
Vážené dámy, vážení páni, ctení 
hostia, milí priatelia, 

z úprimného srdca vás všetkých 
zdravím pri príležitosti odovzdávania 
cien Dar roka 2007 a mimoriadneho 
ocenenia, Dar života, ako aj diplomov 
a poďakovaní v súvislosti s vyhláse-
ním tohto oceňovania. 

Dnes si pripomíname aj 18. vý-
ročie vzniku Slovenskej humanitnej 
rady. Nemôžem preto nespomenúť, 
že Slovenskú humanitnú radu zakla-
dalo v roku 1990 sedem mimovlád-
nych organizácií. Má za sebou tŕnistú 
cestu, kým sa stala strešnou organi-
záciou, v súčasnosti združujúcou 176 
mimovládnych neziskových organi-
zácií a zároveň najväčším dobrovoľ-
níckym centrom na Slovensku. Uve-
domujeme si, že naša práca by bez 
pomoci a podpory priateľov a tisícov 
darcov nebola možná. Práve snaha 

rozšíriť na Slovensku myšlienku filan-
tropie, sa v roku 1995 stala základom 
myšlienky založiť tradíciu morálneho 
oceňovania Dar roka. A tak, ako kaž-
dý rok, si už 13. raz uctievame prejavy 
ľudskosti, pomoci blížnemu, ľudskej 
spolupatričnosti a solidarity, odvahy 
a statočnosti preukázané konkrét-
nymi, neraz hrdinskými skutkami 
a obetavosťou, spojenou často s nad-
ľudským úsilím. Bez toho všetkého 
by rozvoj dobrovoľníctva nebol mož-
ný. Sme hrdí na darcov a sponzorov 
a toto verejné morálne oceňovanie 
je len symbolickým prejavom našej 
úcty. Z Daru roka sa stala tradícia, 
ktorá má čoraz väčší ohlas a to nás 
povzbudzuje a upevňuje v nás pre-
svedčenie správnosti našej cesty.

Dovoľte, aby som v tejto súvis-
losti zdôraznil, že dobrovoľníctvo má 
aj u nás mnoho podôb, ako všade vo 
svete, ale aj spoločného menovateľa, 
ktorým je dobrovoľná služba ľuďom, 
ktorí pomoc žiadajú a skutočne aj 
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Hold dobru a šľachetnosti

Cena Dar roka 2007 - Osobnosti humanity 

Prezident SHR Ivan Sýkora víta účastníkov oceňovania Dar roka 2007.

Riaditeľka Úradu Slovenskej humanitnej rady, Eva Lysičanová blahoželá Jane Valachovej, študent-
ke medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave k udeleniu Ceny Dar života.
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potrebujú. Rád pri tejto príležitosti 
pripomeniem aj to, že Slovenskej hu-
manitnej rade sa podarilo vytvoriť si 
uznávané partnerské postavenie voči 
štátnym i samosprávnym orgánom. 
Je to tak preto, že od svojho vzni-
ku doteraz stále dodržiava zásady 
humanity, nestrannosti a neutrali-
ty a v tomto duchu si vybudovala aj 
cenné medzinárodné kontakty. 

Slovenská humanitná rada nikdy 
neustúpila od svojich humanitných 
priorít ani v časoch, ktoré rozvoju 
dobrovoľníctva nežičili. Usiluje sa 
za každých okolností napĺňať myš-
lienky humanity. Stala sa tak, spolu so 
svojimi členskými organizáciami, ne-
odmysliteľnou súčasťou spoločnosti. 

Darom roka vzdávame hold ľud-
skému dobru, šľachetnosti a všetkým, 
ktorí v minulom roku pomohli člove-
ku v chorobe a postihnutí, v núdzovej 
životnej situácii zmiernili jeho trápe-
nie alebo pomohli zachrániť život. 

Úprimne ďakujeme a vzdávame 
úctu Hlavným laureátom, Laureátom 
a nominantom Ceny Dar roka 2007. 
Symbolicky podávame ruku všetkým 
oceneným, známym i neznámym 
darcom. Sme radi a poctení prítom-
nosťou členov, priateľov, sympatizan-
tov, spolupracovníkov a sponzorov 
Slovenskej humanitnej rady, pretože 
spoločnými silami sa usilujú, aby bol 
svet na lepší. 

Vážené dámy a páni, milí priate-
lia, dovoľte, aby som Vám na záver 
oznámil, že v tradícii udeľovania pre-
stížneho morálneho ocenenia Dar 
roka budeme, samozrejme, aj naďalej 
pokračovať. Dovoľte mi zároveň, aby 
som týmto slávnostne vyhlásil ďalší 
ročník – Cenu Dar roka 2008. Poďa-
kovanie patrí aj vzácnym hosťom, 
primátorovi Andrejovi Ďurkovskému, 
Milene Čeganovej, redaktorke Slo-
venského rozhlasu, za moderovanie 
dnešného slávnostného predpolud-
nia, ako aj profesorke konzervatória 
Mgr. Kataríne Vavrovej za jej pôsobivú 
hru na klavíri a mladej flautistke Mar-
tine Kostolanskej, študentke 2. roční-
ka bratislavského Konzervatória.

Z príhovoru prezidenta SHR, 
Ivana Sýkoru

(pri príležitosti odovzdávania cien 
Dar roka 2007)

Snímky: Margita Škrabálková

Študentka bratislavského Konzervatória, Martina Kostolanská vítala prítomných prekrásnou 
skladbou, ktorú zahrala na flaute v doprovode profesorky klavíra Kataríny Vavrovej (na obráz-
koch pri nácviku počas generálky pred oceňovaním).

Pohľad do hľadiska medzi vzácnych hostí: vpredu vpravo prišiel ako každý rok, aj člen čestnej 
komisie Dar roka, hudobný skladateľ Igor Bázlik. Za ním vpravo prezidentka SČK, Helena Kob-
zová s generálnou sekretárkou SČK, Zuzanou Kesegovou.



3

Akciová spoločnosť Slovnaft, Bra-
tislava sa stala nositeľom titulu Hlav-
ný laureát a držiteľom Ceny Dar roka 
2007 v kategórii právnická osoba. 
Cenu získala za uskutočnenie projek-
tu Zlatá rybka EVO spoločne s Agen-
túrou Media In, Bratislava, ktorú za-
stupovala Zuzana Lacová. Agentúra, 
ktorá bola takisto ocenená a získala 
tiež titul Hlavný laureát a Cenu Daru 
roka 2007, sa technicky a realizačne, 
podieľala a aj ďalej podieľa na technic-
kom zabezpečovaní tohto národného 
charitatívneho projektu pre dlhodo-
bo choré deti. Spoločnosť Slovnaft za-
stupovala Katarína Félová, ktorú sme 
oslovili v našom rozhovore.

Ako vznikla myšlienka a názov 
projektu Zlatá rybka EVO?

Pri tvorbe názvu projektu Zlatá ryb-
ka EVO sme sa inšpirovali samotnou myš-
lienkou projektu. Vedeli sme, že poslaním 
projektu je pomôcť ťažko chorým deťom 
žiť ich veľký sen, premeniť ich najväčšie 
a najtajnejšie sny nemateriálneho charak-
teru na skutočnosť a tak im vyčariť na tvá-
rach úsmev a podporiť tak ich uzdravenie. 
Hľadali sme meno, ktoré by hneď na prvé 
počutie upútalo pozornosť detí ako cieľo-
vej skupiny, meno rozprávkové, ktoré by 
navodilo atmosféru čarov. A keďže v roz-
právkach je to obvykle zlatá rybka, ktorá 
plní sny, snažili sme sa nájsť sympatické 

meno pre našu rybku. EVO je zároveň ná-
zov jedného z produktov Slovnaftu. 

Ako si spomínate na začiatky rea-
lizácie projektu?

Projekt Zlatá Rybka EVO sa začal 15. 
októbra 2005. Vychádza z prapôvodu 
fi lantropie, kde láska k iným hrá hlavnú 
rolu, kde emócie a radosť detí so splne-
ných snov sú kľúčovými v ich ťažkých 
situáciách ako je napríklad, aj choroba. 
Zároveň sa týmto projektom snažíme pri-
hovoriť (a priniesť trochu útechy) aj rodi-
čom ťažko chorých detí, ktorí s nimi pre-
žívajú každodenný boj so zákernými cho-
robami. Od zrodu projektu sa stretávame 
s veľmi pozitívnymi ohlasmi chorých detí, 
ich rodičov, ako aj odbornej medicínskej 
obce, ale aj so silnou motiváciou a záuj-
mom spoločnosti SLOVNAFT ďalej rozví-
jať aktivity v oblasti fi lantropie zamerané 
na deti a mládež.

Pozornosť verejnosti, detí a médií, 
získal projekt aj vďaka jeho jedinečnosti, 
to znamená, že sa nespolieha na fi nanč-
né dary, ktoré je síce z hľadiska darujúce-
ho často jednoduchšie zabezpečiť (najmä 
z časového a organizačného hľadiska), ale 
usiluje sa prispieť k znovunastoleniu psy-
chickej pohody ťažko chorých detí a tak 
prispieť k ich uzdraveniu. 

Kto vám najviac pomohol pri jeho 
napĺňaní?

