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Martin Gabaj 
ZŠ A. Dubčeka

Martin je predsedom Združenia rodičov
školy a svojím príkladom inšpiruje aj
ostatných rodičov, žiakov, učiteľov a
dobrovoľníkov na Dlhých Dieloch.
Vytvoril okolo seba tím ľudí, za pomoci
ktorých v rámci brigád skrášľujú školu,
vymaľovali priestory šatní, odstránili
graffiti, natreli ploty a pravidelne čistia
areál. Za posledné roky Združenie
rodičov školy podalo viacero projektov, z
ktorých mnohé boli schválené a
zrealizované. Je to veľmi skromný
človek, chválu neočakáva a vždy sa teší z
úspechov, ktoré dobrovoľníci, ním
inšpirovaní, dosiahnu.



Martina Gajdošíková
Klub Detskej Nádeje

Martina prispieva k fungovaniu
organizácie dlhé roky nielen svojím
priateľským úsmevom, ale hlavne
schopnosťami, ktoré pre organizáciu
znamenajú nenahraditeľnú pomoc.
Začínala ako dobrovoľníčka, ktorá
pravidelne navštevovala deti na
oddeleniach v Bratislave. Po pár rokoch
sa stala vedúcou dobrovoľníkov na
detskej onkológii a dodnes tam pomáha
detičkám zvládať náročné situácie.
Zúčastňuje sa na víkendových akciách,
pripravuje benefičný koncert, ktorý je
úspešný aj vďaka jej skvelým riadiacim
schopnostiam a dobrým kontaktom.



Anna Huščavová
Doma u Kapucínov

Anna je pre organizáciu srdcom aj
mozgom. Celá myšlienka, viesť stálu
potravinovú zbierku a prerozdeľovať
ju cielene a kontrolovane ľuďom v
núdzi vyšla od nej. Vie okolo seba
zhromaždiť a motivovať ľudí a vie
dodať vieru, že možné je aj to čo je
na prvý pohľad nemožné. Význam jej
snahy vidno na klientoch, aj
dobrovoľníkoch, ktorí rastú na
ľudskej dôstojnosti. Ona je kmeň, na
ktorommôžu rásť ostatné konáre.



Petra Lackovičová 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Petra sa zapája do takmer
každodenného života organizácie,
pomáha pri šírení osvety jej činnosti,
vedie dobrovoľníkov počas verejnej
zbierky Belasý motýľ, dobrovoľne
organizuje tréningy vo florbale na
elektrických vozíkoch, kvôli čomu si
urobila aj rozhodcovský kurz,
pomáha pri príprave rôznych
aktivít. Za roky, ktoré trávi s ľuďmi,
so svalovou dystrofiou sa naučila
pozerať na svet ich očami, naučila sa
rozumieť ich potrebám a nebojí sa
ich tlmočiť a bojovať za ne.



Eva Masarovičová 
Dom Quo Vadis

Eva pomáha už viac ako 15 rokov v
dobrovoľníckej kaviarni v centre mesta a
dokáže komunikovať so všetkými
vekovými kategóriami, aj s tými
najnáročnejšími hosťami. Stále je
ochotná učiť sa, prispôsobovať a jej
úsmev všetkých posúva k dobrej nálade.
Eva je už roky tzv. hlavnou službou,
chodí na dobrovoľnícke stretnutia, má
zodpovednosť za mnohé veci, niekedy
potiahne aj víkendovú akciu, vie
upokojiť situáciu, potlačiť nezhody, má
obrovskú výdrž, dobré srdce a je
skutočne dlhoročnou oporou projektu
Dom Quo Vadis.



Dušan Plavák 
Manageria

Dušan, študent 3. levelu Nexteria
Leadership Academy, sa ako
programátor rozhodol uľahčiť prácu
tímu Nexterie a viac ako 100 študentom
akadémie. Vo svojom voľnom čase
naprogramoval tzv. Space, interný
prihlasovací systém, prostredníctvom
ktorého sa študenti môžu prihlasovať na
podujatia, získať informácie o svojich
platbách a o profiloch svojich
spolužiakov. Keďže Dušana čaká
posledný rok v akadémii a záleží mu na
udržateľnosti Space-u, iniciatívne cez
víkendy zaúča svojich nástupcov, ktorí
budú v jeho skvelej práci pokračovať.



