čo
robia u nás doma, ale aj za rehabilitáciu mena Slovenska za hranicami. Prezidentka je asi jediná politická osobnosť, ktorú nám v
zahraničí závidia. A nielen v Česku. Obaja naši europoslanci zasa patria medzi najaktívnejších a najuznávanejších v 705-člennom
Európskom parlamente.
Kolektívnou nepolitickou osobnosťou roka boli lekári, zdravotníci, vedci, učitelia, ochranári a ďalší/ďalšie , ktorí/ktoré sa obetovali za nás
všetkých a „odmenou“ im boli urážky a neraz i fyzické útoky zo strany rôznych dezolátov.
Kolektívnou politickou neosobnosťou roka je paralyzovaná koalícia a najmä totálne deštruktívna a spoločensky škodlivá opozícia, ku
ktorej čím ďalej tým viac inklinuje aj „koaličná“ Sme rodina.
Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
Žiaľ, aj uplynulý rok bol zásadne poznačený pandémiou. Tieto extrémne náročné časy by nebolo možné zvládať bez lekárov, lekárok,
sestier, zdravotníckeho personálu, sanitárov, sanitárok, dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a ďalších ľudí z oblasti zdravotníctva, ktorí
zachraňujú naše životy. Často musia čeliť útokom akcelerovaným šírením dezinformácií a hoaxov v spoločnosti, čo plnenie ich poslania
výrazne sťažuje. Aj preto je ich neúnavná a obetavá práca skutočne obdivuhodná. Osobnosťami roka sú pre mňa tí lekári a lekárky i
zdravotnícky personál, ktorí nám pomáhajú prekonávať toto ťažké pandemické obdobie.
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Norbert Kurilla
poradca prezidentky, bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Ako Osobnosť roka 2021 by som navrhol Petru Vlhovú , skvelú slovenskú reprezentantku a držiteľku veľkého glóbusu práve v roku 2021
(v lyžiarskej histórii sa to už nemusí opakovať a ide o skvelú propagáciu Slovenska v zahraničí) a okrem toho ide o veľkú obhajkyňu a
podporovateľku očkovania na Slovensku, ako dôležitého nástroja prevencie a ochrany zdravia nášho obyvateľstva.
Matúš Vallo
primátor Bratislavy
Ako osobnosť roka vidím v dnešnej polarizovanej spoločnosti prezidentku Zuzanu Čaputovú , ktorej konanie pomáha vniesť pokoj a
racionalitu do často emocionálnych súbojov či už na politickom poli, alebo vo verejnom diskurze. Jej dôrazné a hlavne jednoznačné
postoje upriamujú pozornosť na dôležitosť faktov v časoch, keď je spoločnosť zmietaná populizmom a dezinformáciami, čo sa ukazuje
ako kľúčový problém pri riešení vážnych otázok, pred ktorými naša krajina stojí.
Ondrej Lunter
banskobystrický vicežupan
Igor Lacko , starosta Málinca. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre ľudí veľmi chúlostivá a citlivá vec. Po odchode do dôchodku
magistry z miestnej lekárne v Málinci hrozilo, že o lekárenské služby obec a susedné obce úplne prídu. Nevzdali to, spojili sily, hľadali
spôsoby, až našli cestu, ako naďalej pre občanov tieto služby zabezpečiť. Bez predchádzajúcej skúsenosti a za použitia vlastných
obecných zdrojov sami vybudovali úplne novú modernú lekáreň. Do vynovených priestorov sa im podarilo prilákať zo Švajčiarska svoju
rodáčku – po 7 rokoch sa vrátila do svojho rodiska! Lekáreň si dnes od obce prenajíma a prevádzkuje. Určite stál obec tento projekt veľa
energie, času a vzácnych finančných zdrojov, ale s jasnou víziou a snahou poskytnúť občanom kvalitné služby ho dotiahli do úspešného
konca.
Pre ľudí, ktorí sleduju politické dianie, je ťažké udržať si optimizmus a vieru v lepšie dni. Ale tak nejak tuším, že my to nevzdáme a
zvládneme to. Nebáť sa a nekradnúť. Výsledok sa dostaví. Pre mňa je Igor Lacko osobnosťou roka. Jeden starosta za stovky, na ktorých
pleciach v čase krízy stojí naša spoločnosť.