Srdečné poďakovanie patrí predo-
všetkým veľvyslancovi tohto projektu 
- renomovanému špecialistovi v ob-
lasti medicíny, Prof. MUDr. Jaroslavovi 
Simanovi, CSc., kerdiochirurgovi Det-
skej fakultnej nemocnice s poliklinikou 
L. Dérera na Kramároch. Na projekte tiež 
spolupracujeme s odborníčkou na psy-
chológiu, PhDr. Jaromírou Janoškovou, 
ktorej tiež patrí naša vďaka za cenné rady. 
Do projektu boli začlenené aj štátne zdra-
votné zariadenia – detské oddelenia ne-
mocníc na území celého Slovenska, ktoré 
pomohli informovať rodičov a deti o pro-
jekte Zlatá Rybka EVO. Okrem odbornej 
verejnosti má projekt taktiež svojich ma-
lých hrdinov, deti, ktoré sa do projektu 
prihlásili. 

Komu pomáha Zlatá rybka EVO 
v súčasnosti?

Cieľom projektu je pomôcť chorým 

deťom vo veku od 5 do 14 rokov. Poslanie 
projektu Zlatá rybka EVO sa naplňuje už 
tretí rok. Do dnešných dní boli úspešne 
zrealizované mnohé detské sny, vďaka 
ktorým sa dvesto deťom zmenilo tajné 
želanie na skutočnosť. Spomenieme len 
niekoľko: „Víkend na ranči”, kde Zlatá 
rybka EVO umožnila desiatim deťom 
stať sa aspoň na chvíľu ozajstnými cow-
boymi, stretnutie s ježibabou v ozajstnej 
perníkovej chalúpke, stretnutie a zápas 
so slovenskou mužskou tenisovou jed-
notkou Dominikom Hrbatým, branká-
rom Jankom Lašákom, vystúpenie so 
„Superstaristami“ Peťom Cmoríkom, 
Tomášom Bezdedom a Mirom Jarošom, 
let vrtuľníkom nad slovenskými veľhora-
mi, Vysokými Tatrami. Prvé narodeniny 
oslávil projekt veľkým benefi čným kon-
certom, na ktorom sa pred Vianocami 
v bratislavskom Bábkovom divadle zú-
častnila takmer stovka detí. V programe, 
ktorý moderovala obľúbená Andrea 
Timková, deti pozdravili divadelní herci, 
známi tanečníci a speváci. Veľkým zážit-
kom pre deti bolo stretnutie s Viki Ráko-
vou a Andy Krausom z úspešného seriálu 
Susedia alebo návšteva Televízie Mar-
kíza a moderovanie televíznych novín. 
Prihlášku do projektu Zlatá Rybka EVO, 
ktorá je dostupná na internetovej stránke 
www.slovnaft.sk, možno poslať poštou 
na adresu: Zlatá rybka EVO, P. O. Box 109, 
800 01 Bratislava. 

Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: archív

O zlatej rybke EVO
Náš rozhovor

Katarína Félová, manažérka a.s. Slovnaft Brati-
slava

Zuzana Lacová, Agentúra Media In, s.r.o. Bra-
tislava, ktorá sa podiela na realizácii projektu 
Zlatá rybka EVO.
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Ľudové príslovie hovorí, že 
z najviac lisovaného hrozna býva 
najlepšie víno. Aj s ľuďmi to bude 
podobné. Čím ťažšie skúšky zdo-
lajú v živote, tým sú pevnejší 
a lepší. Tak to je aj s obetavou, tr-
pezlivou, pracovitou a skromnou 
Máriou Gabrielovou z Námesto-
va, ktorá sa stala nositeľkou titu-
lu Hlavný laureát a Ceny Dar roka 
2007 v kategórii fyzická osoba 
a ktorá nám o sebe a svojej rodine 
prezradila: 

- Chcem Vám napísať o sebe 
a rodine, v ktorej žijem. Zároveň sa 
chcem poďakovať Jane Pavlíkovej, 
predsedníčke Slovenskej spoločnosti 
pre pomoc pri Huntingtonovej cho-
robe, ktorá ma navrhla na ocenenie 
Dar roka 2007 a ďakujem aj Čestnej 
komisii Slovenskej humanitnej rady 
za udelenie titulu Hlavný laureát 
a Ceny Dar roka 2007. 

Pani Jana Pavlíková dobre pozná, 
čo všetko znamená Huntingtonova 
choroba, pretože aj jej rodinu toto 
ochorenie postihlo. Je to veľmi vážne 
dedičné ochorenie. 

Keď som v roku 1985 prišla do ro-
diny k deťom, ktorým zomrela mat-
ka vo veku 32 rokov, ani vo sne by 
mi nenapadlo, že dve z troch jej detí 
zdedili gén Huntingtonovej choroby, 
ktorého nosičom bola ich matka. Boli 
to deti vo veku 13, 11 a 9 rokov. 

U najstaršieho syna sa začali pre-
javovať príznaky tohto ochorenia 
keď mal 16 rokov. Keďže sme vtedy 
o tomto ochorení nevedeli takmer 
nič, boli to pre neho, aj pre nás, ťažké 
chvíle. Len manžel badal, že príznaky 
sú presne také ako mala jeho matka. 
Chlapec nám zomrel ako 24-ročný. 
U dcéry Ivetky sa začali tieto príznaky 
prejavovať vo veku 20 rokov. Vtedy už 
bola založená Spoločnosť pre pomoc 
pri Huntingtonovej chorobe, takže 
sme boli o tejto chorobe už viac in-
formovaní. 

Je až neuveriteľné, že predtým 
ako Ivetka ochorela, skončila strednú 
stavebnú školu a Školu požiarneho 
technika. Bola veľmi aktívna, špor-
tovala, dokonca bola jeden rok v Ne-
mecku ako opatrovateľka detí v rodi-
ne. Dnes, keď si na to doma s rodinou 
spomenieme, zdá sa nám to neuveri-
teľné. Teraz je Ivetka odkázaná na po-

moc iných, potrebuje celodennú sta-
rostlivosť.

Tretia, najmladšia z dcér, je vďa-
ka Bohu, zdravá. Keď skončila školu, 
absolvovala testy a výsledky testov 
ukázali, že žiadne ochorenie nemá. 
Je šťastná a my s ňou, že to tak dob-
re dopadlo. Ale v kútiku srdca nás 
všetkých trápi Ivetkine ochorenie. 
Bolo ťažké prijať všetko tak, ako to je. 
Zdravá dcéra je vydatá, má dve zdra-
vé deti, z ktorých máme radosť. 

Spolu s manželom máme tiež 
dcéru, ktorá má 22 rokov, študu-
je na vysokej škole odbor sociálna 
práca a je nám oporou, najmä v sta-
rostlivosti o Ivetku.  Touto cestou sa 
chcem poďakovať aj MUDr. Kvasnico-
vej z Banskej Bystrice a aj lekárom ne-
mocnice vo Veľkom Záluží za pomoc, 
ktorú nám ochotne poskytli vždy, keď 
sme o pomoc požiadali. Zároveň pat-
rí vďaka všetkým tým, ktorí boli pri 

zakladaní Slovenskej spoločnosti pre 
pomoc pri Huntingtonovej chorobe. 
Veľa sme sa na stretnutiach našej spo-
ločnosti dozvedeli, nielen od lekárov, 
ale aj od členov rodín, ktorí na toto 
ochorenie trpia.

Som rada, že som týchto ľudí spo-
znala a som aj im vďačná. Patrí im veľ-
ké Ďakujem.

Mária Gabrielová
Snímky: archív a mš

Poznámka redakcie: 
Deň po odovzdaní Ceny Dar roka 

2007, 18. júna 2008, nám do redakcie 
zatelefonoval Marek Pozník, živnost-
ník z Detvy. Poprosil nás o adresu 
Márie Gabrielovej s tým, že by chcel 
pomôcť jej chorej dcérke Ivetke. Po-
moc poskytol aj v minulosti viacerým 
ľuďom trpiacim na vážne ochorenie, 
napríklad, aj onkologicky chorým 
deťom ležiacim v banskobystrickej 
nemocnici. O Márii Gabrielovej sa 
dozvedel z dennej tlače, keď na in-
ternete čítal spravodajstvo denníka 
Pravda. Sme radi, že oceňovanie Dar 
roka 2007 inšpiruje ľudí k skutkom 
humanity a solidarity k zmierňovaniu 
utrpenia iných, ktorí za svoju situá-
ciu nemožu a ďakujeme. Veríme, že 
pozitívny ohlas o ocenených na Dare 
roka 2007 sa šíri Slovenskom i za jeho 
hranicami ďalej a že sa na túto tému 
v dohľadnom čase dozvieme viac. 

V ťažkej životnej skúške obstála výborne 

Mária Gabrielová so svojou rodinou pri vianoč-
nom stromčeku vo svojom dome v Námestove.

Mária Gabrielová (vpravo) s predsedníčkou Spoločnosti pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe na Slo-
vensku, Janou Pavlíkovou z Hnúšte 
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Nestáva sa často, že pomoc ľu-
ďom v núdzi a ohrození života je pre 
človeka celoživotným poslaním. Pre 
študentku medicíny Janu Valachovú 
je to však priam samozrejmé. 

Kedy vás prvý raz zaujala vý-
znamná myšlienka prvej pomoci?

