ZOZNAM OCENENÝCH DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK
SRDCE NA DLANI 2014
V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Kategória: Dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách
Ľudmila Kulhányová
Pani Ľudmila Kulhányová je dobrovoľníčkou v Dome Božieho milosrdenstva už 3 roky. Je
ochotná vždy pomôcť, je obetavá, milá a klienti si ju veľmi obľúbili. Nájde si vždy čas, či sú to
rôzne akcie, pri ktorých treba pomôcť, alebo v jedálni pri kŕmení a vození klientov na
prechádzky. S láskou a úctou venuje klientom svoj voľný čas, schopnosti, vedomosti a energiu a
my jej za to ďakujeme.
Hedviga Antalová
Pani Hedviga Antalová je dobrovoľníčkou v Dennom centre Pohoda už 28 rokov.
Pomáhala budovať vtedajší Klub dôchodcov na sídlisku Fončorda a dodnes sa aktívne
podieľa na jeho činnosti. Pripravuje kultúrne programy k rôznym príležitostiam a
nacvičuje so spevokolom, ktorého je vedúcou. Hrá na ústnej harmonike nielen pre
denné centrum, ale chodí svojou hrou potešiť aj obyvateľov zariadení pre seniorov.
Dobrovoľne sa zapája do všetkých aktivít – príprava posedení, obsluha, prednášky,
gratulácie jubilantom, výstava ručných prác a pod. Pani Antalová je príkladom
dobrovoľníctva so srdcom na dlani.
Roman Vrábeľ
Pán Roman Vrábeľ je členom dobrovoľníckej skupinky DSS Slatinka v Lučenci. Svojim
dobrovoľníctvom oslovuje dve cieľové skupiny – občanov so zdravotným
znevýhodnením ale aj mladých ľudí (dobrovoľníkov). Klientom pomáha tým, že ich
obhajuje na rôznych komunitných akciách, odborných konferenciách, ale aj v médiách.
Mladých ľudí vedie ako líder dobrovoľníckeho krúžku študentov a študentiek strednej
zdravotnej školy a realizuje pre nich rôzne besedy. Tým že Roman je aktívnym
dobrovoľníkom,– inšpiruje ich svojím vlastným príkladom, svojím postojom k životu a
tým veľmi úspešne mení postoje verejnosti k občanom so zdravotným znevýhodnením.

Kategória: Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
Zora Myslivcová
Pani Zoru Myslivcovú nominovalo združenie Slatinka, ktoré ocenilo jej dobrovoľnícku činnosť v
Združení Borová hora. Pani Myslivcová zbiera a analyzuje všetky informácie o kultúrnom a
prírodnom dedičstve mesta Zvolen a presadzuje ochranu tohto dedičstva. Organizuje poznávacie
vychádzky pre deti a mladých ľudí po cenných miestach Zvolena, ktoré dokumentujú jeho históriu,
zhromažďuje staré pohľadnice, fotografie, knihy a iné zdroje cenných informácií. Publikuje,
zúčastňuje sa zasadnutí komisií, navštevuje poslancov, vedenie kraja, mesta a to všetko s cieľom
dosiahnuť zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva krajiny Zvolena.

Kategória: Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou
Tomáš Štrba
Tomáš pracuje 15 rokov v mládežníckom saleziánskom stredisku ako animátor a
dobrovoľník. Venoval sa už rôznorodým činnostiam: športovým aktivitám s chlapcami,
ideovému vedeniu aktivít v Domke, dobrovoľníčil vo funkcii podpredsedu a neskôr i
predsedu občianskeho združenia, školil mladších animátorov, spoluorganizoval tábory a
niekoľko akcií určených nielen pre členov Domky, ale aj širokú verejnosť mesta Banská

Bystrica. Jeho dobrovoľnícka práca je veľkým vzorom pre ostatných dobrovoľníkov Domky a jeho nápaditosť je
dodnes veľkým zdrojom pomoci pri aktivitách pre deti a mládež.

