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Výsledky ceny Dar roka 2008 

 

Slovenská humanitná rada (SHR) pokračujúc vo svojej  tradícii dňa 25. septembra 2008 vyhlásila už 

14. ročník morálneho oceňovania Dar roka podľa  platných kritérií pre toto morálne oceňovanie. V 

snahe upozorniť na mimoriadne humánne skutky hodné povšimnutia  a  morálneho ocenenia, 

opakovane vyzývala verejnosť na zasielanie návrhov na toto ocenenie na adresu Slovenskej 

humanitnej rady, ktorá tieto návrhy evidovala až do 31. januára 2009. Uzávierka návrhov na ocenenie 

sa uskutočnila k 1. februáru 2009. Spolu prišlo Slovenskej humanitnej rade 52 návrhov, ktoré zahŕňali 

mená vyše 33 fyzických a názvy 19 právnických osôb.  

V 25 prípadoch sa návrhy na ocenenie vzťahujú na finančný dar, v 15 prípadoch na materiálny dar, 

v ďalších prípadoch na dobrovoľnú službu a dobré nápady, ktoré zlepšili životné podmienky alebo 

zmiernili bolesť a utrpenie konkrétnym ľuďom v núdzi alebo osobám odkázaným na pomoc iných. V 10 

prípadoch išlo o kombinácie finančných a materiálnych darov alebo materiálnych darov a dobrovoľnej 

služby alebo viacerých druhov opakovanej pomoci.  Prezident SHR Ivan Sýkora, tak ako každý rok, aj 

tohto roku v júni slávnostne odovzdá Ceny Dar roka  opäť  dvom hlavným laureátom a ôsmim 

laureátom. Cenu symbolizuje už tradične  sklenená plastika s tromi orieškami a s nápisom Dar roka 

2008 a diplom. Sklenenú plastiku, ale s nápisom Dar života 2008 a diplom dostanú dvaja ocenení za 

záchranu života a  za darovanie ľudského orgánu.  Ostatní nominovaní na ocenenie  dostanú diplom 

a poďakovanie od prezidenta  SHR a členov čestnej komisie. 

Čestná komisia SHR pristupovala k hodnoteniu dôkladne, citlivo, starostlivo a spravodlivo vyhodnotila 

došlé návrhy. Návrhy na ocenenie zbierala tajomníčka SHR pre cenu Dar roka, ktorá overila 

správnosť údajov uvedených v jednotlivých návrhoch pred ich zaslaním na preštudovanie všetkým 

 členom nezávislej Čestnej komisie SHR. Čestná komisia SHR všetky prijaté návrhy vyhodnotila na 

svojom zasadnutí v sídle SHR v Bratislave, 19. marca 2009.  

 

Cenu Dar roka 2008 a titul Hlavný laureát  získava:  

Milan Fiľo, Bratislava (v kategórii fyzická osoba) 

Pfizer  SARL OZ, Bratislava (v kategórii právnická osoba)  

  

Titul Laureát na Cenu Dar roka 2008 získavajú: 

Eva Vavrušová, Nemšová 

Peter Mikulášik, Kežmarok 

Ivan Štulajter, Ružomberok 

Karol Polák  s manželkou Evou 



Štefan Matula, Bratislava 

Pavel Cimerman, Banská Bystrica 

Margaréta Puškárová, Stupava 

Darina Laščiaková, Bratislava 

  

Cenu Dar života 2008 získavajú: 

Michal Šutka, Zlaté Moravce 

Michal Marinčák, Senica 

Ostatní navrhnutí na ocenenie získavajú Nomináciu na Dar roka 2008 spojenú s diplomom 

s poďakovaním od  prezidenta Slovenskej humanitnej rady a Čestnej komisie pre Dar roka. 

 

PhDr.Margita Škrabálková 

tajomníčka Čestnej komisie SHR pre  Dar roka 2008 

 

 


