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Aj v roku 2017 chceme pripomínať,
že DOBRA je medzi nami stále dosť.

Príklady výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, skupín a orga-
nizácií, ktorí prispeli či stále prispievajú k zlepšovaniu života vo svo-
jom okolí hľadáme v Prešovskom kraji už 16 rokov. Hľadáme tých, ktorí 
sú ochotní nezištne a bezodplatne venovať iným jednu z najcenne-
jších komodít súčasnosti – svoj voľný čas. Vďaka ľuďom, ktorí vnímajú 
a vážia si hodnotu pomoci iných, majú otvorené oči aj srdcia a chcú 
poďakovať tým, ktorí sú naklonení viac dávať ako brať, sme aj v tomto 
roku dostali tipy na TOP dobrovoľníkov kraja. Tento rok ich bolo 21. Z 
nich hodnotiaca komisia vybrala tých, ktorí dňa 12.12.2017 na slávnos-
tnom podujatí v reštaurácii Soraya získali ocenenie Krajské srdce na 
dlani 2017. Podujatie sa konalo pod záštitou Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov. Poskytnutím záštity pani primátorka vyjad-
rila záujem o podporu aktivít smerujúcich k rozvoju dobrovoľníctva. 
Slávnostným popoludním prítomných sprevádzala folklórna skupina 
Rozmarija, ktorá pracuje pod vedením pani Mgr. Danky Kovalčíkovej a 
reprezentuje CVČ v Prešove. Oceneným sme odovzdali originálne pla-
kety “drevené srdcia”, krásne výrobky z rúk členov Gréckokatolíckeho 
formačného centra pre Rómov v Čičave.

Do 16. ročníka oceňovania „Krajské srdce na dlani 2017“ bolo zaslaných 21 nominácií. Z toho bolo 14 nominácií  
na uznanie pre jednotlivca, 3 návrhy prišli na ocenenie kolektívu a 4 nominácie na ocenenie pre organizáciu. Hodnoti-
aca komisia (HK) po zrelej úvahe, vybrala uvedenú TOP zostavu nadšencov, dobrovoľníkov. Dovolíme si vám predstaviť 
aj našich dobrovoľníkov, členov HK, ktorá v roku 2017 pracovala v tomto zložení:

Bc. Juliana Hajduková, podpredsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra, Sabinov
Ing. Jozef Jarina, správca Komunitnej nadácie Bardejov
PhDr Jana Pitková, štatutárka o.z. Kolobeh života, Prešov
Katarína Siváková, šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky, Svidník
Mgr. Lenka Smetanková - Inášová, Regionálne rozvojové partnerstvo, Brutovce, predsedníčka hodnotiacej  
komisie 2017
Mgr. Veronika Slaninková, redaktorka a moderátorka Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Rádio Regina 
Východ, Košice
Mgr. Dagmar Verešpejová, Rada mládeže Prešovského kraja, Prešov
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD, podpredsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra

Za obdobie rokov 2001 – 2017 bolo prijatých 261 nominácií, úžasných príbehov z Prešovského kraja. Poďakovania sa do-
stalo 104 jednotlivcom a kolektívom a 8 organizáciám. Ocenenie pre aktívne organizácie sa udeľuje len od roku 2014.
Možno aj vy poznáte človeka, ktorý dáva viac ako dostáva a je inšpiratívnym príkladom pre ostatných. Napíšte nám  
o ňom. Nominácie môžete poslať vždy do 15. novembra aktuálneho roka. Viac informácií o podmienkach či výsledky  
z minulých ročníkov nájdete na linku: http://www.dobrovolnictvopo.sk/ocenovanie-dobrovolnikov

MDD neznamená len Medzinárodný deň detí, ale aj Medzinárodný deň dobrovoľníkov, dobrovoľníckych  
skupín a organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú. Tento sviatok dobrovoľníkov, dobrovoľníckych komunít 
a organizácií určilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov - OSN na 5. december ešte v roku 
1985. Slovensko sa zaradilo medzi krajiny uznávajúce tento sviatok až po roku 1989. V Prešovskom kraji 
sme začali oceňovať dobrovoľníkov v roku 2001 a táto tradícia sa zatiaľ neprerušila. Ide o najstaršie oceňo-
vanie dobrovoľníkov na Slovensku, ktoré inšpirovalo k oceňovaniu aj ďalšie kraje.

