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Cena Dar roka 2009
Skončil sa 15. ročník morálneho oceňovania
Slovenská humanitná rada 15. júna tohto roku v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostne zavŕšila morálne oceňovanie za humanitné a dobročinné skutky slávnostným odovzdaním cien a diplomov. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora hl. mesta Bratislavy, Andreja Ďurkovského. Vďaka ústretovosti magistrátu a primátora, má každoročne toto podujatie v krásnych a príjemných
priestoroch o to slávnostnejší a dôstojný ráz, aký si takéto
podujatie vyžaduje.
Prítomným sa na úvod prihovoril prezident SHR – Ivan Sýkora, ktorý zdôraznil: „Za dvadsať rokov svojho pôsobenia
SHR a všetci naši členovia, teraz už 176 mimovládnych organizácií, mali možnosť spoznať mnoho tisíc skromných ľudí, ktorí nezištne poskytli pomoc iným. Mnohí z nich tak urobili opakovane.
Za 20 rokov sme sa presvedčili, že to boli a sú všetko ľudia, ktorí nielenže pomáhali iným konkrétnym ľuďom v núdzi, ale sa aj
významne zaslúžili o rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Konali
tak výhradne bez nároku na akúkoľvek odmenu...“.
Slávnosť odovzdávania ocenení nesmierne obohatil svojím
spevom nevidiaci spevák Marián Bango, ktorý začal podujatie piesňou: „Žiť za to stálo“. Porozprával prítomným aj o občianskom združení Ambrelo, ktoré spolu s manželkou založil, aby
pomohol podporiť tvorivú činnosť a talent nevidiacich a zrakovo postihnutých umelcov.
Milým a vzácnym zážitkom bol najmä samotný akt morálneho oceňovania, na ktoré prišli z rôznych kútov Slovenska hlavní laureáti a laureáti, aby si prevzali Cenu dar roka 2009, ako aj
traja ocenení, ktorí si vyslúžili mimoriadnu cenu Dar života 2009
za záchranu muža, ktorý sa ocitol vo veľmi vážnom ohrození.
Prišla aj väčšina z 59 nominovaných, ktorým nezávislá Čestná
komisia SHR pre Cenu Dar roka 2009 schválila nominácie. Celé
podujatie umocnili aj úprimné a neformálne slová moderátorky
Mileny Čeganovej, priateľky a sympatizantky Slovenskej humanitnej rady a dlhoročnej redaktorky Slovenského rozhlasu.
Bolo veľmi zaujímavé a poučné načúvať slovám aj samotných ocenených, ku ktorým patrili:
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, ktoré si v zastúpení generálneho riaditeľa Paola Ruzziniho prevzali Cenu Dar roka
2009 a titul Hlavného laureáta v kategórii právnické osoby. Cenu
získali za to, že spoločnosť sa sama rozhodla finančne podporiť mimovládnu organizáciu - Slovenské krízové centrum DOTYK
v Beckove – v plnení neľahkej úlohy, ktorou bola rekonštrukcia
storočného objektu. Zariadenie ubytovne už je v prevádzke. Srdečne blahoželáme.
Ako vo svojom príhovore povedal generálny riaditeľ Slovenských elektrární Paolo Ruzzini, svoj podiel na pomoci Sloven-

Plastiku „Tri oriešky“ získavajú všetci držitelia Ceny Dar roka a titulu Hlavný laureát a Laureát.

Nevidiaci spevák Marián Bango v úvode slávnostného oceňovania zaspieval pieseň „Žiť za to stálo“.

Prezident SHR Iva Sýkora odovzdáva Cenu Dar roka 2009 Hlavnému laureátovi v kategórii právnicke osoby, Paolovi Ruzzinimu, generálnemu riaditeľovi Slovenských elektrární, a.s., Bratislava.
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skému krízovému centru DOTYK v Beckove majú samotní pracovníci Slovenských elektrární, ktorým tiež patrí vďaka.
Ďalším hlavným laureátom, ktorý získal Cenu Dar roka 2009
a titul Hlavný laureát v kategórii fyzická osoba je profesor
MUDr. Myrón Malý, riaditeľ Národného rehabilitačného
centra v Kováčovej.
Cenu Dar roka 2009 si prevzali aj ôsmi laureáti, ktorými sú:
Ivan Štulajter, predeseda detskej organizácie Ruža v Ružomberku, Zväzu diabetikov Slovenska,
Pavel Cimerman, Agentúra ADRA, Banská Bystrica
PhDr. Oľga Škorecová, Bratislava, riaditeľka tlačového odboru MPSVR SR,
Daniel Katreniak, študent, Hontianske Nemce,
Mgr. Jana Meľová, Dolný Kubín,
Jela Stehlíková, členka Slovenského zväzu stomikov - SLOVILCO, Martin,
Dana Müllerová – Sladká, dobrovoľníčka Slovenskej spoločnosti priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar, Bratislava
a Mgr. Vladimír Maslák, Občianske združenie Dobrý
pastier, Kláštor pod Znievom.
Ich príbehy, na ktoré sa moderátorka jednotlivo spytovala, keď si prevzali cenu, istotne chytili za srdce každého, kto bol
na slávnosti oceňovania v Zrkadlovej sieni.
Prítomných však zaujal aj iný príbeh: Čestná komisia SHR totiž udelila aj jednu mimoriadnu Cenu Dar života 2009 trom

pracovníkom Strážnej služby VLA – STA z Ružomberka: Marekovi Jackovi, Jánovi Hromadovi, Miroslavovi Kenderovi
z Ružomberka za záchranu ľudského života muža, ktorý dostal
silný epileptický záchvat a nedýchal.

Hlavný laureát a držiteľ Ceny Dar roka 2009 v kategórii fyzických osôb,
profesor MUDr. Myrón Malý pri preberaní ceny z rúk prezidenta SHR
Ivana Sýkoru.

Čestná komisia SHR pre Cenu Dar roka schválila ešte
aj 59 Nominácií Daru roka 2009 spojených s udelením diplomu s poďakovaním prezidenta SHR. Aj s ich šľachetnými skutkami je hodno sa bližšie oboznámiť. Časopis Slovenskej humanitnej rady tieto všetky príbehy prináša aj
na stránkach prílohy svojho časopisu Humanita.

Kto získal cenu Dar roka 2009

Pomohli krízovému centru a ohrozeným ľuďom
Cenu Dar roka 2009 a titul Hlavný laureát v kategórii právnicke osoby prevzali, ako sme uviedli, Slovenské
elektrárne, a.s., Bratislava v zastúpení generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Paola Ruzziniho. Ako sme sa
dozvedeli, spoločnosť sa sama rozhodla finančne podporiť mimovládnu organizáciu - Slovenské krízové centrum
DOTYK v Beckove – v plnení už spomenutej neľahkej úlohy, ktorou bola rekonštrukcia storočného objektu.
Cieľom bolo - v roku 2009 vybudovať zariadenie núdzového bývania pre obete domáceho násilia a obete obchodovania s ľuďmi. Slovenské Elektrárne financovali celý stavebný projekt uvedeného objektu v Beckove a výsledkom finančnej podpory vo výške 9 500 € bolo dokončenie stavebných úprav zariadenia núdzového bývania v krízovom centre Dotyk, ktoré má kapacitu 18 miest. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava tak prispela
k rozšíreniu ubytovacích kapacít tohto krízového centra
pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením a tak ich uchránila aj pred stratou rodinného zázemia a sociálnych väzieb, zamestnania a pôvodného ubytovania. Za tento vý-

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Paolo Ruzzini v rozhovore s moderátorkou poďakoval pracovníkom Slovenských elektrární, ktorí sa pričinili o pomoc Krízovému centru Dotyk v Beckove.

znamný čin navrhla Mgr. Elena Hatašová, riaditeľka krízového centra v Beckove Slovenské elektrárne na Cenu Dar roka
2009. Zariadenie ubytovne už je v prevádzke. Srdečne blahoželáme.

Vďaka za citlivý prístup k pacientom
a ich návrat do života
Cenu Dar roka za rok 2009 a titul Hlavný laureát
v kategórii fyzická osoba získal: profesor MUDr. Myrón Malý, riaditeľ Národného rehabilitačného centra
v Kováčovej.

Je aj prednostom Spinálnej rehabilitačnej jednotky.
Riadi zdravotnícke zariadenie s dvesto lôžkami. Pacientom táto nemocnica slúži od 3. septembra 1987, kedy
bolo zariadenie oficiálne otvorené. Profesor MUDr. M.
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Malý v tomto zariadení pôsobí už dlhé roky. Za ten čas
sa mu podarilo vrátiť späť do normálneho občianskeho
a pracovného života stovky, možno aj niekoľko tisíc ťažko
chorých pacientov, mnohých z nich imobilných, po úrazoch chrbtice alebo končatín, ktorí sa po operácii akoby
znova narodili, vďaka dôkladnej lekárskej starostlivosti.
Prof. MUDr. Malý je známy tým, že pracuje s veľkým
osobným nasadením, má citlivý prístup k svojim pacientom, je empatický k tým, ktorí trpia bolesťami, pomáha
im aj nad rámec svojich lekárskych povinností, len aby
sa čím skôr dostali zo zlej zdravotnej a často zo zdanlivo beznádejnej situácie. Všetko jeho pracovné snaženie smeruje, rovnako ako aj úsilie jeho kolektívu zdravotníkov k uzdravovaniu alebo, ak úplné uzdravenie nie je
možné, aspoň zásadnému zlepšeniu zdravotného stavu
pacientov. Mnohí z nich sú či kedysi boli, aj členmi občianskych združení telesne postihnutých a spolupracujú
aj so Slovenskou humanitnou radou.

