
Zoznam dobrovoľníkov ocenených v rámci ocenenia 

Bratislavskí dobrovoľníci roka 2010 
 

 

 

Kategória Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii: 

 

Oceneným v tejto kategórii sa stal 

Ľuboslav Ferianc, ktorého na ocenenie 

nominoval Územný spolok Slovenského 

Červeného kríža v Bratislave za pravidelnú 

pomoc s veľkým počtom aktivít. Spomenúť 

môžeme napríklad nezištnú pomoc pri 

otvorení a prevádzkovaní Azylového domu 

pre matky s deťmi, ale aj účasť na 

Memoriále MUDr. Harineka, či   úlohu 

školiteľa prvej pomoci, dobrovoľného 

zdravotníka a člena humanitárnej 

jednotky. Pán Ferianc sa na aktivitách 

Slovenského Červeného kríža podieľa už od 

roku 1982. 

 

 

Kategória Dobrovoľník/dobrovoľníčka v sociálnych a zdravotníckych službách:  

 

Ocenenou v tejto kategórii sa stala Božena 

Čícelová, ktorú na ocenenie nominovalo 

geriatrické centrum Betánia poskytujúce 

celoročnú pobytovú sociálnu starostlivosť pre 

starších ľudí. Pani Číčelová vykonáva 

dobrovoľnícku činnosť pre Betániu celých 

dvadsať rokov, už od samého začiatku jej 

fungovania. V zariadení realizuje kluby pre 

klientov, vedie seniorov pri ručných prácach, 

organizuje nedeľné duchovné bohoslužby 

v zariadení a sprevádza seniorov z Betánie 

na lekárske vyšetrenia a kontroly. 

 

 

 

 

Kategória Dobrovoľník/dobrovoľníčka v oblasti vzdelávania: 

 

 

Ocenenou v tejto kategórii sa stala  Veronika 

Gregušková, ktorú na ocenenie nominoval 

Slovenský výbor pre UNICEF za pomoc pri 

vzdelávacích aktivitách. Veronika sa zapája 

do všetkých oblastí a aktivít organizovaných 

SV pre UNICEF, ale jej srdcovou záležitosťou 

sú školské programy. Vďaka desiatkam 

navštívených škôl, stovkám žiakov, s ktorými 

sa stretla, aby ich priblížila k spolupatričnosti, 

za minulý rok získala prestížny titul Junior 

ambasádor UNICEF. 

 

 



 

Kategória Dobrovoľník/dobrovoľníčka pracujúci s deťmi a mládežou: 

 

V tomto roku sa ocenenou v tejto 

kategórii stala Světlana Drtilová, ktorú na 

ocenenie nominovala mládežnícka 

organizácia Plusko, kde táto 

dobrovoľníčka pomáha už od roku 2006. 

Sveťa je veľkým ťahúňom organizácie. Do 

organizácie prišla s nápadom na projekt 

PlusGO (adaptačné kurzy pre prvákov na 

stredných školách), ktorý sa dnes aj 

vďaka nej teší veľkej priazni. V roku 2010 

sa stala najmladšou predsedníčkou 

Pluska. Sveťa prispela k zriadeniu 

Chráneného pracoviska na Plusku a 

v roku 2008 stála aj pri zrode Déčko 

sekcie, ktorá sa venovala deťom z detského domova Pohoda vo Vrakuni. 

 

 

Kategória Dobrovoľník/dobrovoľníčka pre životné prostredie: 

 

Ocenenou v tejto kategórii sa stala Eva 

Šipoczová, ktorú nominovalo 

Lesoochranárske zoskupenie Vlk. Okrem 

monitoringu, v rámci ktorého Eva získava 

pre organizáciu potrebné informácie 

o stave lesov na Slovensku, vlastnoručne 

pomohla vyznačiť viacero prírodných 

rezervácií na Slovensku a prispela k 

vyzbieraniu tisícov podpisov pod petície 

a hromadné pripomienky k novelám 

zákonov. Píše vlastné listy kompetentným 

v súvislosti s ochranou lesa a na akciách 

VLKa sa spolupodieľa na získavaní 

finančnej podpory na činnosť LZ VLK. Tieto prostriedky sú následne použité na záchranu 

prirodzených lesov. 