Tento materiál bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, 
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Materiál pripravili: Mgr. Dominika Hradiská; Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD; Bc. Juliana Hajduková
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Projekt oceňovania
dobrovoľníkov,
dobrovoľníckych skupín
a organizácií realizuje
Prešovské dobrovoľnícke
centrum od roku 2001

Dlhoročný partnerom projektu je 
Rada mládeže Prešovského kraja



Ocenení v kategórii jednotlivci: Mimoriadne ocenenie pre jednotlivca:

Ocenení v kategórii skupina dobrovoľníkov:

Kategória organizácia:

Copáková Martina z Prešova

OZ Magis, Prešov

OZ Podaj ďalej, Prešov

OZ ROKA, Svidník

Mgr. Komárová Jozefína, Prešov

Ing. Anna Franková z Popradu

Ivanko-Macejová Marta, Šarišské Michaľany.

RNDr. Krenický Tibor, Prešov

Bc. Eve Kažimírová, Prešov

RNDr. Peter Pjenčák z Vranova nad Topľou

Patrí jej ocenenie v oblasti komunitného rozvoja a občianskej spolupatričnosti. Je dobrovoľníčkou napriek 
tomu, že je matkou troch detí. Stále si nájde čas na riešenie zložitých situácii ľudí, ktorí potrebujú akútnu 
pomoc. Zapája sa aj do akcií Prešovských havkáčov, kde vyzbierala rôzne nepotrebné deky, matrace, obrusy... 
Pomáha pri rozvoze potravinových balíčkov pre rodiny v núdzi. Daruje krv, ale hlavne pracuje v Charity shope 
otvorenom o.z. Podaj ďalej.
Nomináciu napísala: Adriana Kušniriková, ale aj ďalší priatelia.

Komisia priznala ocenenie dvom dámam a mamám, ktoré prijali rómske deti a sú príkladom búrania predsud-
kov a budovania tolerancie. Obe sú priekopníčky v nosení a šatkovaní detičiek. Ako dobrovoľníčky OZ Návrat PO 
vykonávajú laické poradenstvo opierajúce sa o osobnú skúsenosť náhradného rodiča. Skúsenosti odovzdávajú  
v svojpomocnej skupine, ktorej sa venujú dve dopoludnia v mesiaci, ale aj počas „víkendoviek“ či iných stretnutí. 
Alexandra sa stará o facebookovú stránku združenia, čím dbá o informovanosť rodičov. Je nositeľkou témy 
adoptívneho dojčenia. Je nám cťou predstaviť vám PhDr. Juditu Čechovú a Ing. Alexandru Maňkošovú z Prešova, 
ktoré získali ocenenie za občiansku spolupatričnosť a komunitný rozvoj. 
Nominovali ich kolegovia, kolegyne: Mgr. Daniela Vrábľová, Mgr. Peter Fuday, PhD., Mgr. Adriana Krotká 
z o.z. Návrat Prešov.

Ide o OZ, ktoré v meste Prešov pozitívne a dlhodobo reaguje na potreby vylúčenej skupiny. Pomáhajú hlavne 
matkám a rodinám v núdzi, no s prosbou o pomoc za nimi prídu aj bezdomovci či deti. Všetkým sa však nedá 
naplniť ich očakávania. Peniaze OZ ľuďom neposkytuje, chlieb s masťou však má pripravený pre hocikoho. Darujú 
prikrývku, oblečenie, či stôl. Ročne poskytnú potravinovú pomoc pre cca 100 rodín na sviatky (veľkonočné, 
vianočné), ďalším pomáhajú priebežne.
Nominovala: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ Prešov

Združenie projektom pomáha ľuďom v núdzi alebo im šije pomoc na mieru. Poskytuje materiálnu pomoc vo forme 
oblečenia, potravín, drogérie, školských, športových či zdravotníckych potrieb nielen svojím overeným obdaro-
vaným, ale aj iným neziskovým organizáciám. V roku 2017 iniciovalo otvorenie prvého Charity Shopu v Prešove. 
Mimo iné realizovali aktivity ako Vešiak pomoci, Valentínsky skutok lásky, Podaj ďalej vlasy, Podaj ďalej zemiak. 
Nomináciu zaslala skupina nadšencov, zastupuje ich Martina Copáková, ale aj skupina ďalších nadšencov.

