Nominovaní na ocenenie Dar roka 2007
Diplom a poďakovanie v súvislosti s morálnym ocenením Dar roka 2007 získavajú:
1. Ing. Jana Adamcová, TIMED, s.r.o, Bratislava
za finančnú pomoc organizáciám Zväzu diabetikov Slovenska na celom Slovensku,
a to nielen na glukomery a prúžky, ale aj na zisťovanie glykémie, aj na chod
a činnosť organizácie, ako aj na rehabilitačné pobyty pre deti

2.

Jazmína Balážová, Bratislava
za finančný dar 15 000 Sk venovaný prostredníctvom SHR žiadateľovi
o pomoc v hmotnej núdzi Lukášovi Ďurigovi, študentovi VŠ, ktorý sa stará
o ťažko chorých rodičov - ochrnutých, ležiacich doma na lôžkach

3.

Alexander a Ondrej Bodnárovci, Domitri, s.r.o, Gemerská Hôrka
Za materiálny dar v cene 7000 Sk na zabezpečenie akcie Zimná
Blumiáda 2007 v DSS Amalia v Rožňave

4. Hana Bohdalová, Bratislava zastupujúca s.r.o.Ty CoCoS,

za dar 5000.- Sk pre DSS Amália v Rožňave, konkrétne na rekondičný
podbyt klientov DSS na Kysuciach
5.

Ján Čačko, prezident SLOVILCO, Topoľčany
za dlhoročnú obetavú dobrovoľnícku prácu v Občianskom
združení SLOVICO
a nezištnú pomoc a podporu zdravotne postihnutým stomikom

6.

Viera Čepcová s manželom, Bratislava – Vajnory
za príkladné, kvalitné vykonávanie arterapie pre handicapovaných
(roku 2007 - 616 hodín)

7.

PaedDr. Júlia Ditteová, Nová Baňa
za každodennú podporu, pomoc a oporu zdravotne postihnutým v škole
i v svojom voľnom čase, obhajuje práva vozíčkárov. Pred
Vianocami vlastnými silami usporiadala benefičné podujatie,
výťažok ktorého putoval na podporu sociálne slabých rodín v Novej Bani.

8.

Ing.Eduard Drobný, riaditeľ Vydavateľtva Perfekt, Bratislava
za dobrý nápad a neoceniteľný prínos pre deti a mládež celého Slovenska
organizovaním súťaže o poviedku pre deti s humanitnou a so sociálnou
tematikou. Ocenené poviedky vydavateľstvo Perfekt každoročne vydáva aj
knižne.

9. Ing. Marek Gallo, Nové mesto nad Váhom,
konateľ spoločnosti Globalimpex, s.r.o.
za materiálny dar – multimédiá (CD-R a DVD nosiče) v cene 4000 Sk
na potreby archivácie DSS Amália v Rožňave
10. Ing. Ján Gazdík, Slavošovce
Za materiálny dar v cene 8000 Sk na kancelárske potreby a náčinie
na maľovanie a výtvarné aktivity pre obyvateľov DSS AMALIA
v Rožňave
10. Andrej Glatz, Bratislava, generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes
Benz Slovensko
Dar - auto Mercedes Benz A 200 a aj bezplatný servis auta - pre potreby
Slovenského krízového centra Dotyk v Beckove pre obete
obchodovania s ľuďmi
12.

Ing. Oto Godány , ELV-servis, s.r.o.,Bratislava
za finančný dar 5000.-Sk na zabezpečenie Zimnej Blumiády
2007 - DSS Amália v Rožňave

13. Štefan Homza, Bratislava
za finančný dar 15 000 Sk pre päť sirôt rodiny Gregorovičových
z Kysaku, ktorí nemali prostriedky na obživu a čakali na
vybavenie sociálnych dávak z Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Košiciach.
Ide o dve študujúce deti, ktoré sa starajú o mladších súrodencov.
14. Zuzana Horinová, Bratislava
za obetavú pomoc mladému, ťažko postihnutému Matejovi
Horinovi a podporu, ktorú mu poskytla spolu s p.Ondrušovou
pri príprave na špeciálnu olympiádu v roku 2007 v Šanghaji.