Prof. MUDr. Myrón Malý v rozhovore s moderátorkou tiež zdôraznil veľké spoločné úsilie a súhru kolektívu zdravotníkov v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovj v boji o návrat pacientov do života.

Laureáti Ceny Dar roka 2009

Obetavosť a šľachetnosť na prvom mieste
Najmä šľachetnosť a obetavosť charakterizuje Ivana Štulajtera, predsedu Základnej organizácie ZDS – Ruža v Ružomberku. Ako sme sa dozvedeli, po celý minulý rok sa neustále usiloval pomáhať
deťom trpiacim cukrovkou, ale aj dospelým postihnutým touto nevyliečiteľnou chorobou, a to napriek
tomu, že sám na ňu trpí a má aj ďalšie vážne zdravotné problémy.
Napriek problémom s obličkami, pľúcami a srdcom,
neprestal pomáhať iným a spolupracovať s Ústrednou
vojenskou nemocnicou, aby touto cestou pomáhal zachrániť životy vážne chorých a trvalo postihnutých alebo sa aspoň podieľať na skvalitnení ich ťažkých životných
podmienok. Viacerým chorým ľuďom pomáhal pri vybavovaní odborných lekárskych vyšetrení v nemocnici, ako
aj pri vybavovaní hospitalizácie. Aj pre Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku zabezpečil nové glukomery a prúžky k nim. Pre šesť sociálne slabých rodín s deťmi
postihnutými cukrovkou v roku 2009 zabezpečil finančné prostriedky – každej po 180 eur, aby tak zlepšil situáciu ich detí. V Tatranských Matliaroch zabezpečil pre 58
diabetikov rekondičný pobyt, na ktorý zaobstaral sumu
12 700 eur. Ďalších 2 700 eur zaobstaral na chod detskej
ZO ZDS Ruža v Ružomberku. O túto organizáciu sa príkladne stará už 20 rokov. Sám v roku 2009 vykonal 760
meraní glykémie rôznym ľuďom v rámci zdravotnej prevencie.
Tohto roku v apríli sa dožil 70 rokov. Podľa členov výboru detskej organizácie Ruža, je vzorom šľachetnosti
a obetavosti a zaslúži si plne najvyššie ocenenie, o čom
sme sa viackrát presvedčili. Patrí medzi skutočne vzácnych dobrovoľníkov, obetavých ľudí, akých je málo. Vážia si ho všetci, ktorí ho poznajú, a to nielen ako predsedu
Základnej detskej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska, ale aj ako muža, ktorý statočne dlhodobo pomáha
a radí ľuďom v zložitej a neľahkej situácii.
Zakaždým, keď treba, hľadal finančné zdroje pre deti
postihnuté cukrovkou. Aj minulý rok ich zaobstaral akoby

Ivan Štulajter, predseda základnej organizácie Združenia diabetikov Slovenska - Ruža v Ružomberku pri preberaní Ceny a titulu Laureát Dar roka 2009.

zázrakom, hoci, po zdravotnej stránke to bolo pre neho
mimoriadne ťažké obdobie. Preto ho rodiny s deťmi postihnutými cukrovkou: Praženicovci, Gleckí, Sedláčkovci, Valušiakovci, Veselovskí a Dechtárovci navrhli
na Cenu Dar roka 2009. Návrh za uvedených rodičov podala Iveta Dovecová. Návrh na ocenenie Ivana Štulajtera
podal však aj Jozef Borovka, predseda Zväzu diabetikov
Slovenska, ktorý na Ivanovi Štulajterovi vyzdvihol to, že
dokázal získať pre dobrovoľnú prácu najmä mladých diabetikov. Zdôraznil tiež, že úspešne spolupracoval aj s diabetikmi v Českej republike a na Morave, najmä v Ostrave - Karvinej. Slovenskí, českí a moravskí diabetici sa, aj
vďaka jeho aktívnemu prístupu, vzájomne navštevujú,
vymieňajú si skúsenosti, ktoré sú často veľmi cenné. Navrhovatelia si najviac na I. Štulajterovi vážia to, že nikdy
sa nepýtal toho, komu pomáhal, čo za to chce ani kde má
na to vziať peniaze, ale hľadal možnosti ako nájsť najlepšie riešenie pre ľudí, ktorým bolo treba pomôcť.
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Nezištná a nevšedná podpora osamelým
matkám s malými deťmi
Pavel Cimerman, riaditeľ slovenských projektov humanitnej organizácie ADRA v Banskej Bystrici dlhé roky
pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. V roku 2009 významne pomohol zlepšiť život dvom mentálne postihnutým sestrám, mladým matkám, ktoré sa samé starajú
o svoje deti, podľa svojich, veľmi skromných možností.
Jedna z postihnutých žien má 3-ročného syna a druhá má
dve deti vo veku päť a sedem rokov. Každý rok sa im pán Cimerman snažil na zimu zabezpečiť palivo, hneď ako zistil, že
izby ich domu ostávali nevykúrené. V roku 2009 zabezpečil
dobrovoľníkov z ADRY a spolu s nimi na dve etapy opravili nielen interiéry ich rodinných domov, ale vymenili aj staré, závadné okná za nové, plastové.
Pavel Cimerman chodieval na návštevu rodín do mnohých domov solventnejších občanov a pri tej príležitosti ich
poprosil, aby tiež prispeli na opravu domovov obidvoch postihnutých žien a ich detí. Priniesol im aj potraviny, oblečenie,
aj hračky pre deti. Za svoju nezištnú pomoc týmto dvom osamelo žijúcim matkám malých detí bol navrhnutý na ocenenie

Pavel Cimerman, v súčasnosti koordinátor slovenských projektov humanitnej
organizácie ADRA v Banskej Bystrici, si prevzal cenu a titul Laureát Daru roka
2009 za pomoc osamelým ženám s malými deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi.

Dar roka 2009. Návrh na ocenenie Pavla Cimermana podala
Mgr. Gabriela Kapalová z Trstenej, bývalá učiteľka uvedených mladých matiek, ktorá pozná ich situáciu od ich detstva,
z čias, keď ich učila na špeciálnej základnej škole.

Vzorná viacnásobná náhradná mamička
Mgr. Janka Meľová pochádza z Námestova, žije a pracuje v Dolnom Kubíne. Má tri vlastné deti a hoci sa starala aj
o imobilnú matku a manžela, ktorý smrteľne ochorel a neskôr zomrel, v roku 2005 jej do rodiny pribudli ďalšie deti,
ktoré má v pestúnskej starostlivosti. Sú to dve rómske dievčatká: Veronika a Monika.
V roku 2008 jej do pestúnskej starostlivosti pribudli ešte ďalšie dve rómske dievčatká – Zdenka a Helenka. Okrem toho si napokon v roku 2009 na diaľku adoptovala 15-ročnú sirotu z africkej
Rwandy, menom Claudina, ktorú finančne podporuje, aby mohla
študovať. Popri vlastných i zverených deťoch Janka Meľová vyštudovala vysokú školu, odbor sociálna práca, aby sa mohla doma
čo najlepšie venovať deťom, o ktoré sa príkladne stará. Za vzornú starostlivosť o deti, ktoré má zverené, aj za príkladnú, dlhodobú pomoc africkému dievčaťu prostredníctvom adopcie na diaľku ju profesor Ladislav Šoltés, DrSc., vedúci Katedry medicín-

Mgr. Janka Meľová žije v Dolnom Kubíne, kde sa stará o vlastné aj zverené deti do pestúnskej starostlivosti. Za vzornú výchovu zverených
detí získala Cenu a titul Laureát Daru roka 2009.

skej etiky navrhol na ocenenie Dar roka 2009. Na súhlase s týmto
návrhom sa zhodla aj Čestná komisia Slovenskej humanitnej rady.

Zaslúžila sa o dobré meno Slovenskej
humanitnej rady
PhDr. 0ľga Škorecová dlhé roky pracovala v SHR ako
šéfredaktora časopisu Humanita, od júla 2006 do súčasnosti pracovala na poste riaditeľky tlačového odboru
MPSVR SR. V roku 1995 stála pri zrode myšlienky založenia Ceny Dar roka. Od začiatku sa podieľala aj na organizovaní benefičných večerov SHR, na celom Slovensku známych pod názvom Benefícium, za ktoré sa zasadzovala.
Pomáhala šíriť dobré meno Slovenskej humanitnej rady
a prispela k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku, a to aj
svojimi mediálnymi aktivitami, aj ako bývalá tlačová tajomníčka SHR a bývalá šéfredaktorka časopisu Humanita.
Na ocenenie v rámci Daru roka 2009 ju navrhla jej kolegyňa, bývalá redaktorka Humanity, Helena Kovaľová.

