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Trenčín, 13. máj 2017 
Na Trenčianskom hrade ocenili 24 ľudí, ktorým nie je cudzie pomáhať ľuďom, 
spoločnosti či životnému prostrediu 
 
V priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade v piatok 12. mája 2017 sa uskutočnil už 5. 
ročník slávnostného oceňovania Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja. 
 
Môže ním byť každý z nás. Stačí si uvedomiť, aké hodnoty sú v živote dôležité. Dobrovoľníci 
to vedia, preto sa rozhodli bez nároku na odmenu a na základe slobodnej vôle a rozhodnutia 
vykonávať činnosť prospešnú ostatným ľuďom, či už v oblasti zdravotníctva, sociálnej pomoci, 
ekologickej, humanitnej či výchovnej. Dobrovoľníkom po 5.-krát slávnostne poďakovali Rada 
mládeže Trenčianskeho kraja spoločne s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) 
a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne.   
 
Ocenenia sa udeľovali v 7 kategóriách. Ceny si prevzali ocenení v oblasti výchovnej 
činnosti, v oblasti osvety a kultúry, v oblasti ekológie, v sociálnej oblasti, v oblasti práce 
s mládežou, v oblasti dobrovoľný hasič a v kategórií primátor a starosta. Samostatnou 
kategóriou bola verejná voľba širokej verejnosti prostredníctvom facebookového hlasovania. 
Mená ocenených nájdete na konci textu. 
 
Vyjadriť veľkú vďaku a obdiv za to, čo dobrovoľníci robia pre ľudí v Trenčianskom kraji, prišiel 
aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Medzi ľuďmi žijúcimi v Trenčianskom kraji sú ľudia, ktorí 
majú srdce na tom správnom mieste. Tými ľuďmi sú dobrovoľníci. Patria medzi nich mladí 
ľudia, čo študujú, ale i generácia pracujúcich. Dobrovoľníctvo vykonávajú vo svojom voľnom 
čase, na úkor svojej rodiny a bez nároku na honorár. Myslím si, že toto oceňovanie je pre nich 
určitým zadosťučinením,“ povedal predseda TSK a zároveň všetkým dobrovoľníkom za ich 
prácu poďakoval. 
 
Okrem ocenených dobrovoľníkov a ich rodinných príslušníkov sa slávnostného podujatia 
zúčastnilo viacero významných hostí. Trenčiansky samosprávny kraj zastupoval jeho 
predseda Jaroslav Baška, podpredseda Richard Takáč ale i poslanci Zastupiteľstva TSK či 
vedúca Oddelenia školstva a kultúry Daniela Hilčíková. Prítomní boli aj viacerí zástupcovia 
mestských samospráv, rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, 
predseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja Martin Labudík a mnoho ďalších významných 
hostí. 
 
Ocenení: 

1. Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou): ocenenie získala Michaela 

Krajčoviechová, uznanie za významný prínos získali Martin Trepáč, Dominik Souhrada, Filip 

Pastorek, Filip Valach 

2. Osveta a kultúra: ocenenie získal Pavol Ďuriš, uznanie za významný prínos získal Tomáš 

Bořuta 

3. Ekológia: ocenenie získal Ivan Sikorai, uznanie za významný prínos získal Matej Zámečník 



4. Sociálna oblasť: ocenenie získala Petra Michalová, uznanie za významný prínos získal 

Nikolas Michalec 

5. Pracovník s mládežou: ocenenie získal Ján Jamborek, uznanie za významný prínos 

získali Peter Galda, Alena Porubčanová, Štefan Beláň 

6. Dobrovoľný hasič: ocenenie získal Peter Rosina, uznanie za významný prínos získali 

Lukáš Kupček, Tomáš Vančík 

7. Primátor a starosta: ocenenie získali Jozef Božík, Milan Panáček a František Matušík, 

uznanie získali Karol Janas, Jozef Gašparík a Peter Krajčoviech 

Verejná voľba – hlasovanie cez Facebook; ocenenie získal Martin Trepáč 
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