15.poručík Mgr. Mária Hudáková, Sereď
s členmi Vojenského útvaru 1040 Ženijného prápora
za to, že nezištne pomáhal celý rok 2007 i predošlých rokoch a aj
v súčasnosti pomáha obyvateľom Domu sociálnych služieb
v Šoporni – Štrkovci.
17. major Ing. Dalibor Jelínek, zástupca veliteľa, Ženijný prápor, Sereď
za to, že nezištne pomáhal celý rok 2007 i v minulých rokoch a aj
v súčasnosti pomáha obyvateľom Domu sociálnych služieb
v Šoporni – Štrkovci.
18. podplukovník Ing. Miroslav Marcin, veliteľ, Ženijný prápor, Sereď
za to, že nezištne pomáhal celý rok 2007 i v minulých rokoch a aj

v súčasnosti pomáha obyvateľom Domu sociálnych služieb
v Šoporni – Štrkovci.
19. Peter Kamenický, Nadácia SPP, Bratislava
za podporu projektu Výtvarnej súťaže zdravotne postihnutých a ináč
znevýhodnených detí z detských domovov a domov sociálnych služieb
na celom Slovensku.
20. Ing. Peter Kapusta, generálny riaditeľ TIPOS, a.s., Bratislava
za peňažný príspevok 100 000.-Sk na činnosť Združenia
abstinentov Slovenska a bezplatnú tlač letákov ZAS a ich distribúciu.
21.

Ing.Jaroslav Kollár, konateľ Spoločnosť Nestlé Slovensko, Prievidza
za finančný dar 15 000.-Sk na zabezpečenie akcie Zimná Blumiáda 2007
v DSS Amalia v Rožňave.

22.

Ing.Peter Kubaš, FRIEB, s.r.o., Bratislava
za vecný dar - čistiace a hygienické potreby v cene 7000 Sk
pre DSS Amalia v Rožňave

23.

Ing.Mária Kyliánová, TIMED, s.r.o, Bratislava
za finančnú pomoc organizáciám Zväzu diabetikov Slovenska
na celom Slovensku.

24.

Miroslava Lettrichová a Katarína Michalcová, Turčianske Teplice
Bezplatné poskytnutie priestorov na vzdelávanie sociálnych
poradcov Združenia abstinentov Slovenska a výrazné zľavy
na relaxačno-motivačné pobyty členov ZAS v r 2007 v cene
asi 90 000 Sk.

25.

Ida Ludviková ml. Bratislava 5
za ústretovosť a podporu výroby širokého sortimentu
cukrárenských výrobkov pre diabetikov a celiatikov nielen z Bratislavy,
ale na ich podujatia na celom Slovensku

26.

Ing.Vladimír Marko, CSc., Lundbeck Slovensko, Bratislava
za peňažný dar pre poradňu Nezábudka, Ligy za duševné zdravie
v sume 200 000 Sk a za dlhodobú podporu aktivít Ligy za duševné zdravie.

27.

Ing. Rudolf Mičuda, CWT Metal, Brzotín
za materiálny dar - hutnícky materiál v sume 5000 Sk
na opravu prístrešku budovy DSS Amália v Rožňave.

28.

Peter Mikulášik, Kežmarok
za usporiadanie viacero aktivít v prospech zdravotne
postihnutých a sociálne znevýhodnených v roku 2007 v spolupráci so SHR
a obecných úradov. Čiastka vynaložená na tieto podujatia: 950 000 Sk.

29.

MUDr. Kristína Kroftová, rehoľná sestra, Bratislava –Ružinov
Návrh bol podaný za nezištnú každodennú pomoc ťažko chorým,
najmä onkologickým pacientom v Bratislavskom kraji, aby
posledné chvíle svojho života prežili dôstojne.