Na základnej škole som chodila 
do zdravotníckeho krúžku pod vede-
ním pani učiteľky Horváthovej, ale to 
bola pre mňa skôr zábava a stretnutie 
s priateľmi, aj keď som vo vnútri cítila 
také „chvenie“ a rešpekt voči povolaniu 
lekára, zdravotnej sestry či iného zdra-
votného personálu.

Kto vás v detstve priviedol k uče-
niu sa prvej pomoci ?

Zdravotnícky krúžok netrval dlho 
a upadol u mňa do zabudnutia, dlho 
som sa tejto myšlienke nevenovala. Až 
počas dospievajnia som začala získavať 
prvotné impulzy od môjho krstného 
otca Petra Valacha, ktorý sa venoval 
prvej pomoci ako dobrovoľník Sloven-
ského Červeného kríža a súčasne pôso-
bil už aj ako školiteľ prvej pomoci a tak 
som uňho absolvovala 33-hodinový 
kurz, ktorým ma úplne nadchol a na-
štartoval moju aktivitu v Slovenskom 
Červenom kríži. Tam som sa stala aj ja 
dobrovoľníčkou, naberala som skúse-
nosti v rôznych podujatiach spojených 
so službou dobrovoľných zdravotníkov 
SČK a začala som aj trénovať s rovna-
kými nadšencami prvú pomoc na celo-
slovenskú súťaž „Harinekov memoriál“ 
a po víťazstve sme sa dostali aj na naj-
vyššiu métu laickej prvej pomoci na Eu-
rópske majstrovstvá Face 2003, kde sme 
sa umiestnili v prvej desiatke, čo bol aj 
pre mňa veľký osobný úspech. Potom 
som sa stala školiteľkou prvej pomoci, 
členkou Humanitnej jednotky a ak mi 
to čas dovolí, lebo chuť stále je, tak sa 
dodnes rada zúčastňujem na rozličných 
školeniach a podujatiach v SČK.

Kedy a prečo ste sa rozhodli štu-
dovať medicínu?

Moja mamička mi pripomenula, že 
už od útleho detstva som snívala o tom, 
že chcem byť lekárkou. Čo mi pamäť sia-
ha, môžem s istotou potvrdiť, že na zá-
kladnej škole sa mi v srdci potvrdila táto 
myšlienka a sprevádza ma táto túžba 
do dnešného dňa, len sa stáva čím ďa-

lej intenzívnejšia a aj reálnejšia. Nebolo 
a dodnes to nie je pre mňa jednoduché 
ísť si za týmto cieľom, nepodarilo sa 
mi na prvýkrát totiž dostať na štúdium 
medicíny, ale nič nebanujem, viem, 
že to bola iste Božia vôľa, pretože som 
chodila aj jeden rok na ošetrovateľstvo 
a to bolo pre mňa len veľké plus, naučila 
som sa a robila som tam veci sanitárske, 
či stredného zdravotného personálu, 
dalo mi to veľa skúseností, či praktických 
zručností, ktoré viem dnes veľmi oceniť 
a hlavne mi to pomohlo k lepšiemu prí-
stupu k pacientom a personálu, naučilo 
ma to pokore, úcte a zachovaniu dôstoj-
nosti a lásky voči pacientom a k ľuďom. 
Povolanie lekár chápem nie ako prácu 
a len zamestnanie, je to pre mňa dar, 
ktorý treba rozvíjať nielen vedomosťa-
mi, skúsenosťami, ale aj srdcom. A to je 
môj cieľ a aj dôvod prečo som sa rozho-
dla študovať medicínu, chcem odovzdať 
ľuďom všetko, čo bude v mojich silách 
a schopnostiach, pomáhať im a liečiť ich 
telesne, ale aj duševne.

Môžete nám krátko opísať ako 
sa vám podarilo zachrániť babičku 
v tom kostole? Kde to bolo, v ktorej 
obci alebo meste? 

Stalo sa to v Dúbravke pred naším 
kostolom Ducha Svätého. Ráno som išla 
na svätú omšu o ôsmej ráno. Bolo to 
v októbri. Sadla som si do lavice a v tom 

niekto zakričal: „Je tu nejaký lekár, po-
trebujeme pomoc!“ Prešlo niekoľko se-
kúnd, kým som si uvedomila, že niekto 
potrebuje pomoc, vybehla som a na-
šla som pred kostolom ležiacu staršiu 
pani v náručí mladšieho pána. Pribehla 
som k nej, zistila som, že je v bezvedo-
mí – nereagovala na žiadne podnety, 
skontrolovala som dýchanie a nepria-
mo i krvný obeh a v podvedomí som si 
začala uvedomovať, že situácia je vážna 
a ja musím začať resuscitovať. Celé to 
trvalo aj s mojím príchodom a skontro-
lovaním funkcií asi 2-3minúty, kým som 
začala dýchanie z úst do úst a kompre-

O úcte a láske k pacientom
Náš rozhovor s nositeľkou ceny Dar života 2007, medičkou Jankou Valachovou

Jana Valachová, študentka medicíny na lekárskej 
fakulte Univerzity J.A. Komenského v Bratislave.

Jana Valachová, nositeľka mimoriadnej Ceny Dar života po prevzatí. Na obrázku s matkou (vpravo) 
a navrhovateľkou na ocenenie, Soňou Kročilovou (v strede).
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sie hrudníka, medzitým som poprosila 
pána, ktorý stál pri mne, aby zavolal zá-
chranku, po minúte som skontrolovala 
životné funkcie, ktoré neboli prítomné, 
tak som pokračovala v resuscitova-
ní a asi po troch minútach som videla 
ako sa jej krásne prekrvilo čelo a zdalo 
sa mi, že dýcha. Tak som prestala, opäť 
ju skontrolovala, a medzitým ešte pod 
ňu podložila moju bundu. Potom znovu 
prestala dýchať a tak, pokračovala som 
v resuscitovaní ešte štyri minúty, kým 
prišla sanitka, v ktorej ju potom defi bri-
lovali a vďaka Bohu sa ju podarilo oživiť. 
Odviezli ju do nemocnice a ja som si až 
potom uvedomila o čo vlastne išlo, roz-
triasli sa mi kolená, vyhŕkli slzy do očí, 
ale bola som šťastná a do dnešného 
dňa som, pretože sme stále v kontakte 
a som rada, že pani v jej krásnych 84 ro-
koch je plná chuti do života. 

Podieľali ste sa aj v tomto roku 
reálne na záchrane života niekoho, 
kto bol v ohrození alebo poskytli ste 
niekomu prvú pomoc v poslednom 
období tohto roka?

V tomto roku som sa nestretla so 
žiadnym vážnym ohrozením života. Bola 
som v tábore s deťmi, ktoré mali bežné 
odreninky, kliešťov, triesky v tele, ale na-
šťastie, nič vážne. V kostole som sa ešte 

stretla s poskytnutím prvej pomoci, ale 
našťastie, to nebolo také vážne.

Ako sa vám v súčasnosti darí 
v škole?

Škola sa stala momentálne pre mňa 
všetkým, chodievame už prevažne len 
po nemocniciach, teda máme už len 
prevažne klinické predmety, ktoré sú 
síce náročné, ale zaujímavé a najmä sa 
teším, že začínam získavať svoje prvé 
skúsenosti s pacientmi, ich vyšetrova-
ním a na chirurgii už aj menšími výkon-
mi.

V ktorom študijnom ročníku sa 
teraz nachádzate?

Teraz navštevujem 4. ročník na Le-
kárskej fakulte Univerzity J.A. Komensk-
kého v Bratislave.

Na akú oblasť medicíny by ste sa 
chceli špecializovať?

Neviem ešte presne defi novať, kto-
rú špecializáciu by som chcela robiť, 
mám v hlave viacero predstáv, ale uvi-
díme, kde to bude možné po skončení 
štúdia a najmä, kde budem cítiť, že bu-
dem pre ľudí najväčšmi osožná.

Kedy sa ste začali zúčastňovať 
súťaží v poskytovaní prvej pomoci?

Myslím, že to bolo v roku 2001, kedy 
som sa s bratislavským družstvom prvej 
pomoci po ročnom cvičení prvýkrát 

zúčastnila už vyššie spomínaného „Ha-
rinekovho memoriálu“.

Na ktorej súťaži v poskytovaní 
prvej pomoci ste sa zúčastnili napo-
sledy a ako si na túto súťaž spomína-
te?

Moja posledná súťaž bolo práve to 
spomínané Európske kolo FACE 2003 
v Prahe, bola to pre mňa obrovská skú-
senosť a nezabudnuteľný zážitok, ktorý 
by som priala každému, kto sa zaujíma 
o prvú pomoc. Bolo to veľmi náročné 
a vyčerpávajúce, ešte si pamätám, že 
nám v ten súťažný deň aj pekne lialo, ale 
človek si tam otestoval svoje znalosti, 
svoj charakter a súdržnosť svojho tímu.

 Aké sú vaše koníčky alebo čomu 
sa, okrem prvej pomoci, venujete vo 
voľnom čase?

Okrem školy toho veľa nestíham, 
lebo keď mám voľno, tak si rada zájdem 
do služby do nemocnice na chirurgiu, 
kde sa toho veľa naučím, potom keď mi 
to čas dovolí, rada školím prvú pomoc 
dobrovoľníkov v Dúbravke, kde bývam. 
Rada sa venujem mladým ľuďom a de-
ťom, či už v letných táboroch alebo aj 
počas školského roka v škole. 