Kategória: Dobrovoľníctvo v kultúre a umení
Božena Tisoňová
Pani Boženu Tisoňovú nominovala Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ako
dobrovoľníčka vypomáha v knižnici pri príprave a realizácii kultúrno-vzdelávacích
podujatí knižnice pre deti i dospelých, je autorkou výstav s regionálnou tematikou,
organizátorkou besied pre žiakov základných škôl a aktivít zameraných na netradičnú
regionálnu výchovu o podpolianskej čipke. Svojim dobrovoľníctvom podporuje
povedomie o regionálnych prvkoch kultúry Podpoľania a inšpiruje tak ostatných
detských i dospelých návštevníkom k záujmu o túto kultúru.

Kategória: Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Ján Fiala
Senior klub „Idea“ z Novej Bane nominoval na ocenenie pána Jána Fialu, známeho
hrnčiara. Aj keď vek tohto odborníka už nedovoľuje, aby svoje umenie predvádzal
na jarmokoch, rozhodol sa pán Fiala venovať svoj čas hlavne deťom, ktoré učí
pracovať s hlinou. Jeho dobrovoľná činnosť práce s deťmi sa stala jeho koníčkom.
Dostáva rôzne ponuky od deti zo škôl, či záujmových krúžkov, ako aj od jedincov,
aby ich naučil aspoň základy práce s hlinou. Svojou činnosťou povzbudzuje
mladých ľudí k tvorivej činnosti a vedie ich k láske k tradíciám. Význam jeho
dobrovoľnej činnosti spočíva aj v spolupráci mládeže so staršou generáciou a
vylepšení medzigeneračných a medziľudských vzťahov.

Kategória: Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity
Stanka Miková
Pani Stanka je hlavou, rukami, ale najmä srdcom projektu Komunitná záhradka, ktorý realizuje
združenie Po schodoch. Okrem toho, že prišla s myšlienkou, získala povolenia, zabezpečila
finančnú udržateľnosť projektu a je súčasťou každej brigády. Svojou dobrovoľníckou činnosťou
slúži tak obyvateľom časti Sásová, ktorí majú vytvorený jedinečný prírodný priestor, kde si
môžu pestovať zeleninu, opekať si a hrať sa so svojimi deťmi či inak tráviť svoj voľný čas v
príjemnom prostredí. Stanka je pozitívnym príkladom- aktívnej členky komunity. Ukázala, ako
pracovať s verejným priestorom, ako spojiť neznámych ľudí v prospech dobrej veci, spoznať
svojich susedov a pretvoriť svoju myšlienku na skutočnosť.

Kategória: Dobrovoľnícky projekt roka
Univerzitná noc literatúry
Univerzitnou nocou literatúry dňa 30. apríla 2014 vyvrcholili polročné
prípravy aktivity dobrovoľníckeho tímu tvoreného Simonou Šedovičovou,
Jozefou Pevčíkovou, Máriou Bílkovou, Zuzanou Leitnerovou, Martou
Ševcovou, Monikou Hrubjákovou, Simonou Samekovou, Teréziou Kmeťovou,
Luciou Havrilovou, Patríciou Rozgonyiovou, Janou Lojanovou, Marikou
Arvensisovou, Marekom Čiernikom a Teréziou Kmeťovou pod vedením
vyučujúcich z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Projekt univerzitnej noci literatúry reagoval na neprítomnosť viditeľnejšej
angažovanosti vzdelávacích inštitúcií, ale aj študentov a študentiek na
kultúrnom živote mesta. Inšpiroval sa myšlienkou medzinárodného podujatia
European Literature Nights s cieľom priblížiť súčasnú literatúru verejnosti
inovatívnym spôsobom prostredníctvom série verejných čítaní a sprievodných akcií. Šírením kultúry a umenia chcú
aj v budúcnosti prispieť k zachovávaniu kultúrnych hodnôt, zvyšovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti k umeniu, k

tvorbe spisovateľov/umelcov a špecificky k čítaniu. Táto študentská aktivita je ukážkou posilňovania občianskej
zodpovednosti, motivácie k iniciatíve a aktivite a odmietania pasívneho príjmu vzdelania, kultúry a služby.