30.

Mgr.Viktória Ondrušová, Dom sociálnych služieb Rosa, Bratislava
za obetavú pomoc mladému ťažko postihnutému Matejovi
Horinovi a podporu, ktorú mu poskytla spolu s p. Horinovou pri príprave
na špeciálnu olympiádu v Šanghaji v roku 2007.

31.

Ing.Tibor Orlovský, predseda predstavenstva KID, a.s., Poprad
bezplatné zriadenie WIFI –TV a internetu pre klientov DSS Amália
v Rožňave.

32.

Peter Kráľ, predseda OV OZ NCHZ, Nováky
Daroval 3000 Sk z vlastných prostriedkov ceny do tomboly
na posedenie SZZP v Novákoch.

33.

Mária Smondeková, Nováky
dar – 3 koše s čistiacimi potrebami v sume 3000 Sk do tomboly
na posedenie SZZP v Novákoch.

34.

Jozef Vrána, Kniháreň Gutenberg, Bratislava
handicapovaným žiakom odboru knihár z SOU
na Dúbravskej 1 v Bratislave pomáhal počas ich výučby, aj pri
zaraďovaní sa do pracovného života.

35.

Mgr. Alena Jelušová, starostka obce Madunice
za významnú pomoc vdove Helene Buchalíkovej z Maduníc, ktorá sa ocitla
v kríze a hrozilo, že príde o rodinný dom kvôli nezaplatenej pôžičke
od nebankového subjektu. Starostka vybavila právne zrušenie
exekúcie a vysťahovania sa vdovy z domu.
Vrátila tak rodine Buchalíkovej vieru v spravodlivosť.

36.

Michal Bujtáš, Naďlak, ľudový majster, Rumunsko
Ako ľudový staviteľ z Naďlaku navrhol, postavil a vylepšil slovenský dom
(salaš) v skanzene v rumunskom Temešvári, ktorý otvorili v roku 2007 Je
vzorom pracovitosti, umu, humánnosti a vlastenectva pre mladú generáciu.
Svojím dielom šíri dobré meno Slovákov nielen v Rumunsku, ale aj inde
v Európe.

37. Augustín Albert, kňaz, Nová Huta, Rumunsko

Zorganizoval rekondičné pobyty pre slovenské, maďarské i rumunské deti
ubytované na fare v Novej Huti, dal opraviť dve základné školy
pre slovenské deti v obciach Novej i Starej Huti, zabezpečil vyasfaltovanie
cesty z Novej Huti do Starej Huti a tak sprístupnil cesty aj vozíčkárvi,
postihnutému chlapcovi Jožkovi Kutlákovi. Stará sa aj o osamelých,
handicapovaných a starých ľudí v obci Nová Huta v Rumunsku.

38.

Peter Kubalák, rím.-kat. farár, obec Aleşd, Rumunsko
Rímsko-katolícky farár Peter Kubalák uskutočňuje programy pre deti vo
svojom voľnom čase, zriadil aj novú slovenskú materskú školu na fare zo
svojej obývačky rešpektujúc všetky predpisy, zriadil aj detskú umyváreň,
zaobstaral hračky, školské potreby, detskú toaletu a lavice so stoličkami,
televízor , CD- prehrávač a podobne. Učí katechizmus všetky miestne deti –
slovenské, rumunské, maďarské i rómske.

39.

Miroslav Jabloncsik, Salonta, honorárny konzul SR v Rumunsku
v severnom Rumunsku, v Salonte, zariadil vyučovanie slovenského jazyka
pre deti rumunských Slovákov - našiel pre nich učiteľku slovenského
jazyka, zriadil slovenskú knižnicu, sponzoruje veľa podujatí, z ktorých
mnohé majú humanitárny a charitatívny charakter,
sponzoroval aj
prestavbu kláštora v Temešvári na hospic a z vlastných prostriedkov dal
dostavať aj kostol v dedinke Madaras, ktorý bol vysvätený v roku 2007 ako
nový slovenský katolícky kostol v Rumunsku.

