
2019
·        zahraničné dobrovoľníctvo – Veronika Palugyaiová
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách –Jozefína Fekiačová, Radovan Jonáš
·        dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv - dobrovoľníci a dobrovoľníčky z platformy 
          Nie v našom meste
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - dobrovoľníčky medzigeneračného programu 
         Čítankovo
·        dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania - Valentína Sedileková
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení -  Ivana Klepáčová
·        dobrovoľníctvo v rozvoji komunity - Jozef Hucman, seniori a seniorky zo Bzovíka
·        dobrovoľnícky projekt roka - informatický krúžok na Katedre informatiky na FPV UMB
·        dobrovoľník mesta Banská Bystrica - Martin Dubovský
·        aktívny senior/ka - Alojz Kujan
·        mladý dobrovoľník/čka do 30 rokov - Adam Prokopp, Marek Zaťko
·        koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok - Lenka Tavelová
·        mimoriadne ocenenie - Lukáš Macko
·        škola priateľská k dobrovoľníctvu - kolektív detí zo ZŠ Narnia v Banskej Bystrici

Srdce na dlani
 zoznam ocenených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

2018
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách - Vladimír Strmeň, Danka Šuleková, 
          Zdenka Ballová
·        dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia - Bystrická mačačáreň
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - Tomáš Peťko, Lukáš Chladný
·        dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania - Natália Bontová
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení - dobrovoľníci a dobrovoľníčky Banskoštiavnickej
          kalvárie
·        dobrovoľnícky projekt roka - Bezbariérové inkluzívne detské ihrisko vo Zvolene
·        dobrovoľník mesta Banská Bystrica - Tatiana Hudáková
·        mladý dobrovoľník/mladá dobrovoľníčka do 30 rokov -  Maldí vedúci vydrovských letných  
          táborov, Christián Lendvay
·        dobrovoľník UMB - Róbert Sabo
·        aktívny senior/ka - Marta Gortová
·        koordinátor dobrovoľníkov - Janka Šolcová



2017
·        zahraničné dobrovoľníctvo - Eva Kušíková
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách - Eva Trepáčová, Irena Kišová
·        dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia - Martin Mikuška
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - Maria Husar
·        dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania - Marta Mácelová
·        dobrovoľníctvo v oblasti športu - Martin Mikuška
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení - Ivan Školuda a Michal Jaso
·        dobrovoľníctvo v rozvoji komunity - Martin Cerovský, Marek Števonka a Juraj Vrbovský
·        dobrovoľnícky projekt roka - Alexandra Matiszová - Projekt Špajza
·        dobrovoľník mesta Banská Bystrica - Andrej Čierny a Jakub Lunter
·        mladý dobrovoľník/mladá dobrovoľníčka do 30 rokov - Diana Ivanová
·        projekt Týždňa dobrovoľníctva - Vdýchnime život na Karlovo! (BBOS)
·        aktívny senior/ka - Natália Ceglédyová
·        koordinátor dobrovoľníkov - Miroslava Vargová
·        udeľovanie cien v kategórii In memoriam - Matej Tóth

Srdce na dlani
 zoznam ocenených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

2016
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách - Anna Zifčáková, Sidónia Bohunová, 
         Helena Kurčíková
·        dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia - Martina Paulíková
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - Andrej Leitner
·        dobrovoľníctvo v oblasti športu - Erika Karová
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení - Rozália Michalcová
·        dobrovoľníctvo v rozvoji komunity - Silvia Žabková, Mária Helexová, Júlia Soos
·        mladý dobrovoľník/mladá dobrovoľníčka do 30 rokov - Peter Sedmák
·        projekt Týždňa dobrovoľníctva - Obnova vodojemu v Sásovej (BBOS)
·        aktívny senior/ka - Ondrej Danács
·        koordinátor dobrovoľníkov - Roman Lebeda



2015
·         zahraničné dobrovoľníctvo - Viera Dubačová
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách - Libuša Pajunková, Soňa a Eduard 
          Findorovci, Marek Žifčák
·        dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia -  Augustína Zliechovská, Slava Majorová
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - Ľubica Tomková
·        dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania - Igor Chamilla
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení - Danka Mokrá - Marušková
·        dobrovoľníctvo v rozvoji komunity - Csilla Droppová 
·        dobrovoľník mesta Banská Bystrica - Eva Ščepková, Lucia Rossová, Veronika Valkovičová, 
         Maroš Ondrejka
·        mladý dobrovoľník/mladá dobrovoľníčka do 30 rokov - Jakub Forgács
·        projekt Týždňa dobrovoľníctva - Farebná ulička

Srdce na dlani
 zoznam ocenených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

2014
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách - Ľudmila Kulhányová, Hedviga 
          Antalová, Roman Vrábeľ
·        dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia - Zora Myslivcová
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - Tomáš Štrba
·        dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania - Ján Fiala
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení - Božena Tisoňová
·        dobrovoľníctvo v rozvoji komunity - Stanka Miková
·        dobrovoľnícky projekt roka - Univerzitná noc literatúry
·        dobrovoľník mesta Banská Bystrica - Barbora Sujová
·        mladý dobrovoľník/mladá dobrovoľníčka do 30 rokov -  Michaela Urbanová, Ivan Siláči
·        projekt Týždňa dobrovoľníctva - Natri svoju lavičku - projekt Janky Mojšovej



Srdce na dlani
 zoznam ocenených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