Zhovárala sa: Margita Škrabálková
 Snímky: autorka

ECOINVEST, a.s. Bratislava, Mi-
lan Fiľo, DrHc. , Bratislava

Titul Laureát Daru roka 2007 
Čestná komisia udelila tejto spo-
ločnosti, a teda aj Milanovi Fiľovi, 
za veľký peňažný dar v celkovej sume 
78 916 000 korún venovaný na chari-
tu, na pomoc v zdravotníctve, najmä 
na nové lekárske prístroje, na kvalit-
né vybavenie do nemocníc, ako aj 
na podporu školskej kultúrnej čin-
nosti a športu detí a mládeže. Vecná 
hodnota darov je veľmi vysoká, ale 
morálna hodnota darov sa nedá ani 
vyčísliť. 

JUDr. Jozef Škultéty, Uhrovec, 
predseda Slovenského zväzu pod-
nikateľov v doprave 

Titul Laureát Ceny Dar roka 
2007 a ocenenie mu bolo udelené 
za podporu mobility handicapova-
ných občanov Prievidze, a to kúpou 
sociálneho taxíka s plošinou pre vo-
zíčkárov z Prievidze a celej spádovej 
oblasti tohto regiónu, v sume 1,1 mi-

Laureáti Ceny Dar roka 2007

Ocenenie za majiteľa firmy ECOINVEST, a.s. prevzal partner spoločnosti, Ing. Peter Jakubík z SCP 
Ružomberok.
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lióna korún. Peniaze získali z chrita-
tívneho výťažku na 12. ročníku Truc-
k-show na Jankovom Vŕšku v roku 
2007. Podujatie a kúpu sociálneho 
taxi-vozidla podporil aj Lion klub.

Spoločnosť Accenture, s.r.o. 
Bratislava v zastúpení Petra Škod-
ného a Mareka Geša 

Titul Laureát Ceny Dar roka 2007 
a ocenenie získava za finančný dar 
270 000 korún na bývanie a vzdelá-
vanie obetí obchodu s ľuďmi, žijúce 
momentálne v Krízovom Centre Do-
tyk – Beckov. 

Nadácia Mondi Bussines Paper, 
SCP Ružomberok, v zastúpení 
Predsedu Nadácie SCP Petra Jaku-
bíka.

Titul Laureát Ceny Dar roka 2007 
získali za citlivý a vysoko humánny 
prístup pri organizovaní rozličnej 
pomoci opakovane a riešení prob-
lémov v prospech ľudí, ktorí potre-
bujú pomoc na celom Slovensku, 
ako aj za peňažné dary spolu vyše 
2 milióny korún pre: detské domo-
vy, na podujatia podporujúce zdra-
vie, v prospech hendicapovaných 
ľudí, na šport detí, charitu a kultúrnu 
a záujmovú činnosť mládeže. 

Ján Lehuta, Piešťany, funk-
cionár Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých (SZTP)

Titul Laureát Ceny Dar roka 
2007 a morálne ocenenie získava 
za aktívny prístup pri zakladaní In-
tegrovaného Klubu dôchodcov a in-
validov Svornosť v Piešťanoch a zá-
sluhy pri odbarierizovaní mesta, zá-
sluhy aj za vybojovanie priestorov 
uvedeného klubu. V súčasnosti sa 
stále zapája do aktivít SZTP a vedie 
činnosť klubu Svornosť. Sám je te-
lesne postihnutý, ale má za sebou 
vyše 25 rokov humanitnej činnosti 
v SZTP. Okrem toho, 18. apríla tohto 
roku oslávil svoje 65. narodeniny. 
Redakcia Humanity mu srdečne bla-
hoželá nielen k oceneniu, ale aj ku 
krásnemu životnému jubileu. 

Martin Roľník, rím.-katolícky 
kňaz, slovenská obec Gemelčička 
v Rumusku

Titul Laureát Ceny Dar roka 2007 
a ocenenie získava za každodennú 
starostlivosť o päť sirôt a dvoch star-
ších ludí, ktorých ubytoval na fare. 

JUDr. Jozef Škultéty, predseda Slovenského zväzu podnikateľov v doprave pri preberaní ocenenia.

Predseda Nadácie Mondi Bussines Paper, SCP Ružomberok, Ing. Peter Jakubík pri preberaní ocenenia 
a titulu Laureát Daru roka 2007.

Zástupca s.r.o. Accenture pri prevzatí titulu Laureát Ceny Dar roka 2007.
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Oficiálne si osvojil dve siroty a ďalšie 
dve siroty si adoptovala ich 18-roč-
ná sestra, ale v skutočnosti sa stará 
aj o ňu. Venuje im všetkým denne 
pozornosť a stará sa o ich dôstojný 
život. Jeden z nich je zdravotne po-
stihnutý chlapec. Pričinil sa aj o stav-
bu novej školy pre slovenské deti 
v Gemečičke, je vychováteľom a zá-
roveň aj psychológom. Na fare zria-
dil aj ošetrovňu, kde mu pomáhajú 
rádové sestry Sv. kríža. Dve spomí-
nané siroty - súrodencov si osvojil so 
súhlasom pápeža. Pre spomenutého 
chlapca, postihnutého aj nedostat-
kom rastového hormónu, zaobstaral 
aj invalidný vozík.

PhDr. Eva Šothová, Bratislava 
s manželom JUDr. Jánom Šothom, 
bývalým veľvyslancom SR v Ru-
munsku 

Titul Laureát Dar roka 2007 a oce-
nenie získavajú spoločne za rozsiahlu 
mnohostrannú charitatívnu pomoc 
chudobným rodinám rumuských 
Slovákov žijúcich v núdzi na vidieku 
v Rumunsku. Pani Šothová s manže-
lom poskytli vlastnoručne vyrobené 
perníkové výrobky na vianočný bazár 
a výťažok venovali pre rumunskú cha-
ritu. Z výťažku vyše 2000 eur poskytli 
v prospech rumunských Slovákov, 
ako aj pre deti s onkologickými cho-
robami. Okrem toho významne ma-
teriálne pomohli slovenským školám 
a materským školám v Rumunsku. 
Spolu sa podieľali aj na sponzorovaní 
výstavby slovenského skanzenu v ru-
munskom Temešvári. 

Ján Lehuta z Piešťan, funkcionár Slovenského zväzu telesnej postihnutých držiteľ titulu Laureát ceny 
Dar roka 2007, počas rozhovoru s moderátorkou.

Rímsko-katolícky kňaz, Martin Roľník, farár v Gemelčičke, slovenskej obci v Rumunsku pri preberaní 
zaslúženého titulu Laureát a morálneho ocenenia Dar roka 2007.

Pohľad do hľadiska na ocenených Laureátov ceny Dar roka 2007.
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Pavol Cimerman, riaditeľ Adve-
tistickej agentúry pre pomoc a roz-
voj ADRA, Banská Bystrica 

Titul Laureát Ceny Dar roka 2007 
a ocenenie získava za nezištnú pomoc 
sociálne odkázaným 3552 občanom obce 
Hnúšťa, aj okolitých obcí, ktorí dostali oša-
tenie, obuv, detské kočíky, posteľnú bieli-
zeň, nábytok, hračky pre deti a tiež za dar 
pre NsP Hnúšťa: 60 polohovateľných po-
stelí, plachty, paplóny, obliečky, vankúše, 
hračky, nočné košele pacientom, obleče-
nie pre zdravotné sestry, operačné plášte 
a oblečenie, rúšky, pomoc pre letný tábor, 
tiež za pomoc pri vymaľovaní NsP v Hnúš-
ti, ako aj za fi nančnú pomoc aj z vlastných 
prostriedkov menovaného pre sociálne 
slabšie rodiny v Trstenej a ľudí v krajnej 
núdzi. Návrhy na ocenenie Pavla Cimer-
mana a agentúru ADRA boli až tri. (mš)

Snímky: autorka

Martin Roľník so svojimi slovenským krajanmi a zverencami v Gemelčičke. Martin Roľník v rozhovore s moderátorkou.

Eva Šothová s manželom Jánom Šothom, bývalým veľvyslancom SR v Rumunsku pri prevzatí titulu 
Laureát a morálneho ocenenia Dar roka 2007.

Pavol Cimerman si prevzal titul Laureát a morálne ocenenie Dar roka 2007 spolu s dcérkou, ktorá 
na takejto veľkolepej slávnosti, ako je oceňovanie Dar roka, bola prvý raz.
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Ing. Jana Adamcová, TIMED, s.r.o, Bratislava
za finančnú pomoc organizáciám Zväzu diabetikov 

Slovenska na celom Slovensku, a to nielen na glukomery 
a prúžky, ale aj na zisťovanie glykémie, aj na chod a čin-
nosť organizácie, ako aj na rehabilitačné pobyty pre deti 

 
Jazmína Balážová, Bratislava 
za finančný dar 15 000 korún venovaných prostred-

níctvom SHR žiadateľovi o pomoc v hmotnej núdzi Lu-
kášovi Ďurigovi, vysokoškolskému študentovi, ktorý sa 
stará o ťažko chorých rodičov - ochrnutých, ležiacich 
doma na lôžkach

Alexander a Ondrej Bodnárovci, Domitri, s.r.o, 
Gemerská Hôrka

za materiálny dar v cene 7000 korún na zabezpeče-
nie akcie Zimná Blumiáda 2007 v Domove sociálnych 
služieb (DSS) Amalia v Rožňave

Hana Bohdalová, Bratislava zastupujúca spoloč-
nosť  Ty CoCoS, 

za dar 5000.- korún pre DSS Amália v Rožňave, kon-
krétne na rekondičný pobyt klientov Domu sociálnych 
služieb na Kysuciach.

