
Nielen v tomto, Európskom roku dobrovoľníkov, ale 
aj v predchádzajúcich rokoch pôsobili v našich členských, 
spolupracujúcich i partnerských mimovládnych organi-
záciách stovky, zväčša neznámych dobrovoľníkov. V tejto 
hektickej dobe sme však mnohokrát ani nemali možnosť 
ich bližšie spoznať, boli sme však svedkami výsledkov ich 
dobrovoľníckej činnosti. Vieme veľmi dobre, že význam 
ich skutkov a ich cieľ pomáhať postihnutým, chorým, osla-
beným a znevýhodneným ľuďom žiť dôstojne a plnohod-
notne, je naozaj obrovský. Preto sa Slovenská humanitná 
rada už dlhé roky usiluje vyzdvihovať ich, verejne im vzdá-
vať úctu a aspoň morálne oceňovať, hoci dobrovoľná po-
moc blížnym bola a je pre väčšinu z nich samozrejmosťou 
či dokonca mravnou povinnosťou. O niektorých z týchto 
vzácnych ľudí sme sa dozvedeli od navrhovateľov na ich 
morálne ocenenie. Tie najlepšie z najlepších humanitných 
skutkov aj tohto roku vyhodnotila 11-členná čestná komi-
sia Slovenskej humanitnej rady.

Naším zámerom bolo a je prostredníctvom Ceny Dar roka 
ďalej rozvíjať tradíciu morálneho ocenenia jednotlivcov za vý-
znamné činy ľudskosti, solidaritu, aj za hrdinstvo vykonané pri 
záchrane ľudského života. Chceme naďalej upriamovať pozor-
nosť verejnosti aj na spoločností, ktoré úspešne rozvíjajú vlastné 
programy podnikovej filantropie. 

Nadišla opäť chvíľa verejného poďakovania ako jednotlivým 
darcom, tak aj sponzorom. Niektorí z nich pomohli ľuďom od-
kázaným na podporu a pomoc svojimi radami, iní službami či 
dobrými nápadmi, ďalší materiálnymi alebo finančnými darmi. 

Všetci však pomáhali adresne, konkrétnym ľuďom, ktorí naozaj 
oprávnene žiadali a aj potrebovali podporu a pomocné ruky. 
Pravdou je, že s humanitnými skutkami sa ruka v ruke rozvíja aj 
dobrovoľníctvo na Slovensku, čo nás veľmi teší. 

Opakovane sme sa opäť presvedčili, že čestná komisia pri 
schvaľovaní ocenení starostlivo zvažovala obsah každého návrhu 
na ocenenie a pristupovala ku všetkým rovnako a nezaujate. Bolo 
to však ťažké rozhodovanie, lebo všetky návrhy na ocenenie boli 
veľmi hodnotné, významné a zaslúžia si verejnú pozornosť. 

Milí naši priatelia, 
neostáva mi iné, než zdôrazniť, že vďaka tomuto ľudskému 

dobru, láske k človeku a vzájomnému pochopeniu sa život nielen 
niekoľkých jednotlivcov, ale aj našej spoločnosti naozaj stáva lepším. 
Žiaľ, musím konštatovať, že ľudskosť, ktorú oprávnene vyzdvihujeme, 
nebýva vždy v súčasnosti samozrejmosťou. Naopak, až príliš často 
ju zatieňuje zloba, neprajnosť, závisť, nepochopenie, arogancia, 
hrubosť a brutalita. O to viac si treba vážiť takých ľudí, akých dnes 
oceníme, pre ktorých sú porozumenie, priateľstvo, súdržnosť, dobré 
medziľudské vzťahy a vzájomná pomoc prvoradými hodnotami. 
Verím, že príklady dnes ocenených ľudí budú medzi občanmi Slo-
venska rezonovať a pre mnohých sa stanú inšpiráciou ako by mohli 
pomáhať iným, ktorí pomoc potrebujú. Dúfam, že mnohí, ktorým 
slovo dobrovoľníctvo niečo hovorí, si budú viac všímať svoje okolie, 
aj starosti a trápenie iných a že sa budú zamýšľať aj nad významom 
solidarity v spoločnosti a nad cestou, ktorá vedie k spravodlivejšej a 
múdrejšej spoločnosti, v ktorej sa ľudia riadia zdravým rozumom, ale 
aj srdcom. Ďakujem Vám za pozornosť. 

Úryvok z prejavu Ivana Sýkoru, prezidenta SHR
v Bratislave, 15. júna 2011

Riadiť sa aj rozumom, aj srdcom 
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Cena Dar roka 
v Európskom roku dobrovoľníctva

Ivan Sýkora, prezident SHR pri prejave v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca, 15. júna 2011.

Účastníci slávnostného odovzdávania ocenení Dar roka 2010
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Hlavný laureát a nositeľ ceny Dar roka 2010 - Peter Mi-
kulášik z Kežmarku, je člen slovenskej pobočky Zvrchova-
ného rádu Maltézskych rytierov a predseda Združenia pre 
zachovanie jazdeckého športu vo Vysokých Tatrách a Me-
moriálu Ž. Bornemiszu. Počas celého roka 2010 vykonával 
viacero aktivít v prospech hendikepovaných ľudí. 

Napríklad, z médií sa dozvedel o slovenskom občanovi, kto-
rému v Prahe v zime omrzli nohy. Rozhodol sa pomôcť mu, hoci 
ho predtým nepoznal. Keď sa s ním stretol, bol očividne v zlom 
zdravotnom stave. Postaral sa o jeho prevoz do popradskej ne-
mocnice, čím sa vlastne nepriamo podieľal na záchrane jeho 
života. Po liečení tohto muža dosiahol súhlas úradov na jeho 
umiestnenie v domove sociálnych služieb v Prešovskom kraji. 

Aj ďalšie jeho aktivity boli zamerané na zlepšenie životných 
podmienok iných zdravotne postihnutých ľudí, najmä takých, 
ktorí žili v sociálne slabých pomeroch. Konal tak bez ohľadu na 

ich rasu či náboženské vyznanie. Jeho humanitné aktivity vyvr-
cholili vlani v predvianočnom období na benefičnom podujatí, 
na ktoré sa mu podarilo zabezpečiť i vystúpenie „slovenského 
Armstronga“ – Petra Ondria a tak na toto benefičné podujatie 
prilákať naozaj veľa účastníkov. Jednou z jeho humanitných ak-
tivít bola i benefičná zbierka obrazov slovenských výtvarníkov 
na ich vydraženie. Z výťažku tejto dražby sa mu podarilo kú-
piť vodiace psy pre niekoľkých nevidiacich a slabozrakých ľudí. 
Ďalšie jeho finančné a materiálne dary smerovali, napríklad, 
onkologicky chorým deťom, do domovov sociálnych služieb 
pre deti, ako aj pre dospelých ľudí žijúcich v krízových centrách, 
ďalej aj do denných stacionárov, na hipoterapiu telesne a zdra-
votne postihnutým ľuďom, všetko do východoslovenských re-
giónov. „Za uvedené humanitné skutky si plne zaslúži morálne 
ocenenie a titul Hlavný laureát a Cenu Dar roka 2010“, uviedol 
Ivan Sýkora, prezident SHR, ktorý bol navrhovateľom P. Mikulá-
šika na ocenenie. 

TESCO Stores – Neziskový fond (dnes Nadácia TESCO) 
v roku 2010 spolu so Slovenskou Humanitnou radou, svo-
jím tradičným partnerom, zorganizovala už 9. ročník via-
nočnej zbierky „Pomôžte spolu s nami“, v ktorej sa podari-
lo vyzbierať spolu 86 306, 52 € počas štyroch adventných 
víkendov, s pomocou dobrovoľníkov z 29 neziskových or-
ganizácií. 

