DAR ROKA 2007: Rozhodnutie komisie
*
Čestná komisia SHR rozhodla o udelení Ceny Dar roka 2007

Čestná komisia SHR pre ocenenie Dar roka 2007 (ďalej len Čestná komisia) zasadala dňa 18. marca
2008 v sídle Slovenskej humanitnej rady v Bratislave. Jej členovia v zložení: Mgr. art. Igor Bázlik,
Th.Dr. Marián Červený, Ing. Milan Gliviak, Prof. Ph Dr. Miron Zelina, DrSc., PhDr. Oľga Škorecová,
Ing. Ivan Sýkora rozhodli za účasti riaditeľky Úradu SHR Mgr. Evy Lysičanovej a tajomníčky Čestnej
komisie pre Dar roka, PhDr. Margity Škrabálkovej o udelení cien Dar roka 2007 a nomináciách na toto
morálne ocenenie.
Ide výlučne o morálne ocenenie právnických a fyzických osôb za ich mimoriadne humanitárne a
charitatívne skutky, významnú, konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi, ktorí pomoc potrebujú a sú na ňu
odkázaní. Rozhodla tak o morálnom ocenení viacerých občanov SR za ich dobročinné, dobrovoľné
činy a aktivity podporujúce aj rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku vykonané v roku 2007 a o udelení
jedného mimoriadneho ocenenia SHR – Dar života, za záchranu ľudského života.
Čestná komisia vyhodnotila spolu 58 návrhov občanov SR na ocenenie Dar roka 2007.
Cenu Hlavný laureát Daru roka 2007 získava jedna právnická osoba za realizáciu projektu Zlatá
rybka EVO, ktorý vznikol v podniku Slovnaft, Bratislava, s cieľom psychickej podpory a nezištnej
pomoci pri liečbe ťažko chorých detí, pacientom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
na Kramároch.
Cenu Hlavný laureát Daru roka 2007 získava aj jedna fyzická osoba, Mária Gabrielová,
dôchodkyňa z Námestova, za nezištnú každodennú starostlivosť o tri nevlastné deti, z ktorých jedno je
ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje denne 24-hodinovú opateru.
Cenu Laureát Daru roka 2007 získava 8 osôb:
ECOINVEST, a.s. Bratislava za finančné dary na, na nové prístroje potrebné na vyšetrenie pacientov
v nemocniciach, ako aj na športové aktivity detí a mládeže v škole a v ich voľnom čase.
Slovenský zväz podnikateľov v doprave v zastúpení Jozefa Škultétyho, za významnú pomoc
imobilným občanom na invalidnom vozíku, a to kúpou sociálneho taxíka v meste Prievidza z peňazí
získaných na truck-show v roku 2007 na Jankovom vŕšku.
Spoločnosť Accenture, v zastúpení Petra Škodného za významný finančný dar na vzdelávanie
a bývanie obetí obchodovania s ľuďmi.
Správa Nadácie SCP Ružomberok v zastúpení Miroslava Čurillu za humánny prístup a ústretovosť,
ako aj opakovanú humanitárnu pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi, odkázaných na podporu
a pomoc.
Ján Lehuta, dlhoročný funkcionár Slovenského zväzu telesne postihnutých za 25 rokov agílneho
pôsobenia v sociálnej a humanitnej oblasti, ktorý napriek svojmu telesnému postihnutiu má zásadné

zásluhy na debariérizovaní mesta Piešťany a na založení a riadení spoločného klubu ivalidov
a dôchodcov v Piešťanoch.
Kňaz Martin Roľník, pôsobiaci dlhodobo v obci Gemelčička obývanej Slovákmi žijúcimi v Rumunsku,
ktorý sa stará o zdravotne postihnutých a starších ľudí a ktorý si osvojil dve siroty – súrodencov,
o ktorých sa stará na svojej fare, kde zriadil aj ošetrovňu.
Pavel Cimerman, riaditeľ spoločnosti ADRA v Banskej Bystrici, za opakovanú materiálnu aj finančnú
pomoc z vlastných prostriedkov pred Vianocami roku 2007 v prospech sociálne slabých rodín
a jednotlivcov z Trstenej žijúcich v hmotnej núdzi.
Eva Sothová z Bratislavy, za rozsiahlu opakovanú pomoc poskytnutú aj v roku 2007 chudobným
rodinám rumunských Slovákov žijúcich na vidieku Rumunska.
Čestná komisia rozhodla o udelení mimoriadnej ceny - Dar života Valachovej, študentke medicíny
študujúcej na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, za záchranu života staršej ženy,
ktorá skolabovala v kostole a ktorej poskytla prvú pomoc a resuscitáciu.
Čestná komisia rozhodla tiež o udelení diplomu a poďakovania Slovenskej humanitnej rady ďalším 47
darcom - nominantom na ocenenie Dar roka 2007, právnickým alebo fyzickým osobám - za ich
materiálnu alebo finančnú pomoc, za dobrý nápad či významnú službu zlepšujúcu kvalitu života
handicapovaných jednotlivcov alebo aj skupín ľudí odkázaných na pomoc, podporu a pochopenie
celej spoločnosti.

