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Poznáme 8 ocenených dobrovoľníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) ocenilo 8 najaktívnejších 
dobrovoľníkov v rámci ôsmich kategórií Srdce na dlani 2022. Do 12. ročníka 
Srdce na dlani bolo prijatých 37 platných nominácií, ktoré v sebe nesú príbehy 
152 dobrovoľníkov. O ocenených rozhodla nezávislá odborná komisia 
Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.  

Ocenení za rok 2022: 

• Dobrovoľník/čka do 18 rokov – Jakub Uher 
• Dobrovoľník/čka v oblasti kultúry a umenia – Réka Antalová 
• Dobrovoľník/čka v oblasti ochrany životného prostredia – Tomáš Turček 
• Dobrovoľník/čka v oblasti práce s deťmi a mládežou – Daniela Hubová 
• Dobrovoľník/čka v oblasti športu – Tomáš Rusňák 
• Dobrovoľník/čka v oblasti výchovy a vzdelávania – Mária Schubertová 
• Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti – Adam Brestovský, Rudolf 

Olach 
• Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo – LEDVANCE Slovakia v zastúpení 

Monika Hrvolová (za dobrovoľníkov) a Táňa Záhorová (za CSR tím) 

Dňa 16. 12. o 13.30 hod. osobne poďakuje oceneným dobrovoľníkom Marek 
Hattas, primátor Mesta Nitra, ktorý prijal záštitu nad ocenením Srdce na dlani 
2022. 

„V tomto ročníku máme silné mená a príbehy. Chlapca, ktorý od svojich 15tich do 
18tich rokov pomáhal organizovať množstvo kultúrnych podujatí v kraji a pôsobil 
v rôznych občianskych združeniach. Dievča, ktoré pomáha v centrách pre deti 
a rodiny, a sama pochádza z prostredia detských domovov. Človek, ktorý organizuje 
projekty zamerané na ochranu životného prostredia, ako je čistenie rieky Žitavy 
alebo komunitné kompostovanie. Športovec, ktorý aktívne zveľaďuje športový areál, 
nielen pre beachvolejbalistov, ale aj pre rodiny s deťmi. Mama, ktorá v skautskom 
zbore vychováva a vzdeláva deti a mládež. Mladí muži, ktorí pomáhajú ľuďom 
v hospici, onkologickým pacientom či rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných 
situáciách. A zamestnanci firmy, ktorí systematicky a aktívne pomáhajú v zariadení 
pre seniorov,“ komentovala výsledky Andrea Kosír Hugáňová, koordinátorka NCD. 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva sa vzhľadom k prijatému počtu nominovaných 
dobrovoľníkov rozhodlo dať hlas aj verejnosti a rozhodnúť o najsympatickejšom 
dobrovoľníkovi. Hlasovanie prebiehalo od 1. – 10. 12. na facebooku NCD. OCENENIE 
SRDCE NA DLANI - NAJSYMPATICKEJŠÍ dobrovoľník získali 3 nominácie s najvyšším 
počtom hlasov a ich silné príbehy pomoci iným: 

• Lucia Kociská, Lenka Zsilinszká, Lucia Zsilinszká, Evelyn Tomová, Andrea 
Bajkaiová 

nominoval: Generation of love, Mapenzi  



• Emília Billíková 
nominoval: Arabeska, Jana Vanková, Renáta Trizňová, Mariana Radejovská, Andrea 
Rieglová, Stanka Nemčeková, Silvia Šišková 

• Julianka Buchová July Buchová 
Nominoval: KlauDIA 
 
Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. 
Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj 
občianskej spoločnosti, Filip Vagač. Komisia NCD rozhodla o nomináciách na národnú 
úroveň, kde ocenenie Dobrovoľník roka 2022 organizuje Platforma dobrovoľníckych centier 
a organizácií. Národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2022 sa uskutoční 16. 3. 2023 v Sále 
MZVEZ pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky, Rastislava Káčera.  

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov 
aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych 
oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, 
kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu 
alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných subjektov, ktoré svojím 
poslaním menia veci k lepšiemu. Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2021", ktorú administruje 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Partnerom SRDCE NA DLANI v Nitrianskom 
samosprávnom kraji je MESTO NITRA, NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE a Nadačný 
fond Kaufland pri Nadácií Centra pre filantropiu. 