Kategória: Mladý dobrovoľník/mladá dobrovoľníčka do 30 rokov
Michaela Urbanová
Miška, ako mladá dobrovoľníčka sa dlhodobo venuje projektu Rozžiarme detské
tváre, ktorého cieľom je plniť sny onkologicky chorým pacientom a pacientkam.
V rámci kontaktov, ktoré nadobudla, plní sny v spolupráci so známymi
osobnosťami, najmä z oblasti športu a robí tým smutné dní chorých detí aj
dospelých znesiteľnejšími. Miškine aktivity sa netýkajú len chorých detí, ale aj
onkologických dospelých pacientov, ktorým organizuje oslavy a milé posedenia.
Miška tento rok zorganizovala Benefičný koncert na Bzovíku spojený so zbierkou
na Detskú onkológiu a rozvinula podporu tvorivosti pacientov formou vyhľadáva
sponzorov na tvorivé dielne detí .
Ivan Siláči
Ivan Siláči sa dobrovoľníctvu v Lučenci venuje už niekoľko rokov. Počas roku 2014
sa zameral na niekoľko projektov a aktivít, kde spolupracoval najmä so
samosprávou, s rôznymi inštitúciami a občanmi. Zorganizoval podujatie HUG DAY,
pracoval na pripomienkovaní projektu revitalizácie historického jadra,
spolupracoval na koordinácii práce s mládežou v Banskobystrickom kraji a do
dobrovoľníctva mesta Lučenec zapojil ďalších 15 dobrovoľníkov. Počas Týždňa
dobrovoľníctva vytvoril aktivity až na troch miestach mesta Lučenec. Je
propagátorom dobrovoľníctva v meste nielen pre mladých ľudí, pretože do
dobrovoľníctva zapája množstvo sociálnych skupín s rôznorodým vekom.

Kategória: Dobrovoľník/dobrovoľníčka mesta Banská Bystrica
Barbora Sujová
Dobrovoľníčka Barborka Sujová je aktívnou dobrovoľníčkou v rôznych organizáciách,
projektoch a iniciatívach mesta Banská Bystrica. V Centre dobrovoľníctva pomáhala na
zorganizovaní Týždňa dobrovoľníctva v roku 2013 a 2014, v prezentácií a realizácií aktivít v
rámci Dni rodiny, či ďalších známych akcií. Ako dobrovoľníčka sa zapája do aktivít v Záhradecentre nezávislej kultúry, kde koordinovala neformálnu skupinu v rámci projektu Týka sa nás
to. Baška dobrovoľníči aj v rámci Komunitného centra v Sásovej, v organizácii Amnesty
International, v okrášľovacom spolku mesta Banská Bystrica, v Banskobystrickej alternatíve,
zúčastňuje sa pochodov, aktivít pre mladých ľudí. Kto ju pozná isto vie, že je to mladý človek,
ktorý je plný energie a zápalu pre vec, so zodpovednosťou, ktorá sa u mladých len tak nevidí.
Je výborným príkladom aktivity a tvorivosti pre ostatných ľudí v našom meste.

