
Dobrovoľníci z Prešovského kraja sa dočkali uznania

Najvyššie morálne ocenenie  sa  dostalo  5 dobrovoľníkom   
z Prešovského kraja, ktorých spomedzi nominovaných vybrala 
hodnotiaca komisia, ktorá priznala aj mimoriadne ocenenie.

Hlavným cieľom organizátorov je  upozorniť verejnosť na dobro, 
ktoré je pretavené do konkrétnych činov. Len tak môžeme  
eliminovať zlo. Je príjemné spoznať medzi nami ľudí,  ktorí 
si dokážu  nájsť  čas  pre iných a to bez nároku na finančné či iné 
bonusy.  

„Krajské Srdce na dlani“ píše svoj 13. ročník.  Za obdobie 
rokov 2001 - 2014 sa poďakovania dostalo 73 jednotlivcom a 7 
kolektívom. Prijatých bolo 191 nominácií.    

Slávnostné oceňovanie  sa uskutočnilo dňa 03. 12. 2014  
v priestoroch SOŠ technickej na  Volgogradskej ulici v Prešove. 
V tento deň sme sa dozvedeli mená ocenených, ktorých profil  
je k dispozícii. Príjemnú atmosféru vytvárali aj vystupujúci: 
PaedDr. Michal Smetanka, študenti Juraj Svat a Petra Magdová. 
Ich vystúpenia zaujali viac ako stovku prítomných. Galavečerom 
nás šarmantne sprevádzala pani Ruženka Berežná. 
 
Podujatiu vyjadrila svoju podporu Ing. Andrea Turčanová, 
nastupujúca primátorka mesta Prešov. 
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Krajské Srdce na dlani 2014
KATOGÓRIA JEDNOTLIVCI:

Pán Milan Dujava, 
Je dobrovoľníkom v Klube detskej nádeje (ďalej 
KDN) a svoju dobrovoľnícku cestu začal v roku 2012 
na oddelení Detského kardiocentra  v Bratislave.  
V roku 2013 navrhol rozšírenie pôsobnosti KDN do 
Prešova. Stal sa kontaktnou osobou medzi Prešovskou 
nemocnicou a klubom. Realizoval nábor dobrovoľníkov 
pre klub, zaškolil ich a stal sa ich koordinátorom. Jeho 
činnosť v Prešove komisia ocenila ako inšpiratívny 
príklad snáh mladého študenta.

Nomináciu zaslala:  Bc. Jana Murínova, koordinátorka 
KDN v Bratislave.  

Pani Marta Fialková, 
pôsobí  v neziskovej organizácií Človek pre človeka 
so sídlom v Prešove od roku 2005 najprv ako  
dobrovoľníčka,  neskôr aj ako členka správnej rady. 
Venuje sa najmä deťom. Organizuje a zúčastňuje sa 
letných táborov, sviatočných stretnutí, opekačiek, 
benefičných koncertov. V tomto čase je na dôchodku, 
ale aj naďalej obetavo pomáha a formuje mladých, ale 
aj ich rodičov, ktorým sa nezisková organizácia venuje.  

Nomináciu zaslali dobrovoľníčky :  pani Kolesárová, 
Dolinská, Ivaneková a pán Beňuš

Pán Milan Gladiš, 

Je predsedom kultúrnej komisie v obci Kamenica 
pri Sabinove, kde organizuje spoločenské podujatia 
prioritne orientované na mládež. Stál pri zrode novín 
Kameničan, bol pri zrode stolnotenisového klubu. 
Organizuje brigády na odstránenie čiernych skládok. 
Je členom OZ Kamenná Veža. Dlhoročne sa podieľa 
na záchrane a propagácii Kamenického hradu a to 
prostredníctvom sprievodných podujatí – Kamenické 
hradné slávnosti, Noc hradných zrúcanín, letné 
medzinárodné tábory. Aktívne sa zapojil do projektov 
cezhraničnej spolupráce, ktoré pomohli propagácii 
hradu a jeho záchrane. Tento pozitívny prístup ocenila 
hodnotiaca komisia, ale aj starosta obce Kamenica, 
pán Ladislav Urda, ktorý nomináciu zaslal. 