OZ za 4 roky činnosti realizovalo viaceré úspešné projekty. Vybudovali lezeckú stenu, realizovali obnovu lesoparku. 
Pre Svidníčanov atraktívny lesopark poznačený zubom času tak dostal novú tvár. Organizujú aj športové aktivity, 
napr. zimný triatlon.
Nomináciu poslala: Katarína Siváková, Svidník

získala ocenenie za oblasť vzdelávania a osvetovej činnosti. Od roku 1991 je aktívna, organizuje podujatia pre diecézne charity, 
vzdeláva dobrovoľníkov a realizuje návštevné služby v nemocnici. V rámci Gréckokatolíckej charity v Prešove je koordinátorkou 
dobrovoľníkov a rozbieha činnosť farských charít.
Nomináciu zaslala: Gréckokatolícka charita Prešov, PhDr. Peter Valiček, riaditeľ.

Ocenená v oblasti komunitného rozvoja, za dobrovoľnícku a priekopnícku činnosť v oblasti náhradného rodičovstva. Náhrad-
ná mama, ktorá takmer 13 rokov sama organizovala a viedla kluby náhradných rodičov v Poprade. Založila aj OZ Hniezdo, 
ktoré udržuje živé aktivity pre 70 členov. Niekoľko rokov pripravovala náhradných rodičov ako dobrovoľníčka a zdieľa svoje 
skúsenosti, cennejšie než slová teoretikov. Je dlhoročnou spolupracovníčkou Návratu v PO. 
Jej činnosť ocenila a popísala: Mgr. Alena Molčanová zastupujúca Návrat, o.z

Pani Marta stála pri zrode základnej organizácie ZDS DIASABI ktorej pôsobnosť je pre okres Sabinov. Spolu s niekoľkými 
nadšencami založili organizáciu, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom s diabetes žiť so svojou chorobou plnohodnotný život. 
Okrem združovania členov, edukácia, organizovania voľnočasových a relaxačných aktivít (6x ročne), menia svoje životy. 
Vyvrcholením je DIA Deň, Pochod proti diabetu a priebežné poradenstvo. Nomináciu pripravil Mgr. Marko Urdzík, predseda 
ZO ZDS DIASABI Sabinov.

Okrem práce na VŠ (TUKE) a svojej rodiny, sa venuje zmiešanému cirkevnému zboru Hlahol, kde vedie každotýždňové 
stretnutia. Dvakrát za mesiac ide so zborom spievať aj do inej farnosti. Vždy je ochotný prísť a obetovať svoj čas. 
Dokonca vedie aj mládežníčke futbalové stretnutie v telocvični, ktoré prebieha tiež raz týždenne. Ocenenie sa mu 
dostalo za prácu v oblasti kultúry, umenia, knihovníctva.
Nomináciu poslal: Mgr. Peter Šturák, PhD.; PaedDr. Rudolf Hreňo, Mgr. Peter Kačur za GK farnosť Prešov-
Sekčov.

Dlhé roky pomáha rodinám a deťom v zložitých situáciách, ktoré sú z Prešova a okolia. Počas svojej práce 
pomáha zabrániť vynímaniu detí z rodín a posilňuje rodičovské zručnosti. Odchodom do dôchodku neprestala 
pomáhať. Učí rodičov hospodáriť, hľadá bezpečné riešenie pre deti a robí veľa pre klientky v Dorke, n.o. Prešov, 
ale aj Úsmev ako dar. V meste Prešov ju poznajú mnohí, a tak ju predstavujeme aj Vám.
Nomináciu zaslala Mgr. Katarína Trembuláková, Úsmev ako dar, n.o. Košice

Ocenený za ochranu ŽP a environmentálnu výchovu. Menovaný už 20 rokov prispieva údajmi o stave bociana bieleho 
do národnej databázy. Okrem svojho územia navštevuje a monitoruje aj iné okresy mimo kraja. Spája, usmerňuje 
kolegov nadšencov, aby systematicky dokázali pracovať. Za bocianmi najazdí na bicykli každoročne aj 1000 km. Ako 
jeden z posledných certifikovaných krúžkovateľov v tomto území odovzdáva skúsenosti a zapája do činnosti mladých 
hlavne cez Slovenskú ornitologickú spoločnosť/ BirdLife Slovakia.
Nomináciu napísal a zaslal: RNDr. Miroslav Fulín, CSc zo ZO SZOPK Bocian v Sabinove.