PhDr. Oľga Škorecová pri preberaní Ceny a titulu Laureát Daru roka 2009.
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V zachraňovaní zblúdilých duší našiel
zmysel života
Vladimír Maslák je zakladateľ Občianskeho združenia
Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. V pomoci ľuďom vrátiť sa zo zlej cesty k plnohodnotnému životu, našiel zmysel
svojho života. Podujal sa totiž pomáhať práve takým ľuďom,
ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti pre rôzne závislosti.
Útulok, zariadenie Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, sa
nachádza v bývalom kláštore. Tam sa zasadil za postupnú resocializáciu ľudí, ktorí sa sami nedokázali zriecť alkoholu, drog, či hazardných hier. V uvedenom útulku žije asi tridsaťpäť klientov. Všetkých
dokázal zapojiť do zmysluplnej práce, napríklad: do chovu oviec,
kôz, ošípaných, aj hovädzieho dobytka. Zapojili sa však aj do kultúrneho a spoločenského diania. Technicky zdatným klientom našiel prácu v stolárskej a kováčskej dielni. Spoločnými silami s týmito klientmi sa mu podarilo zariadiť v roku 2009 novú kuchyňu, jedáleň a opraviť v útulku Dobrý pastier aj chátrajúcu strechu bývalého kláštora. Vladimír Maslák je veľmi trpezlivý a láskavý človek,
ktorý si získal srdcia svojich klientov aj úprimnosťou a svojím nezištným a obetavým prístupom k nim. Redaktorka Obecných no-

Vladimír Maslák, zakladateľ Občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, pomohol desiatkam ľudí dostať sa z osídiel závislosti.

vín Mgr. Tereza Ljubimovová ho za úspechy v resocializácii týchto klientov navrhla na ocenenie Dar roka 2009. Čestná komisia SHR
pre Cenu dar roka s ňou plne súhlasila a pridelila jej návrhu zaslúžený, vysoký počet bodov a tak sa stal Laureátom Daru roka 2009.

Ako starostlivý otec a dobrý domáci hospodár
Daniel Katreniak pochádza z obce Hontianske Nemce.
V minulom školskom roku skončil Základnú školu. Študuje ďalej, predsa však si nachádza denne čas a stará sa naďalej o chorú mamu, babku a päť mladších súrodencov. Popri
tom dokáže doma navariť, upratať, opraviť v domácnosti poškodené veci, napríklad, opraviť plot, narúbať dreva...
Jeho bývalá učiteľka slovenčiny, Tatiana Kyseľová, ktorá
nepriaznivú sociálnu situáciu u Katreniakovcov veľmi dobre pozná, navrhla tohto svojho bývalého žiaka na detské ocenenie
Detský čin roka už v minulom školskom roku. Tento statočný
mladý muž, hoci je vo veku dospievajúceho chlapca, počína si
aj ako výborný domáci hospodár. Je vlastne široko-ďaleko veľkým vzorom pre mladých ľudí vo svojom okolí. Hoci vlani už získal ocenenie Detský čin roka v kategórii Pomoc rodine za nezištnú pomoc blízkym, zaslúži si ďalšie ocenenie. Na cenu Dar
roka 2009 ho navrhla šéfredaktorka časopisu POHRONIE, Oľga
Prekopová. Nemožno nezdôrazniť, že naďalej dobre zvláda,

Daniel Katreniak z obce Hontianske Nemce ešte nedovŕšil vek dospelosti, ale
už si svojou statočnosťou vyslúžil Cenu a titul Laureát Daru roka 2009.

napriek svojmu mladému veku, nielen domáce práce a starostlivosť o rodinu, ale aj štúdium na strednej škole.

Tridsaťtri rokov obetavej práce v ILCO klube
Jela Stehlíková je stomasestra na Chirurgickej klinike
vo Fakultnej nemocnici v Martine. Aj vo voľnom čase však
aktívne pracuje, a to už dlhé roky ako dobrovoľníčka v martinskom ILCO klube.
Od roku 1991 je členkou výboru Slovenského združenia stomikov - SLOVILCO. Stará sa o rozšírenie členskej základne Slovilca, je zaangažovaná v poradni pre stomikov, pomáha pri organizovaní spoločenských aktivít a pri zabezpečovaní finančných
prostriedkov pre ILCO kluby predovšetkým z 2 % z daní príjmov
fyzických a právnických osôb. Humanitné aktivity v prospech
ťažko zdravotne postihnutých vykonáva už 33 rokov. Poskytuje
aj dobrovoľnú pomoc tým, ktorí sú pre svoje postihnutie na pomoc iných odkázaní. Aj v roku 2009 z úprimného srdca rozdávala svoje cenné rady a skúsenosti stomikom a pomáhala im žiť
dôstojne a plnohodnotne. Usilovala sa o skvalitnenie ich života
nielen v nemocnici, ale aj v rámci ILCO klubu v Martine. Za tie-

K držiteľom Ceny a titulu Laureát Daru roka 2009 patrí aj Jela Stehlíková.

to zásluhy ju Ján Čačko, predseda združenia SLOVILCO navrhol
na ocenenie Dar roka 2009, ktoré Čestná komisia pre Cenu Dar
roka 2009 bez váhania schválila.
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Záslužná pomoc bývalým „domovákom“
Danka Müllerová – Sladká v spoločnosti Úsmev
ako dar veľmi aktívne pomáha už sedem rokov vo
svojom voľnom čase ako odborná poradkyňa. Za svoju záslužnú prácu však odmieta akúkoľvek odmenu. Rozvinula a vedie program SOS, ktorý je určený
na pomoc deťom, ktoré vyrástli v detských domovoch
a po dovŕšení 18 rokov ich museli opustiť. Pomohla už
vyše päťsto mladým dospelým, a to niektorým aj opakovane, keď po odchode z detského domova v reálnom živote, samozrejme bez akéhokoľvek rodinného
zázemia, zlyhali. Pomáha aj mladým ľuďom závislým
od drog a alkoholu dostať sa na liečenie a potom pri
návrate do normálneho života.

Danka Müllerová - Sladká pomohla vyše päťsto mladým ľuďom dostať sa
zo závislosti od drog a alkoholu a pri návrate do normálneho života.

Mimoriadne ocenenie Dar života 2009

Spoločnými silami zachránili ľudský život
Marek Jacko, Ján Hromada a Miroslav Kendera sú kolegovia, pracovníci Strážnej služby VLA–STA v Ružomberku. V roku 2009 jedného dňa počas služby spoločnými silami bojovali o život pána. Z., ktorý dostal silný epileptický
záchvat pri odchode z budovy firmy, kde pôsobia. Miroslav
Kendera a Ján Hromada ako strážnici dokázali bleskurýchlo a správne zareagovať. Hoci sa stali náhodnými svedkami
spomenutej nebezpečnej a smutnej udalosti, vedeli, čo treba robiť, keď postihnutému zapadol jazyk, keď stratil vedomie a rútil sa bezvládne na betónový chodník.
Vtedy ho Ján Hromada vlastným telom zachytil a tak pohotovo stlmil jeho pád na zem a predišiel úrazu hlavy postihnutého. V tom čase pristúpil k postihnutému aj Marek Jacko spolu s Jánom Hromadom a spoločne ho uložili na zem do stabilizovanej polohy, spriechodnili mu dýchacie cesty záklonom hlavy. Miroslav Kendera ihneď nato zatelefonoval na linku 112 a privolal k postihnutému rýchlu zdravotnú pomoc. Pri zachraňovaní
postihnutého sa títo strážnici presne riadili aj odbornými pokynmi z dispečingu záchrannej služby až do príchodu sanitky. Tak
sa im podarilo postihnutého udržať pri živote. Privolaná sanitka
postihnutého odviezla do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde sa podrobil ďalšiemu ošetreniu. Tento čin trojice strážnikov spĺňa kritériá na udelenie Ceny – Dar života 2009.

Marek Jacko, Ján Hromada a Miroslav Kendera, pracovníci Strážnej služby
VLA–STA v Ružomberku spoločnými silami v roku 2009 zachránili život postihnutého muža, ktorý sa pri epileptickom záchvate dostal do život ohrozujúcej situácie. Všetci traja získali mimoriadnu Cenu Dar života 2009.

Návrh na ich ocenenie podal Ivan Štulajter, predseda Základnej
detskej organizácie Zväzu diabetikov, Ruža v Ružomberku spoločne s členmi tejto ružomberskej organizácie.
Margita Škrabálková
Snímky: Valéria Zacharová

Na snímke v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave zúčastnení navrhovatelia spoločne s držiteľmi ocenení Dar roka 2009.
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Nominácie Daru roka 2009:

Bojovníčka proti domácemu násiliu
Doc. Mária Gažiová je klinická psychologička pre
deti a dospelých v Spišskej Novej Vsi. Dlhé roky vedie
psychologickú poradňu, ktorá je známa v celom spádovom území Spiša. Stála však aj pri vzniku Humanitnej
spoločnosti PRIJATIE v Spišskej Novej Vsi, ktorá je členskou organizáciou SHR a ktorej je doteraz predsedníčkou.
Dlhodobo sa angažuje proti domácemu násiliu páchanému na ženách a deťoch. Navyše, úspešne zorganizovala deväť významných medzinárodných konferencií so zameraním proti násiliu páchanému na ženách a deťoch, a to
v Spišskej Novej Vsi a Levoči. Tieto významné a potrebné
podujatia mali kladný ohlas v odbornej i laickej verejnosti. Aj preto ju Prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., vedúci
katedry Medicínskej etiky v Bratislave navrhol na Cenu Dar
roka 2009. Nominácia Daru roka 2009 jej právom patrí.

Prezident SHR v rozhovore s primátorom Bratislavy Andrejom Ďurkovským, ktorý prevzal záštitu nad podujatím Cena Dar roka 2009.

