DAR ROKA 2007: Prevzatie ceny
*
Osobnosti humanity si prevzali cenu Dar roka 2007

Už po 13. raz, dňa 17. júna tohto roku, opäť nadišli slávnostné, dlho očakávané chvíle pre Slovenskú
humanitnú radu, ale aj pre 62 ocenených nielen z celého Slovenska. Medzi ocenenými osobnosťami
humanity boli tentoraz aj rumunskí Slováci. Oceňovanie sa uskutočnilo opäť v Zrkadlovej sieni
bratislavského Primaciálneho paláca.
Hneď ako na úvod odzneli prekrásne tóny flauty v podaní študentky bratislavského konzervatória
Martiny Kostolanskej, ktorú na klavíri sprevádzala profesorka Konzervatória v Bratislave, Katarína
Vavrová, všetkých prítomných vzácnych hostí, navrhovateľov ocenených, ale aj spolupracovníkov
a sympatizantov Slovenskej Humanitnej rady privítala dlhoročná moderátorka tohto podujatia, Milena
Čeganová, redaktorka Slovenského rozhlasu.
Ako prvý všetkých pozdravil aj tentoraz hostiteľ a sympatizant Slovenskej humanitnej rady, primátor hl.
mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský. Jeho povzbudivé a dojímavé slová umocnili povznesenú náladu
v sieni. Všetkým prítomným sa potom prihovoril prezident SHR Ivan Sýkora a tiež jeden z prítomných
členov Čestnej komisie SHR, ThDr. Marián Červený.
Titul hlavný laureát a Cenu Dar roka 2007 v kategórii právnická osoba, za úspešný projekt Zlatá rybka
EVO prišla prevziať z rúk prezidenta SHR Katarína Félová zastupujúca a.s. Slovnaft Bratislava.
Vďaka tomuto projektu sa mnohým dlhodobo chorým deťom darí plniť ich detské sny. Už niekoľko
rokov sa im aj touto cestou dostáva povzbudenia a nádeje, psychologickej podpory uľahčujúcej
prežitie v ťažkých chvíľ v chorobe. Túto pomoc poskytla Zlatá rybka EVO už stovkám detí na celom
Slovensku. Navrhovateľom na ocenenie projektu bol svetoznámy detský kardiochirurg, profesor
MUDr. Jaroslav Siman, člen Čestnej komisie SHR pre Dar roka.
Titul hl. laureát a Cenu Dar roka 2007 v kategórii fyzická osoba si prevzala pani Mária Gabrielová,
dôchodnyňa z Námestova, ktorú navrhla na ocenenie predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre pomoc
pri Huntingtonovej chorobe, Jana Pavlíková z Hnúšte, za príkladnú starostlivosť o ťažko chorú
nevlastnú dcérku Ivetku, vyžadujúcu celodennú starostlivosť a rovnako aj o jej súrodencov.
Mimoriadnu cenu Dar života za záchranu života starenky z Dúbravky si prevzala študentka medicíny
na Lekárskej fakulte Univerzity J.A.Komenského z Bratislavy, Jana Valachová, ktorá starenke, ktorá
skolabovala, pred kostolom, poskytla účinnú prvú pomoc.