Ján Čačko, prezident SLOVILCO, Topoľčany
za dlhoročnú obetavú dobrovoľnícku prácu v Ob-

čianskom združení SLOVICO a nezištnú pomoc a pod-
poru zdravotne postihnutým stomikom.

Viera Čepcová s manželom, Bratislava – Vajnory 
za príkladné, kvalitné vykonávanie arterapie pre 

handicapovaných (roku 2007 - 616 hodín).

PaedDr. Júlia Ditteová, Nová Baňa
za každodennú podporu, pomoc a oporu zdravotne 

postihnutým v škole i v svojom voľnom čase, obhajuje 
práva vozíčkárov (aj napriek nepriazni a neraz v zloži-
tých podmienkach). Pred Vianocami vlastnými silami 
usporiadala benefičné podujatie, výťažok ktorého pu-
toval na podporu sociálne slabých rodín v Novej Bani. 
Vo svojom úsilí neúnavne pokračuje aj v súčasnosti.

 
 Ing.Eduard Drobný, riaditeľ Vydavateľtva Per-

fekt, Bratislava
za dobrý nápad a neoceniteľný prínos pre deti a mlá-

dež celého Slovenska organizovaním súťaže o poviedku 
pre deti s humanitnou a so sociálnou tematikou. Ocene-
né poviedky Vydavateľstvo Perfekt každoročne vydáva 
aj knižne. Na základe poverenia Vydavateľstva Perfekt 
prevzala ocenenie Zuzana Katrušinová, predsedníčka 
detského združenia Korytnačky.

Ing. Marek Gallo, Nové mesto nad Váhom, kona-
teľ spoločnosti Globalimpex, s.r.o

za materiálny dar – multimédiá (CD-R a DVD nosi-
če) v cene 4000 korún na potreby archivácie DSS Amália 
v Rožňave

Ing. Ján Gazdík, Slavošovce
za materiálny dar v cene 8000 korún na kancelárske 

potreby a náčinie na maľovanie a výtvarné aktivity pre 
obyvateľov DSS AMALIA v Rožňave. 

Andrej Glatz, Bratislava, generálny riaditeľ spo-
ločnosti Mercedes Benz Slovensko 

Dar - auto Mercedes Benz A 200 a aj bezplatný servis 
auta - pre potreby Slovenského krízového centra Dotyk 
v Beckove pre obete obchodovania s ľuďmi. 

Diplom a poďakovanie v súvislosti 
s morálnym ocenením Dar roka 2007 

získavajú:
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Ing. Oto Godány , ELV-servis, s.r.o., Bratislava
za finančný dar 5000 korún na zabezpečenie Zimnej 

Blumiády 2007 - DSS Amália v Rožňave.

Štefan Homza, Bratislava 
za finančný dar 15 000 korún pre päť sirôt rodiny 

Gregorovičových z Kysaku, ktorá nemala prostriedky 
na obživu a čakala na vybavenie sociálnych dávok z Úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Ide o dve 
študujúce deti, ktoré sa starajú o mladších súrodencov.

Zuzana Horinová, Bratislava 
za obetavú pomoc mladému, ťažko postihnutému 

Matejovi Horinovi a podporu, ktorú mu poskytla spolu 
s pani Ondrušovou pri príprave na špeciálnu olympiádu 
v roku 2007 v Šanghaji.

Poručík Mgr. Mária Hudáková, major Ing. Dalibor 
Jelínek, zástupca veliteľa, podplukovník Ing. Miroslav 
Marcin, veliteľ, Ženijný prápor Armády SR, Sereď

za to, že nezištne pomáhali celý rok 2007 i predošlých ro-
koch a aj v súčasnosti rozličnými spôsobmi pomáhajú obyva-
teľom Domu sociálnych služieb v Šoporni – Štrkovci a na žiad-
nom podujatí obyvateľov tohto domu nechýbali.

Peter Kamenický, Nadácia SPP, Bratislava
 za podporu projektu Výtvarnej súťaže zdravotne po-

stihnutých a ináč znevýhodnených detí z detských do-
movov a domov sociálnych služieb na celom Slovensku 
– Mesiac detskej tvorby.

Ing. Peter Kapusta, generálny riaditeľ TIPOS, a.s., 
Bratislava

za peňažný príspevok 100 000 korún na činnosť 
Združenia abstinentov Slovenska a bezplatnú tlač letá-
kov ZAS a ich distribúciu. 

Ing. Jaroslav Kollár, konateľ Spoločnosti Nestlé 
Slovensko, Prievidza

 za finančný dar 15 000 korún na zabezpečenie akcie 
Zimná Blumiáda 2007 v DSS Amalia v Rožňave.

 Ing.Peter Kubaš, FRIEB, s.r.o., Bratislava
za vecný dar - čistiace a hygienické potreby v cene 

7000 korún pre DSS Amalia v Rožňave.

Ing.Mária Kyliánová, TIMED, s.r.o, Bratislava
za finančnú pomoc organizáciám Zväzu diabetikov 

Slovenska na celom Slovensku.

Miroslava Lettrichová a Katarína Michalcová, 
Turčianske Teplice

za bezplatné poskytnutie priestorov na vzdelávanie 
sociálnych poradcov Združenia abstinentov Slovenska 
a výrazné zľavy na relaxačno-motivačné pobyty členov 
ZAS v r 2007 v cene asi 90 000 korún.

Ida Ludviková ml. z Bratislavy
za ústretovosť a podporu výroby širokého sortimen-

tu cukrárenských výrobkov pre diabetikov a celiatikov 
nielen z Bratislavy, ale na ich podujatia na celom Sloven-
sku.

Ing. Vladimír Marko, CSc., Lundbeck Slovensko, 
Bratislava

za peňažný dar pre poradňu Nezábudka, Ligy za du-
ševné zdravie v sume 200 000 korún a za dlhodobú pod-
poru aktivít Ligy za duševné zdravie.

Ing. Rudolf Mičuda, CWT Metal, Brzotín
za materiálny dar - hutnícky materiál v sume 5000 ko-

rún na opravu prístrešku budovy DSS Amália v Rožňave. 

Peter Mikulášik, Kežmarok
za usporiadanie viacero aktivít v prospech zdravot-

ne postihnutých a sociálne znevýhodnených v roku 2007 
v spolupráci so SHR a obecných úradov. Čiastka vynalo-
žená na tieto podujatia: 950 000 korún.

 
MUDr. Kristína Kroftová, rehoľná sestra Barbora, 

Bratislava –Ružinov

Návrh bol podaný za nezištnú každodennú pomoc 
ťažko chorým, najmä onkologickým pacientom v Brati-
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slavskom kraji, aby posledné chvíle svojho života prežili 
dôstojne.

Mgr. Viktória Ondrušová, Dom sociálnych slu-
žieb Rosa, Bratislava

za obetavú pomoc mladému ťažko postihnutému 
Matejovi Horinovi a podporu, ktorú mu poskytla spolu 
s pani Horinovou pri príprave na špeciálnu olympiádu 
v Šanghaji v roku 2007.

Ing. Tibor Orlovský, predseda predstavenstva 
KID, a.s., Poprad

bezplatné zriadenie WIFI –TV a internetu pre klien-
tov DSS Amália v Rožňave.

Peter Kráľ, predseda Odborového zväzu Chemic-
ké závody Nováky

Daroval 3000 korún z vlastných prostriedkov na 
ceny do tomboly na posedenie SZZP v Novákoch.

Mária Smondeková, Nováky
dar – tri koše s čistiacimi potrebami v sume 3000 

korún do tomboly na posedenie SZZP v Novákoch.

Jozef Vrána, Kniháreň Gutenberg, Bratislava 
handicapovaným žiakom odboru knihár z SOU 

na Dúbravskej 1 v Bratislave pomáhal počas ich výučby, 
aj pri zaraďovaní sa do pracovného života.

Mgr. Alena Jelušová, starostka obce Madunice
 za významnú pomoc vdove Helene Buchalíkovej 

z Maduníc, ktorá sa ocitla v kríze a hrozilo, že príde o ro-
dinný dom kvôli nezaplatenej pôžičke od nebankového 
subjektu. Starostka vybavila právne zrušenie exekúcie 
a vysťahovania sa vdovy z domu. Vrátila tak rodine Bu-
chalíkovej vieru v spravodlivosť.

 
Michal Bujtáš, Naďlak, ľudový majster, Rumun-

sko
Ako ľudový staviteľ z Naďlaku navrhol, postavil a vy-

lepšil slovenský dom (salaš) v skanzene v rumunskom 
Temešvári, ktorý otvorili v roku 2007. Je vzorom praco-
vitosti, umu, humánnosti a vlastenectva pre mladú ge-
neráciu. Svojím dielom šíri dobré meno Slovákov nielen 
v Rumunsku, ale aj inde v Európe.