Založila univerzitu ľudskosti
PhDr. Anna Pavlovičová je riaditeľkou Domova sociálnych služieb pre 140 zdravotne postihnutých mužov v Zavare. Najmä jej pričinením sa toto zariadenie
stalo moderným centrom inštitucionálnej starostlivosti a aj vzorom pre ďalšie zariadenia tohto typu na Slovensku a tiež v Česku.
Menovaná získala aj v minulosti nomináciu Dar roka
za spoločenský prínos modernizácie zariadenia DSS v Zavare. V roku 2009 však úspešne založila v Zavare ešte aj Univerzitu tretieho veku, zvanú tiež „univerzita ľudskosti“, a to
pod záštitou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave. Za svoje snaženie o humanizáciu života postihnutých ľudí žijúcich v sociálnom zariadení ju navrhol Prof. MUDr. Ladislav Šoltés, Dr.Sc., vedúci katedry Medicínskej etiky v Bratislave na ocenenie Dar roka 2009. Svoju nomináciu si plne zaslúži, ako sa zhodla Čestná komisia
SHR pre Dar roka.

Navrhovatelia a držitelia ocenení Dar roka 2009 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Dobrovoľníckej práce nikdy nie je dosť
Prof. Mária Bielová, PhD je učiteľkou v Strednej
zdravotníckej škole v Trstenej. Vyučuje predmet sociálna práca. Aktívne sa dlhodobo angažovala v školských
projektoch týkajúcich sa vzdelávania v oblasti ľudských práv, za čo bola odmenená Výborom pre vzdelávanie a kultúru pri Rade Európy. Okrem toho pôsobí aj ako lektorka pracovníkov činných v sociálno-charitatívnej oblasti na Orave.
Školí dobrovoľníkov, členov františkánskej rehole, rodičov hendikepovaných detí, dobrovoľnícky sa angažuje aj
v Spišskej diecéznej charite, spolupracuje na projekte hospicu v Ľubici, spolupracuje s organizáciami ako Úsmev ako
dar, pobočkou Únie nevidiacich a slabozrakých na Orave. Je
vzorom pre mnohých dobrovoľníkov. Za svoju minuloročnú dobrovoľnú činnosť a príkladnú sociálnu prácu si vyslúžila od Prof. MUDr. Ladislava Šoltésa, DrSc. návrh na ocenenie Dar roka 2009. Tak, ako aj predchádzajúce nominantky,
aj ona si morálne ocenenie právom zaslúži.

Ing. Ľudovít Kiripolszky, zastupujúci spoločnosť Semmelrock Stein
a Design Dlažby, s.r.o., Sereď, ktorá získala nomináciu Dar roka 2009.

Mnohostranná pomoc na nezaplatenie
Spoločnosť Semmelrock Stein a Design Dlažby,
s.r.o., Sereď, zastúpená Ing. Ľudovítom Kiripolszkym,
pomohla v roku 2009 upraviť priestory Klubu zdravotne postihnutých v Seredi na bezbariérové. Ale nielen to. Prepravu materiálu a práce na odstránenie ba-
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riér v sume tisíc eur Ľ. Kiripolszky vykonal bezplatne,
za čo ho Eduard Šúry navrhol ako predseda uvedeného
klubu na ocenenie Dar roka 2009. Čestná komisia SHR
uznala jeho nomináciu ako vynikajúcu.

Pomohla klub dostať z beznádejnej situácie
Rozália Ladicsová zo Serede je pokladníčka Klubu zdravotne postihnutých. V rámci svojich možností
nezištne pomohla v roku 2009 tomuto klubu zaplatením faktúry za elektrinu zo svojich vlastných prostriedkov v čase, keď na účte toho klubu neboli žiadne peniaze. Poskytla teda klubu bezúročnú pôžičku vo výške 2004 eur, za čo si vyslúžila návrh na morálne ocenenie od Eduarda Šúryho, predsedu Klubu zdravotne postihnutých v Seredi, ako aj nomináciu Daru roka 2009.

Účastníci slávnostného oceňovania, v popredí vľavo Ľ. Kiripolszky, nositeľ nominácie Dar roka 2009, v zastúpení spoločnosti Semmelrock Stein
a Design Dlažby, s.r.o., Sereď.

Všetko pre dobro zdravotne postihnutých
Tibor Kurcius zo Serede, v roku 2009 sponzorsky
vykonal viaceré opravárske práce na objekte Klubu
zdravotne postihnutých v Seredi: uložil novú zámockú
dlažbu, dodal podkladový materiál na obrubníky, cement, dopravil stavebný materiál, nanovo zasklil osem
poškodených okien, opravil odtok dažďovej vody, vykonal aj vodárenské a inštalačné práce, dopravil pre
členov tohto klubu zdravotné pomôcky pochádzajúce
zo skladu SHR v Bratislave – Vrakuni, ako aj zo skladu
ZMOS-v Bratislave - Petržalke, do Serede. Za túto dobrovoľnú prácu si vyslúžil návrh na ocenenie, ktorý podal predseda uvedeného klubu Eduard Šúry, ako aj nomináciu Daru roka 2009.

Obetavosť v prospech diabetikov
RNDr. Jana Timková, ktorá zastupuje spoločnosť
Abbott laboratories Slovakia, s.r.o. svojou obetavou
a príkladnou prácou pomáha dlhodobo a aj v roku
2009 pomáhala nehľadiac na čas, riešiť materiálne a finančné ťažkosti, skrátka rôzne problémy diabetikov.
Jej pomoc má celoslovenský význam, pretože mnohým
z týchto ľudí trpiacich cukrovkou pochádzajúcich z celého
Slovenska, pomohla zúčastniť sa na rekondičných pobytoch, ako aj na vzdelávacích, osvetových podujatiach spojených aj s meraním glykémie. Dokázala zabezpečiť osemdesiat tisíc eur, bez ktorých by nebolo možné uvedené pobyty
a prednášky zabezpečiť. Veľkú prácu v roku 2009 vykonala aj pri príprave slávnostného podujatia venovaného Svetovému dňu diabetikov. Svojou šľachetnosťou pomáha postihnutým deťom, aj občianskym združeniam, v ktorých sú
diabetici členmi. Podľa navrhovateľov – kolektívu členov
Základnej organizácie Ruža v Ružomberku, si pani Timková
plne zaslúži morálne ocenenie Dar roka 2009.

Pomohla odhaliť i nové prípady cukrovky
Ing. Mária Kylianová zastupuje spoločnosť TIMED,
s.r.o., zameranú na zdravotnícke zásobovanie. Nielen
v prechádzajúcich rokoch, no aj v roku 2009 pomohla
a aj doteraz finančne i materiálne pomáha organizáciám Zväzu diabetikov Slovenska.
Darovaním glukomerov a prúžkov potrebných pri zis-

Na snímke vpredu vpravo Mgr. Art. Igor Bázlik, člen Čestnej komisie Dar
roka, vedľa ocenená Laureátka Daru roka 2009, PhDr. Oľga Škorecová, pri
nej MUDr. Judita Slezáková, CSc., členka predsedníctva SHR a Alexander
Potocký, predseda EURAG Slovensko.

Počas slávnostného oceňovania medzi prítomnými panovala v hľadisku
Zrkadlovej siene povznesená nálada.

ťovaní hladiny cukru v krvi, ktoré nie sú lacné, diabetikom
významne pomohla. Finančné prostriedky, ktoré darovala,
boli využité na zabezpečovanie aktivít a rekondičných pobytov diabetikov, vrátane detí trpiacich na cukrovku. Minulý rok sa významne zaslúžila o zabezpečenie prúžkov potrebných na meranie glykémie aj počas Svetového dňa diabetikov a tak v mnohých prípadoch pomohla odhaliť i nové
prípady cukrovky medzi obyvateľstvom a upozorniť nemálo jednotlivcov na ich vysokú hladinu cukru v krvi. Za zá-
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služnú prácu v prospech ľudí postihnutých cukrovkou, ale
aj v oblasti zdravotnej prevencie, Výbor Základnej organizácie Zväzu diabetikov Ruža v Ružomberku menovanú
Ing. M. Kyliánovú navrhol na ocenenie Dar roka 2009. Vyslúžila si nomináciu Daru roka 2009.

Nielen diabetici sú mu vďační
Ing. Jozef Borovka je predsedom Zväzu diabetikov
Slovenska a tiež Základnej organizácie Zväzu diabetikov v Michalovciach. Pre diabetikov z celého východného Slovenska v roku 2009 zabezpečil prostriedky
na odbornú konferenciu o problematike diabetes mellitus v Michalovciach.
Vlani zorganizoval rekondičný pobyt pre deti trpiace
cukrovkou z Michaloviec a okolia Žiarskej doliny. Organizuje tiež edukačné stretnutia pre diabetikov a rodičov detí
postihnutých cukrovkou. Vlani zorganizoval a zabezpečil
3 958 meraní glykémie v rozličných inštituciách a v školách.
Podľa navrhovateľa, ktorým bol Ivan Štulajter a Výbor ZO
Ruža ZDS, si menovaný, Ing. J. Borovka za svoje humanitné
skutky zaslúži povšimnutie a pochvalu na verejnosti, ako aj
ocenenie nomináciu Dar roka 2009, ktorú mu čestná komisia pre Dar roka schválila.

Ing. Jozef Borovka, predseda Zväzu diabetikov Slovenska a tiež základnej
organizácie ZDS v Michalovciach pri preberaní nominácie Dar roka 2009.