 

 

Kategória Slovenský dobrovoľník v zahraničí pre rozvojovú pomoc: 

 

Ocenenie v tejto kategórií si tento rok 

odniesol Štefan Račák, ktorého nominovala 

organizácia SAVIO. Štefan pôsobil od 

októbra 2009 na Haiti ako pomocník 75-

ročného saleziánskeho misionára, dona 

Augustína Vrecka. Na Haiti zostal po 

Štefanovi kus cesty, murovaná vývarovňa s 

jedálňou, spoločenská sála a dokonca aj 

kúpeľňa so sprchovacím kútom a 

splachovacou toaletou, ktorú domáci 

obyvatelia poznali len z obrázkov. Haiti 

nebola jeho prvá misijná cesta. V minulosti 

už mal možnosť vypomáhať saleziánom ako 

misijný dobrovoľník v Jakutsku na Sibíri a 

niekoľko týždňov aj na Ukrajine. 

 



Kategória Zahraničný dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 

 

Ocenenie v tejto kategórii si tento rok 

prevzala Harriet Longman, ktorá v roku 

2010 spolupracovala s organizáciou Náruč 

záchrany  SENIOR&JUNIOR. Pochádza z 

Veľkej Británie a na Slovensko prišla, aby 

si počas svojej dobrovoľníckej činnosti 

zdokonalila slovenčinu. V Náruči záchrany 

sa venovala najmä seniorom, ale aj 

matkám s deťmi. Harriet sa stala  

prirodzenou súčasťou skupiny 

dobrovoľníčok, ktoré navštevujú seniorov 

v rámci dobrovoľníckeho programu Adoptuj 

si starých rodičov. Harriet je už naspäť 

v Anglicku, no prichádza na Slovensko 

aspoň raz za 3-5 mesiacov, aby sa na pár 

dní stretla so „svojimi“ seniormi. 

 

 

Kategória Dobrovoľnícky projekt roka: 

 

Držiteľom ocenenia v tejto kategórii sa 

v roku 2010 stal projekt „Vychovávatelia 

šteniatok“, ktorý funguje vo Výcvikovej 

škole pre vodiacich psov Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska už od roku 

1995. Až od roku 2000 však ide o 

dobrovoľnú činnosť, teda prácu bez 

finančnej odmeny. Vychovávateľ psíka 

z Výcvikovej školy je dobrovoľník, 

v ktorého byte alebo dome je šteniatko 

umiestnené od veku sedem týždňov do 

dvanástich mesiacov. Vychovávateľ je so 

šteniatkom neustále 24 hodín denne a 

venuje mu všetok svoj voľný čas. Ak 

počítame, že vychovávateľ má šteňa 10 mesiacov, za toto obdobie ide spolu o 7200 

hodín, ktoré pre projekt venuje každý zo zapojených dobrovoľníkov. Po špeciálnom 

výcviku títo psíci pomáhajú nevidiacim.  

 

 

Kategória Špeciálne ocenenie za dobrovoľnícku činnosť: 

 

Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť cenu 

v tejto kategórii výtvarníčke Veronike 

Gabčovej Lučeničovej, ktorú na ocenenie 

nominovala Nadácia Linaje. Medzi 

dobrovoľnícke aktivity akademickej maliarky 

Veroniky Gabčovej Lučeničovej patrí 

príprava vernisáže Radky Michalizskovej – 

18-ročnej talentovanej dievčiny postihnutej 

DMO, realizácia arteterapií v organizácii AV 

Mobilita, či aktívna spolupráca s Nadáciou 

Linaje. Svoju poslednú výstavu venovala 

práve tejto nadácii a výťažok z predaja 

obrazov bude venovaný na pomoc týraným 

ženám a deťom na Slovensku.  