40. Jeana Štrbová, matka predstavená Kongregácie dcér sv. Františka Assiského,
Timisoara, Rumunsko
Diplom a poďakovanie získava za to, že vlastnými silami zariadila hospic ,
ktorý otvorili v roku 2007. Dnes sa spolu so svojimi rádovými sestrami stará
o 40 pacientov.
41.

Pavol Sandanus, Kamenná Poruba
dlhodobo prispieva a v roku 2007 daroval Občianskemu združeniu
Náruč, Pomoc deťom v kríze v Žiline z vlasných prostriedkov 35 000 Sk.

42.

Ing. Róbert Spišák, Bratislava
za finančný dar 9000 Sk na činnosť DSS Amália a na benefičný
koncert Charitánia 2007.

43.

44.

Ing. Michal Šiarnik, predseda predstavenstva Qultex, a.s.Lipt.Mikuláš
za materiálny dar – bytové doplnky v sume 10 000 Sk pre DSS Amalia
v Rožňave
Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky kúpil z vlastných prostriedkov
4 ceny do tomboly na posedenie SZZP Novákoch v sume 7500 Sk.

45.

Alexandra Švajlenová, Solčany
Za dlhodobú podporu a nezištnú starostlivosť o zdravotne
postihnutých ľudí vo svojom voľnom čase.

46.

RNDr. Jana Timková, ABBOTT LABORATORIES Slovakia,
s.r.o., Bratislava
za to, že mnohým telesne a zdravotne potihnutým umožnila účasť
na rehabilitačných pobytoch, vzdelávanie v rámci starostlivosti a
liečby diabetes mellitus, pomoc pri zabezpečení odborných prednášok,
celková pomoc pre organizácie ZDS sa odhaduje na 5 miliónov Sk.

47.

Ing.Ľubica Túrková, Novokredit, s.r.o., Nováky
za materiálny dar v sume 7000 Sk (dochucovadlo pokrmov)
na posedenie SZZP v Novákoch.

48. Ing. Jozef Valach, Jadrová vyraďovacia spoločnosť,
a.s., Jaslovské Bohunice
za finančný dar 10.000.- Sk na arteterapeut. a ergoterapeutickú
činnosť klientov DSS Amália v Rožňave.
49. Igor Zrubec, LeNS, s.r.o. , Bratislava
za finančný dar 20 000.- Sk na rekondičný pobyt klientov DSS Amália
na Kysuciach.
50. Doc. RNDr. Erika Otrubová,CSc., predsedníčka Spoločenstva sv. Gorazda
Spolok sv. Vincenta de Paul, Bratislava
Zabezpečuje dostavbu Domu nádeje v Bratislave, ktorý bude slúžiť na
resocializáciu osôb vyliečených z drogovej a alkoholovej závislosti. Je
veľmi obetavá, precízna v práci a je vzorom iným ľudom vo svojom okolí aj
v Spolku sv. Vincenta de Paul, kde pôsobí po odchode do dôchodku.
51.

Miroslav Popík, člen Spolku sv. Vincenta de Paul v Košiciach
Je veľkým prínosom pre Spolok sv. Vincent de Paul. Spolok
sv. Vincenta v Košiciach – Šaci vlastní a spravuje VINCENTCENTRUM,
ktoré slúži pre sociálne rodiny, ktoré sa ocitli v núdzi. Pán Popík
centrum navštevuje a s obyvateľmi centra rieši problémy. zabezpečuje
rodinám šatstvo, obuv, potraviny, školské potreby. Je veľmi pracovitý a obetavý.
Významne pomáha deťom a mládeži a najmä sociálne slabým rodinám.