Eva Rušinová
Laura, združenie mladých

Eva sa už dlhé roky zasadzuje v práci s
mladými. V Laure sa angažuje od roku 1993
a bola aj predsedníčkou združenia. Odvtedy
stále svoj voľný čas venujemladým, či už ide
o stretnutia rovesníckych skupín,
vzdelávanie a rozvoj dobrovoľníkov,
organizáciu mnohých podujatí. Zároveň je aj
odbornou pomocou pre organizáciu,
dlhodobo robí konzultantku a supervízorku
pre predsedníctvo združenia. Vie vnášať
radosť do života, motivovať, pomáha pri
osobnej ceste rozvoja, zvlášť je oporou tým,
ktorí nevedia, ako ďalej so svojím životom.
Je to osobnosť, ktorá prináša mladým chuť
do života.



Ján Štrof
PRIMA n.o.

Ján si často kvôli PRIME, stredisku
pre mentálne znevýhodnených
dospelých, v práci vezme voľno alebo
si nadrába pracovný čas, aby mohol
pomôcť. Pomáha s každým jedným
predajom na trhoch, presťahuje
nábytok, opraví pokazené, pokosí
záhradu, porozváža klientov, dovezie
materiál na predaj, tlačí vizitky,
letáky. Jedinečné je to, že je vždy
ochotný, trpezlivý a neodmietne
pomôcť. Rád pomáha, je veľkorysý a
v PRIME vedia, že bez neho by to išlo
ťažko.



Skupina dobrovoľníčok v MC Budatko
Jana Hrehorová, Mária Vlčková, Petra Chudíková, Katka 

Vavreková, Radka Bisáková, Kristína Kováčiková

Vedenie materského centra vyžaduje
každodennú prácu – je otvorené každý
pracovný deň a okrem pravidelných aktivít,
každý mesiac organizuje rôzne akcie,
prednášky, tvorivé dielne a pod. Jeho
prevádzka je na pleciach mamín -
dobrovoľníčok, ktoré všetku túto prácu
robia popri starostlivosti o malé dieťa,
prípadne viac detí. Napriek tomu si dokážu
nájsť čas, aby urobili niečo pre druhých,
prakticky každý deň. Nominované
dobrovoľníčky vedú Budatko už niekoľko
rokov – na nich stojí jeho každodenný chod
– financie, organizácia dobrovoľníkov,
upratovania, tvorenie programu a
starostlivosť o priestory.



Miroslava Barienčíková
Krízové centrum REPULS

Miroslava je už druhý rok zapojená
do individuálneho dobrovoľníckeho
doučovacieho programu "Som tu pre
teba“. Pri doučovaní odvádza krásnu
prácu - do detí vkladá dôveru,
podporuje a povzbudzuje ich, čím im
dáva najavo ich hodnotu,
výnimočnosť a nepriamo tak zvyšuje
ich sebavedomie a učí ichmať sa rád.
Deti sa tešia z učenia s ňou a zároveň
tak ku nemu získavajú pozitívny
vzťah.



Ema Bazhaykin
Mareena

Ema pôsobí ako dobrovoľníčka v
organizácii Mareena, ktorá sa venuje
pomoci pri integrácii utečencov na
Slovensku. Ema pomáhala hneď v
dvoch rodinách trávením voľného
času s deťmi práve v období po
príchode na Slovensko, čo je
špecificky náročné obdobie. Ema sa
stretávala s deťmi pravidelne, každý
týždeň a spolu so svojim manželom
urobili kus dobrej práce, aby
spríjemnili neľahké obdobie mamine
so štyrmi deťmi z Ukrajiny.