Dobrovoľníci zbierali peniaze od kupujúcich do mobilných 
pokladničiek v 40 obchodoch Tesco. Bola to vskutku úspešná 
zbierka. Aj keď jej organizácia si vyžiadala veľa úsilia a aj určité 
náklady, spolupracujúce neziskové organizácie sa na ňu veľ-
mi dobre pripravili. Aj napriek tomu, že dnes sa šetrí každým 
eurom, ľudia sa prejavovali šľachetne a ochotne prispievali 
do mobilných pokladničiek. Bolo to tak aj vďaka ústretovému 
prostrediu a zamestnancom zúčastnených obchodných do-
mov TESCO. Ceníme si aj to, že dlhodobým cieľom spoločnosti 
Tesco je pomáhať ľuďom v núdzi, a preto Neziskový fond Tesco 

Mnohostranná pomoc hendikepovaným

Vzácny príklad firemnej filantropie 
a spoľahlivého partnerstva

Cena Dar roka 2010 v kategórii právnické osoby

Peter Mikulášik, nositeľ Ceny Dar roka 2010 v slávnostnej chvíli 
prevzatia ceny z rúk prezidenta SHR, Ivana Sýkoru.

Vpredu vľavo Peter Miklášik, nový Hlavný Laureát ceny Dar roka 
2010 vedľa nositeľov mimoriadnej ceny Dar života 2010.

Cenu Dar roka 2010 v kategórii právnické osoby prevzala  
zástupkyňa TESCO Stores, a.s., Oľga Hrnčiarová.
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(dnes už Nadácia TESCO) chce aj naďalej pokračovať v organi-
zovaní zbierok počas tohto roka 2011. Aj v súčasnosti poskytuje 
širokému spektru neziskových organizácií na Slovensku každo-
ročne možnosť podieľať sa na získavaní finančných prostried-
kov prostredníctvom zbierok v obchodoch Tesco. Zákazníci 
obchodov TESCO pred minuloročnými vianočnými sviatkami 
aj sami uvítali možnosť prispieť niektorej neziskovej organizácii, 
ktorú poznajú a ktorej chcú pomáhať. Aj týmto spôsobom sa 
úspešne rozvíja dobrovoľníctvo na Slovensku, ale aj dobročin-
nosť všetkých občanov, ktorí do zbierok prispeli. Za spoľahlivosť 
a ústretovú spoluprácu na príprave zbierky, ako aj počas jej ko-
nania, si spoločnosť TESCO istotne zaslúžila návrh na morálne 
ocenenie - Hlavný laureát na Cenu Dar roka 2010 v kategórii 
právnické osoby. Nemožno nespomenúť aj pomoc spoločnos-
ti TESCO formou materiálnych darov, napríklad, textilných vý-
robkov, ktoré putovali prostredníctvom Slovenskej humanitnej 

rady, ale aj Slovenskej katolíckej charity do rôznych neziskových 
organizácií pre deti i dospelých, ktorí pomoc potrebovali. Časť 
týchto prostriedkov spoločnosť TESCO venovala aj na odstraňo-
vanie následkov povodní na Slovensku. Ako vieme, partnerom 
spoločnosti TESCO je tiež i organizácia OSN na pomoc deťom 
na celom svete - UNICEF. Pre deti sveta žijúce v chudobe po-
skytla spoločnosť TESCO vyše 128 tisíc eur, ktoré boli rozposlané 
prostredníctvom slovenskej pobočky UNICEF. Veľmi si ceníme 
sponzorstvo spoločnosti TESCO týkajúce sa aj veľmi úspešného 
celoslovenského podujatia Beh pre život, ktoré je taktiež spo-
jené s každoročnou celoslovenskou zbierkou, venovanou na 
kúpu moderných prístrojov na výskum rakoviny. Nemôžeme 
uviesť všetky sociálne a charitatívne aktivity spoločnosti TESCO, 
pretože by vznikol veľmi dlhý zoznam, za ktorým je však vždy 
spoľahlivý, solidárne cítiaci partner. 

Špeciálna záchranná kynlogická služba, ktorá pracuje 
na dobrovoľníckej báze ako občianske združenie, ktoré 
vedie Alexander Berek v obci Nýrovce v Levickom okrese, 
má toho za rok 2010 skutočne veľa na konte záchrany ži-
vota, solidarity a dobrovoľnej pomoci. Nemožno tu však 
vynechať ani štvornohých členov tohto záchranárskeho 
tímu, špeciálne vycvičených psov na vyhľadávanie strate-
ných a ohrozených osôb. 

A. Berek pomáhal spolu so svojím tímom a so svojimi psami 
po vlaňajšom zemetrasení aj na Haiti, kde našli pod zrúcanina-
mi mnoho mŕtvych, ale aj živých. Boli tiež medzi prvými, kto-
rí vlani odišli do Maďarska počas ekologickej katastrofy v obci 
Kolontár a Devecser zachraňovať ľudí a ich majetky, kde vy-

konali doslova obriu prácu. Navyše, hoci bývajú väčšinu roka 
zaneprázdnení vyhľadávaním stratených osôb, našli si čas a nav-
štívili aj maďarské zachránené rodiny, ktoré sa po ekologickej 
katastrofe zotavovali na Donovaloch. Svedčia o tom aj počet-
né listy vďaky, ktoré dlho po tejto smutnej udalosti prichádzali 
do dedinky Nýrovce. Zohraný kolektív záchranárov a ich dobre 
vycvičených psov má čoraz väčší kredit doma i v zahraničí. Po-
máhali ľuďom aj počas vlaňajších povodní na Slovensku a v mi-
nulosti hľadali aj nezvestných baníkov po banských nešťastiach, 
ale aj nezvestných pasažierov po leteckých haváriách. Za dob-
rovoľné záchranné skutky vykonané v roku 2010 ich redakcia re-
gionálneho týždenníka Pohronie navrhla na mimoriadnu cenu 
Dar života 2010.

Mimoriadna cena Dar života 2010

Konto záchrany života

Na obrázku Alexander Berek, riaditeľ Občianskeho združenia,  
Špeciálnej kynologickej záchrannej služby pri prevzatí mimo-
riadnej ceny Dar života 2010.

Na obrázku je Mgr.Art. Igor Bázlik, člen Predsedníctva SHR, hu-
dobný skladateľ a interpet, ktorý  umocňoval slávnostnú náladu 
v sieni hrou na klavíri.
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Pavel Cimerman, koordinátor slovenských humanitár-
nych projektov Adventistickej agentúry pre pomoc a roz-
voj (ADRA) v Banskej Bystrici, získal titul Laureát ceny Dar 
roka už viackrát. Za minulý rok to však bolo na základe až 
troch rôznych návrhov. 

Napríklad, aj za to, že 25. novembra 2010 zabezpečil pre ge-
riatrické oddelenie FNsP v Banskej Bystrici dar - 50 zánovných, 
ale už vyradených hydraulicky polohovateľných postelí z ne-
mocnice v Rakúsku. Ako sám povedal: „Keďže ADRA je medzi-
národná humanitárna organizácia a má zastúpenie aj v Rakúsku, 
vždy, keď sa niečo takéto deje, ponúknu použité, no kvalitné za-
riadenia ako materiálny dar prostredníctvom našej organizácie 
ADRA. Je to už druhá takáto zásielka postelí“. Jeho slová potvr-
dila aj primárka geriatrického oddelenia FNsP v Banskej Bystrici, 
MUDr. Katarína Stracová. Dodajme, že cena tohto materiálne-
ho daru dosahuje 33 000 eur. 

Ďalší návrh na ocenenie Pavla Cimermana poslala pani 
Zuzana Speváková, matka štyroch detí, provizórne žijúca 
s celou rodinou v prenajatej záhradnej chatke v Tajove. Rodina 
Spevákových sa do Tajova nasťahovala po tom, čo jej na starom 
dome v Leviciach spadla po záplavových dažďoch strecha. Jej 
manžel bol nezamestnaný a rodina nemala prostriedky na kúpu 

nového domu či bytu. Keď sa o tom dozvedel Pavel Cimerman, 
postaral sa, aby Spevákovci mali cez zimu v chatke teplo. Po-
máhal tejto rodine aj ďalej - zásobovaním potravinami, aby deti 
manželov Spevákových mali čo jesť. 

