
Laureáti  Ceny Dar roka 2007

1. ECOINVEST, a.s. Bratislava, Milan Fiľo, DrHc. , Bratislava
Titul  sa  udeľuje  za   peňažný  dar  v celkovej  sume  78 916  000  Sk  na  charitu,  do 
zdravotníctva najmä na nové lekárke prístroje, na kvalitné vybavenie nemocníc a na 
podporu školskej kultúrnej činnosti a športu  detí a mládeže – pričom morálna hodnota 
daru   sa nedá vyčísliť.

2. JUDr. Jozef Škultéty, Uhrovec 
predseda Slovenského zväzu podnikateľov v doprave 
Titul laureát DR 2007 a ocenenie sa udeľuje  za podporu mobility handicapovaných 
občanov Prievidze, a to kúpou sociálneho taxíka s plošinou pre vozíčkárov  z Prievidze 
a celej  spádovej oblasti tohto regiónu, v sume 1,1 milióna Sk. Peniaze získali 
z chritatívneho výťažku 12. ročníka Truck-show na   Jankovom Vŕšku v r.2007. 
Podujatie  a kúpu sociálneho taxi-vozidla podporil aj Lion klub.

3. Spoločnosť Accenture, s.r.o. Bratislava 
v zastúpení  Petra Škodného a Mareka Geša 
Titul  laureát DR 2007 a ocenenie získava za dar 270 000 Sk na bývanie a vzdelávanie 
obetí obchodu s ľuďmi,  žijúce momentálne v  Krízovom  Centre Dotyk - Beckov 

4. Nadácia Mondi Bussines Paper, SCP Ružomberok, v zastúpení správcu 
Nadácie SCP Ing. Miloslava Čurillu a predsedu nadácie Ing. Petra Jakubíka 
Titul laureát DR 2007 a ocenenie za citlivý a vysoko humánny prístup  pri organizovaní 
rozličnej pomoci  opakovane a riešení problémov v prospech  ľudí, ktorí potrebujú 
pomoc na celom Slovensku, ako aj peňažné dary vo výške spolu  vyše 2 milióny Sk pre: 
detské domovy, na podujatia podporujúce zdravie, v prospech hendicapovaných ľudí, 
na šport detí, charitu a kultúrnu a záujmovú činnosť mládeže 

 5.  Ján Lehuta, Piešťany funkcionár Slovenského zväzu telesne postihnutých 
Titul  laureát  DR  2007  a  ocenenie    získava  za  aktívny prístup  pri  zakladaní 
Integrovaného  Klubu  dôchodcov  a invalidov   Svornosť     v Piešťanoch  a   pri 
odbarierizovaní  mesta,  zásluhy  aj   za  vybojovanie priestorov  uvedeného  klubu.  Aj 
v súčasnosti sa stále zapája do aktivít SZTP a vedie činnosť klubu Svornosť. Sám je 
telesne postihnutý, ale má za sebou vyše 25 rokov humanitnej činnosti v SZTP. Okrem 
toho 18.4. 2008  oslávil svoje  65. narodeniny.
        
6. Martin Roľník, rím.-kat. kňaz, slovenská obec Gemelčička v Rumusku
Titul laureát DR 2007 a ocenenie   získava za každodennú starostlivosť o päť sirôt a 
dvoch starších ludí, ktorých ubytoval na fare. Oficiálne si osvojil dve siroty a ďalšie dve 
siroty si adoptovala ich 18-rocna sestra, ale v skutočnosti sa stará aj o ňu. Venuje im 
všetkým denne pozornosť a stará sa o ich dôstojný život.  Jeden  z nich je  zdravotne 
postihnutý chlapec. Pričinil sa aj o stavbu novej školy pre slovenské deti v Gemečičke, je 
vychováteľom  a zároveň  aj  psychológom.  Na  fare  zriadil  aj  ošetrovňu,  kde  mu 
pomáhajú rádové sestry Sv. kríža.  Dve spomínané  siroty - súrodencov  si osvojil so 
súhlasom sv. otca - pápeža.  Pre spomenutého chlapca postihnutého  aj nedostatkom 
rastového hormónu zaobstaral aj  invalidný vozík.
     



7.  PhDr.  Eva  Šothová,  Bratislava  s manželom  JUDr.  Jánom  Šothom, 
bývalým veľvyslancom SR v Rumunsku 
Titul  laureát  DR 2007 a  ocenenie   získavajú  spoločne   za   rozsiahlu  mnohostrannú 
charitatívnu  pomoc  chudobným  rodinám   rumuských  Slovákov  žijúcich  v núdzi  na 
vidieku  v Rumunsku.   Pani  Šothová   s manželom  poskytli  vlastnoručne  vyrobené 
perníkové výrobky  na vianočný bazár  a výťažok venovali  pre rumunskú charitu.  Z 
výťažku vyše  2000 euro poskytli  v prospech rumunských Slovákov,  ako aj  pre  deti 
s onkologickými chorobami. Okrem toho   významne materiálne pomohli slovenským 
školám  a materským  školám  v Rumunsku,  spolu  sa  podieľali  aj  na  sponzorovaní 
výstavby slovenského skanzenu v rumunskom Temešvári. 

8. Pavol Cimerman, riaditeľ Advetistickej agentúry pre pomoc a rozvoj 
ADRA, Banská Bystrica 
Titul laureát DR 2007 a ocenenie   získava za nezištnú pomoc sociálne odkázaným 3552 
občanom  obce  Hnúšťa,  aj  okolitých  obcí  Hačava,  Polom,  Likier,  Maša,  Rimavské 
Brezovo,  Rimavská  Baňa,  Uzovská  Panica,  Šimonovce,  ktorí  dostali  ošatenie,  obuv, 
detské kočíky, posteľnú bielizeň,  nábytok, hračky pre deti a podobne a ďalej tiež za dar 
pre  NsP  Hnúšťa:  60  polohovateľných  postelí,  plachty,  paplóny,  obliečky,  vankúše, 
hračky,  nočné  košele  pacientom,  oblečenie  pre  zdravotné  sestry,  operačné  plášte  a 
oblečenie, rúšky, pomoc pre letný tábor, tiež za pomoc pri vymaľovaní lôžkovej časti 
NsP v Hnúšti, ako aj za finančnú pomoc  aj z vlastných prostriedkov menovaného pre 
slabšie rodiny v Trstenej a ľudí v krajnej núdzi. Návrhy na ocenenie Pavla Cimermana 
a agentúru ADRA boli až tri.

  

                                                               
                                        
                                                                              
                                                         
                          
                        
                                                                         