Katarína Gazdíková
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a 

Bratislavská arcidiecézna charita
Katarína pomáha klientke, Timei, so
zrakovým postihnutím, ktorá aktívne
behá. Absolvuje pravidelné bežecké
tréningy spolu s nevidiacou, počas
ktorých ju sprevádza pomocou gumičky
na ruke. Tímea behávala bežne 5 -11 km
ak sa zúčastňovala aj nejakých súťaží.
Pomocou dobrovoľníčky Katky, ktorá ju
motivovala ísť ďalej v náročnosti sa
zúčastnili aj košického polmaratónu. V
Bratislavskej arcidiecéznej charite
Katarínina aktivita spočíva v návštevách
klientov Domova seniorov Charitas a
rozhovoroch s nimi. Návštevy sú
pravidelné, každý týždeň a trvajú
približne 2 hodiny.



Michal Kmeť 
Klub Detskej Nádeje

Michal už od začiatku svojho
dobrovoľníctva pravidelne
navštevuje detské onkologické
oddelenie 1x týždenne a venuje sa
svojej dobrovoľníckej činnosti
naplno. Od septembra už aj ako
vedúci samostatného oddelenia I.
Detskej kliniky sa okrem pravidelných
návštev detí venuje svojmu
dobrovoľníckemu tímu. Okrem toho
sa aktívne zapája do aktivít
organizácie, ako sú rozdávanie
darčekov v nemocnici, pomoc pri
organizácii benefičného koncertu,
a iné.



Alena Malaschitzová
Centrum MEMORY

Alena pomáha ľuďom s Alzheimerovou
chorobou ako dobrovoľníčka už od roku
2012. Pravidelne raz do týždňa
prichádza do denného pobytu pre ľudí s
Alzheimerovou chorobou. Zúčastňuje sa
odborného aktivizačného programu,
pomáha terapeutom individuálne
pracovať s klientom a už viac ako rok u
nás realizuje jedinečný projekt: hodiny
jogy prispôsobené pre seniorov s
Alzheimerovou chorobou. Prácu s
klientmi zvláda akoby išlo o
najprirodzenejšiu vec v živote. Má
obrovský talent pre správnu
komunikáciu s klientmi, je obetavá,
trpezlivá a láskavá.



Gabriela Džuganová
Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Gabika prichádza už 5 rokov na
oddelenia medzi onkologických
pacientov a vedie tvorivé diele. Za 5
rokov sa jej vystriedalo počas tvorivých
dielní mnoho pacientov a vypočula si
nejeden ťažký príbeh. Aj
prostredníctvom vytvárania nových
výrobkov majú pacienti možnosť aspoň
na chvíľu zabudnúť na svoje ochorenie a
myslieť na niečo iné. Náročnosť tohto
dobrovoľníctva nespočíva len v potrebe
veľkej kreativity na tvorivé dielne, ale
hlavne v ľudskosti a umení sprevádzať
pacientov v danej chvíli v tom, čo práve
prežívajú a cítia.



Sabine Gergely
Centrum MEMORY

Sabina našla Centrum MEMORY v
roku 2016 pri hľadaní praxe v rámci
štúdia psychológie. Pomoc seniorom
s Alzheimerovou chorobou ju zaujala
natoľko, že u nás zostala ako
dobrovoľníčka. Pomáha v dennom
centre vždy, keď jej to štúdium
dovolí, kde spríjemňuje deň
seniorom v rámci aktivizačných
aktivít aj mimo nich. Angažuje sa aj
vo výskumných aktivitách Centra
MEMORY po celom Slovensku.



Dušan Oravský 
OZ Všestranko

Dušan s enormným osobným
nasadením a úsilím vykonáva funkciu
fundraisera v projekte Les nie je
smetisko, ktorého cieľom je pozitívne
vplývať na myslenie obyvateľov rôznych
lokalít prostredníctvom infromačno-
vzdelávacích panelov. Zabezpečuje
koordináciu všetkých aktivít od výroby
panelu až po jeho osadenie, často vyvíja
mimoriadne úsilie na získanie
potrebných povolení od kompetentných
inštitúcií. Okrem toho sa podieľa na
aktivitách čistenia životného prostredia
a revitalizácie detských ihrísk.