Včas a veľmi aktívne pomáhal aj povodňou postihnutým 
obyvateľom Handlovej, keď 15. augusta 2010 prívalové dažde 
zachvátili toto mesto. Vtedy Agentúra ADRA poslala do Handlo-
vej pod vedením P. Cimermana prvú časť humanitárnej pomoci 
a poskytla ju 20 rodinám, ktorých obydlia boli zaplavené. Da-
rovala mestu Handlová sto porcií jedla a urobila tak aj v ďalších 
dňoch, keď poskytla potraviny za 2500 eur a zabezpečila k nim 
aj 504 fliaš s pramenistou vodou. Okrem toho, postihnutým 
rodinám darovala plno šatstva, ktoré P. Cimerman doviezol na 
trikrát v plne naložených kamiónoch. Okrem šatstva bol tam na-
ložený aj nábytok, ktorý sa občanom včas pousiloval odovzdať 
občanom práve obetavý P. Cimerman. 

Laureáti ceny Dar roka 2010

Veľká investícia v prospech detí s cukrovkou

Účinná pomoc pacientom, rodine v kríze,  
aj obyvateľom Handlovej počas povodní

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, Laureát ceny Dar 
roka 2010, svojím solidárnym prístupom k chorým a zdravot-
ne postihnutým deťom, prispeli ku skutočnému skvalitneniu 
ich života tak, že v roku 2010 poskytli vyše dvestotisíc eur na 
rekondično-liečebné pobyty detských pacientov s cukrovkou 
v Liptovskom Jáne. Šľachetnosť, cit, ochota podať pomocnú 
ruku iným, ktorí pomoc potrebujú, sú charakteristické vlast-
nosti aj samotného P. Ruzziniho, generálneho riaditeľa Sloven-
ských elektrární. Za šľachetný skutok v podobe finančného 
daru v roku 2010 Výbor Detskej a základnej organizácie Ruža pri 
ZDS v Ružomberku navrhol Slovenské elektrárne na najvyššie 
ocenenie - Cenu Dar roka 2010. Sklenené plastiky „Tri oriešky“ pre Laureátov ceny Dar roka 2010.

Pavel Cimerman pri prevzatí titulu Laureát Daru roka 2010.

Pohľad medzi ocenených v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá-
ca – v 2. rade na okraji vľavo je Pavel Cimerman.
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MUDr. Jozef Šóth vynaložil veľké, dlhoročné profesi-
onáne úsilie, aj svoj voľný čas na to, aby zásadným spô-
sobom pomohol deťom s diagnózou autizmus. Bol nielen 
jedným zo zakladateľov vzdelávacieho centra „Andreas“ 
pre malých autistov v Bratislave, ale venoval sa aj vyrie-
šeniu problému, ako majú autistické deti pokračovať vo 
vzdelávaní aj vo veku dospievania. 

Bola to cesta plná prekážok, ale MUDr. J. Šóth sa nevzdal. 
Koncom roka 2010 sa vďaka jeho vytrvalému snaženiu podarilo 
otvoriť pre dospievajúcich mladých ľudí s diagnózou autizmus 
aj komunitné centrum. Okrem ľudí s autizmom v ňom našli 
svoje miesto aj niekoľkí odchovanci detských domovov, ktorí 
v ňom teraz pracujú. Nie sú to obyčajní zamestnanci, skôr ka-
maráti ľudí postihnutých autizmom. MUDr. Jozefa Šótha, CSc. 
preto Irena Kapsová, riaditeľka Domova sociálnych služieb pre 
deti a dospelých v Jahodnej navrhla na cenu Dar roka 2010. Na 
margo svojho návrhu uviedla: „Nepoznám výšku financií, ktorú 
bolo treba zabezpečiť na tento projekt, ale nepoznám ani vyššiu 
hodnotu ľudskosti od tej, ktorú Vám predkladám“.

Laureáti ceny Dar roka 2010

Manželia Gertrúda a Erich Rosendorfskí žijú spoločne 
v malej obci Klížska Nemá, v okrese Komárno. Gertrúda je 
hlavnou sestrou v tamojšom Domove dôchodcov. Klížska 
Nemá je obec s vysokou nezamestnanosťou, a preto man-
želia Rosendorfskí pomáhajú rodinám nezamestnaných 
obyvateľov ako môžu. 

Pomáhajú však takmer v celom v Komárňanskom okrese. 
Erich Rosendorfski je totiž záchranár a zároveň ako rakúsky ob-
čan, je aj dobrovoľníkom Dolnorakúskeho Červeného kríža. Obi-
dvaja manželia sa venujú i dobrovoľnej opatrovateľskej službe, 

ale pomáhajú aj materiálne a finančne. Napríklad, pani Gertrúda 
už 15 rokov navštevuje starších a chorých ľudí a dobrovoľnícky 
vykonáva drobné ošetrovateľské práce – meria krvný tlak, robí 
preväzy rán, podáva injekcie, aby obyvatelia z obce Klížska Nemá 
nemuseli za ošetrením cestovať do vzdialeného mesta. Jej man-
žel tiež vyniká ľudským prístupom a ústretovosťou voči spolu-
občanom, a to nielen v obci, kde žije. Už veľakrát sprostredkoval 
a doviezol materiálne dary od Dolnorakúskeho Červeného krí-
ža do obcí v okrese Komárno. V roku 2010 zaobstaral napríklad, 
školské potreby pre žiakov v Základnej škole v Čičove, Olši, Oko-

ličnej na Ostrove, Zlatnej na Ostrove, v Ko-
lárove, aj pre žiakov Špeciálnej školy v Ko-
márne. Okrem toho, Domovu dôchodcov 
v Klížskej Nemej vybavil a doviezol aj veľké 
množstvo darovaných potravín: zeleninu, 
aj mrazené výrobky. Inokedy sa mu poda-
rilo získať zánovné ošatenie pre seniorov 
– klientov domova dôchodcov, aj posteľ-
nú bielizeň, 32 polohovateľných postelí, 
aj nábytok. Aj do Materskej školy v Kližskej 
Nemej doviezol darovaný nábytok, ale aj 
preliezku do záhrady a navyše, pomocou 
firmy Austria Tabak zaobstaral obci aj ha-
sičské vozidlo, hoci nie celkom nové, ale vo 
výbornom technickom stave. Za sedem 
rokov manželia Rosendorfski sprostred-
kovali a doviezli darované veci v sume asi 
900 000 eur. Za to všetko si istotne zaslúžili 
aj viac, než titul Laureát Daru roka, najmä 
vďaku spoluobčanov, ktorým pomohli. 

Solidarita manželov-dobrovoľníkov  
v Klížskej Nemej

Kam siahajú hodnoty ľudskosti

 MUDr. Jozef Šóth pri prevzatí titulu Laureát na cenu Dar roka 
2010 z rúk prezidenta SHR, Ivana Sýkoru.

Manželia Rosendorfskí pri prevzatí titulu Leuaráti na cenu Dar roka 2010.
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Laureáti ceny Dar roka 2010

Operná speváčka Lívia Ághová, rodáčka z Kráľovej nad 
Váhom pri Šali, po skončení štúdia operného spevu začala 

svoju kariéru v SND v roku 1985. Odvtedy stvárnila mnoho 
svetoznámych operných postáv, a to nielen v SND v Brati-
slave, ale aj v Opere Českého národného divadla v Prahe 
a spievala aj s Českou filharmóniou v mnohých mestách 
Európy. Na svoje rodisko však nezabudla. 

Už 17 rokov, aj v roku 2010, prijala pozvanie od Občianskeho 
združenia PRO VITA v Šali, aby zaspievala na benefičnom kon-
certe. Každoročne väčšina z výťažku tohto benefičného kon-
certu putovala v prospech Domova sociálnych služieb pre deti 
a dospelých v Šoporni – Štrkovci. 