 
Augustín Albert, rím.-katolícky kňaz, Nová Huta, 

Rumunsko
Zorganizoval rekondičné pobyty pre slovenské, 

maďarské i rumunské deti ubytované na fare v Novej 
Huti, dal opraviť dve základné školy pre slovenské deti 
v obciach Novej i Starej Huti, zabezpečil vyasfaltovanie 
cesty z Novej Huti do Starej Huti a tak sprístupnil cesty 
aj vozíčkárvi, postihnutému chlapcovi Jožkovi Kutláko-
vi. Stará sa aj o osamelých, handicapovaných a starých 
ľudí v obci Nová Huta v Rumunsku. 

 
Peter Kubalák, rím.-katolícky farár, obec Aleşd, 

Rumunsko 
Rímsko-katolícky farár Peter Kubalák uskutočňuje 

programy pre deti vo svojom voľnom čase, zriadil aj 

novú slovenskú materskú školu na fare zo svojej obý-
vačky rešpektujúc všetky predpisy, zriadil aj detskú 
umyváreň, zaobstaral hračky, školské potreby, detskú 
toaletu a lavice so stoličkami, televízor , CD- prehrávač 
a podobne. Učí katechizmus všetky miestne deti – slo-
venské, rumunské, maďarské i rómske.

Za ocenených kňazov Augustína Alberta a Petra Ku-
baláka prevzala  diplomy rehoľná sestra františkánka.

 
Jeana Štrbová, matka predstavená a všetky 

členky Kongregácie dcér sv. Františka Assiského, 
Temešvár, Rumunsko

 Diplom a poďakovanie prevzala za Jeanu Štrbovú 
rádová sestra Sávia, ale diplom vlastne patrí vsetkým 
sestrám, všetky si zaslúžia poďakovanie, za to, že vlast-
nými silami zariadili hospic, ktorý otvorili v roku 2007. 
Dnes sa spoločne obetavo starajú o 40 pacientov.

Na obrázku rádové sestry františkánky pred svojím 
sídlom v rumunskom Temešvári.
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Miroslav Jabloncsik, Salonta, honorárny konzul 
SR v Rumunsku

v severnom Rumunsku, v Salonte, zariadil vyučovanie 
slovenského jazyka pre deti rumunských Slovákov - na-
šiel pre nich učiteľku slovenského jazyka, zriadil sloven-
skú knižnicu, sponzoruje veľa podujatí, z ktorých mnohé 
majú humanitárny a charitatívny charakter, sponzoroval 
aj prestavbu kláštora v Temešvári na hospic a z vlastných 
prostriedkov dal dostavať aj kostol v dedinke Madaras, 
ktorý bol vysvätený v roku 2007 ako nový slovenský kato-
lícky kostol v Rumunsku.

Mgr. Art. Igor Bázlik obohatil odovzdávanie dip-
lomov nominovaným hrou známych a krásnych kla-
vírnych skladieb.

Pavol Sandanus, Kamenná Poruba
dlhodobo prispieva a v roku 2007 daroval Občianske-

mu združeniu Náruč, Pomoc deťom v kríze v Žiline z vlas-
ných prostriedkov 35 000 korún.

 
Ing. Róbert Spišák, Bratislava
za finančný dar 9000 korún na činnosť DSS Amália 

a na benefičný koncert Charitánia 2007.
 
Ing. Michal Šiarnik, predseda predstavenstva 

Qultex, a.s.Liptovský Mikuláš
za materiálny dar – bytové doplnky v sume 10 000 ko-

rún pre DSS Amalia v Rožňave. 
 
Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky 
za to, že z vlastných prostriedkov zaobstaral štyri 

ceny do tomboly na posedenie SZZP Novákoch v sume 
7500 korún.

Alexandra Švajlenová, Solčany 
za dlhodobú podporu a nezištnú starostlivosť o zdra-

votne postihnutých ľudí vo svojom voľnom čase. 
 
RNDr. Jana Timková, ABBOTT LABORATORIES Slo-

vakia, s.r.o., Bratislava
 za to, že mnohým telesne a zdravotne potihnutým 

umožnila účasť na rehabilitačných pobytoch, vzdelávanie 

v rámci starostlivosti a liečby diabetes mellitus, pomoc 
pri zabezpečení odborných prednášok. Celková poskyt-
nutá pomoc sa odhaduje na päť miliónov korún.

Ing.Ľubica Túrková, Novokredit, s.r.o., Nováky
za materiálny dar v sume 7000 korún (dochucovadlo 

pokrmov) na posedenie SZZP v Novákoch.

Ing. Jozef Valach, Jadrová vyraďovacia spoloč-
nosť, a.s., Jaslovské Bohunice

za finančný dar 10 000 korún na arteterapeutickú a er-
goterapeutickú činnosť klientov DSS Amália v Rožňave.

Igor Zrubec, LeNS, s.r.o. , Bratislava
za finančný dar 20 000 korún na rekondičný pobyt 

klientov DSS Amália na Kysuciach.

Doc. RNDr. Erika Otrubová, CSc., predsedníčka 
Spoločenstva sv. Gorazda Spolok sv. Vincenta de 
Paul, Bratislava

zabezpečuje dostavbu Domu nádeje v Bratislave, kto-
rý bude slúžiť na resocializáciu osôb vyliečených z dro-
govej a alkoholovej závislosti. Je veľmi obetavá, precízna 
v práci a je vzorom iným ľudom vo svojom okolí aj v Spol-
ku sv. Vincenta de Paul, kde pôsobí po odchode do dô-
chodku.

Miroslav Popík, člen Spolku sv. Vincenta de Paul 
v Košiciach

Je veľkým prínosom pre Spolok sv. Vincent de Paul. 
Spolok sv. Vincenta v Košiciach – Šaci vlastní a spravuje VIN-
CENTCENTRUM, ktoré slúži pre sociálne slabé rodiny, ktoré 
sa ocitli v núdzi. Pán Miroslav Popík centrum navštevuje 
a s obyvateľmi centra rieši problémy. Zabezpečuje rodi-
nám, ktoré sa ocitli v núdzi šatstvo, obuv, potraviny, školské 
potreby. Je veľmi pracovitý a obetavý. Významne pomáha 
aj deťom a mládeži a najmä sociálne slabým rodinám.

Na obrázku ocenení Erika Otrubová a Miroslav Popík. 

(mš)
Snímky: autorka
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Vážená komisia Ceny Dar roka 2007,
sme radi, že všetky naše nominácie 

na prestížne ocenenie SHR, ktoré sme 
vám predložili, ste akceptovali, pretože 
nami navrhnutí sponzori aj v predchá-
dzajúcich rokoch si vysoko vážia našu 
spoločnú snahu. Všetky poskytnuté dary 
boli použité v prospech skvalitňovania so-
ciálnych služieb Domu sociálnych služieb 
AMALIA so zárukou transparentnosti obi-
dvoch strán.

Ceníme si, že slávnostné podujatie sa 
opäť uskutočnilo v príjemnej atmosfére 

plnej srdečnosti aj vďaka vašej významnej 
spoločensko-charitatívnej akcii.

Za všetkých z AMALIE želáme veľa 
úspechov a ďakujeme.

Navrhnutí donátori za rok 2007, ktorí po-
máhali DSS AMALIA a ktorí sa stali drži-
teľmi diplomu a poďakovania:
NOTES, a.s., 049 36 Slavošovce č. 298, 
ELV-SERVIS, s.r.o., Čulenova 5, 816 46 
Bratislava, Ty CoCoS, s.r.o., Bartoňová 13, 
811 03 Bratislava, DOMITRI, s.r.o., 049 12 
Gemerská Hôrka č. 421, KID, a.s., Parti-

zánska 686, 058 01 Poprad, LeNS, s.r.o., 
Sibírska 5, 831 02 Bratislava, NESTLÉ Slo-
vensko, s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 
Prievidza, Jadrová a vyraďovacia spo-
ločnosť, a.s., 919 31 Jaslovské Bohunice, 
Ing. Róbert SPIŠÁK, f.o., Slávičie údolie 
24, 811 02 Bratislava, CWT METAL, s.r.o., 
Jovická 636, 049 51 Brzotín, Universal 
Media Corporation, s. r. o., Ľ. Podjavo-
rinskej 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
QUILTEX, a.s., Garbiarska 678, 031 01 Lip-
tovský Mikuláš, FRIEB, s.r.o., Trnavská 66, 
821 02 Bratislava.

Mgr. Igor Lada
riaditeľ AMALIA DSS, Rožňava

Rok 2007 bol pre mňa veľmi ťažký. 
Začiatkom roka z jedného dňa na druhý 
som sa nemohla postaviť na nohy. Ako 
onkologická pacientka som mala veľké 
bolesti. Do nemocnice som ísť nechcela, 
a preto som sa obrátila na sestru Barbo-
ru, ktorá sa v rámci mobilného hospicu 
v Bratislave – Ružinove začala o mňa 
starať. Podľa ordinácie pre liečbu bolesti 
mi na zmiernenie bolestí „nasadila“ sil-
nejšie lieky, ktoré som predtým odmieta-
la. Mala záujem nielen o liečbu, ale aj o 
mňa ako pacientku. Pomohla mi zohnať 
primeranú posteľ, WC – kreslo  a snažila 
sa dostať ma z beznádeje pomocou od-
halenia mojich osobných záľub. Privie-
dla ma k písaniu a háčkovaniu, čím sa 
môj život stal  znova zmysluplným. Do-
konca som sa stala aj čiastočne mobil-

nou. Viem, že takto pomáhala aj iným, 
a preto som ju navrhla na ocenenie Dar 
roka 2007.

