
 
                                                                                                                                                    

  Tlačová sprava Vidiecka žena roka   

– Líderka 2017 
 

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  16. ročník  súťaže  Vidiecka 

žena roka – Líderka 2017.  Pod  záštitou europoslankyne Jany  Žitňanskej 

v spolupráci  s partnermi  súťaže  13.10.2017 v Spišských Tomášovciach .  

Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, kto 

sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konania . 

Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa vydáme.  
 

Výsledky súťaže: 

žena –  aktivistka: Mgr. Valéria  Lukáčová 

žena –  politička:  Ing. Zuzana Máčeková 

žena – podnikateľka: Ing. Anna Kováčiková 

žena – remeselníčka:  Gabriela Molnárová  

 
Aktivistka 

Mgr. Valéria  Lukáčová , 36 rokov 

Je absolventka Slovenskej vinárskej akadémie. Výrazne podporuje doma a v zahraničí 

Slovenských vinohradníkov a producentov vína. Je členkou Európskeho vínneho rytierskeho 

rádu EVIRS a Ordo Equestris Vini Europe OEVE. V EVIRS bola prijatá a v OEVE sa stala 

nositeľkou hodnosti Dáma vína. Je členkou honorárneho konzulátu SR a OEVE v Eisenstadte 

v Rakúsku. Organizuje a podporuje aktivity Slovenských a Európskych vinárov u nás a v 

zahraničí, čím významne podporuje rozvoj vidieka na Slovensku. Je aktívna v umeleckej 

tvorbe so zameraním na révu a víno.  

Politička 

Ing. Zuzana Máčeková, 54 rokov 

Vydatá, matka dvoch detí, ukončené vysokoškolské vzdelanie - VŠP v Nitre. Pracovala ako 

ekonómka (1988-1991) a v štátnej správe (1991-2002). Od roku 2002 je starostkou obce 

Uhrovec. Pracuje aj ako poslankyňa za okres Bánovce nad Bebravou vo VÚC v Trenčíne, 

členka Rady ZMOS, členka predsedníctva ZMOS, členka sekcie rozvoja vidieka pri ZMOS, 

predsedníčka Združenia obcí Uhrovská dolina a riaditeľka Neziskovej organizácie Ľudovíta 

Štúra. 



Za doterajšiu prácu získala viaceré ocenenia: Pamätná medaila Ministerstva vnútra SR za 

zásluhy o verejnú správu, Ďakovný list Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný 

prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja, Starostka roka 2013, Pamätná plaketa za 

aktívnu činnosť pri rozvoji Združenia miest a obcí Slovenska, Cena predsedu Matice 

Slovenskej za aktivity v Roku Ľudovíta Štúra. 

Podnikateľka  

Ing. Anna Kováčiková, 56 rokov 

Je už dlhoročnou a veľmi úspešnou predsedníčkou poľnohospodárskeho družstva 

v Liptovskej Revúci. Zároveň patrí medzi najväčších chovateľov oviec.  PD Liptovské 

Revúce od jej vedením dosiahlo vynikajúce výsledky, za  čo bola aj pani  Ing. Anna 

Kovačiková viacnásobné ocenená našim ministerstvom a aj Zväzom chovateľov oviec a kôz. 

Naposledy získala za svoje výrobky Zlatý kosák na Agrokomplexe v Nitre. Zastáva aj 

významné funkcie v ZCHOK a za výrobky z ovčieho mlieka získala mnoho ocenení 

a diplomov. Aktívne sa zapája aj do života v samotnej obci. Pôsobí aj v  rôznych miestnych 

záujmových organizáciách a má „pod palcom“ nielen poľnohospodárske družstvo, ale aj celý 

spoločenský a kultúrny život v obci. 

Je veľmi pracovitá, čestná a úprimná žena, ktorá sa nebojí žiadnych prekážok. Vie vždy ako 

sa dajú problémy riešiť a ako dosiahne to, čo potrebuje. Za svoju činnosť si získala veľké 

uznanie a autoritu nielen vo svojom okolí, ale aj v celoslovenskom meradle. 

Remeselníčka 

Gabriela Molnárová, , 62 rokov 

Molnárová okrem povinností manželky, matky a babičky sa aktivizuje v rámci rodiny svojou 

zručnosťou – na každú rodinnú oslavu  vyhotovuje rôzne kreatívne darčeky, aranžuje ich 

s kvetinami , takisto pečie veľmi krásne a chutné torty. Vždy vie prekvapiť svojimi 

originálnymi nápadmi a nezabúda pritom na výzdobu miesta, kde sa rodinná udalosť koná. 

Popri všetkom nachádza čas, aby sa mohla zúčastňovať spoločenského života v obci. Jej 

vzťah k prírode ju priviedol do organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, kde 

zaznamenáva úspechy v aranžovaní, ovocia, kvetín a rôznych výpestkov už niekoľko rokov. 

Za expozície na celoslovenských alebo regionálnych výstavách ovocia a kvetín získala pani 

Molnárová viacero ocenení. 

Víťazky boli odmenené vecnými cenami, víkendovými pobytmi pre 2 osoby  a  

pani Jana Žitňanská  ich pozvala do Štrasburgu.  

 

V Spišských Tomášovciach   13.okóbra 2017 
 



 