Okrem toho, umelkyňa L. Ághová venovala po benefič-
nom ešte jeden, súkromný koncert, osobitne obyvateľom DSS 
v Šoporni – Štrkovci. Dlhoročné priateľstvo speváčky s klientmi 
tohto DSS sa z roka na rok viac a viac upevňuje. Tento vzácny 
vzťah sa utužil aj počas návštev klientov DSS v rodisku umelky-
ne v Kráľovej nad Váhom, kam ich pozvala. Pani Lívia sa pre nich 
stala blízkym človekom a vždy, keď ich navštívila, predviedli jej 
vlastné tanečné a spevácke vystúpenie alebo zahrajú amatér-
ske divadelné predstavenie. 

Za opakovanú pomoc a ojedinelé priateľstvo s klientmi DSS 
ju riaditeľka tohto zariadenia v Šoporni – Štrkovci navrhla na 
cenu Dar roka 2010 a čestná komisia SHR sa zhodla na udelení 
titulu Laureát na cenu Dar roka 2010 aj Lívii Ághovej.

Vzácne priateľstvo známej speváčky 
 a klientov Domova sociálnych služieb 

RNDr. Margita Klobušická už 15. rok vedie Nadáciu Vý-
skum rakoviny ako jej prezidentka a predsedníčka Správ-
nej rady. Jej dobrovoľnícka činnosť v humanitnej oblasti 
sa nedá vyjadriť peniazmi. 

Okrem každodennej profesionálnej vedeckej práce v Labo-
ratóriu imunológie nádorov Ústavu experimentálnej onkológie 
SAV, hodiny a dni svojho voľného času venuje príprave a realizá-
cii projektov Nadácie Výskum rakoviny. Na mnohých charitatív-
nych podujatiach, ktoré nadácia Výskum rakoviny zorganizovala 
spolu s partnermi, oslovovala verejnosť so žiadosťou o nalieha-
vú podporu onkologického výskumu, ktorý je na Slovensku stá-
le finančne poddimenzovaný. 

Za každou skúmavkou s krvou plnou leukemických buniek 
vída denne utrápené detské tváričky malých pacientov s onko-
logickou diagnózou. V úsilí o ich záchranu žiadala a žiada pri 
každej príležitosti o podporu onkologického výskumu. Je prí-
kladom aj svojim spolupracovníkom a priateľom tejto nadácie 
či už spomedzi lekárov, umelcov, podnikateľov, vedcov alebo 
športovcov. Svojou charizmou pomohla získať pre Nadáciu 
Výskum rakoviny peniaze na špičkové prístroje, ktoré posúvajú 
výskum rakoviny dopredu. Za svoju obetavosť a oddanosť myš-
lienke pomôcť onkologickým pacientom skvalitnením výsku-
mu rakoviny, ju známa umelkyňa a profesorka Mgr. Art. Božidara 
Turzonovová navrhla na cenu Dar roka 2010. Dňa 15. júna 2011 
na slávnosti v Primaciálnom paláci v Bratislave prezident Sloven-
skej humanitnej rady, Ivan Sýkora, odovzdal M. Klobušickej titul 

Laureáta ceny Dar roka 2010, ktorý získala z rozhodnutia Čestnej 
komisie Slovenskej humanitnej rady. 

Dodajme, že RNDr. Margita Klobušická dostala ešte aj ďalšie 
ocenenie – Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizá-
ciu vedy – 21. júna tohto roku v Kongresovom centre Sloven-
skej akadémie vied (SAV) v Smoleniciach jej túto cenu odovzdal 
profesor Jaromír Pastorek, predseda SAV a vedeckej rady SAV. 
(Viac na www.nvr.sk). 

0betavosť a oddanosť dobrovoľnej práci

RNDr. Mária Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum rakoviny 
pri prevzatí titulu laureát ceny Dar roka 2010. 

Operná speváčka Lívia Ághová pri prevzatí titulu Laureát ceny 
Dar roka 2010. 
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Laureáti ceny Dar roka 2010

Mgr. Jana Dobšovičová – Černáková patrí k zaklada-
júcim členom Sekcie mladých reumatikov (SMR) pri Lige 
proti reumatizmu a jej Klubu Kĺbik. Jej prínos za ostatných 
13 rokov pre túto organizáciu je nesmierny. 

V roku 2010, okrem iných aktivít, iniciovala a scenáristicky 
pripravila aj nahrávky dvoch DVD s cvičebnými zostavami pre 
deti postihnuté reumatizmom. Celkom z iného súdka je jej ďalší, 
veľmi významný dobrovoľnícky čin – založenie mediálnej súťa-
že - Novinárskej pocty KROK – o najlepší príspevok zverejnený 
v tlačových alebo elektronických médiách o živote ľudí trpiacich 
reumatickými ochoreniami, ale aj o živote a aktivitách Ligy proti 
reumatizmu, jej Sekcie mladých reumatikov a Klubu Kĺbik. 

Svojou šikovnosťou a umom dôstojne reprezentuje nielen 
Sekciu mladých reumatikov, ale svojím aktívnym prístupom 
k dobrovoľníckym aktivitám sa významne pričinila aj o rozvoj 
dobrovoľníctva. Preto ju Výbor LPRe – Sekcie mladých reuma-
tikov v zastúpení tajomníčky ligy - Ingrid Brečovej, navrhol na 
ocenenie Dar roka 2010.

Ing. Rudolf Podoba je vo funkcii primátora mesta Han-
dlová už 2. volebné obdobie. Vyrastal v baníckej rodine 
a bol roky baníkom. Aj preto vtedy, keď počas banského ne-
šťastia v roku 2009 baňa Handlová pochovala 20 baníkov, 
aktívne pomáhal a s veľkou empatiou, ľudsky pristupoval aj 
k smútočným prípravám poslednej rozlúčky s týmito baník-
mi. Pomáhal zo všetkých síl nielen zmierňovať žiaľ a napätie 
pozostalých po baníkoch, ktorí tragicky zahynuli. 

Presne o rok neskôr, 15. augusta, keď Handlovú zasiahla dru-
há tragédia, ktorú spôsobil vodný živel, sa opäť zachoval ako 
človek na pravom mieste. Riadil krízový štáb a pomáhal všade 
tam, kde sa dalo. Bolo to v čase, keď vrcholili aj prípravy 2. celo-
slovenského stretnutia členov detskej organizácie Fénix. Napriek 
veľkej pracovnej vyťaženosti a na pokraji fyzických síl ani počas 
povodní neodmietol prevziať záštitu nad stretnutím mladých 
Fénixákov. Osobne sa zúčastnil na tomto stretnutí a slávnostne 

prijal aj zástupcov územných rád tejto organizácie. Vďaka jeho 
účasti malo toto stretnutie veľmi dobrý ohlas. 

Dodajme, že ako mnohonásobný darca krvi je aj držite-
ľom plakety prof. Jana Janského. Po povodni, v auguste 2010, aj 
z vlastných zdrojov poskytol finančnú podporu 18 rodinám, naj-
viac zasiahnutým povodňou. Okrem toho, každý rok, aj v sep-
tembri 2010 na začiatku nového školského roka osobne odo-
vzdal prváčikom dar, ktorý zaplatil zo svojich súkromných zdro-
jov. Pri obidvoch tragédiách – v auguste 2009, aj v auguste 2010 
preukázal mimoriadne osobné nasadenie, ľudské porozumenie 
a bol svojím konaním vzorom, keď pomáhal prekonať občanom 
Handlovej následky tragédií. Za svoje mnohé skutky humanity 
ho pani Eva Pintérová predsedníčka Detskej organizácie Fénix 
navrhla na ocenenie Dar roka 2010.

Všetko pre deti postihnuté reumatizmom

Vzácny príklad ľudskosti, porozumenia  
a solidarity

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca bola doobeda, 15. júna 
tohto roku, plná až do posledného miesta. 