Bola som veľmi príjemne prekvape-
ná, keď som na toto slávnostné poduja-
tie bola pozvaná aj ja. Veľmi som sa bála 
ako to zvládnem. Bola to moja premiéra 
na požičanom invalidnom vozíčku. Bez 
neho by som sa s chodítkom, ktoré pou-
žívam, nebola dostala do Primaciálneho 
paláca. Veľkým zážitkom bolo pre mňa 
aj zaparkovanie v „podzemnej garáži 
pri uršulínkach“. Takéto parkovisko som 
dosiaľ videla len vo fi lmoch. Problém 
odviezť ma na poschodie sestra Barbo-
ra  hravo zvládla, aj keď výťah bol nepo-
jazdný.  Cestou som mohla z vozíčka ob-
divovať  krásu Bratislavy, veď som tam 
už skoro rok nebola. Písať o slávnostnom 

programe  spojenom s ocenením by bolo 
zbytočné, urobili to iste za mňa iní, hoci, 
pri krásnej hudbe som si prišla na svoje.

Pri záverečnom pohostení som zisti-
la, že tam mám veľa známych. Pripadala 
som si ako v „Smotánke“, kde nechýbali 
ani „celebrity“. Sú to celebrity, o ktorých 
sa málo hovorí, hoci ich charitatívna čin-
nosť by si zaslúžila väčšiu pozornosť. Pre-
to ďakujem Slovenskej humanitnej rade, 
ktorá tým, že ocenila MUDr. Kristínu Kro-
ftovú – sestru Barboru za jej prácu, ktorú 
vykonáva v mobilnom hospice, pomoh-
la aj mne. Umožnila mi tak prežiť jeden z 
najkrajších dní v mojom živote, na ktorý 
budem dlho spomínať.

Viera Hrvolová, Bratislava

Slová vďaky

Ako mi pomohol Dar roka 2007

Ohlasy

Chcem Vám ešte raz veľmi pekne po-
ďakovať za milé podujatie a hlavne za oce-
nenie našich krajanov. Boli všetci šťastní, 
vďační a pozdravujú všetkých pracovníkov 
zo Slovenskej humanitnej rady. 

Bolo veľmi dobre, že niektoré médiá 
urobili rozhovor s pánom farárom Mar-
tinom Roľníkom, aby sa aspoň trochu 
o ňom a ostatných na Slovensku vedelo. 
Skontaktovala sa s nimi aj redaktorka Slo-
venského rozhlasu pani Milena Čeganová, 
riaditeľ Rádia Lumen, televízia Lux a chcú 
prísť do Rumunska a urobiť tam reportáže 
o živote našich krajanov. 

Vďaka Vám sa našli ľudia, ktorí o nich 
ešte dajú vedieť a možno aj pomôžu. Ja 

som osobne rada, lebo pán učitel Vl. Doli-
nay (navrhovateľ na ocenenie pána farára 
M. Roľníka) osobne prišiel z Rumunska a vy-
zdvihol zo Slovenského Červeného kríža 
plné auto materiálnych darov pre krajan-
ské deti Slovákov v Rumunsku, ktoré som 
vybavila v spolupráci s pani Sládečekovou 
z Ústredného sekretariátu SČK v Bratislave. 

Aj po návrate do Rumunska urobili 
s nimi rozhovory pre krajanské vysielanie 
Temešvárskeho rozhlasu, aby to vedeli 
všetci krajania a je to veľké povzbudenie 
pre všetkých.

Veľká vďaka všetkým Vám, ktorí ste 
pripravili tento krásny deň, plný emócií 
a silných životných dojmov. Este jedna 
„perlička“: deň pred oceňovaním som čí-
tala Váš časopis Humanita a rozhovory 
s minuloročnými  ocenenými. Bol tam aj 

rozhovor s primárom Liečebne Sv. F. Assis-
kého – MUDr. Michalom Mrocekom, ktorý 
vyslovil želanie, aby boli ďalší rok ocenené 
aj sestry Františkánky. Jeho želanie sa spl-
nilo. Ja som navrhla sestry Františkánky 
z Temešváru, ale ich Generalát je v Bratisla-
ve a majú na starosti práve Liečebňu, kde 
je primárom Dr. M. Mrocek. Po skončení 
Vášho podujatia sme všetci boli pozvaní 
na Generalát a keď som to povedala ge-
nerálnej predstavenej, zavolala primárovi 
a všetci sme sa stretli. Veľmi sa potešil tejto 
informácii, že sa mu jeho prianie splnilo, 
i keď sme sa nikdy nepoznali. Všetci sme 
mali radosť a večer všetci odišli s krásnymi 
dojmami. Naozaj si to všetci zaslúžili.

Ďakujem aj ja za všetko a pozdravu-
jem Vašich kolegov

Eva Šothová, Bratislava

Poďakovanie
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Mgr. art. Igor Bázlik, hudobný skladateľ, Bratislava
D.p.ThDr. Marián Červený, rím.-katolícky farár, Most pri Bratislave 
Ing. Milan Gliviak, fi nančný riaditeľ reklamnej agentúry V.Y.V. v Brati-
slave 
Mgr. art. Jozef Holec, režisér, v súčasnosti služobne v zahraničí
Ing. Peter Kamenický, riaditeľ Sekcie pre styk s verejnosťou, SPP, a.s., 
Bratislava 
Prof. PhDr. Miron Zelnina, Dr.Sc., riaditeľ Ústavu humanitných štúdií, 
Pedagogická fakulta v Bratislave
Prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc., detský kardiochirurg, Bratislava
Milan Fiľo, Dr.Hc., Ecoinvest, Bratislava 
PhDr. Oľga Škorecová, riaditeľka Odboru pre komunikáciu a styk s ve-
rejnosťou, MPSVR SR
Ing. Ivan Sýkora, prezident SHR 
Ing. Dušan Tittel, generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Futbal, a.s.

Tajomníčka Čestnej komisie pre Dar roka 2007:
PhDr. Margita Škrabálková, Slovenská humanitná rada

Čestná komisia Dar roka 2007

Sklo je krehký materiál a tvrdý 
zároveň. Jeho priezračnosť je taju-
plná a záhadná. Dotykovo je príjem-
né. Keď ho držíte v ruke, cítite, ako 
sa s vami postupne zžíva. Chvíľu vás 
chladí, ale len preto, aby splynulo 
s vašimi rukami. Odoberie si z tepla 
vášho tela – ale len toľko, aby ste sa 
zosúladili navzájom. 

Ako sa vyrába plastika Tri oriešky? 
Najprv majster sklár z gumy vyreže a vy-

formuje presný model, ako by mala vy-
zerať výsledná podoba plastiky - Ceny 
Dar roka s motívom troch orieškov. Podľa 
neho sa potom urobí sadrový odliatok, 
maketa, čiže forma s obrysmi a kontúrami 
modelu, ale v zrkadlovom obraze. Podľa 
veľkosti sadrovej formy odreže sklár pri-
meraný kus skla. Len pre informáciu: pre 
našu plastiku je potrebný asi jednokilový 
kúsok. Položí ho na sadrový odliatok a 
vloží do sklárskej pece. Asi pri 600 stup-

ňov Celzia sa sklo roztaví, stečie do for-
my a vyplní jej priestor. Po 12 hodinách 
tvrdnutia a chladnutia sa môže vyklopiť 
z formy (zo sadrového odliatku). Potom sa 
spracúva, brúsi na brúsnom kotúči (dve-
stokrát každá strana a plocha). Majster 
dáva pritom veľký pozor, lebo ak by tro-
chu tvrdšie pritlačil, mohol by sa pokaziť 
celý vzhľad diela. Aby bolo sklo dokonale 
priehľadné a hladké, ešte sa leští. Keď je 
dokonale lesklé a hladké, čaká ešte maj-
stra sklára vyleptanie loga SHR a nápisu 
Dar roka 2007.  (red)

Plastika „Tri oriešky“

ThDr. Marian Červený, rímskokatolícky kňaz z Mosta pri Bratislave sa ako 
člen Čestnej komisie Dar roka 2007 prihovoril oceneným i hosťom v Zrkad-
lovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Za ním na obrázku členovia 
Čestnej komisie SHR, Prof. Miron Zelina (vľavo) a Ing. Milan Gliviak (vpravo).

Prvý raz získal titul Hlavný lau-
reát a Cenu Dar roka 1996 najdlhšie 
pôsobiaci dobrovoľník Ľudo Matejov 
z Bánoviec nad Bebravou, ktorý bol o.i. 
aj hosťom vrcholového podujatia SHR 
– benefi čného večera - Benefícia v roku 
1999.

Cenu Dar roka v roku 1998 získali 
manželia Moravskí z Kalinova, ktorí 
darovali svoj dom na vytvorenie býva-
nia pre starých osamelých ľudí. Vystú-
pili v roku 1999 na Benefíciu.

Prvé osobitné ocenenie za zá-
chranu života v roku 2000 dostal 
Ján Kopta, z Tvrdošína, ktorý zachránil 
život dvaapol ročnému chlapčekovi, 
ktorý sa topil v rieke a ktorého vytiahol 
a úspešne resuscitoval.