Gabriela Mihalovičová 
Národný Trust 

Hlavnou náplňou práce Gabiky je
koordinácia dobrovoľníkov a starostlivosť
o nich. Túto funkciu zastupuje ako
dobrovoľníčka od roku 2017. Ku všetkým
náročným úlohám pristupuje s obrovským
pracovným nasadením. Jej vysoká
motivácia sa rýchlo prenáša aj na
ostatných dobrovoľníkov a pracovníkov
Národného Trustu. Dobrovoľníckym
aktivitám obetuje väčšinu svojho voľného
času. Je ochotná a pripravená pomôcť
každému, kto jej pomoc potrebuje.
Dokázala si získať množstvo nových
dobrovoľníkov a komunikáciu s
existujúcimi dobrovoľníkmi preniesla na
kvalitatívne vyššiu úroveň.



Kristína Cichová
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

FORTUNÁČIK
Kristína je zapojená v programe Som
tu pre Teba zameranom na
doučovanie detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Doučuje Alexa, druháka s poruchou
pozornosti, 2 hodiny týždenne.
Napriek tomu, že jej dáva zabrať, ona
je vždy pozitívne naladená a
kreatívna. Dáva mu možnosť zažiť
úspech, napredovanie, Alex vie, že
keď príde je tu len pre NEHO a to
ešte nezažil. Okrem doučovania
pomáhala vo Fortunáčiku aj počas
denného letného tábora.



Agáta Karčová
Mareena

Agáta vyučuje slovenský jazyk
utečencov a migrantov z tretích
krajín. Znalosť jazyka je nevyhnutá
pre integráciu do spoločnosti.
Agátine hodiny sú vždy veľmi
interaktívne, a napriek svojej
odbornosti aj veľmi hravé. Z
miestnosti, kde prebieha slovenčina
vždy počuť smiech a študenti
odchádzajú s dobrou náladou. Na jej
lekciách pookrejú a okrem znalostí
slovenčiny si odnášajú aj lepší pocit.
Úprimne sa o nich zaujíma a záleží jej
na každom jednom študentovi.



Buket Sevcan Akkanat
Mladiinfo Slovensko

Buket pomáha vytvárať platformu
Mladiinfo na podporu sociálneho
podnikania a približuje turecký
jazyk a kultúru slovenským
študentom prostredníctvom
jazykových výmen. Okrem toho sa
proaktívne zapája do workcampov
v INTEGRe a aktivít v Centre rodiny
Dúbravka. Pomáha šíriť informácie
o mobilitách mládeže
a organizovať dobrovoľnícke
výmeny.



Mestská časť Bratislava-Ružinov

Od roku 2011 mestská časť Ružinov formou
svojho grantového programu podporuje
projekty obyvateľov, či právnických osôb
pôsobiacich v Ružinove. Neraz ide o
projekty založené na báze dobrovoľníctva, či
už formou brigád obyvateľov pri úprave ich
okolia, alebo projektov zameraných na
inklúziu ľudí s postihnutím a seniorov, napr.
kurz pre seniorov, v rámci ktorého ich ľudia
z chránenej dielne a domova sociálnych
služieb Prima učili maľovať na textil.
Zároveň sa mestská časť a zamestnanci
miestneho úradu už viac ako 5 rokov
zapájajú do najväčšieho podujatia
firemného dobrovoľníctva Naše mesto.
Okrem toho sa viacerí z nich tento rok
zapojili aj do Dňa pre Dunaj, počas ktorého
čistili okolieMalého Dunaja.



Nominovaný 
dobrovoľnícky 

projekt 2017



Výchova 
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Dobrovoľníci – vychovávatelia sa v projekte
Výchova starajú o zverené šteňa vo veku 2
až 12 mesiacov u seba doma.
Vychovávatelia sú základným kameňom
výcvikovej školy, práve oni psíkovi umožnia
prežiť šťastné detstvo a formujú jeho
osobnosť. Na to, aby zo šteňaťa vyrástol
dobrý vodiaci pes, musí byť priateľské ku
človeku, schopné učiť sa a rado
spolupracovať s človekom. Všetky tieto
vlastnosti sú výrazne ovplyvnené tým, v
akom prostredí a s kým šteňa trávi obdobie
dospievania. Dobrovoľníci – vychovávatelia
sú prví, ktorí formujú osobnosť budúceho
vodiaceho psa. Z ich strany to vyžaduje
venovať výchove šteňaťa dostatok času a
trpezlivosti.