Mgr. Jana Dobšovičová - Černáková aktívne a úspešne pracuje v 
Lige proti reumatizmu už dlhé roky, ale ocenenie a titul Laureát 
na cenu Dar roka získala prvý raz.

Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová získal skutočne zaslú-
žene titul Laureát ceny Dar roka 2010. 
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Pán Karol Kundrata z Bratislavy prvý raz daroval krv 
v roku 1972, práve v čase, keď jeho žena porodila dcéru. 
Pôrod mala komplikovaný a na záchranu svojho života po-
trebovala krv od darcu, ktorý sa, našťastie, včas prihlásil. 

Odvtedy Karol Kundrata každoročne, pravidelne štyri razy 
do roka prišiel na transfúznu stanicu a daroval krv kým mu 
to dovolilo zdravie. Tak sa stalo, že svoju životodarnú teku-
tinu daroval až 143 ráz. 

Postupne sa tak stal držiteľom bronzovej, potom striebor-
nej, neskôr zlatej a napokon aj diamantovej plakety profesora 
MUDr. Jana Janského, ktorú získal v roku 1995. Už v tom roku 
mal ako darca krvi za sebou 85 odberov. Tým sa však jeho dar-
covstvo krvi neskončilo. Pravidelne chodieval darovať krv ešte 
nasledujúcich desať rokov. Stal sa tak kandidátom na najvyššie 
možné ocenenie pre darcov krvi na Slovensku – na udelenie 
medaily MUDr. Jana Kňazovického. Hoci v súčasnosti už krv 
darovať nemôže, pretože mu to už nedovoľuje jeho vek, stále 
pôsobí ako dobrovoľník SČK v Bratislave. Získava pre myšlienku 
bezplatného darcovstva krvi nových, mladých darcov. Okrem 
toho, dlhé roky, a to aj v roku 2010, bol stále agílny a nezištne 
pomáhal bratislavskému Územnému spolku SČK takmer vo 
všetkých oblastiach dobrovoľníckej činnosti, za čo ho Soňa 
Kročilová, pracovníčka Územného spolku SČK v Bratislave, na-
vrhla na udelenie ceny Dar roka 2010. 

Juraj Okoličányi má 27 rokov a je ťažko telesne postih-
nutý, pretože od narodenia trpí ťažkou svalovou dystrofiou. 
Pohybuje sa na invalidnom vozíku. Jedného dňa e-mailom 
požiadal Výcvikovú školu pre vodiacich psov pri Únii nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska o pridelenie asistenčného 
psa, pretože jeho pohyblivosť je trvale natoľko znížená, že 
ani jeden úkon nemôže zvládnuť bez pomoci. 

Keďže akceptovanie požiadavky na pridelenie asistenčného 
psa je podmienené osobným overením jej oprávnenosti, pracov-
níci Výcvikovej školy pre vodiacich psov Juraja navštívili v jeho 
bydlisku, v Trnave. Presvedčili sa, že rozsah jeho postihnutia je 
tak veľký, že celá možnosť jeho pohybu sa sústreďuje do dvoch 
prstov pravej ruky v rozsahu niekoľko milimetrov. Napriek tomu-
to obmedzeniu sa naučil ovládať klávesnicu počítača s pákovým 
ovládačom. Nasledovali ďalšie návštevy u Juraja, pretože bolo 
potrebné získať ucelené informácie o Jurajovej možnosti ovládať 
asistenčného psa a recipročne o pomoci tohto psa tak, aby sa 
nenarušilo ovládanie elektrického invalidného vozíka. Počas tých-
to návštev sa Juraj živo zaujímal o spôsob fungovania Výcvikovej 
školy vodiacich psov. Dozvedel sa, okrem iného, aj o myšlienke 
nového projektu na zriadenie virtuálnej adopcie vodiacich psov, 
ktorej účelom je pomoc pri získavaní finančných prostriedkov 
na výcvik vodiacich psov. Keďže výcviková škola pre vodiacich 
psov trpí neustále nedostatkom finančných prostriedkov a vý-
cvik vodiacich psov je mimoriadne finančne náročný, bolo po-
trebné projekt virtuálnej adopcie psov čím skôr uviesť do života. 
Riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiacich psov, Jarmila Virágová, 
spočiatku nevedela, koho osloviť, aby úspešne naprogramoval 
virtuálnu adopciu psov. Juraj Okoličányi bol ten muž, ktorý sa 
ponúkol, že pomôže vyriešiť problém s programovaním tejto vir-
tuálnej adopcie a uvedie projekt do prevádzky. Komunikoval so 
správcom webovej stránky ÚNSS a podľa dodaných textov aj vy-
tvoril možnosť virtuálnej adopcie psov. Počas prvých 8 mesiacov 

získal projekt virtuálnej adopcie psov na internete dvesto priaz-
nivcov. Čin, ktorý mladý Juraj vykonal, by sa možno dal pokladať 
za bežnú pomoc, ale v prípade Juraja to bolo iné. Juraja táto prá-
ca spojená s písaním na počítači stála priveľa úsilia. Ale, zvládol ju 
a za dva mesiace ju doviedol do úspešného konca. O význame 
Jurajovej pomoci svedčí aj skutočnosť, že od uvedenia projektu 
virtuálnej adopcie psov do prevádzky v apríli 2010 do konca mi-
nulého roka získala Výcviková škola vodiacich psov vďaka tomuto 
projektu 8 840 eur a virtuálna adopcia psov úspešne pokračuje 
ďalej. Za Jurajovu príkladnú pomoc pri realizácii tohto projektu 
a jeho ústretovosť ho Jarmila Virágová navrhla na ocenenie Dar 
roka 2010, ktoré si plne zaslúžil.

Viac ako diamantový darca krvi

Významne pomohol nevidiacim

Z príbehov Nominantov ceny Dar roka 2010

Karol Kundrata, mnohonásobný darca krvi a dobrovoľník SČK 
v Bratislave, pri prevzatí nominácie na cenu Dar roka 2010.

Mladý Juraj Okoličányi, aj keď je ťažko telesne postihnutý, do-
kázal veľmi významne pomôcť Výcvikovej škole pre vodiacich 
psov, za čo si vyslúžil nomináciu Daru roka 2010.
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Prispel k záchrane dvoch ľudských životov 
a stal sa dobrovoľníkom 

Drží sa hesla „Deti sú naša budúcnosť“

Počas vojny v Afganistane zahynuli MUDr. Saidovi 
Afzalymu, ktorý pochádza z Afganistanu, obidvaja rodi-
čia pri bombardovaní, pri ktorom bol zničený aj ich dom. 
Doktor S. Afzaly bol vtedy na Slovensku, pretože tu prá-
ve vyštudoval medicínu. V Afganistane však zostali bez 
rodičov dve siroty – jeho dvaja malí súrodenci – brat Ma-
hbub a sestra Bibi, o ktorých osude sa dozvedel od pria-
teľa náhodou. 