Kategória: Projekt Týždňa dobrovoľníctva
O projekte realizovanom počas Týždňa dobrovoľníctva mohli hlasovať ľudia prostredníctvom internetovej stránky
Centra dobrovoľníctva. Do hlasovania sa zapojilo celkovo 701 ľudí.
Víťazným projektom s 215 hlasmi sa stal projekt realizovaný práve
v Banskej Bystrici.
Myšlienka vdýchnuť život zanedbanému parku hútala v hlave
iniciátorke projektu, Janke Mojšovej, už dlhšie a tak sa rozhodla
napísať a predložiť projekt a požiadať o grant na jeho realizáciu.
Vďaka podpore z nadácie ORANGE a práci dobrovoľníkov je v parku
farebných 52 lavičiek, 28 smetných košov (z toho 12 nefunkčných
provizórne opravených vďaka Zelenej hliadke BB), novonatretý
altánok či krásne pestré zábradlie lemujúce detské ihrisko.
Pouličné lampy sa zmenili na umelecké diela. Na tomto zaujímavom
projekte sa počas celkovo 5 celodenných dobrovoľníckych akcií
zúčastnilo spolu 168 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, asistovalo a
pomáhalo aj 47 detí a dokopy bolo odpracovaných 672 dobrovoľníckych hodín.

Odovzdávanie ďakovných listov dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí boli nominovaní na ocenenie
Lenka Rovňanová
Pani Lenka Rovňanová sa dobrovoľnícky angažuje v pomoci a vzdelávaní dievčat a žien z domu sv. Vincenta v Banskej Bystrici. V
oblasti vzdelávania sa venuje témam výchovy k manželstvu a rodičovstvu a sexuálnej výchovy a v rámci pomoci
realizuje zbierku šatstva a ďalších potrebných vecí pre zariadenie.
Diana Vigašová
Diana je organizátorkou a spoluorganizátorkou viacerých banskobystrických dobrovoľníckych projektov. Medzi
najúspešnejšie projekty patria: Bystrické strašidlá, rôzne upratovania a skrášľovania častí mesta Banská Bystrica,
organizácia zbierok a charitatívnych podujatí.
Andrea Štulrajterová
Dobrovoľníčka Andrea Štulajterová je dlhoročne známa v oblasti cyklistickej dopravy, Cyklofestu v
Banskej Bystrici, súťaže Do práce na bicykli a organizovaní Týždňa mobility... Andrea sa dobrovoľnícky
venuje aj riešeniu občianskych práv a predvolebných stretnutí s volenými kandidátmi.
Sanja Nikolov
Sanja Nikolov sa v meste Zvolen venuje mnohým typom dobrovoľníckych prác. Príkladom je
dobrovoľníctvo v rámci občianskeho centra Zvolen-Západ ako aj spolupráca so základnými školami, pri
vytváraní projektov pre mladých. Je taktiež neodmysliteľnou súčasťou podujatia s názvom Deň
sídliska.
Alena Kálusová
Pani Alenka je celoročne činorodá dobrovoľníčka v mnohých komunitách Mesta Banská Bystrica.
Ústretovo pomáha susedom v dome, hlavne starším občanom a mamičkám s maloletými deťmi.
Organizuje zbierky pre získanie kompenzačných pomôcok a pomáha pri organizovaní voľnočasových
podujatí v škole, škôlke a v materskom centre na sídlisku Fončorda.
Júlia Zsírosová
Dobrovoľníčka Júlia sa venuje práci s deťmi v rámci občianskeho združenia Vydra. Podieľa sa na
príprave a organizácií zaujímavých aktivít pre deti počas školského roka a počas Vydrovských letných
táborov. Je spoluorganizátorkou známych aktivít pre širokú verejnosť ako aj deti a mládež z Čierneho
Balogu.
Ondrej Mihaľko
Pán Ondrej Mihaľko sa venuje výchovnej a voľnočasovej činnosti v rámci Slovenského skautingu.
Vďaka svojej špecializácii na vodáctvo organizuje zaujímavé workshopy výroby lodí. Ako dobrovoľník
sa tiež dlhoročne podieľa na zabezpečení chodu oddielu v Banskej Bystrici.
Peter Nemsila
Pán Peter je dobrovoľníkom v organizácií Klub Pathfinder už od svojich 16tich rokov. Viedol a vedie
chlapčenskú družinu, je aktívnym dobrovoľníkom v rámci táborov, ako aj pri príprave ďalších akcií pre
deti a mládež. Taktiež už rok vedie hudobnú skupinu mladých a talentovaných ľudí.
Janka Šolcová a Karin Rusnáková, Timea Rusnáková, Abia Murínová, Anna Pasterčáková
Kolektív dobrovoľníčok nominovalo Nízkoprahové centrum Kotvička v Banskej Bystrici za realizáciu
pravidelných detských tvorivých dielničiek pre deti a ich rodičov. Obsahom tvorivých dielničiek je
výroba jednoduchých výrobkov, ktoré vždy vyčaria na tvárach detí aj rodičov veľkú radosť a úsmev.
Študenti SoŠ Krupina: Matej Reisinger a Oliver Greško
Študenti Matej a Oliver sa svojou dobrovoľníckou aktivitou podieľajú na voľnočasových a pomocných
aktivitách v zariadení DSS Krupina. Voľný čas klientov vypĺňajú aj prezentáciou svojich výrobkov, ktoré ako
cukrári sami vytvorili, a ktorými pravidelne prispievajú pri rôznych príležitostiach v zariadení.