Pani Ľudmila Lešková, 
pôsobí ako dobrovoľníčka v Únii žien Slovenska v 
Koškovciach už 20 rokov. V spolupráci s obecným 
úradom participuje na príprave a realizácii podujatí, 
napr. Noc s Andersenom, varenie guľášu, výzdoba 
priestorov, pečenie a balenie perníkov, výsadba zelene, 
maľovanie lavičiek, zhotovenie ikebán, pochôdzka a 
zbierka v Deň narcisov. Zapája sa nielen do tradičných, 
ale aj nových aktivít. Ako dobrovoľníčka pomáhala 
mládežníkom. Napriek svojim problémom je ochotná 
pomáhať aj v čase, keď je sama nezamestnaná. Za 
jej dlhoročnú činnosť ju komisia vybrala medzi TOP  
dobrovoľníkov pre rok 2014. 

Nomináciu zaslala: pani Mária Bošková, predsedníčka 
ZO ÚŽS Koškovce

Mgr. Pavol Zaťko, je kňazom v obci Brutovce.  Jeho 
pôsobenie je multirozmerné, angažuje sa takmer 
vo všetkých oblastiach života obce. Podporuje 
dobré komunitné a susedské vzťahy, drobnú lokálnu 
zamestnanosť formou brigád, dobrovoľníctva a  
aktivizmus. Podporuje divadelné prezentácie, šport, 
turizmus, zdravý životný štýl. Angažuje sa v oblasti 
ochrany životného prostredia obce. Za dva roky 
pôsobenia urobil kus práce pri obnove národnej 
kultúrnej pamiatky, ktorou je kostol sv. Vavrinca. Tu 
výrazne pomohli dobrovoľníci a ďalší podporovatelia. 
Je motivátorom a povzbudzovateľom v malej obci, 
ktorá to výrazne oceňuje. 

Nomináciu zaslal: PaedDr. Michal Smetanka, obyvateľ 
obce Brutovce

KATOGÓRIA DOBROVOĽNÍCKA 
SKUPINA:

Udelená pre dobrovoľníčky :  Júliu Lenhardtovú a 
Alenku Molčanovú
Nominované dobrovoľníčky spolupracujú s n.o. 
Trojlístok od jej vzniku. Intenzívne pomáhali ešte ako 
študentky, pri rozbiehaní chráneného pracoviska a 
výrobe dekoračných predmetov. Boli nápomocné 
pri organizácii konferencie o probléme závislostí v 
našom regióne v roku 2013. Pracovali s mládežníckou 
skupinou Helperi na nacvičovaní edukačného 
programu o odmietaní alkoholu a drog pripravovaného 
a realizovaného na stredných školách. Naďalej 
pomáhajú klientom v záujmovom centre pri arte 
terapeutických aktivitách. Jedna dopĺňa druhú a každá 
prináša do práce kus seba samej.

Nominácia prišla od pani Mgr. Zuzany Polákovej

KATEGÓRIA TOP ORGANIZÁCIA:
1. OZ Kráľova studňa, ocenená organizácia.
Toto občianske združenie vzniklo v roku 2010 z dôvodu 
zabezpečenia lepšej propagácie historického územia 
Kráľova studňa. Obyvatelia sa aktivizovali ešte pred 
založením OZ a realizovali kosenie trávy, úpravu 
turistických chodníkov a následne v r. 2010-2011 
postavili najvyššiu turistickú rozhľadňu v Bardejovskom 
okrese. Stavbu realizovali na základe zbierok, práca 
bola výlučne dobrovoľná. V roku 2012 organizovali 
Slovensko-poľský zimný prechod na bežkách. V lete 
toho istého roka začali s organizáciou behu na Kráľovu 
studňu s medzinárodnou účasťou. Zaujímavým bolo 
kultúrne podujatie „Lenartovský rebriňák“. Rok 2014 
priniesol aj slávnostné otvorenie turistickej útulne. 
Výrazným znakom empatie dobrovoľníkov je aj zbierka 
peňazí na charitatívnu činnosť.  Komisia ocenila ich 
entuziazmus a obetavosť v oblasti rozvoja regiónu.
 
Nomináciu zaslali MAS Horná Topľa, ktorú reprezentuje 
pani Mgr. Mária Odkaninová, starostka obce Zlaté.