Vzhľadom na to, že bolo pre neho z dôvodu vojnového kon-
fliktu v Afganistane životu nebezpečné tam osobne vycestovať, 
snažil sa rôznymi cestami najprv posielať finančné prostriedky 
príbuzným, ktorí sa o jeho malých súrodencov mali starať. Ne-
mal však žiadnu záruku, že táto pomoc je skutočne využitá v pro-
spech jeho súrodencov, no nemal iné východisko. Zostávalo mu 
len žiť vo veľkých obavách o život svojich súrodencov. Usiloval 
sa cez rôzne inštitúcie nájsť spôsob, aby mohli vycestovať a prísť 
za ním na Slovensko, kde trvale žije, pracuje a kde má založenú 
vlastnú rodinu. Situácia jeho súrodencov vyzerala takmer nerie-
šiteľná. Svetielko nádeje sa objavilo až keď oslovil Územný spolok 
Slovenského Červeného kríža v Senici, ktorý následne v spoluprá-
ci s SČK aj Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve, 
sa ujal prípadu jeho osirených súrodencov. Postup pri riešení celej 
situácie bol veľmi zložitý, bolo treba do spolupráce zainteresovať 
mnohé inštitúcie. Najväčšie problémy boli so samotným nájde-
ním obidvoch detí a ich následnou dopravou na Slovensko. Celý 
proces ich vyhľadania, ale i prepravy maloletých súrodencov sa 
uskutočnil v sprievode delegátov Medzinárodného výboru Čer-
veného kríža. Veľké nároky v súvislosti s komunikáciou s rôznymi 
inštitúciami v zahraničí boli kladené i na MUDr. Saida Afzalyho. 
No predstava, že dostane pod svoju ochranu obidvoch svojich 
súrodencov, ktorí žili v ohrození vo vojnou zmietanej krajine, mu 
pomáhala prekonávať rôzne veľmi zložité situácie. Celý prípad tr-
val takmer štyri roky, no podarilo sa to. Dnes už súrodenci MUDr. 
Saida Afzalyho žijú v jeho rodine, sú v bezpečí, je o nich vzor-
ne postarané. Jeho sestra Bibi študuje na Strednej zdravotníckej 
škole v Skalici, brat Mahbub navštevuje Základnú školu v Skalici. 
MUDr. Said Afzaly sa z vďaky a úcty k Slovenskému Červenému 
krížu za obrovskú pomoc pri riešení veľkého životného problé-
mu stal aktívnym dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža 
pri územnom spolku Senica. Stal sa podporovateľom červeno-
krížskych dobrovoľníckych aktivít. Za uvedené humanitné skutky 
a dobrovoľné aktivity vykonané pre Územný spolok SČK v Senici 
v roku 2010 ho Veronika Kopúnková, riaditeľka Územného spol-
ku v Senici navrhla na ocenenie Dar roka 2010.

Výbor Detskej Základnej organizácie Zväzu diabetikov 
Slovenska - Ruža v Ružomberku požiadal o ocenenie Dar 
roka 2010 Ivana Štulajtera, predsedu tejto detskej organi-
zácie v Ružomberku pre jeho viaceré vysoko humánne činy, 
ktoré vykonal v minulom roku, a to napriek vysokému veku 
(70 rokov) a aj napriek ochoreniu diabetes mellitus, ako aj 
napriek tomu, že prekonal i srdcový infarkt a má tiež ne-
funkčné obličky, kvôli čomu pravidelne absolvuje dialýzu. 

Je to vskutku veľmi vzácny jav, keď vážne chorý človek aj za 
veľmi sťažených podmienok je ochotný pomáhať chorým de-
ťom. Ako sa sám vyjadril: „Pokiaľ budem ako-tak vládať a ešte mi 
moje nalomené zdravie vydrží, budem zastávať svoju pozíciu“. 
Drží sa kréda: „Deti sú naša budúcnosť“, a preto je jeho spoluprá-
ca s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku, v snahe 
pomôcť vážne chorým ľuďom, tak, ako po minulé roky, stále prí-

kladná. Pomohol vybaviť potrebné operácie niekoľkým členom 
Detskej organizácie Ruža, pomohol aj matke dieťaťa chorého na 
cukrovku vybaviť hospitalizáciu, po zhoršení zdravotného sta-
vu. V roku 2010 vybavil v hoteli Avena v Liptovskom Jáne aj re-
kondično-liečebný pobyt 65 členom organizácie, ktorej je stále 
predsedom. Na tento pobyt zabezpečil peniaze od sponzorov, 
ktorých sám vyhľadal. Pre rodiny detí, ktoré sú členmi DO Ruža, 
zabezpečil tiež chýbajúce vitamíny i lieky. Za ochotu pomáhať, 
ústretovosť a šľachetné skutky solidarity ho Výbor Detskej or-
ganizácie RUŽA navrhol na najvyššie ocenenie – hlavný laureát 
Ceny Dar roka 2010. I. Štulajter musel svoje humanitné aktivity 
prerušiť, pretože sa nedávno podrobil vážnej operácii. Tentoraz 
sa mu dostala aspoň Nominácia Daru roka 2010. Jeho príklad je 
však mimoriadny a jeho humanitné činy veľmi významné a ne-
zabudnuteľné.

Z príbehov Nominantov ceny Dar roka 2010

Said Afzaly, lekár pôsobici a žijúci s rodinou v Skalici, po prevzatí 
svojej nominácie Dar roka 2010 porozprával prítomným v 
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca svoj príbeh záchrany 
svojich súrodencov, na ktorej mal veľký podiel.
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MUDr. Jana Ráczová v celom svojom produktívnom 
živote pracovala v teréne ako lekárka – epidemiologička. 
Chodila často aj do domov chudobných rodín, do obcí s 
rómskymi osadami, kde sa stretávala s veľkou biedou. 
Podľa svojich možností, sa ju však snažila zmierniť. Rieši-
la nielen epidemiologické, ale často aj sociálne problémy, 
najmä v osadách. 

Po odchode do dôchodku, v roku 1994 sa ďalej oriento-
vala aj na charitatívnu prácu. V roku 1997 vstúpila do Spolku 
sv. Vincenta de Paul, konkrétne do Konferencie sv. Gorazda v 
Bratislave – Ružinove. Toto občianske združenie dobrovoľníkov, 
ktorí pracujú bezplatne, si vytýčilo cieľ – postaviť resocializačné 
centrum – Domov na polceste pre chlapcov, ktorí skončili pobyt 
v detských domovoch a hrozilo im bezdomovectvo, kriminali-

ta a závislosť. Z toho projektu MUDr. J. Ráczovej vyplývalo veľa 
dobrovoľníckej práce. Boli to rozličné vybavovačky na úradoch, 
písanie projektov, prednášky, príspevky v rozhlase, televízii, do 
ktorých sa však zakaždým energicky a ochotne vložila, aj s ce-
lým svojím umom a šikovnosťou. Pracovala v prospech mládeže 
aj v oblasti prevencie závislostí a v poradenstve seniorom. Vy-
konala veľa podpornej, organizačnej a inej dobrovoľnej práce. 
V súčasnosti sa popri povinnostiach v rodine venuje ďalej dob-
rovoľníckej práci v Konferencii sv. Gorazda v Bratislave – Ruži-
nove, v Domove na polceste a Občianskom združení Slnečnica 
Slovensko. Spolok sv. Vincenta de Paul ju za ochotu, obetavosť 
a láskavý prístup ku klientom, ako skvelú a skúsenú dobrovoľníč-
ku navrhol na ocenenie Dar roka 2010 a čestná komisia SHR jej 
nomináciu na dar roka 2010 zhodne schválila.

MUDr. Priska Gerliciová, bola 15 rokov predsedníčkou 
Konferencie sv. Jozefa v Leviciach, v Spolku sv. Vincenta de 
Paul. Nedávno sa dožila 72 rokov a skončilo jej aj funkčné ob-
dobie v uvedenom spolku. Naďalej sa však, ako členka Kon-
ferencie sv. Jozefa v Leviciach angažuje ako dobrovoľníčka. 

Po tragickej smrti manžela jej práve dobrovoľná práca 
pre chudobných a rodiny v núdzi pomohla spamätať sa z ná-
sledkov rodinnej tragédie. Dokázala sa postupne čoraz viac 
sústrediť na pomoc ľuďom v núdzi. Mnohokrát sama zápasila 
s chudobou, ale o to viac rozumela chudobným rodinám a 
jednotlivcom, ktorí sa ocitli v núdzi. Svoje poslanie pomáhať 
ľuďom v núdzi a v chudobe, napĺňala ako mohla, aj v roku 

2010 a pomáha im doteraz. Aj napriek svojmu veku, hoci by 
už mohla oddychovať, ďalej, bez nároku na akúkoľvek odme-
nu, venovala a venuje aj svoje skromné finančné prostriedky, 
posiela balíky so šatstvom, knihami chudobným rodinám na 
celom Slovensku. Svojou životnou cestou, v ktorej je jej pri-
oritou solidarita a dobrovoľná pomoc, bola a stále je príkla-
dom iným ľuďom a mnohých vo svojom okolí. Je skromná, 
plná empatie, ochotná pomáhať v núdzi akoukoľvek formou, 
podľa svojich možností. Za jej cennú sociálnu a charitatívnu 
činnosť a dobrovoľnícky prínos aj v roku 2010, ju Spolok sv. 
Vincenta de Paul navrhol na ocenenie, ktoré právom získala 
ako Nomináciu Dar roka 2010. 

