
                      
Cena Dar roka 2009 
 

Slovenská humanitná rada (SHR) každoročne pripravuje morálne oceňovanie jednotlivcov 

i právnických osôb za ich mimoriadne humanitné skutky. Toto oceňovanie sa vzťahuje na skutky 

vykonané v  roku  2009. Ide v nich o dobrovoľnú sociálnu alebo materiálnu pomoc veľkého významu  

pre konkrétnych ľudí.  Môže ísť aj o skutky poskytnutia mimoriadneho nehmotného daru, ktorý 

však významne pomohol alebo dlhodobo pomáha zlepšiť životné podmienky jednotlivým ľuďom, 

ktorí sa ocitli nie vlastnou vinou v núdzi alebo v ohrození života a potrebovali  pomoc iných. Na 

skutky záchrany  života alebo darovania ľudského orgánu sa vzťahuje mimoriadna cena Dar života. 

 XV. ročník ceny Dar roka SHR pripravuje v období prvého polroka tohto roka, v ktorom si 

zakrátko pripomenie už 20. výročie svojho založenia. Za dvadsaťročné obdobie svojho pôsobenia mala 

SHR možnosť zoznámiť sa a spoznať, najmä vďaka morálnemu oceňovaniu Dar roka, tisíce skromných, 

širokej verejnosti často neznámych ľudí, ktorí nezištne poskytli pomoc iným a mnohí z nich aj opakovane, 

niektorí dlhodobo venujú svoje sily, um a energiu, svoj voľný čas a často aj vlastné prostriedky na 

konkrétne dobročinné aktivity v prospech konkrétnych ľudí, ktorí pomoc potrebujú.   

Aj v súčasnosti  stále žijú medzi nami aj zdravotne alebo sociálne postihnutí či ináč znevýhodnení 

ľudia. Vedomie, že niekde v izolácii niektorí z nich živoria bokom od diania  spoločnosti, nejedného 

človeka nenecháva ľahostajným.  A preto, že stále okolo nás žije veľa takých ľudí, ktorí potrebujú pomocné 

ruky, chceme aj tentoraz  prostredníctvom oceňovania Dar roka opäť osloviť verejnosť. Chceme si aspoň 

morálne uctiť čistých a charakterom pevných ľudí, ktorí ochotne dobrovoľne pomáhajú slabým a 

bezmocným. Mnohí z nich sa podieľajú na vytváraní dôstojných  podmienok pre život ľuďom, ktorí nemali 

šťastie a ktorí sa nemôžu tešiť dobrému zdraviu ani dobrej práci. Veríme však, že humanitné skutky 

vykonané v minulom roku, vyzdvihnuté oceňovaním Dar roka 2009, zaujmú  aj ďalších ľudí, budú ich 

v budúcnosti  inšpirovať a stanú sa  dobrým príkladom.  Veríme, že aj v tomto, pre Slovenskú humanitnú 

radu jubilejnom roku,  sa podarí oceniť aspoň niekoľkých takých ľudí, pre ktorých je konanie dobra a 

správnych skutkov na skutočne poprednom mieste rebríčka ľudských hodnôt.   

Dúfame, že morálnym ocením Dar roka 2009 sa podarí vyzdvihnúť do popredia ľudskosť 

a solidaritu.  Veríme, že nemálo ľudí  skutky ocenených privedú k zamysleniu sa nad šľachetnosťou, ktorá 

zveľaďuje človeka a robí ho lepším. Vieme, že mnohí  občania Slovenskej republiky poskytli v minulom 

roku pomoc niekomu bez nároku na odmenu, práve vo chvíľach, keď ju najviac potreboval a považovali to 

za samozrejmé.  Preto všetci,  ktorí už dosiahli vek 18 rokov a vedia práve o takýchto ľuďoch, aj ich 

skutkoch hodných morálneho ocenenia,  môžu  do 28. februára môžu  2010 Slovenskej humanitnej rade 

zasielať svoje návrhy na ich morálne ocenenie. Slovenská humanitná rada očakáva návrhy na ocenenie 

konkrétnych ľudí, ktorí si, podľa overených informácií, morálne ocenenie zaslúžia.  

Patrí sa predsa, aby si ich  aj okolie, kde žijú, všimlo, aby im niekto nahlas verejne poďakoval. 

Veríme, že takéto verejné poďakovanie je  neraz viac, než peniaze. Sme presvedčení, že každý rok pribúda 



na Slovensku ľudí, na ktorých môžeme byť hrdí za ich skvelé činy ľudskosti a solidarity. Veríme, že na 

adresu SHR čoskoro príde veľa návrhov na cenu Dar roka 2009. Dúfame,  že budú medzi nimi i návrhy  na 

mimoriadnu cenu Dar života 2009.   

Morálne ocenenie Dar roka patrí v Európe stále k ojedinelým spôsobom poďakovania známym 

i neznámym, jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí pomáhali a pomáhajú ľuďom v krajnej núdzi, v ťažkých 

životných situáciách, v  kríze, v ohrození života a prispievajú tak zároveň  aj k rozvoju dobrovoľníctva na 

Slovensku, no najmä k tomu, aby žiadneho človeka  nepohltila materiálna a duchovná chudoba.  Slovenskej 

humanitnej rade ide pri udeľovaní  ceny Dar roka aj o to, aby nezostali bez povšimnutia žiadne hrdinské 

skutky ani významné dobrovoľnícke aktivity, ktoré sú  často obdivuhodné, veľkolepé, hodné pozornosti.  

Ak sa rozhodnete zaslať návrh návrh, dovoľujeme si ešte raz pripomenúť, že ho treba zaslať 

písomne do 28. februára 2010 na adresu:   

Slovenská humanitná rada, 

Páričkova 18,  

821 08 Bratislava,   

heslo: „Dar roka 2009“. 

 

Dávame Vám do pozornosti tiež  kritériá pre udelenie ceny Dar roka, ako aj formulár SHR, 

ktorý treba vyplniť, ak  sa ste sa už odhodlali niekoho navrhnúť na ocenenie.  

Na základe vyhodnotenia podľa schválených kritérií udelí čestná nezávislá komisia  spolu 10 

morálnych ocenení Dar roka 2009 a 

1 titul hlavného laureáta fyzickej osobe, 

1 titul hlavného laureáta právnickej osobe, 

8 titulov laureátov a zverejní všetky platné nominácie. 

 

Slovenská humanitná rada  verejne vyhlási  mená osôb schválených udelenie ceny Dar roka 2009, a 

to  do 31. 3. 2010. Rozhodnutie Čestnej komisie o udelení ceny Dar roka 2009 bude overené notárskou 

zápisnicou a zverejnené na webovej stránke Slovenskej humanitnej rady: ww.shr.sk. Slovenská humanitná 

rada umožní všetkým subjektom, schváleným na udelenie ceny  Dar roka 2009 prezentáciu vo svojom 

časopise Humanita. Slovenská humanitná rada tiež poskytne médiám informácie o skutkoch jednotlivcov a 

subjektov, za ktoré im nezávislá komisia SHR schválila  udelenie  ocenenie Dar roka 2009.  

 

        Ivan Sýkora 

        prezident SHR 

                                                                                                                  

        

 