Šartlota Winterová
Dobrovoľnícka práca Šarloty je zameraná na spríjemňovanie pobytu seniorov v domove dôchodcov Sénium. Ich
voľný čas vypĺňa formou spoločenských hier, športovými aktivitami a prechádzkami. Okrem spomenutého
dobrovoľníčka pomáha aj pri doprevádzaní seniorov na vyšetrenia.
Ivana Sikulová
Banskobystrická horská služba nominovala pani Ivanu Sikulovú za jej dlhodobé dobrovoľníctvo v oblasti
záchrany a poskytovania zdravotníckej pomoci v horách a realizovanie rôznych preventívnych aktivít,
ktorými tak zvyšovala povedomie verejnosti o poskytovaní prvej pomoci.
Dáša Schwarzbacherová
Pani Dáša Schwarzbacherová je dlhodobá dobrovoľníčka v DSS HRON. V rámci dobrovoľníctva oboznamuje
klientky s novými háčkovacími materiálmi a techniky ručných prác. Vďaka jej dobrovoľníctvu vytvárajú
klientky rôzne darčeky súvisiace s jednotlivými sviatkami a príležitosťami.
OZ Návrat – RDZO – Richard Melíšek, Marián Polhoš, Peter Lacika, Miroslav Kolník, Richard Homola, Matej
Mikuška
Pravidelná pomoc dobrovoľníkov súvisí s úpravou areálu a záhrady zariadenia STADETORE. Vďaka ochotnej
pomoci dobrovoľníkov majú deti z tohto zariadenia väčšie možnosti pri pohybe po areáli bez obáv z úrazu. Za
ich ústretovú pomoc znovu veľká vďaka.
Ján Hudec
Pána Jána Hudeca nominoval Miestny spolok Červeného kríža v Brezne za dlhodobé dobrovoľnícke
vedenie Klubu darcov krvi. Jeho dobrovoľnícka pomoc je tiež spätá s pomocou vybavovania rôznych
benefitov a zliav pre dobrovoľných darcov krvi.
Janka Vigašová
Pani Janka Vigašová je dobrovoľníčkou v občianskom združení Nožička, kde pripravuje program a
aktivity pre deti s ochorením DMO a viacnásobným postihnutím. Okrem detí venuje svoju pozornosť
a poskytuje podporu a cenné rady rodičom detí.
Gabriela Koklesová
Pani Gabika je niekoľkoročnou dobrovoľníčkou v občianskom združení Návrat. Svoj voľný čas popri zamestnaní
venuje iným rodinám. Pomáha najmä s prípravou a zabezpečení aktivít – hier, pre deti počas klubov náhradných
rodín vo Zvolene, víkendových pobytov rodín i pri rôznych seminároch a stretnutiach Návratu.