Začiatkom leta 2010 prišiel PhDr. Jozef Kulačík a Bc. 
Erika Molnárová, zamestnanci Domova sociálnych služieb 

a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupa-
ve s myšlienkou rekonštrukcie a obnovy 
starej, schátranej kaplnky v starobylom 
parku stupavského Kaštieľa. Vlastným 
pričinením sa im podarilo kaplnke prina-
vrátiť život a a jej duchovný význam. 

Pre komunitu veriacich rozličného 
vierovyznania sa stala nesmierne cenným 
miestom. Táto kaplnka však už nadobu-
dla význam aj ako kultúrny stánok v jeho 
hudobnej, výtvarnej i literárnej podobe. 
V kaplnke sa, na sviatok Troch kráľov - 6. 
januára tohto roku - konala slávnostná 
bohoslužba, počas ktorej posvätil kapln-
ku známy kňaz Anton Srholec. Za dobro-
voľnícke nadšenie a zanietenie pri oživo-
tvorení kaplnky si PhDr. Jozef Kulačík a Bc. 
Erika Molnárová vyslúžili návrh na cenu 
Dar roka 2010, ktorý poslal na adresu SHR 
vtedajší riaditeľ DSS a zriadenia Kaštieľ, 
PhDr. Pavol Podmajerský. Čestná komisia 

SHR sa zhodla na udelení nominácie Dar roka 2010 obidvom 
- PhDr. Jozef Kulačíkovi, aj Bc. Erike Molnárovej.

Nezištne pomohla mládeži i seniorom

Zmysel života našla v dobrovoľnej práci

Svojpomocne vrátili život schátranej kaplnke 

Z príbehov Nominantov ceny Dar roka 2010

Nomináciu Dar roka 2010 si spolu prevzali PhDr. Jozef Kulačík a Bc. Erika Molnárová , 
zamestnanci Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave. 
Na obrázku vpravo pri J. Kulačíkovi je Doc. PhDr. Bohuslava Hábovčíková z Bratislavy, 
predsedníčka Kultúrneho združenia národností í a etník, ktorá prevzala nomináciu 
Dar roka 2010 za Damiána Vizára, ktorý ju dostal už in memoriam, pretože v decem-
bri 2010 zomrel. Jeho dielo však pokračuje. Ujali sa ho jeho nasledovníci.
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Zoltán Sztojka a Rastislav Döme, žiaci 9. ročníka 
Spojenej školy v Leviciach, chovanci detského domova, 
sa rozhodli za svoje našetrené peniaze usporiadať vla-

ni v decembri pre 
svojich kamarátov 
z detského domova 
– žiakov 5. až 10. roč-
níka - parádnu miku-
lášsku slávnosť. 

Do poslednej 
chvíle o tomto ich zá-
mere vedenie školy nič 
ani len netušilo. Pred-
sa sa však ktosi našiel, 

kto o tom napokon na verejnosti čo-to povedal. Chlapci totiž 
objednali 70 balíčkov so sladkosťami v predajni COOP Jed-
nota. Keď sa o ich zámere dozvedela vedúca predajne, pani 
Darina, zariadila, aby tieto balíčky sponzorsky uhradilo Spot-
rebné družstvo COOP Jednota a porozprávala o celej veci ve-
deniu spojenej školy. Hneď nato na usporiadanie mikulášskej 
slávnosti prispel aj školník, riaditeľka i ďalší zamestnanci školy 
a aj obidvaja chlapci Zolo a Rasťo venovali na milulášsku sláv-
nosť svoje vlastné peniažky. Za tento čin dobra boli ocenení 
redakciou Pohronie, ale vyslúžili si i návrh na ocenenie Dar 
roka 2010. 

Aj Rudko Patay, žiak 4. triedy Základnej školy v Levi-
ciach, si od redakcie Pohronie vyslúžil návrh na ocenenie 
za detský skutok dobra. Minulý rok sa mu prihodilo niečo 
nezvyčajné. Jedného dňa sa hral s kamarátmi vo vinici. Boli 
tam aj psy od susedov, keď zrazu jeden zo psov kamsi odbe-
hol. Rudko uvidel ako pes schytil zajaca, ktorého sa žiaľ, už 
nepodarilo zachrániť. Pri ňom však našiel ležať ešte jedné-
ho, celkom malého, vystrašeného zajačika, ktorý bol v šoku. 
Vzal ho domov, prikryl kabátom, aby mu nebolo zima. 

Doma ho spolu 
rodičmi neskôr uložil 
v záhrade do trávy, 
aby sa tam spamätal. 
Pretože zajko bol ďalej 
v šoku a nehýbal sa, 
opäť ho vzal domov 
a dal sa mu napiť cez 
injekčnú striekačku. 
Zvieratko sa napilo 
a postupne sa i najedlo 
a pomaly sa zotavova-
lo. Keď celkom vyzdravelo, opäť ho vypustili do vinice. Tam ho Rud-
ko občas zahliadne, keď si vyjde na prechádzku. Návrh na ocenenie 
si vyslúžil za súcit s trpiacim zvieratkom a za úctu k životu, vďaka 
ktorej dokázal zachrániť život bezbrannému malému tvorovi.

Ivan Štulajter, predseda Základnej a detskej organizácie Zväzu diabe-
tikov Slovenska – Ruža
Prof. MUDr. Anton Lacka, CSc. 
Ing. Jana Adamcová, TIMED, s.r.o., Zdravotnícke zásobovanie Bratislava
Jazmína Balážová, Bratislava 
Mário Baláž, Bratislava
Občianske združenie PRO VITA – zdravie pre obyvateľov mesta Šaľa
PhDr. Damián Vizár, in memoriam, Kultúrne združenie národností 
a etník, Bratislava
PhDr. Jozef Kulačík, DSS a Zariadenie pre seniorov Kaštieľ, v Stupave
Bc. Erika Molnárová, DSS a Zariadenie pre seniorov Kaštieľ, v Stupave
Mgr. Marek Reviľák, obchodný riaditeľ fy Bögl a Krýsl, k.s., Bratislava
MUDr. Jana Ráczová, Most pri Bratislave
MUDr. Priska Gerliciová, Levice
Ing. František Toman, Istropolitana, Oglivy, Bratislava
CAMFIL FARR, s.r.o., Levice - v zastúpení Imricha Mészárosa, riaditeľa 
COOP Jednota, Levice SD, v zastúpení Ing. Eleny Gubčovej 
Zoltán Sztojka, žiak 9. triedy Spojenej Základnej školy, Levice
Rastislav Döme, žiak 9. triedy Spojenej Základnej školy, Levice
Rudko Patay, žiak, IV. triedy Základnej školy , Levice 
RNDr. Kamil Vajnorský, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku 
RNDr. Anna Harmathová, predsedníčka Občianskeho združenia EXIT, 
Bratislava
Mgr. Kornélia Matejovská, učiteľka, Vranov nad Topľou 
Anna Pelikánová, Bratislava
Karol Kundrata, Bratislava
Mária Andričková, Bežovce
Hnutie kresťanských rodín, Bratislava 
Eva Ondrušová, Žilina, členka Spoločnosti na pomoc ľuďom postihnu-
tých epilepsiou - AURA