Valentínsky dobrý skutok - Vyčaruj deťom v nemocnici 
úsmev na tvári 

Klub detskej nádeje
Valentínsky dobrý skutok je zbierka
hračiek od ľudí z ulice, rôznych
organizácií, priateľov a podporovateľov
na potešenie detí hospitalizovaných v
DFNsP Kramáre. Projekt vznikol z
nápadu dvoch dobrovoľníčok Martiny
Gajdošíkovej a Vladky Bublavej a stal sa
pravideľnou súčasťou združenia. Okrem
valentínskej zbierky, Klub detskej nádeje
organizuje aj Halloweensky dobrý
skutok a Vianočné rozdávanie hračiek.
Aby to bolo o deťoch a nie o
dobrovoľníkoch, rozdávanie hračiek je
vždy doprevádzané rozprávkovou
tématikou.



Nominovaní 
koordinátori 

a koordinátorky 
dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok 
2017



Alexandra Broadhurst – Petrovická
Detský čin roka

Alexandra je riaditeľkou OZ Detský čin
roka, zároveň aj jeho projektovou
koordinátorkou. Projekt Detský čin roka
je zameraný na motivovanie detí k
robeniu dobrých skutkov, pomáha im
zorientovať sa v ich hodnotách a učiť sa
na základe príbehov, čo je dobré a čo
zlé. Alexandra je jeho dušou a hnacím
motorom, ktorý zabezpečuje fungovanie
celého projektu, oceňovania, ale aj
partnerstiev a na starosti ma aj
koordináciu dobrovoľníkov. Vie sa tešiť z
maličkostí, žije tu a teraz, má hodnoty,
ktoré šíri ďalej. Je to človek, od ktorého
sa dobrovoľníci vedia veľa naučiť a ktorý
si zaslúži byť vzorom pre ostatných.



Jana Hrúzová
Klub Detskej Nádeje

Jana je hlavná koordinátorka
dobrovoľníkov v KDN v Bratislave. Vďaka
jej skvelým organizačným schopnostiam
a schopnosti viesť ľudí napomáha
združeniu s dobrovoľníkmi od ich
prvého kontaktu až po ukončenie
dobrovoľníckej činnosti. Je zodpovedná,
priateľská, svedomitá, má skvelý prístup
k dobrovoľníkom, dá sa na ňu spoľahnúť
a v organizácii je veľmi obľúbená.
Oceňuje snahu a podporuje všetkých
vedúcich a dobrovoľníkov. Je kontaktnou
osobou v styku s dobrovoľníkmi a popri
tom sa stále zapája aj priamo do aktivít
s deťmi.



Monika Chrenková 
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Inštitút aplikovanej ekológie sa snaží
prostredníctvom dobrovoľníckej
ochranárskej práce prispieť k čisteniu
lokality Devínska kobyla. Monika je
koordinátorkou týchto dobrovoľníckych,
ale aj odborných aktivít od roku 2013.
Ochrane územia sa venuje s veľkým
zanietením a odbornou erudíciou. V
oblasti environmentálnej výchovy
realizuje programy pre žiakov, vyvíja
vzdelávacie materiály pre učiteľov a
organizuje školenia zamerané na aktivity
podporujúce vzdelávanie detí a
dospelých priamo v prírode. Tieto
schopnosti a poznatky využíva aj pri
práci s dobrovoľníkmi.



Matúš Jarolín
Future Generation Europe

Matúš je koordinátorom v organizácii
a sám zároveň dobrovoľníkom. Prácu
vykonáva popri svojej full time práci.
Dohliada nad fungovaním všetkých
projektov organizácie, ktorých je 6.
Celkovo koordinuje vyše 40
dobrovoľníkov v BA a ďalších v
regionálnych tímoch. Tiež je
projektovým lídrom projektu Mini-
Erasmus, ktorý bol minulý rok
nominovaný za dobrovoľnícky
projekt roka. Svoju prácu vykonáva
už 3 rok. Je skvelým lídrom a vzorom
pre ostatných dobrovoľníkov.