Nevyčísliteľný prínos rodinám v núdzi
Magdaléna Boledovičová z Levíc je zakladajúcou
členkou charitatívneho občianskeho združenia – Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, ktorého bola prezidentkou od roku 1994 až do konca roka 2009. Za 15
rokov svojho pôsobenia v tomto spolku sa ani nedá vyčísliť jej veľký prínos a charitatívna pomoc rodinám,
ktoré sa ocitli v núdzi.
Od roku 1994 je zároveň predsedníčkou Konferencie sv.
Jozefa v Leviciach pôsobiacej v rámci uvedeného spolku. Pre
túto jednoduchú ženu, matku a manželku, ktorá celý svoj
produktívny život pracovala v zdravotníctve, nebolo plnenie úloh v charitatívnom spolku jednoduché. Napriek tomu,
všetky úlohy v spolku zvláda doteraz na výbornú. Pomoc ľuďom v núdzi poskytovala vždy nezištne a s láskou, pričom
sa riadila myšlienkami „otca chudobných“ – sv. Vincenta de
Paul. Doteraz vykonala stovky významných dobročinných
skutkov, za ktoré dostala mnoho listov s poďakovaním, napísaných deťmi z chudobných rodín či matkami, ktoré sa so
svojimi deťmi ocitli v núdzi, ktorým však neúnavne a obetavo pomáhala ako mohla, aj vďaka opore svojho manžela
a svojich detí. Magdaléna Boledovičová vykonávala charitatívne služby vždy bez nároku na odmenu. Podieľala sa v roku
2009 aj na zorganizovaní finančnej zbierky, výťažok ktorej vo
výške 16 597 € (0,5 mil. Sk) bol venovaný na pomoc ľuďom
v núdzi prostredníctvom Spolku sv. Vincenta de Paul. Ďalších, takmer pol milióna korún (16 597 €) sa jej podarilo zaobstarať na činnosť nového sociálneho centra v Šuranoch. Napriek ťažkostiam výborne obstála v riešení mnohých problémov, ktoré dobrovoľnícka práca denne prináša. Aktívne sa
zapájala a stále sa zapája do realizácie viacerých charitatívnych projektov. Návrh Výboru Spolku sv. Vincenta de Paul
na jej ocenenie Dar roka 2009 prišiel včas a v Čestnej komisii
sa stretol s uznaním a pochvalou.

Magdaléna Boledovičová, zakladajúca členka charitatívneho občianskeho združenia - Spolku sv. Vincenta de Paul v Leviciach pri prevzatí
nominácie Dar roka 2009 z rúk prezidenta SHR Ivana Sýkoru.

Mgr. Ing. František Zajíček, člen Spolku sv. Vincenta de Paul v Dubovej pri
Modre získal nomináciu Dar roka 2009 za mnohostrannú dobrovoľnú
humanitnú činnosť.

Dobrovoľník s veľkým „D“
Mgr. Ing. František Zajíček je dobrovoľníkom, akých
je skutočne málo. Okrem ekonomického vysokoškolského vzdelania, nadobudol aj teologické vzdelanie. Pracuje v Ústave informácií a prognóz školstva v Bratislave a od roku 1998 je členom Spolku sv. Vincenta de Paul
a predsedom Konferencie sv. Jána Krstiteľa v Dubovej
pri Modre. V minulosti, aj v roku 2009 zorganizoval viaceré benefičné koncerty a z ich výťažku prostredníctvom
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Spolku sv. Vincenta podporil ľudí v núdzi a sociálne slabé
rodiny na Slovensku i v zahraničí.
Jeho ďalším veľkým vkladom aj v roku 2009 boli jeho veľké znalosti cudzích jazykov, ale i odborné vedomostí z oblasti výpočtovej techniky, ktoré využíval a využíva v prospech
spolku sv. Vincenta de Paul, aj ako šéfredaktor a grafik obecných novín vychádzajúcich v Dubovej pri Modre. Od roku
2007 sa nepretržite doteraz dobrovoľne podieľa aj na tvorbe
časopisu OZNAM, no aj na kreovaní webovej stránky uvedeného spolku. Všetky tieto aktivity vykonáva len vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu. Napriek časovej náročnosti, ktorú si táto práca vyžaduje, je trpezlivý, citlivý
k iným, rozvážny, mimoriadne skromný a aj preto ho Alžbeta Kopřivová a Výbor Spolku sv. Vincenta de Paul navrhol
na ocenenie Dar roka 2009. Tento návrh sa na rokovaní Čestnej komisie pre Dar roka stretol s uznaním a kladným ohlasom.

Pozvaní hostia, účastníci slávnostného oceňovania Dar roka 2009
s ocenenými. V popredí jeden z navrhovateľov, Doc. MUDr. Jozef
Mikloško, CSc., predseda spoločnosti Úsmev ako dar.

Podporili liečbu ťažko chorých detí
Jazmína Balážová, Mário Baláž (študent) a Augusta Koblíšková - sú obetaví a solidárne cítiaci ľudia. Spoločné majú to, že podporili pred Vianocami v roku 2009
prostredníctvom Slovenskej humanitnej rady (na základe odporúčania ošetrujúcej lekárky - každý sumou po 35
eur) detských onkologických pacientov:
jedenásťmesačného Martinka, ktorý mal nádor na oku a trinásťročnú Andrejku, ktorí bola v čase darovania uvedených
peňazí už päť mesiacov v nemocnici ležiacou pacientkou s nádorom v bedrovej časti tela, ktorý ohrozoval jej život. Keďže
obidvaja pacienti pochádzajú zo slabých rodinných pomerov,
darované peniaze boli veľmi potrebné na špeciálne, no veľmi
drahé lieky. Návrh na ocenenie tejto obetavej trojice predložil
prezident SHR, Ivan Sýkora.

Cenné skúsenosti sú na nezaplatenie
Ing. Jozef Hujsi z Bratislavy dobrovoľne a bez nároku
na odmenu ochotne pomáhal svojimi cennými skúsenosťami a aktívnou spoluprácou pri zabezpečovaní mobilných jednotiek – zdvižných zariadení potrebných pri nastupovaní osôb na invalidných vozíkoch do vlakov na perónoch železničných staníc. Uvedené zariadenia sa využívajú pri nastupovaní do vlakov aj v prípadoch, keď ide
o invalidné osoby používajúce barle.
Komplexné opatrenia Železníc SR na pomoc imobilným
cestujúcim pri nastupovaní do vlakov a cestovaní, sa majú realizovať v júni tohto roku a tento celoslovenský projekt, na ktorý má byť vynaložených 1,36 mil. eura, sa má dovŕšiť v marci roku 2011. O pomoc pri získaní uvedených prostriedkov požiadali Úrad vlády SR samotní telesne a zdravotne postihnutí. Na tom, že moderné doriešenie železničnej prepravy imobilných cestujúcich nezostalo na mŕtvom bode s neurčitým
termínom „nabudúce“, má zásluhu práve Ing. J. Hujsi, Preto si
vyslúžil návrh na ocenenie Dar roka 2009, ktorý podal prezident SHR Ivan Sýkora. S návrhom Čestná komisia plne súhlasila a udelila J. Hujsimu nomináciu Daru roka 2009.

Vďačia mu za priateľstvo, aj pomôcky
Ian Michael Keeble je sociálne cítiaci, humanitne založený človek, pôvodom Angličan žijúci na Slovensku, kde
sa oženil. Počas minuloročného medzinárodného stret-

Jazmína Balážová, Mário Baláž a Augusta Koblíšková opakovane
podporili liečbu onkologicky chorých detí, za čo získali nomináciu Dar
roka 2009.

Ian Michael Keeble získal nomináciu Dar roka 2009 za materiálnu
podporu a priateľský prístup ku klientom DSS v Jahodnej.

nutia mentálne postihnutej mládeže v Osrblí prišiel medzi 60 mladých účastníkov tohto podujatia aj Ian Michael Keeble. Stretol sa tam aj s klientmi Domova sociálnych
služieb z Jahodnej. Práve im venoval farby, štetce, papier
na maľovanie nemalej hodnoty, a tak pomohol vytvoriť
radostnú atmosféru na tomto podujatí.
Napokon si všetci účastníci tohto podujatia odnášali domov – do Anglicka, Nemecka, Maďarska, Španielska i Talianska
a aj do Trnavského kraja, do Jahodnej, kus namaľovanej prírody Osrblia. Neskôr Ian M. Keeble navštívil aj Domov sociálnych
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služieb v Jahodnej. Riaditeľka DSS Jahodná, Irena Kapsová si
na neho s vďakou spomína a navrhla I. M. Keebleho aj na ocenenie Dar roka 2009. Za svoj priateľský prístup k účastníkom
stretnutia postihnutej mládeže a za materiálne dary pre nich
si vyslúžil nomináciu Daru roka 2009.

Práca pre postihnutých je jej poslaním
Mgr. Mária Tóthová je riaditeľka Domova sociálnych
služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovci, v Trnavskom samosprávnom kraji. Vo funkcii riaditeľky DSS pôsobí už desať rokov. V tomto roku oslávi okrúhle životné jubileum. Za desaťročné obdobie sa v uvedenom zariadení stali významné zmeny k lepšiemu aj vďaka tomu,
že Mgr. M. Tóthová svoju prácu s mentálne postihnutými
ľuďmi považuje za svoje životné poslanie.
Práca nie je pre ňu len zamestnaním. Pre svojich klientov
sa snaží vytvárať druhý domov. K mimoriadne významným
aktivitám patrí aj založenie detského oddelenia pre ťažko postihnuté deti od 0 do 3 rokov veku, prvé svojho druhu na Slovensku, ktoré vzniklo v roku 2008 a ktoré minulý rok úspešne
rozšírila aj o školiace pracovisko pre matky ťažko postihnutých
malých detí. Od minulého roku sa usiluje o vytvorenie vysoko
špecializovaného školiaceho pracoviska pre mentálne postihnutých, aké ešte na Slovensku nikde nie je. Stará sa aj o zariadenie pestúnskej starostlivosti v Križovanoch nad Dudváhom.
Vedie sociálnu poradňu, aj sexuologickú poradňu pre svojich
klientov a zabezpečuje i stáže pre študentov odboru sociálna
práca a pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb, ako aj zo
špeciálnych škôl. Pomáha aj pri zabezpečovaní potrebnej diagnostiky mentálne postihnutých klientov. V uvedených aktivitách dosahovala v roku 2009 nemalé úspechy. Za mimoriadne
úsilie o skvalitnenie života svojich klientov, na výsledky ktorého môže byť hrdá, ju pracovníčka uvedeného zariadenia, Eva
Benková navrhla na ocenenie Dar roka 2009. Nomináciu Daru
roka 2009, ktorú dostala, si mnohonásobne zaslúži.

Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka DSS pre deti a dospelých v Šoporni - Štrkovci vytvorila pre svojich klientov doslova druhý domov. Na obrázku
pri prevzatí nominácie Dar roka 2009.

Snímka z hľadiska Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.

Zásluhy o modernizáciu a humanizáciu
spoločného stravovania
Spoločnosť Kraft Foods Slovakia, a.s., v zastúpení Jaroslavy Hájkovej, manažérky spoločnosti pre Českú a Slovenskú republiku, vykonala veľa dobrého. Ako dosvedčila riaditeľka Sekretariátu Územného spolku SČK v Leviciach, Oľga Szalmová, ktorá navrhla spoločnosť Kraft Foods Slovakia na ocenenie Dar roka 2009, táto spoločnosť
darovala prostriedky na generálnu rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia verejného stravovania pri SČK Levice, v ktorom sa stravuje okolo dvesto zdravotne a telesne postihnutých, ako aj nemálo sociálne znevýhodnených občanov Levíc a tiež seniorov.
Vďaka finančnej pomoci vo výške 16 597 eur sa skvalitnila príprava jedál v zariadení verejného stravovania pri SČK Levice, aj stravovacie služby pre uvedených občanov. Zvýšila sa
i celková kapacita jedálne pri SČK Levice. Návrh na ocenenie
sa však, okrem uvedeného, vzťahuje aj na iný dar, a to potravinovú pomoc pre 223 sociálne slabých rodín s malými a školopovinnými deťmi žijúcimi v Leviciach. Nominácia na Dar roka
2009 tejto spoločnosti naozaj plne patrí, a to nielen za pomoc
v Leviciach, ale aj v iných mestách Slovenska, napríklad v Senici, Trenčíne, Spišskej Sobote pri Poprade a ďalších.

Mgr. Jozef Blaška, riaditeľ obvodného oddelenia Policajného zboru
v Hlohovci, ktoré získalo nomináciu Dar roka 2009 za opakovanú materiálnu podporu DSS v Pastuchove.

Úprimné kamarátstvo a celoročná pomoc
Obvodné oddelenie Policajného zboru (OOPZ)
v Hlohovci, v zastúpení riaditeľa Mgr. Jozefa Blaška,
každoročne organizuje verejnú zbierku, z výťažku ktorej zakaždým zakúpilo vecný dar pre Domov sociálnych
služieb (DSS) v Pastuchove, v Trnavskom Samosprávnom kraji (v prospech klientov uvedeného DSS pre deti
a dospelých).
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Kým v roku 2007 kúpili DVD prehrávač, v roku 2008 stacionárny bicykel, v roku 2009 laserovú tlačiareň, ktorá bola potrebná v DSS na tlač podkladov určených na edukačné aktivity, zdravotné prednášky a výchovnú činnosť. Ako uviedla vo
svojom návrhu na ocenenie Mgr. Mária Grznárová, riaditeľka DSS Pastuchov: „Veľmi si vážime každý dar, ktorý je poskytnutý našim klientom a sme radi, že to nebýva len pred
Vianocami, ale aj počas roka“. Veľmi cenné sú pre jej klientov aj kamarátske návštevy členov Policajného zboru z Hlohovca najmä preto, že viacerí klienti už nemajú svoju vlastnú
rodinu a za príbuzných považujú práve tých policajtov, ktorí
ich navštevujú a ktorí im darovali užitočné veci, z ktorých sa
vždy veľmi tešia. Za toto všetko ich Mgr. M. Grznárová navrhla na ocenenie Dar roka 2009. Je nesporné, že nomináciu Daru
roka 2009 si naozaj zaslúžia.

Pozvaní hostia , navrhovatelia a ocenení počas slávnosti odovzdávania
Ceny a nominácií Dar roka 2009.

Nezištná príkladná starostlivosť
o postihnutého muža
Milan Borovský z Maduníc sa už päť rokov denne stará o 53-ročného, mentálne postihnutého muža – Jozefa
P., ktorý sa po smrti svojej matky ocitol sám a o seba sa
nedokázal postarať.
Menovaný Jozef P. prišiel o majetok a tak nemal kde bývať,
nemal ani žiadny príjem a túlal sa v okolí svojho bývalého bydliska. Milan Borovský nad ním v minulom roku prevzal dobrovoľný patronát a postaral sa mu o bezpečné bývanie, pomohol mu vybaviť aj invalidný dôchodok. Predpláca mu každý mesiac obedy v reštaurácii a v dome, kde Jozef P. býva, mu
nechal vybudovať kúpeľňu, WC, dal zaviesť plynové kúrenie.
Dozerá na dodržiavanie hygieny v byte a na to, aby mal Jozef P. vždy čisté oblečenie. A nielen to, trávi spolu s ním nielen
bežné dni, ale aj sviatky a voľné dni. Napriek viacerým ťažkostiam – lebo jeho zverenec niekedy neposlúcha dobré rady, je
M. Borovský voči nemu ľudský a vždy trpezlivý. Nikde sa nevychvaľuje, že sa o menovaného stará a že mu dobrovoľne pomáha. Za nezištnú, dobrovoľnú pomoc Jana Potocká zo Zámockého jazdeckého klubu v Hlohovci navrhla Milana Borovského na Cenu Dar roka 2009. Získal skutočne zaslúžene svoju
nomináciu na Dar roka 2009.

Milan Borovský z Maduníc získal nomináciu Dar roka 2009 za príkladnú
starostlivosť o osamelého, mentálne postihnutého muža.

Príbehy statočnej, dobrovoľnej práce
❏ Hubert Štoksa, pracovník Slovenskej leteckej
agentúry v Banskej Bystrici vlastnými silami bezplatne vykonal v roku 2009 ako dobrovoľník veľmi záslužné, všeobecne prospešné veci: navrhol a vytlačil diplomy pre všetkých ocenených a nominovaných na ocenenie
Dar roka 2008. Okrem toho z vlastných prostriedkov zakúpil tri invalidné vozíky a venoval ich zdravotne postihnutým klientom v Domove sociálnych služieb vo Zvolene.
Za tieto významné humanitné skutky ho prezident SHR,
Ivan Sýkora, navrhol na ocenenie. Čestná komisia SHR pre
Cenu Dar roka mu udelila nomináciu Dar roka 2009.
❏ MUDr. Ladislav Kotrusz je vedúcim lekárom lekárskej a zdravotnej služby URGENT v Leviciach. Viedol
tím, ktorý sa stal minulý rok víťazom v medzinárodnej
súťaži 60 posádok v poskytovaní prvej pomoci. V minulom roku sa zaslúžil o výbornú prípravu medzinárodného podujatia – súťaže záchranárov – profesionálov a tiež
o prípravu sympózií o urgentnej medicíne v Leviciach

MUDr. Ladislav Kotrusz, vedúci lekár Záchrannej zdravotnej služby
v Leviciach, pri prevzatí nominácie Dar roka 2009 od prezidenta SHR
Ivana Sýkoru.

