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     Centrum dobrovoľníctva v snahe vyjadriť poďakovanie a morálne uznanie občanom, 
ktorých dobrovoľná práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym 
príkladom pre ostatných spoluobčanov pokračovalo v spolupráci s Katedrou sociálnej 
práce PF UMB a Mestom Banská Bystrica aj v roku 2010 v tradícii oceňovania 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou SRDCE NA DLANI. V tomto roku bolo oceňovanie 
organizované po štvrtý krát a to nielen v meste Banská Bystrica, ale v celom 
Banskobystrickom samosprávnom kraji.  
      Srdce na dlani je ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov)  
za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, 
v rôznych oblastiach spoločenského života a rozvoja komunity. Prípadne aj za výnimočný 
čin alebo iný prejav solidarity  a motivovania k službe pre druhých.     
     Udeľovanie ocenenia „Srdce na dlani 2010“  sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji 
Bystrica realizovalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica vo Veľkej sieni 
Mestského úradu v Banskej Bystrici 9.12.2010.    
    Písomné návrhy na udelenie ocenenia mohla podľa štatútu zaslať akákoľvek právnická 
osoba a skupina fyzických osôb. Celkovo bolo prijatých 23 návrhov, v ktorých bolo na 
ocenenie navrhnutých 18 jednotlivcov, 4 dobrovoľnícke skupiny a jedna základná škola. 
     Udelených bolo 11 ocenení Srdce na dlani 2010 v nasledovných kategóriách: pomoc pri 
prekonávaní bariér seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím (ocenenie získali Antónia 
Buzalková, Tatiana Herchlová a Martin Sivák a Peter Lacika), podnetný prínos v práci s deťmi 
a mládežou (ocenenie získali Štefan Turóci, Mária Kachničová a Adriana Barníková), práca 
pre komunitu (ocenenie bolo udelené Ľudovítovi Buzalkovi, Vile Libiakovej a členom 
Združenia detí a rodičov Rimavská Píla: Mariánovi Foľkovi, Kataríne Belicovej, Bohumilovi 
Belicovi, Miriam Kubinskej a Peterovi  Kubinskému), šírenie myšlienky dobrovoľníctva 
aktívnou pomocou iným (ocenenie získali Adriana Záskalanová a skupina rodičov  
podporných rodinných aktivistov, ktorých koordinuje Jolana Uhríková). 
      Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva boli odovzdané 
ďalším dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí boli v roku 2010 nominovaní na ocenenie, 
a to konkrétne: pani Ľubov Ludhovej a Alici Vinarčíkovej, kolektívu rodičov žiakov ZŠ 
Medzibrod (Jane a Peterovi Haviarovcom, Zuzane a Júliusovi Pohorelcovcom, Ľubici 
a Jozefovi Vojtkovcom, Kataríne a Ľubošovi Strmeňovcom, Zuzane a Vojtechovi 
Lihanovcom, Zdenke Čiefovej  a Jozefovi Haviarovi), Stanislavovi Matejkinovi, Monike 
Mikulovej, Ingrid Macákovej, Erike Majlingovej, Júlii Palovičovej, Márii Vozárovej, 
dobrovoľníčkam OZ Návrat (Katke Hriňovej, Ruženke Košťálovej, Danke Klimekovej, Lenke 
Kučerákovej a Alexandre Michalíkovej), Nine Rosenbergerovej, Andrey Oroszlányovej 
a Základenje škole J.C. Hronského z Kurpiny.  
     Banskobystrický región tradične a historicky patril medzi regióny, v ktorých obyvatelia 
prejavovali vysokú mieru solidarity a filantropie. Realizácia ocenenia dobrovoľníckej práce 
„Srdce na dlani 2010“ dokazuje, že i v súčasnosti sú hodnoty mnohých komunít v tomto 
regióne  postavené na princípoch demokracie, ľudských práv a solidarity a že jeho občania 
svojimi dobrovoľníckymi aktivitami aj v súčasnosti dokazujú svoj záväzok starať sa 
o vzdelanie, sociálny a kultúrny rozvoj, zdravie a budúcnosť svojho regiónu. 
      Týmto podujatím sme zároveň otvorili v Banskobystrickom samosprávnom kraji rok 
2011, ktorý je Európskym rokom dobrovoľníctva. Európsky rok dobrovoľníctva 2011 má 
prácu dobrovoľníkov vyzdvihnúť a povzbudiť k nej rovnako ostatných ľudí, tak, aby sa to 
tejto činnosti zapájali a pokúsili sa riešiť existujúce problémy. Veríme, že tento bude 
príležitosťou na to, aby dobrovoľníctvo rezonovalo v našej spoločnosti slovami aj činmi so 
sloganom tohto roka „Dobrovoľníci menia svet“.  
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