Terézia Hurbaničová, Spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenskej 
republiky
Ľubica Bergamnnová, Spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenskej 
republiky
Mária Cetkovská, Spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenskej repub-
liky
Juraj Okoličányi, dobrovoľník Trnava 
Tereziana Sopčáková, in memoriam rádová sestra, Ivanka pri Nitre 
Dominik Kaľata, SJ, Ivanka pri Dunaji
Ing. Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín, Bratislava
Študenti a pracovníci gymnázia Ladislava Sáru, Bratislava 
Nadácia Konto Nádeje pri STV, Bratislava
Spoločnosť MIRACO, Ing. Milan Rederer
Advokátska kancelária HMG and Partners Bratislava
FONTÁNA RV, s.r.o, Rožňava, v zastúpení Petra Helmecyho
DYM Produkcia, s.r.o. Plavecký Štvrtok, v zastúpení Milana Štefánika, 
riaditeľa 
SEDEM, reklamná agentúra, Košice, v zastúpení Ľubomíra Nagya 
AZET.sk, a.s. Žilina, v zastúpení Milana Dubeca, predsedu predstavenstva 
BILLA, s.r.o., Bratislava, v zastúpení Ing. Jany Zemánkovej 
NOHEL Garden, s,.r.o. Lužianky, v zastúpení Jiřího Falcmana
HET Slovakia, s.r.o., Galanta, v zastúpení Mgr. Jiřího Sokola 
MADAL BAL, s.r.o., Bratislava, v zastúpení PaedDr. Dušana Štrausa
Spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, v zastúpení Ing. Mariána 
Hudáka
Emília Bílliková, ARABESKA, Výčapy – Opatovce
Andrej Bán, Občianske združenie Človek v ohrození, Bratislava
Dobrovoľnícka skupina VŔBA, Stupava
MUDr. Said Afzaly, Skalica, dobrovoľník SČK v Senici

Detské skutky dobra

Nositelia nominácie Dar roka 2010

Z. Sztojka a R. Döme pri prevzatí  
ocenenia - nominácie Dar roka 2010.

Nomináciu Dar roka 2010 získal aj  
Rudko Patay, žiak 4. triedy Základnej 
školy v Leviciach.
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Prílohu pripravila Margita Škrabálková.

V nedeľu 6. marca mi sestričky z Ivánky pri Nitre ozná-
mili smutnú správu: „Zomrela nám sestra Tereziana“. Odiš-
la do večnosti vo veku požehnaných 91 rokov a v 68. roku 
rehoľných sľubov. Pre mnohých bola „iba“ jednou z členiek 
komunity Misijných sestier – Služobníc Ducha svätého, pre 
mňa a našu rodinu vzácna žena, ktorá výrazne zasiahla do 
nášho života práve v krušných časoch totality, keď sa s ňou 
moja mamička zoznámila v novozámockej nemocnici, kde 
pracovala ako zdravotná sestra. 

Sestra Tereziana sa tam vtedy dostala ako pacientka. Z tohto 
stretnutia v nemocnici sa zrodilo dlhoročné duchovné priateľ-
stvo, vďaka ktorému sme mali možnosť spoznať sestru Terezia-
nu aj ako predstavenú komunity misijných sestier sústredených 
v tom čase v obci Rúbaň. Často sme ju, aj jej milé spolusestry 
rôzneho veku (Meláriu, Jaroslavu, Bernardetu a neskôr v Mani 
sme spoznali aj sestru Bohumíru) navštevovali a oni zasa chodili 
k nám. Boli morálnou oporou i podporou, osviežením i povzbu-
dením vo viere, keď bolo treba vydávať svedectvo pravdy. Za 
tie roky mi ich úžasné spoločenstvo, aj listy a pozdravy, dodnes 
pripomínajú. Teraz, po odchode sestry Tereziany do večnosti, 
nadobúdajú ešte na „pridanej hodnote“. 

„Sestra Terezianna má v sebe niečo nesmierne láskavé“, zvy-
kol hovoriť môj otec. A nemýlil sa. Takú ju poznali vari všetci, 
ktorí s ňou prišli do styku. Aj jej posledné roky života, keď žila 
v provinciálnom dome misijných sestier v Ivánke pri Nitre, aj na-

priek vysokému veku navštevovala chorých. Bolo to svedectvo 
o skromnosti, pokore tejto misionárky.

Sestra Terezianna bola v mojich očiach jedným z klenotov 
rehole, v čase totality bola povzbudením pre viaceré rodiny 
i jednotlivcov, dokázala usmerniť a pohladiť človeka na duši. 
Som rada, že sa mi podarilo po rokoch zachytiť jej svedectvo 
rehoľného života aj na rozhlasový mikrofón v čase, keď som pô-
sobila ako redaktorka v Rádiu Lumen. Spočiatku sa vzpierala, že 
čo už len ona môže povedať, napokon sa veľmi tešila, že sa to 
podarilo. (Pozn. aut.: Reláciu a svedectvo sestry Tereziany ešte 
stále nájdete aj na webe Rádia Lumen, v archíve pod názvom: 
Listovanie vo vzácnych misionárskych svedectvách, vysielané 
v premiére 26. 7. 2009 o 21:00 hod.).

Začiatkom tohto roka som dala podnet Slovenskej huma-
nitnej rade, ktorá každý rok dáva morálne ocenenie (Cena Dar 
roka) ľuďom, ktorí si to zaslúžia a prijíma návrhy na nominácie 
aj z radov verejnosti, aby nezabudla ani na cenné svedectvo ži-
vota sestričky Tereziany, ktorá pomohla mnohým, hoci o tom 
nehovorila.. Žiaľ, už si ho neprevezme. V duchu si hovorím: „Ses-
trička, Vy ste to snáď s tým „odchodom“ urobili schválne, len aby 
ste nemali dočinenia s nejakými cenami“. Hovorí sa, že niektorí 
ľudia z nášho života odchádzajú, a iní doň zasa prichádzajú. Ale 
sú aj takí, ktorých „nevytlačí“ nik iný, ktorí zostávajú navždy, sú 
silnejší než čas. Česť jej pamiatke!

Andrea Eliášová

PhDr. Damián Vizár svoje životné dielo vytvoril v dobrovoľ-
ných mimovládnych organizáciách, kde pôsobil od roku 1990. 
Vždy prejavoval solidaritu chorým, postihnutým a na pomoc 
odkázaným ľuďom. 

Najskôr pôsobil ako šéfredaktor časopisu Slnečnica, ktorý bol 
určený mentálne postihnutým, ktorí do časopisu Slnečnica aj sami 
prispievali a určitý čas bol aj funkcionárom Spoločnosti Downovho 
syndrómu. Neskôr pomáhal zasa postihnutým s duševnými poru-
chami a ľuďom so psychickým ochorením. Od roku 2008 bol členom 
Predsedníctva Kultúrneho združenia národností a etník (KZNE) 
a stál aj pri zrode časopisu Bellária, ktorý viedol v rokoch 2009 a 2010 
s podporou Ministerstva kultúry SR. Pôsobil tiež ako spoluzakladateľ 
medzinárodnej literárnej súťaže Rozhľady, do ktorej prihlasovali svoje 
práce ľudia so skúsenosťou s duševnými ochoreniami, aj inak zdravot-
ne postihnutí. Bol aj lektorom Literárnej a divadelnej dielne Roz-
hľady. Do pamäti členov KZNE sa zapísal vysokým stupňom svojej 
vzdelanosti a originálnym umeleckým pohľadom na svet a tvorivosť 
umelecky nadaných ľudí s postihnutím. Z vďačnosti za to, čo pre tých-
to ľudí urobil, ho KZNE, v zastúpení svojej predsedníčky, Bohuslavy 
Hábovčíkovej, navrhlo na ocenenie Dar roka in memoriam.

Česť jeho pamiatke! 

Nenápadný klenot 

Pomáhal až do konca svojho života

Ocenení in memoriam

Na tvárach prítomných na slávnosti odovzdávania ocenení Dar 
roka 2010 - ocenených,  aj hostí bolo badať nefalšované dojatie, 
dobrú náladu, aj sústredenie sa na krásny zážitok.