Jaroslav Polaček
primátor Košíc
Z môjho pohľadu sú to všetci Košičania, ktorí počúvli rady odborníkov hovoriacich o tom, že najlepšie, čo sa dá urobiť pre zdravie seba a
všetkých ľudí okolo nás, je nechať sa zaočkovať. Z jednotlivcov je to aj člen Krízového štábu SR – profesor Pavol Jarčuška z UPJŠ,
ktorý v oblasti ochrany verejného zdravia v našom meste robí od vypuknutia pandémie skvelú prácu, a neodradili ho od toho ani vyhrážky
šibenicou od samozvaných odborníkov pred jeho domom. Rovnako tak musím spomenúť aj prodekanku Lekárskej fakulty UPJŠ Moniku
Halánovú , s ktorou som mal tú česť spolupracovať pri testovaní Košičanov na prítomnosť protilátok voči novému koronavírusu. Spolu s
pani profesorkou a jej tímom sme na magistráte zorganizovali úspešný projekt, počas ktorého sa nechalo otestovať až takmer 10-tisíc
Košičanov. U jedného percenta z nich sme vďaka tomu odhalili, že sú infikovaní vírusom, a zabránili tak, aby vírus nevedomky ďalej šírili.
Milan Majerský
prešovský župan
Osobnosťou roka je každý zdravotnícky pracovník , ktorý sa v tejto vypätej situácii s nasadením vlastného zdravia a života postaví k
lôžku covidového pacienta.
Martin Královič
nočný primátor Bratislavy
Za osobnosť roka 2021 považujem pani prezidentku Zuzanu Čaputovú . V čase, keď je spoločnosť na Slovensku frustrovaná množstvom
konfliktov a hádok, je pani prezidentka skutočným štátnikom, ktorá sa snaží spoločnosť spájať a nie rozdeľovať. Jej prejavy sú zmierlivé a
myslím, že pomáhajú deeskalovať napätie v spoločnosti. Tiež vnímam jej silný štátnický prínos v rozumnej a konštruktívnej komunikácii s
koaličnými aj opozičnými stranami.
Matúš Čupka
zakladateľ Zelenej hliadky
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Osobností bolo medzi zdravotníkmi, lekármi a ďalšími v prvej línii obrovské množstvo. Pavol Čekan však bol jedným z najaktívnejších
vedcov, pokiaľ ide o popularizáciu očkovania nielen na sociálnych sieťach. Za to čelil množstvu hnevu, nadávok a extrémnych reakcií.
Napriek tomu si stále zachováva svoj šarm, humor a najmä odhodlanie hovoriť o dôležitosti očkovania.
Pavol Čekan si preberá vyznamenanie od prezidentky Zuzany Čaputovej. Foto N – Tomáš Benedikovič
Peter Fiabáne
primátor Žiliny
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. V rozhodujúcich a ťažkých chvíľach preukázala, že je možné kultivovane komunikovať aj negatívne
témy. Že vie dodávať nádej a povzbudzovať ľudí. Múdro sa vzoprela dezinformáciám, konšpirátorom a verejne odsúdila všetko to, čo
nebezpečne polarizuje spoločnosť. Pani prezidentka má hodnoty štátničky, rozmýšľa v súvislostiach, hovorí uvážlivo a koná múdro.
Marek Hattas
primátor Nitry, poslanec za SaS
Prezidentka Zuzana Čaputová . Je výraznou slovenskou osobnosťou a aj v tomto náročnom pandemickom roku je zárukou slušnosti a
odbornosti. Oceňujem ju za jej vytrvalú snahu o zmierenie rozhádanej spoločnosti, za jej apel na rešpektovanie vedcov a odborníkov v
období nekontrolovaného šírenia nebezpečných hoaxov a dezinformácií, za jej empatiu voči slabým, zraniteľným a znevýhodneným
skupinám spoločnosti. V neposlednom rade je pre mňa pani prezidentka osobnosťou pre jej kultivované a ľudské vystupovanie, v ktorom
sa odráža jej hlboká úcta k obyvateľom tejto krajiny. Kiež by naša krajina mala viac politikov, ktorý by išli v naratíve, ktorý používa pani
prezidentka.