MIMORIADNE OCENENIE:
Mgr. Ingrid Doleželová, vykonáva dlhoročnú činnosť a 
pomoc ľuďom z rómskej komunity. Prišla s jedinečným 
dobrovoľníckym projektom, ktorým je webový portál 
mapujúci potreby a aktivity v sociálnych službách 
mesta Prešova.  Ten  odštartovala spolu s kolegami 
Renátkou Kukovou a Ľubom Fedorom. Projekt je 
„živý a otvorený“ a  tvoria ho okrem  dobrovoľníkov, 
ktorých Inga vedie, aj ľudia z mimovládiek, verejnosť, 
či samospráva. Stránku Sociálneho Prešova navštívilo 
už 63.000 návštevníkov k čomu netreba komentár.  
Mimoriadneho ocenenia sa jej dostalo za šírenie 
pozitívnych príkladov dobrovoľníctva, spájanie 
komunít a vytváranie podmienok  pre dobrovoľnícku 
činnosť v Prešovskom kraji.

Nomináciu zaslali členovia O Tolamir, pani Renátka 
Kuková



Oceňovanie Srdce na dlani sa zrodilo z myšlienky Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý Valné 
zhromaždenie Organizácie spojených národov určilo na 5. december ešte v roku 1985. Od daného  obdobia 
ide o  každoročný sviatok dobrovoľníkov, dobrovoľníckych komunít a  organizácií, rovnako štátnych ako aj 
neštátnych. Je to priestor na oslavu všetkého, čo sa dosiahlo vo svete práve dobrovoľníckymi aktivitami. Tento 
deň si v súčasnosti pripomína už viac ako polovica krajín sveta. Slovensko sa zaradilo medzi tieto krajiny až po 
roku 1989.

V Prešovskom kraji sme túto tradíciu odštartovali na prahu nového tisícročia, kedy sme oceňovali 
dobrovoľníkov z okresu Prešov, a to v roku 2001. V nasledujúcom roku sa Krajské grémium Prešovského kraja 
rozhodlo iniciovať Krajské Srdce na dlani a táto tradícia sa zatiaľ neprerušila. K tejto aktivite sme inšpirovali aj 
iné kraje a v roku 2014 sa dobrovoľníci oceňovali v ďalších 4 krajoch.

Napriek tomu, že dobrovoľníctvo je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí je pre nás dôležité 
povzbudzovať ľudí k aktívnej občianskej participácii, ktorá je zárukou rozvoja demokratickej spoločnosti. 
Je nám jasné, že dobrovoľníctvo zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú 
solidaritu a preto si zaslúži podporu. Dobrovoľníctvo prispieva k životaschopnosti ekonomického života, ale aj k 
tvorbe pracovných miest a nových profesií.    

Za 13. rokov oceňovania sme spoznali mnoho ľudí, dobrovoľníckych skupín a organizácií z rôznych oblastí 
života kraja. Prevažovali jednotlivci, ktorí sa venujú práci s mládežou a  jej voľnočasových aktivít. Nemálo bolo 
takých dobrovoľníkov, ktorí venovali svoj čas ľuďom v sociálnom ohrození, či okrajovým skupinám obyvateľov. 
Nechýbali zástupcovia z oblasti kultúry, športu a ochrany životného prostredia. 

 V roku 2014 prišlo 15 nominácií. Desať návrhov bolo na jednotlivcov, jedna nominácia bola na skupinu 
dobrovoľníkov  a 4 nominácie na organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú.   Z týchto písomných nominácií 
komisia ocenila 5 jednotlivcov, 1 kolektív a 1 organizáciu, pričom udelila aj mimoriadne ocenenie. Toto 
rozhodnutie prijala komisia, ktorá pracovala v tomto zložení: 
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Členovia hodnotiacej komisie k oceňovaniu Srdce na dlani 2014:

1. Ing. Eduard Vokál, primátor mesta Lipany a predseda hodnotiacej komisie
2. Emma Tomková, mladežnícky parlament Prešov
3. Mgr. Veronika Slaninková, redaktorka RTVS, Regina Košice
4. Mgr. Dagmar Verešpejová, Rada mládeže Prešovského kraja
5. Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD., výkonná riaditeľka PDC
6. Mgr. Lenka Inášová-Smetanková, Regionálne rozvojové partnerstvo V. Šariš

AKO SA TO ZAČALO?
AKO TO POKRAČUJE?