2013
·        dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii -  Katarína Kossárová
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách - Ján Koťo, Anna Lizáková
·        dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia -  Štefan Libič
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - skupina dobrovoľníčok v programe Opri sa 
          o mňa - Mária Vykročová, Katarína Kubaliaková, Mária Vozárová, Lesana Krnáčová, Liliana 
          Oršulová, Marika Siekelová, Anežka Lompartová, Veronika Schmidtová, Magdaléna Puškárová
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení - Slavomír Sochor
·        dobrovoľníctvo v rozvoji komunity - dobrovoľníčky prístavu Nádeje - Marcela Václavková 
          Konrádová, Silvia Miklošová, Eva Schutzová, Monika Snitková, Andrea Tomíková, Andrea 
          Kadlečková, Ingrid Škropeková, Šarlota Winterová
·        dobrovoľnícky projekt roka - DOBROcentrum na Základnej škole v Nemeckej - Michaela 
          Bačíková, Bianka Dziadová, Denis Filipko, Lívia Kršňavá, Martina Kubárová, Barbora Orošová, 
          Dominik Pajonk,Lenka Plšková, Rastislav Ružinský, Daša Tomková, Kristián Végh, Patrik 
          Rejzinger pod vedením triednej učiteľky: Mgr. Zuzany Očenášovej
·        dobrovoľník mesta Banská Bystrica - Michaela Palovičová
·        udeľovanie cien v kategórii In memoriam - Zuzana Rosenbergerová

2012
·        dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii - Michal Ivanec  
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách - Daniela Garčárová, Lucia 
         Polónyová
·        dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia - Jana Pavlíková
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - Daniela Chavez Arroyo
·        dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania - žiaci a žiačky ZŠ Moskovská
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení - Peter Dlhopolec
·        dobrovoľníctvo v rozvoji komunity - Alena Pitlová
·        dobrovoľnícky projekt roka - skupina mladých ľudí pri OZ Dlaň
·        dobrovoľník mesta Banská Bystrica - Agnesa Kováčiková
·        aktívny senior ako dobrovoľník - Mária Fialová, Elena Šupolová



Srdce na dlani
 zoznam ocenených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

2011
·        dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii - Mária Muránska
·        dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách - Ivan Hrkel, Eva Balážová
·        dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia -  skupina mladých ľudí v projekte 
         EnviroFuture
·        dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou - Marek Lafférs
·        dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania - Helena Behúlová
·        dobrovoľníctvo v oblasti športu - Marián Čema
·        dobrovoľníctvo v kultúre a umení - Lenka Špiriaková
·        dobrovoľníctvo v rozvoji komunity - členky Materského centra Mostík
·        dobrovoľník mesta Banská Bystrica - Anton Pálka

2010
·        pomoc pri prekonávaní bariér seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím - Antónia 
         Buzalková, Tatiana Herchlová, Martin Sivák a Peter Lacika
·        podnetný prínos v práci s deťmi a mládežou -  Štefan Turóci, Mária Kachničová, Adriana 
         Barníková
·        práca pre komunitu - Ľudovít Buzalka, Vila Libiaková, členovia Združenia detí a rodičov 
         Rimavská Píla: Marián Foľko, Kataría Belicová, Bohumil Belica, Miriam Kubinská a Peter  
         Kubinský
·        šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným - Adriana Záskalanová , skupina 
         rodičov podporných rodinných aktivistov, ktorých koordinuje Jolana Uhríková

2009
·        aktívna pomoc komunite seniorov - Júlia Fabríciusová, Alžbeta Berzcová
·        pomoc pri prekonávaní bariér ľuďom so zdravotným postihnutím - Eva Švestková , 
         Stanislav Matejkin
·        podnetný prínos v práci s deťmi a mládežou - Ivan Majling, Janka Karasová
·        práca pre komunitu - dobrovoľnícka skupina, ktorá zrealizovala projekt Cementárňa 
         a dobrovoľníčky Materského centra Mamina
·        šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným - Ingrid Škropeková, 
         Marta Šedivcová



2007
·        aktívna pomoc komunite seniorov - Anna Fraňová, Ľudmila Dvorská
·        pomoc pri prekonávaní bariér ľuďom so zdravotným postihnutím - Milan Weiss
·        podnetný prínos v práci s deťmi a mládežou - študenti a študentky Evanjelického gymnázia     
         a skupina Magnet pri Komunitnej nadácii Zdravé Mesto
·        práca pre komunitu - Zuzana Mastišová, Mária Parobeková 
·        podpora športových aktivít detí a mládeže - Marta Diková
·        inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní - Beata Poubišová, Eva Balážová
·        šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným - Zuzana Borošová, Lucia   
         Jalakšová, Katarína Juríková

Srdce na dlani
 zoznam ocenených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

2008
·        aktívna pomoc komunite seniorov - Emília Hrochová, Margita Takáčová, Juliana 
         Maternyová
·        pomoc pri prekonávaní bariér ľuďom so zdravotným postihnutím - Janka Cmarová, Anka  
         Vavrinčíková, Elena Tajnaiová
·        podnetný prínos v práci s deťmi a mládežou - František Turóci
·        práca pre komunitu - Lucia Skokanová
·        šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným - Lukáš Ginič, Peter Šimaliak,   
         Katarína Hriňová, skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok tvoriacich nový tím projektu V.I.S. 
         realizovaného Centrom dobrovoľníctva