Martin Macharik
predseda Kalvárskeho fondu, renovuje historické domy v Banskej Štiavnici a kalváriu
Igor Matovič. Žiaľ, negatívne. Je symbolom infantilizácie verejnej politiky. Jeho koalície je síce lepšia ako predchádzajúce Ficove, ale
spôsob jeho vládnutia vytvára predpoklady na obrovské problémy v budúcnosti. Nahovoriť slušných ľudí, aby ešte niečomu verili alebo
nedajbože niekam kandidovali, bude zase o čosi ťažšie.
Martin Dubéci
politický marketér a komunikačný konzultant
Myslím, že som to už v nejakom texte u vás videl, ale osobnosťou roka sú všetci ľudia, čo sa nechali zaočkovať . Tento rok ukázal, že
niekedy nepotrebujeme heroické gestá jednotlivcov, ale kolektívnu zodpovednosť státisícov ľudí, ktorí chápu, že v spoločnosti nie sú sami
a že so svojou slobodou nesú aj zodpovednosť voči svojmu okoliu.
Jozef Bátora
profesor politológie
Lívia Vašáková , koordinátorka slovenskej časti Plánu obnovy. Mnohí pozorovatelia sa zhodnú na tom, že Plán obnovy predstavuje
najzásadnejší balík reforiem na Slovensku za posledné dve desaťročia. Príprava, rozbeh a implementácia tohto súboru reforiem vyžadujú
vysoko komplexné procesy koordinácie, kde je potrebné zladiť množstvo aktérov na Slovensku na rôznych úrovniach a v inštitúciách
Únie a robiť to priebežne, keď napríklad niektorý z procesov začne meškať. Ako generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády
Lívia Vašáková odvádza skvelú prácu v tomto vysoko náročnom súbehu koordinačných procesov. Expertíza a kompetentnosť líderiek
ako pani Vašáková je kľúčom k úspešným reformným krokom, ktoré táto krajina potrebuje.
Alena Kudzko
šéfka Globsec Policy Institute
Novinári za mrežami a ich slobodní kolegovia, ktorí pokračujú vo svojej práci. Svet je čoraz netolerantnejší voči nezávislému
spravodajstvu, najmä v miestach politických otrasov a tam, kde je vláda pripravená udržať si kontrolu represívnymi prostriedkami. No čím
je svet nebezpečnejší, represívnejší a netolerantnejší, tým dôležitejšia je práca novinárov a ich snaha hľadať pravdu a pomáhať ľuďom
pochopiť, čo sa vo svete deje. Mám obrovský rešpekt pred novinármi, ktorí sú za mrežami, pretože si svoju prácu robili dobre. A veľmi si
vážim ich kolegov, ktorí pokračujú, aj keď vedia, že sa to môže stať aj im.
Kristína Tormová
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spisovateľka, moderátorka, herečka
Igor Matovič . Negatívne. A viac ani nechcem napísať, len konštatujem, že mi je z toho veľmi úzko a smutno.
Anna Ghannamová
predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Kto je osobnosť roka 2021? Pre mňa je tou osobnosťou nový rakúsky kancelár Alexander Schallenberg , ktorý ako jediný politik v
európskom priestore mal odvahu začať proces povinného očkovania proti ochoreniu covid-19. V SR sú jedinými osobnosťami a hrdinami
jedine zdravotnícki pracovníci a pracovníci sociálnych služieb , ktorí stoja pri pacientoch a klientoch a čelia nielen pandémii ochorenia
covid-19, ale aj pandémii bezbrehého populizmu politikov a pandémii hlúposti a naivity časti ľudí, ktorí nechápu, že povinné očkovanie je
nateraz jediná cesta, ktorá nás vyvedie z pandémie a z dlhodobej morálnej i ekonomickej krízy, ktorá už nastala.
Marek Števček
rektor Univerzity Komenského
Petra Vlhová. Napriek tomu, že si nesmierne vážim obetavú prácu našich zdravotníkov, ktorí v tejto neľahkej dobe bojujú v prvej línii, a
rozhodne im patrí naša úcta a vďačnosť, rozhodol som sa ako osobnosť tohto roka vybrať Petru Vlhovú. Talentovaná, vytrvalá a
sympatická mladá žena, ktorej úspechy v nás vzbudzujú priam národnú hrdosť a na chvíľu nám dovoľujú zabudnúť na pandémiu. Jeden z
mála pozitívnych vzorov pre mladých ľudí, že aj na Slovensku vieme byť svetoví. Petra, ďakujeme.