Ocenenie Cena života v roku 
2003 - za darovanie orgánov získali 
dvakrát – za darovanie obličky svoj-
mu synovi získala Agáta Juhászo-
vá z Kamenného Mostu  a Ing. Anna 

Sonnbergerová z Prievidze za daro-
vanie polovice svojej pečene svojej 
dcére.

Ocenenia Dar života 2004 – ude-
lené dvakrát - za záchranu života do-
stali: Miroslav Maruniak z Pukanca 
a Marcel Pavlík z Močenka za záchra-
nu dvoch 16-ročných chlapcov, topia-
cich sa v rieke.

Ocenenie Dar života 2005 
– Jaroslav Slávik z Dubnice nad 

Váhom za záchranu topiacej sa ženy 
– Marcel Sasko z Levíc zachránil 

život mladému futbalistovi, ktorý do-
stal epileptický záchvat.

Ocenenie Dar života 2006 – Pe-
ter Marcinov za darovanie obličky 
svojmu ťažko chorému otcovi.

Hlavný laureát a Cena Dar roka 
2006 v kategórii fyzická osoba – 
Kristína Fraňová – ako 12 ročná do-
opatrovala sama ťažko chorú matku.

Hlavný laureát a Cenu Dar roka 

2006 v kategórii právnická osoba – 
Profesia, s.r.o., Bratislava za pomoc 
zdravotne postihnutým uchádzačom 
o zamestnanie pri zaradení sa do pra-
covného života.

Ocenenie Dar života 2007 – me-
dička Jana Valachová za záchranu 
života staršej ženy, ktorá skolabovala 
v kostole a ktorú sa jej podarilo oživiť 
resuscitovaním.

Titul Hlavný laureát a Cenu Dar 
roka 2007 v kategórii fyzická osoba 
získala Mária Gabrielová, dôchodky-
ňa z Námestova – za príkladnú starost-
livosť o tri nevlastné deti, z toho dve 
ťažko zdravotne postihnuté.

Titul Hlavný laureát a Cenu Dar 
roka 2007 v kategórii právnická 
osoba – Slovnaft, a.s. Bratislava 
za projekt Zlatá rybka EVO, ktorého 
realizáciou psychologicky pomáha 
a podporuje ťažko choré deti na celom 
Slovensku v spolupráci s Agentúrou 
Media In, s.r.o.  Bratislava.

(mš)

Z histórie Ceny Dar roka
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PREAMBULA
Ľudskosť je rozmerom srdca. Presa-

huje priestor a čas. Je šťastím a zázračným 
darom, že stretávame ľudí, ochotných po-
dať pomocnú ruku chorým, bezvládnym, 
trápiacim sa... Bez ich pomoci by sa nám 
len ťažko darilo zmierňovať ľudské utrpe-
nie a poskytovať pomoc ľuďom v ťažkých 
životných situáciách.

Slovenská humanitná rada preto chce 
udelením Ceny Dar roka 2007 oceniť preja-
vy ľudskosti a pomoci blížnemu, preukáza-
né konkrétnym činom. Túto cenu chápeme 
ako symbolické poďakovanie všetkým, 
menovaným i nemenovaným darcom. 
Zároveň je morálnym ocenením, ktorého 
snahou je poukázať na ušľachtilosť a dob-
ro, ktoré v každom z nás drieme. To nás 
všetkých navzájom zbližuje. Udelenie Ceny 
Dar roka preto bude tiež sviatkom rovnako 
pre darcov, ako aj pre obdarovaných.

Článok 1
Všeobecné podmienky
1. Cena Dar roka je ocenenie Slovenskej hu-

manitnej rady, prístupné všetkým tým,  kto-
rí v priebehu bežného kalendárneho roka 
prispeli na pomoc ľuďom v núdzi, na rozvoj 
dobrovoľníckeho sektora alebo sa zaslúžili 
o naplnenie princípov humanity v konkrét-
nom živote, a to nielen fi nančným alebo 
vecným darom, ale aj iniciatívou, službou, 
myšlienkou, projektom, poskytnutím du-
ševného vlastníctva, prípadne inou formou 
pomoci alebo podpory. 

2. Cena Dar roka je výhradne morálne oce-
nenie a nie je s ním spojená žiadna fi nanč-
ná cena.

3. Písomné návrhy na udelenie Ceny Dar 
roka môže poslať: 
- obdarovaný,
- osoba, ktorá vie o takom dare, službe 

alebo čine, ktorý si zaslúži pozornosť 
a navrhnutie na ocenenie.

4. Na zverejnenie návrhu na udelenie Ceny 
Dar roka je potrebný súhlas nominované-
ho, ktorý zabezpečí navrhovateľ.

Článok 2
Vyhlásenie
1. Cenu Dar roka a podmienky jej udelenia 

vyhlasuje Slovenská humanitná rada. 
2. Slovenská humanitná rada zverejní krité-

riá Ceny Dar roka do 31. októbra bežného 
roka prostredníctvom médií a poskytne 
ich všetkým záujemcom. 

3. Písomné návrhy na udelenie Ceny Dar 
roka musia byť zaslané Slovenskej huma-
nitnej rade (Páričkova 18, 821 08 Bratisla-
va 2, e-mail: shr@changenet.sk) a musia 
obsahovať tieto informácie: 
- mená alebo názvy darcu a obdarované-

ho, vrátane kontaktných adries, 
- charakteristiku daru (fi nančný, vecný, 

služba...) a jeho hodnotu, vyjadrenú 
v eurách,

- účel, na ktorý bol dar poskytnutý,
- aktuálnosť a význam daru pre obdaro-

vaného.
4. Ak predložená nominácia neobsahuje 

všetky požadované informácie, komisia 
nemusí takýto návrh akceptovať.

5. K návrhu na ocenenie možno priložiť 
dokumentáciu o prevzatí a použití daru 
(fotodokumentácia, výstrižky z novín, 
osvedčenia, ďakovné listy atď.).

6. Uzávierka návrhov na udelenie Ceny Dar 
roka je 31. januára nasledujúceho roka 
2009. 

Článok 3
Metodika hodnotenia
1. O udelení Ceny Dar roka rozhoduje ko-

misia, zložená z významných osobností 
z oblasti spoločenského života, kultúry, 
športu, vedy, umenia a činnosti mimo-
vládnych organizácií. Komisiu ustanovu-
je Predsedníctvo Slovenskej humanitnej 
rady. Členstvo v komisii je čestné.

2. Pri vyhodnocovaní návrhov na udelenie 
Ceny Dar roka berie komisia na zreteľ pre-
dovšetkým: 
- spoločenský a individuálny význam, 
- aktuálnosť,
- cielenosť,
- vplyv daru na zmenu situácie, resp. rieše-

nie problému obdarovaného,
- etickú a morálnu stránku daru.

3. Komisia môže oceniť opakované nie-
koľkoročné poskytovanie fi nančných 
prostriedkov alebo vecných darov, ale aj 
dlhodobú iniciatívu alebo službu, inova-

tívnu myšlienku alebo projekt, poskytnu-
tie duševného vlastníctva, resp. inú formu 
pomoci či podpory. 

4. Komisia nebude akceptovať podané ná-
vrhy na ocenenie, ak ide o: 
- subjekty, ktoré majú v priamej náplni 

práce starostlivosť o zdravotne postih-
nutých občanov, 

- osoby na poste štátnych zamestnancov, 
ktorí prideľujú fi nančné prostriedky 
zo štátneho, resp. obecného rozpočtu 
v rámci svojej pracovnej kompetencie,

- nadácie a grantové organizácie, ktorým 
zo štatútu vyplýva ako základný cieľ 
získavanie a rozdeľovanie fi nančných 
prostriedkov na konkrétny účel.

5. Každý člen komisie má jeden hlas.

Článok 4
Vyhlásenie výsledkov
1. Slovenská humanitná rada verejne vyhlá-

si udelenie Ceny Dar roka do 31. marca 
nasledujúceho roka. 

2. Na základe vyhodnotenia kritérií udelí ko-
misia 10 Cien Dar roka, a to: 
- 1 titul Hlavného laureáta fyzickej osobe,
- 1 titul Hlavného laureáta právnickej 

osobe,
- 8 titulov Laureátov 
   a zároveň zverejní všetky platné no-

minácie.
3. V rámci Ceny Dar roka môže komisia ude-

liť mimoriadnu Cenu Dar života za záchra-
nu života alebo za darovanie orgánov. 

4. Rozhodnutie komisie o udelení Ceny Dar 
roka bude neodkladne overené notár-
skou zápisnicou. 

5. Slovenská humanitná rada umožní 
všetkým subjektom, navrhnutým na ude-
lenie Ceny Dar roka ich prezentáciu v ča-
sopise dobrovoľníckeho sektora Humani-
ta a webovej stránke SHR. 

6. Slovenská humanitná rada poskytne 
médiám informácie, potrebné na propa-
gáciu subjektov, navrhnutých na udele-
nie Ceny Dar roka. 

Článok 5
Tento interný predpis nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom schválenia v Predsedníc-
tve SHR.
(Schválené Predsedníctvom SHR Uznese-
ním 19/P SHR/2008 dňa 31. 3. 2008.)

Kritéria Ceny Dar roka 2008

Prílohu pripravila Margita Škrabálková, snímky: Valéria Zacharová a Margita Škrabálková.
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