a v Nitre. Príprave týchto významných podujatí venoval
takmer všetok svoj voľný čas. Nad rámec svojich pracovných povinností sa angažuje aj za zlepšovanie ľudských kvalít členov svojho záchranárskeho tímu. Za veľké dobrovoľnícke úsilie vykonané mimo pracovného času, ho navrhla šéfredaktorka regionálneho časopisu POHRONIE, Oľga Prekopová,
na ocenenie Dar roka 2009 a získal tak nomináciu na Dar roka
2009.
❏ Veterinárny lekár Andrej Vajzer je vedúcim vete-
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rinárnych pracovníkov útulku pre opustené zvieratá v Nových Zámkoch. V tejto funkcii pracuje už 10 rokov a za ten
čas nielenže vybudoval vzorné zariadenie, ktoré občania
Nových Zámkov považujú za široko ďaleko najlepší mestský útulok pre zvieratá, ale v minulom roku zorganizoval
bez nároku na odmenu aj viaceré osvetové podujatia, Pričinil sa nimi, aby sa zo zdravotného hľadiska zvýšila úroveň bezpečnosti obyvateľov mesta.
Venoval mnoho zo svojho voľného času najmä mladým
ľuďom so zámerom vzbudiť v nich vzťah k prírode, aj súcit
s opustenými zvieratami a podporovať ich v pomoci zanedbaným a často bezbranným tvorom. Väčšinu aktivít na zveľadenie útulku a prípravu osvetových podujatí vykonával MVDr. A.
Vajzer zdarma, čím je príkladom mnohým ľuďom vo svojom
okolí. Práve pre túto záslužnú dobrovoľnú činnosť ho Oľga
Prekopová z redakcie POHRONIE navrhla na ocenenie. Čestná
komisia SHR jej návrh uznala a udelila menovanému nomináciu Daru roka 2009.
❏ Samuel Uhrinčať z Drženíc je aj vo veku 83 rokov
stále aktívnym človekom. Navyše, zo svojho starobného
dôchodku v minulom roku finančne podporoval a ďalej
podporuje rozvoj mladých športovcov v Bátovciach, dedine, kde býva, v okrese Levice. So zanietením vychováva mladých Bátovčanov k čestnému správaniu sa tak,
aby mali zmysel pre fair play v hre, aj v skutočnom živote. Za toto šľachetné a nezištné úsilie ho Oľga Prekopová
z redakcie POHRONIE navrhla na ocenenie Dar roka 2009
a jeho nomináciu členovia Čestnej komisie SHR schválili.
❏ Milan Gráf, nadstrážmajster a podpráporčík Tomáš Vadkerti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Nitre si spoločne vyslúžili návrh na ocenenie Dar roka
2009 od Oľgy Prekopovej, šéfredaktorky časopisu POHRONIE, a to za skutočne mimoriadne šľachetný skutok.
Významne pomohli 61- ročnej žene, ktorá si 1. decembra
2009 zabudla pred nitrianskym hypermarketom kabelku. Keď pri obhliadke areálu hypermarketu túto kabelku čiernej farby zbadali ako visí zabudnutá na nákupnom
vozíku, išli najprv zistiť, komu patrí. V kabelke našli doklady, lekársku správu a aj desaťtisíc eur. Boli to celoživotné úspory, ktoré vystrašenej žene vrátili v priebehu
hodiny späť, hneď ako ju doma navštívili.
❏ Ing. Peter Ištoňa, predseda Územnej a Správnej
rady Detskej organizácie Fénix v Starej Turej, Petra Ištoňová a jej kolegovia - taktiež členovia tej istej mimovládnej organizácie Fénix: Martina Briestenská, Barbora Lukačovičová, Erik Holota sa okrem výchovy k ľudským právam venujú aj solidárnej podpore a pomoci ľuďom, ktorí
sú odkázaní na pomoc iných.
Detská organizácia Fénix na svojej webovej stránke v septembri 2009 vyhlásila verejnú zbierku dioptrických okuliarov
pre chudobných, zrakovo postihnutých ľudí žijúcich v Afrike.
Členovia DO Fénix a mnohí dobrovoľníci na celom Slovensku
sa vďaka tejto výzve zapojili do uvedenej zbierky, ktorá trvala až do decembra 2009. Okuliare boli určené postihnutým ľuďom, ktorí si dioptrické okuliare nemôžu dovoliť kúpiť, hoci ich
nutne potrebujú, pretože v niektorých afrických krajinách, ako
napríklad v Keni majú dioptrické okuliare cenu ročného platu
priemerne situovaného pracujúceho človeka. Do konca minulého roka sa DO Fénix podarilo nazbierať 1 651 kusov dioptrických okuliarov, ktoré boli celkom bez chyby a dali sa ihneď využiť. Okrem toho nazbierali aj 450 dioptrických skiel a množ-

MVDr. Andrej Vajzer, vedúci veterinárny lekár v Nových Zámkoch, venoval svoj voľný čas osvetovej práci s mládežou, za čo získal nomináciu Dar roka 2009.

Samuel Uhrinčať z Drženíc získal nomináciu Dar roka 2009 za nezištnú podporu mládeže a športu v Bátovciach, ako aj za jej výchovu v duchu fair play.

Príslušníci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, Milan Gráf
a Tomáš Vadkerti, si prevzali nomináciu Dar roka 2009 za mimoriadne
šľachetný skutok, ktorý vykonali nezištne pre ženu staršieho veku.

stvo púzdier na okuliare. Očná klinika Lexum nazbierané okuliare vyčistila a organizácia ADRA ich zasa poslala do Kene.
Najhorlivejšie sa do zbierania okuliarov pre Afriku pustili práve
vymenovaní členovia a dobrovoľníci z Detskej organizácie Fénix v Starej Turej. Vyrábali letáčiky s výzvou na zbieranie starších okuliarov, viedli besedy v kluboch dôchodcov, roznášali špeciálne upravené a označené zberné škatule na okuliare
a umiestnili ich v optikách, kostoloch, obchodných a aj v kultúrnych domoch. Do zbierky sa zapojili aj celkom neznámi ľu-
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dia, medzi ktorými bolo veľa detí. Menovaní, ktorých navrhla
na ocenenie predsedníčka DO Fénix, Mgr. Eva Pintérová, nielenže nazbierali najviac dioptrických okuliarov, ale aj s veľkým
úspechom šírili myšlienky solidarity a ľudskej spolupatričnosti
vo svojom okolí, za čo dostali nominácie Daru roka 2009.
❏ Ing. Juraj Lichner je predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Finecon Žilina, ktorá v roku 2009 venovala Domovu sociálnych služieb (DSS) Púchov – Nosice finančný dar
v sume 3 319 eur na nákup polohovacích postelí a váľand pre
detských a dospelých klientov tohto DSS. Okrem toho, Ing. Juraj Lichner materiálne pomohol tomuto zariadeniu výstavbou altánku pri záhradnom krbe v areáli DSS a kúpil pre deti
umiestnené v tomto zariadení hračky z vlastných prostriedkov. Iniciatívne sa tiež podieľal na projekte a realizácii rekonštrukcie a výmeny výťahu v hlavnej budove tohto zariadenia.
❏ Spoločnosť Deloitte Slovensko v roku 2009 finančne podporila aktivitu Fóra pre pomoc starším – zavedenie bezplatnej nonstop telefonickej linky číslo:
0800 171 50 pre seniorov, čo znamenalo prevratný čin
v potrebnej komunikácii seniorov, ktorí potrebujú odborne poradiť alebo pomôcť v ťažkej životnej situácii.
V prospech starších ľudí z celého Slovenska práve vďaka
tejto spoločnosti nastal pozitívny zlom v ich informovaní zameranom na zlepšenie alebo skvalitnenie ich života, najmä ak
sa ocitli v núdzi či v ohrození alebo zostali osamelí a bez pomoci.
❏ MUDr. Marcela Barová je riaditeľkou občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS).
Hlavným cieľom tejto strešnej organizácie je postupne znižovať stigmu a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami a prekonávať predsudky voči duševným poruchám. Za jeho naplnenie sa M. Barová aktívne zasadzuje, rovnako ako aj za obhajobu práv ľudí s duševnou poruchou, a to formou pacientskej advokácie.
Projekt „Pacientskej advokácie“ má cieľ monitorovať dodržiavanie práv pacientov na psychiatrických oddeleniach v nemocniciach v Prievidzi, Michalovciach a v Bratislave. V roku
2009 sa projekt „Pacientskej advokácie“ rozšíril, a to aj zásluhou Marcely Barovej v mestách: Žilina a Považská Bystrica. Človek dlhodobo trpiaci duševnou poruchou neraz stráca pracovné návyky a nie je často schopný práce ani v občianskom
združení. M. Barová sa to snaží zlepšiť a využíva pritom svoje
odborné znalosti problematiky a práce s ľuďmi s duševnými
poruchami v praxi, aj vo voľnom čase na stretnutiach s členmi
ODOS a ich rodinami, za čo ju Liga za duševné zdravie navrhla na ocenenie v rámci Daru roka 2009. Je veľmi dobre, že tento návrh bol schválený.
❏ Ing. Ondrej Matej zastupuje slovenskú pobočku zahraničnej firmy Bögl a Krýsl. Táto firma venovala finančný dar tritisíc eur na podporu medzinárodného projektu verejnoprospešného, edukačného a environmentálneho programu „Voda, prameň života a poznania“,
ktorý má pre reálny život na Slovensku do budúcnosti
veľký význam.
Umožňuje totiž učiteľom, aby poskytovali prehľad základných vzťahov, ktoré vedú k trvalému rozvoju a zachovaniu kvalitných tečúcich vôd. Peniaze poskytnuté na projekt sa
využili na trojdňové odborné školenie učiteľov. Až 31 vyškolených učiteľov základných a stredných škôl tak v roku 2009
získalo certifikát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Školy dostali pomôcky na terénne práce a výučbu eko-

Ing. Peter Ištoňa, Petra Ištoňová a kolektív z Turčianskych Teplíc, z detskej
organizácie Fénix získali nomináciu Dar roka 2009 za úspechy v zbierke
dioptrických okuliarov určených pre obyvateľov africkej Kene.

Ing. Juraj Lichner, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Finecon
Žilina pri preberaní nominácie Dar roka 2009 za ﬁnančnú a materiálnu
pomoc DSS Púchov - Nosice.

Ing. Ondrej Matej, zastupujúci spoločnosť Bögl a Krýsl, získal nomináciu
Dar roka 2009 za dobrovoľnú prácu na významnom projekte „Voda, prameň života a poznania.

lógie podľa najnovších vedeckých poznatkov. Na uskutočnenie projektu bolo treba vynaložiť veľa úsilia a dobrovoľnej práce, za ktorú Doc.Eva Bulánková z PF UK v Bratislave navrhla
Ing. Ondreja Mateja na ocenenie v rámci Daru roka 2009. Jeho
nomináciu Čestná komisia SHR bez zaváhania schválila.