Martin Katriak
rezident Zväzu obchodu, podpredseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko
Zuzana Baťová , riaditeľka Štátneho ústavu kontroly liečiv SR – ona a jej spolupracovníci dlhodobo zabezpečujú istotu a vieru občanov
Slovenska v lieky a liečivá, ktoré sú k dispozícii na Slovensku, mnohokrát i za cenu inštitucionálnych a osobných spochybňovaní a
napádania.
Katarína Nádaská
historička a etnologička
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vynikajúca reprezentácia Slovenska v zahraničí, výrazná osobnosť v domácom dianí, empatická
osobnosť so zmyslom spájať ľudí rôzneho politického spektra. Vďaka nej stúpa prestíž Slovenska v Európe i vo svete.
Júlia Hanuliaková
bývalá riaditeľka bratislavskej zoo
Pre mňa osobnosťou roka sú ošetrovatelia zvierat v ZOO Bratislava . Prečo? Každý deň, v horúcom lete či v studenej zime oddane
pracujú so zvieratami v ZOO. Z čírej lásky, lebo peniaze sú tu naozaj malé. Pasujú sa s lopatami a fúrikmi, balvanmi, balmi slamy a
horami krmiva či nespratnými členmi skupiny. V lete vstávajú pred východom slnka a kosia lúky, aby ich zverenci mali čerstvé zelené. V
zime im mrznú prsty kvôli nepretržitej práci vonku a v nevykurovaných priestoroch. Do práce musia prísť každý deň, aj keď je ZOO
zatvorená. Ošetrovatelia sú veľmi vzácni ľudia. Sú prameňom najzaujímavejších príbehov, zdrojom hlbokej empatie k zvieratám. Dôkazu
komunikovať so svojimi zverencami ich vlastnou rečou – tónom hlasu, pohybom, postojom tela. Niekedy sú členkami svorky, niekedy
alfou, podľa toho, čo treba. Vždy v strehu, lebo zvieratá v zoo sú zvieratá divoké, vždy s láskou sprevádzajú svojich zvieracích partnerov.
Keď sú nútení rozlúčiť sa, smútia.
Denisa Havrľová
dokumentaristka, novinárka a vysokoškolská pedagogička
Za osobnosť roka 2021 nemám len jednu osobu. Pre mňa sú osobnosťami všetci lekári, sestričky , ktorí v tejto ťažkej dobe s vypätím
všetkých síl pomáhali v boji s koronou.
Ladislav Bariak
poradca ministra financií Igora Matoviča
Všetci ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a verili tak vede a odborníkom a nedali sa tak zneistiť dezinformačnou scénou.
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Miroslav Hlivák
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vedci a lekári , bez ktorých by bol boj s pandémiou ochorenia covid-19 nemožný. Patrí im úcta a vďaka za ich prácu.
Lucia Kurilovská
rektorka Akadémie policajného zboru
Vladimír Krčméry , slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ
zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách. Moje rozhodnutie uviesť profesora
Krčméryho ako osobnosť roka 2021 je z dôvodu jeho neúnavného pôsobenia ako odborníka v permanentnom ústrednom krízovom štábe
našej krajiny. Už od začiatku zriadenia krízového štábu bol a aj v roku 2021 je zdrojom informácií ohľadne prebiehajúcej epidémie
covid-19. Mal odvahu ako jeden z hlavných reprezentantov „odborníkov“ vydať výzvu vláde SR na efektívne kroky v boji s pandémiou.
Svojimi aktivitami je neúnavným sprostredkovateľom relevantných informácií pre široké spektrum obyvateľstva, aj za cenu mnohých
verbálnych útokov na svoju osobu.
Autor: Denník N
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(textový prepis článku nie je k dispozícii)
… výsledky probiotického výskumu. Viac informácií nájdete na www.perbiotix.sk Martin Haranta, MSc. a MVDr. Alojz Bomba, DrSc. pri
simulátore ľudského tráviaceho systému v Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach. …
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Univerzitné pracoviská
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(textový prepis článku nie je k dispozícii)
…, aby bola k našim lekárom čo najbližšie. V spolupráci s MediParkom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sme tiež založili centrum
pokročilého výskumu mikrobiómu ARCOBIOME, prostredníctvom ktorého budeme na trh prinášať najnovšie produkty ako…
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