Zuzana Klepanec 
Brána do života

Zuzana pracuje ako koordinátorka
dobrovoľníkov v projekte Som tu pre
teba, kde pôsobí ako psychologička.
Je kontaktným bodom medzi
dobrovoľníkmi a deťmi, zabezpečuje
bezproblémový priebeh projektu a
tak prispieva k zlepšeniu života detí
v krízovom centre, pochádzajúcich z
komplikovaného prostredia. Nie je
len koordinátorka, ale aj kamarátka,
ktorá svoju vždy dobrú náladu
prenáša aj na ostatných.



Maroš Mačuha
Bratislavský okrášľovací spolok

Od roku 2010 organizuje Maroš
dobrovoľnícke a filantropické projekty
Bratislavského okrášľovacieho spolku.
Zameranie činnosti je veľmi pestré, od
propagácie histórie Bratislavy a
organizovania podujatí cez obnovu a
ochranu pamiatok až po vysádzanie
okrasnej zelene a rekonštrukciu verejných
priestorov v centre Bratislavy s pomocou
dobrovoľníkov. Marošova činnosť
inšpirovala mnohých dobrovoľníkov
k rôznym aktivitám v rámci Bratislavy, ale aj
inde na Slovensku k individuálnej práci pre
komunitu, alebo k založeniu nových
občianskych združení s podobným
zameraním.



Eva Piková 
Dom Quo Vadis

Cez týždeň je Dom Quo Vadis
otvorený pre verejnosť vďaka
striedačke 40-50 dobrovoľníkov. Ich
koordináciu, vytváranie tabuliek,
zavedenie funkčného systému,
privítanie nových dobrovoľníkov,
všetko zabezpečuje skvelo a
zodpovedne Eva viac ako 4 roky.
Venuje sa dlhé hodiny nájdeniu
najlepších kombinácií medzi
dobrovoľníkmi na službách, ako aj
starostlivosti o nich, tak aby sa cítili
v tíme dobre. Má otvorené srdce pre
ľudí a je veľmi starostlivá a dôsledná.



Daša Stašová 
PLAMIENOK

Daša bola koordinátorkou
dobrovoľníkov v neziskovej organizácií
Plamienok. Manažovala všetky
dobrovoľnícke aktivity, komunikovala so
všetkými dobrovoľníckymi centrami,
propagovala prácu v Plamienku.
Pracovala s mladými, ale aj staršími
dospelými. Okrem dobrovoľníckej
činnosti sa venovala klinickej práci v
oblasti smútkovej terapie pre deti,
dospievajúcich aj dospelých,
koordinovala víkendové stretnutia pre
smútiace rodiny a terapeutické tábory
pre deti a dospievajúcich po strate
blízkej osoby.



Mária Šimončičová 
World Music Festival Bratislava

World Music festival Bratislava sa stáva
tradičným septembrovým eventom, ktorý
do centra mesta prináša zahraničných aj
slovenských interpretov world music a
rôznych žánrových fúzií od jazzu po ľudovú
hudbu. Úlohou dobrovoľníkov na festivale je
sprevádzať domácich aj zahraničných
účinkujúcich, pomôcť im zorientovať sa v
cudzom meste a užiť si ho aj mimo
zvukových skúšok či samotných vystúpení.
Mária má ich koordináciu na starosti a
svojím ľudským, otvoreným prístupom a
schopnosťou vyriešiť takmer okamžite
akýkoľvek problém, vytvorila tím, ktorý
fungoval nielen počas festivalu, ale jeho
väzby pretrvávajú aj naďalej.



Ďakujeme všetkým 
dobrovoľníkom a 

dobrovoľníčkam za ich 
nezištnú pomoc v 

organizáciách, ľuďom a 
komunitám.



Srdce na dlani
2017

Organizátor ocenenia