Láskavosť, trpezlivosť aj teplo domova
Alžbeta Barjaková, Terézia Búryová, Dana Havranová, Eva Holubová, Oľga Kasanová, Alžbeta Mišurová
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a Magda Mihálová sú kolegyne. Viaceré z týchto siedmich
zamestnankýň Domova sociálnych služieb (DSS) Hrabiny v roku 2009 už mali odpracovaných v DSS 35 rokov.
Za tento úctyhodný čas pracovného nasadenia zásadnou
mierou prispievali k spokojnému životu nemalého počtu
telesne a mentálne postihnutých detí – klientov tohto zariadenia. Až doteraz odvádzajú nielen kvalitnú odbornú
prácu, ale sa aj láskavo a s veľkou trpezlivosťou správajú k deťom, ktoré v tomto DSS žijú, čo je veľmi cenné preto, že mnohým z týchto detí nahrádzajú rodinu a prinášajú im pocit tepla a bezpečia útulného domova. Za obrovskú dávku ľudskosti a entuziazmu, ktorú rozdali deťom
v DSS, si morálne ocenenie plne zaslúžia. Preto ich riaditeľka DSS Hrabiny navrhla na ocenenie Dar roka 2009.

Patrí jej pocta a vďaka

Alžbeta Barjaková, Terézia Búryová, Dana Havranová, Eva Holubová, Oľga
Kasanová, Alžbeta Mišurová a Magda Mihálová z DSS Hrabiny získali nominácie Dar roka 2009 za vzornú starostivosť o postihnutých klientov.

MUDr. Marta Kvasnicová, CSc. pätnásť rokov vykonáva dobrovoľnícku prácu pre postihnutých Huntingtonovou chorobou. Bola iniciátorkou založenia občianskeho
združenia. Hoci je už na dôchodku, stále pomáha v tomto
združení. Podarilo sa jej spojiť rodiny postihnutých Huntingtonovou chorobou z celého Slovenska, ktorým pomáhala aj vtedy, keď sama prežívala ťažké chvíle a pomáha im aj naďalej. Nech jej je práve získaná nominácia
na Dar roka 2009 povzbudením do ďalšej dobrovoľníckej
práce aj v neľahkých situáciach.

Solidarita a pomoc od firiem
❏ PROMt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava nomináciu získava za materiálny dar - tlač ďakovných certifikátov pre
AMALIA DSS a OZ REHAMENTA v cene 760 eur.
❏ ALFA BIO s.r.o., Banská Bystrica, nomináciu získava za materiálny dar: Potravinové bio-produkty – občerstvenie na podujatiach AMALIA – DSS za 330 eur.
❏ LEOPARDEE SLOVENSKO, s.r.o., Košice - nomináciu získava za materiálny dar: produkty rýchleho občerstvenia
na akciách AMALIA –DSS v sume 350 eur.
❏ TOPGAL SLOVENSKO, s.r.o., Rožňava - nomináciu získava za materiálny dar: Produkty rýchleho občerstvenia a študentské batohy, tašky, kapsičky, peračníky ako darčeky na venované klientom AMALIA –DSS v celkovej sume
2 560 eur.
❏ COMPACT, s.r.o., Rožňava nomináciu získava
za materiálny dar: tlačiareň OKI v cene 205 eur, ako aj za výrazné zľavy pri nákupe kancelárskych potrieb a tiež získavanie
darcov 2 %.
❏ FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o., DUNAJSKÁ
STREDA nomináciu získava za materiálny dar: produkty rýchleho občerstvenia na podujatiach AMALIA – DSS v celkovej
sume 320 eur.
❏ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňava nomináciu získava za pomoc učňov – murárov pri rekonštrukcii objektu Občianskeho združenia Rehamentium
v Rožňave, ktorý slúži klientom DSS AMALIA – v celkovej sume
1 330 eur.
❏ Spoločnosť KREDIT, Rožňava nomináciu získava za materiálny dar: stavebný materiál v cene 285 eur pri rekonštrukcii objektu Občianskeho združenia Rehamentium
v Rožňave.

MUDr. Marta Kvasnicová, CSc., zakladateľka občianskeho združenia
na pomoc postihnutým Huntingtonovou chorobou, pri prevzatí nominácie Dar roka 2009 za 15 rokov dobrovoľníckej práce v tomto združení.

Ing. Milan Harčárik a Ing, Miroslava Klottonová, zástupcovia tlačiarne
cenín PROMt, a.s., Bratislava, získali nomináciu Dar roka 2009 za pomoc DSS AMALIA a OZ REHAMENTA v Rožňave.

❏ Jozef BORŠODI, Stavebné tesárske práce, Rožňava nomináciu získava za materiálny dar: drevársky materiál v cene 330 eur, ktorý vynaložil na rekonštrukciu objektu
Rehamentium, ktoré využívajú klienti DSS AMALIA v Rožňave.
❏ GAS TRADING, s.r.o., LEVICE nomináciu získava za finančný dar 664 eur, ktoré boli venované ako účelové prostriedky na nákup nábytku do objektu Rehamentium,
ktorý slúži klinetom DSS Amalia.
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❏ WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Bratislava nomináciu získava za to, že venovala chladničku s mrazničkou
Whirlpool v cene 380 eur pre objekt Rehamentinum, ktorá
slúži klientom DSS AMALIA v Rožňave.
❏ ERBE STAVEBNINY s.r.o. MICHALOVCE nomináciu
získava za materiálny dar: stavebný materiál potrebný na rekonštrukciu objektu Rehamentium v sume 497 eur.

Vyniesli na svetlo cenné svedectvo
Ivica KÚŠIKOVÁ a Mária GREŠKOVIČOVÁ – rehoľné
sestry Misijnej kongregácie v Nitre od roku 2008 pracujú na projekte Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Obidve spolu mapujú a archivujú audiovizuálne výpovede rehoľných sestier slovenských provincií z 50. rokov minulého storočia. Tieto
výpovede majú veľkú výpovednú silu. Už sa im podarilo
natočiť výpovede 83 rehoľníc. Získaný materiál sa snažia uložiť do archívu ako cenné svedectvo, ktoré má svoj
význam aj pre mladé generácie. Ide o ojedinelú snahu,
za ktorú si vyslúžili verejné uznanie a nomináciu Daru
roka 2009.

Ivica KÚŠIKOVÁ a Mária GREŠKOVIČOVÁ – rehoľné sestry Misijnej kongregácie v Nitre získali nomináciu Dar roka 2009 za ojedinelú dobrovoľnú
prácu, mapujúce život rehoľných sestier v 50. rokoch minulého storočia.

Ľuskosť, empatia, súcit
Richard JOMBÍK z Rehole Milosrdných bratov v Bratislave je rovnako, ako jeho spolubratia mimoriadne
obetavý a empatický, súcitný a má citlivý vzťah k pacientom, ktorým v nemocnici slúži a má príkladne ľudský vzťah k aj ľuďom, ktorí sa v priestoroch nemocnice
nečakane ocitnú. Osobitne treba uvítať i to, že sa v minulom roku angažoval pri otvorení ambulancie pre hluchonemých a ľudí s problémami sluchu, prvej svojho
druhu na Slovensku.
❏ Peter TOMŠA z Kláštora kapucíkov v Bratislave je obetavý a má príkladný prístup k ľuďom pri ich
duchovnom sprevádzaní ako ťažko chorých pacientov
v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej ulici
v Bratislave. Ako duchovný správca už štvrtý rok pomáha čiastočne aj dobrovoľníckej skupine Vŕba. Za pomoc
dobrovoľníkom si právom zaslúžil nomináciu na Dar
roka 2009.
❏ Ján MALOVEC a Chorus Seraphicus - súbor Chorus Seraphicus, ktorý diriguje Ján Malovec ako umelecký vedúci, často vystupuje v niektorých katolíckych
chrámoch v Bratislave bez nároku na honorár a aj počas
uplynulého roku dotvorili chrámovú liturgiu viacrát, napríklad v Kostole sv. Alžbety v Bratislave na Špitálskej
ulici a vo Františkánskom kostole v Bratislave bez toho,
aby to mali finančne ocenené. Pred takmer dvoma rokmi oslávili 15 rokov existencie a keďže za svoj spev nezbierajú žiadne peniaze, dodnes ešte nemajú ani CD–album svojich piesní. Nomináciu na Dar roka 2009 však zaslúžene získali.

Snímka hľadiska Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca, v popredí kolektív ocenených nominantiek Daru roka 2009 z DSS Hrabiny.

❏ Ing. Daniel VIMPEĽ je riaditeľ Slovenského výboru Samaritan Purse - charity Apoštolskej cirkvi. Spoločne s jej dobrovoľníkmi zabezpečil v roku 2009 distribúciu asi 36 500 vianočných balíčkov pre deti zo sociálne slabých rodín. Tieto balíčky poslali na Slovensko rozliční darcovia z Nemecka. Z celkového počtu putovalo
asi 30 tisíc týchto balíčkov chudobným rómskym rodinám s deťmi.
Na rozoslaní a adresnom rozdeľovaní týchto balíčkov sa
podieľalo 22 rómskych organizácií. Medzi nimi aj Kultúrne
združenie Rómov Slovenska, ktoré navrhlo Ing. D. Vimpeľa na ocenenie Dar roka 2009. Obetavá pomoc, o ktorú sa D.
Vimpeľ významným dielom pričinil, mala pre rómske komunity a najmä rómske deti nevyčísliteľnú hodnotu, o to viac,
že rozdávanie vianočných balíčkov vždy sprevádzali aj veľmi
pekné spoločenské, osvetové a kultúrne podujatia, a práve
preto získal aj nomináciu na Dar roka 2009.
Margita Škrabálková
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