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Ocenenie pracovník s mládežou roka 2022 

Janette Horstmann; Podnikavci Novohradu; Banskobystrický kraj 

Svoje aktivity robí s láskou a srdcom. Do aktivít vkladá viac ako samotnú prácu a vedomosti. Je 

lektorkou školy intuície - hravou formou učí ako si rozvíjať intuíciu, prepájanie hemisfér, rozvoj 

jemnej motoriky a mentálnych zručností u detí. Iniciátorka a lektorka KUBo - Kurz úspešného 

brigádnika - séria seminárov pre študentov stredných škôl. Organizuje tábory pre deti a učí 

a koučuje mládež, ako lepšie využiť svoj potenciál. Vymýšľa kreatívne hry, pomáha získať 

mládeži lepší rozhľad a konkurenčnú výhodu. Iniciovala projekty „S odvahou k svojmu 

potenciálu“ a „Staň sa hviezdou regiónu“. 

 

Miloš Hronček; OZ Jazdecký klub EXCEL MADON; Banskobystrický kraj 

V areáli Jazdeckého klubu má pre všetkých dvere dokorán otvorené. Organizuje voľnočasové 

aktivity, zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva, remesiel, tanca, spevu, hudby, ako aj 

aktivity zamerané na oboznamovanie detí zo spôsobom života na vidieku. Vie s mládežou 

komunikovať, prispôsobiť sa ich potrebám, ale aj byť aj autorita a vzor. Všetkých berie ako 

svoju veľkú rodinu. Poskytovateľ sociálnej služby krízovej intervencie, prostredníctvom 

terénnej sociálnej práce. Bol ocenený v roku 2022 v rámci BB kraja a postupuje aj do 

národného kola, v rámci ocenenia Srdce na dlani, v kategórii Dobrovoľníctvo v rozvoji 

komunity. 

 

Jozef Ištok; Akadémia pohybu; Banskobystrický kraj 

Berie svoju prácu s mládežou ako poslanie a inšpiráciu, je zodpovedný a ostatným dodáva 

motiváciu.  Od roku 1992 sa venuje práci s mládežou pri basketbale, je reprezentačný tréner 

mládež U 16. Vychoval desiatky hráčov pre Slovenský basketbal reprezentantov aj hráčov 

Slovenskej extraligy. Denno-denne od skorých ranných hodín až do večera pracuje na 

individuálnom rozvoji hráčov a hráčok, stará sa nie len o ich športový potenciál, ale aj o ich 

osobnostný rast, tak aby formoval mladých hráčov ako osobnosti komplexne. 

 

Veronika Poláková; Banskobystrický samosprávny kraj; Banskobystrický kraj 

Všestranný človek so správnymi hodnotami, ktorý dokáže pomôcť a bojovať za to, čo je 

správne. Pracuje s mládežou ako mentorka na strednej škole, kde u žiakov rozvíja mäkké 

zručnosti a individuálne s nimi pracuje. Pri svojej lektorskej činnosti sa zameriava na cieľovú 

skupinu mládeže v reedukačných a resocializačných centrách formou workshopov na tému 

komunikácie. V rámci svojej činnosti vytvorila metodickú príručku k riešeniu šikanovania, na 

stránkach OZ Preventista je voľne prístupná každému, kto sa o danú tému zaujíma, alebo sa 

snaží bojovať proti šikanovaniu vo svojom okolí. 

 

Iveta Weissová; Verejná knižnica Mikuláša Kováča; Banskobystrický kraj 

Je výraznou oporou celého kolektívu vrátane vedenia knižnice, prirodzene si získala rešpekt a 

autoritu u svojich kolegov. Realizuje knižnično-informačné činnosti zamerané na prácu s 

mládežou a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie podujatia a rôzne komunitné aktivity, besedy, 

prednášky, čitateľské súťaže a výstavy. Má chuť neustále sa vzdelávať a zlepšovať vo svojej 

práci, je empatická, uvedomelá a zanietená, zameraná na výsledok a spokojnosť detských 

čitateľov a ich rodičov, príp. pedagógov. 
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Ocenenie pracovník s mládežou roka 2022 

Ivana Karšaiová; Mládež ulice; Bratislavský kraj 

Koordinátorka nízkoprahového Klubu na Peknej. Plánuje preventívne aktivity, výborne 

nadväzuje vzťah s mladými, ktorí Klub navštevujú. Ako psychologička poskytuje psychologické 

poradenstvo všetkým, ktorí o to majú záujem, či už v Klube alebo v súkromí poradne. Vedie 

mládež k ovládaniu svojich emócií, k zlepšovaniu komunikácie, či k nájdeniu spôsobov ako riešiť 

určité situácie, s ktorými sa stretávajú v škole, či doma. Vytvára mladým priestor k 

zmysluplnejšiemu tráveniu voľného času v bezpečnejšom priestore. 

 

Jozef Martinek; Saleziáni don Bosca, Orientačné dni, FK Mamateyka Domino ; Bratislavský kraj 

Stále pozitívne naladený, skromný a mimoriadne ochotný. Ako salezián vykonáva činnosť 

zameranú na celistvú výchovu mladých ľudí. Jeho priateľský prístup a obetavosť sú výnimočné, 

mladým je k dispozícii 24 hodín a 7 dní v týždni. Pomáha mladým rásť na osobnej, ľudskej aj 

morálnej úrovni. V projekte Orientačné dni zastáva pozíciu školiteľa. Žiaci aj učitelia majú tento 

projekt veľmi radi a odchádzajú so silnými zážitkami a posilnenými vzťahmi v triede. Pracuje 

okrem iného aj ako manažér futbalového klubu FK Mamateyka Domino, v ktorom trénujú 

viaceré kategórie chlapcov od prípravky do veku 16 rokov. 

 

Milan Daniel; miniBodka o.z.; Celoslovenské pôsobenie 

S láskou a veľkým srdcom sa stará a poskytuje podporou znevýhodneným rodinám a mládeži. 

Poskytuje bezpečné miesto a nie len základné potreby pre núdznych. V roku 2022 napísal a 

vydal knihu "Hovor so mnou", v ktorej cez osobnú skúsenosť s jasné odporúčania pomáha 

deťom, vyrastajúcim v detskom domove, spracovávanie neľahkého osudu. Aj prostredníctvom 

knihy poskytuje mladým dosiahnuteľný príklad, ktorý im môže pomôcť v živote nájsť správy 

smer. Cez príbeh v knihe pestuje empatiu a podporuje porozumenie medzi mladými. 

 

Polat Elalmis; Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska, SOŠ beauty služieb; Celoslovenské 

pôsobenie 

Venuje mládeži prevažne z oblasti kaderníctva. Každoročne dáva priestor mnohým študentom 

u seba v kaderníctve. Taktiež je zakladateľom a organizátorom prestížnej kaderníckej súťaže 

Zlaté nožnice, kde sa každoročne zúčastňujú stovky študentov. Zlaté nožnice sú jediná súťaž 

svojho druhu v Strednej Európe. Študenti si môžu zmerať sily s rovesníkmi, naberú odvahu a 

nové skúsenosti, zároveň sa navzájom motivujú a budujú silnú komunitu. Pôsobí v systéme 

duálneho vzdelávania a svojou činnosťou prepája odborné vzdelávanie a podnikateľskú prax. 

 

Adam Gábor; 5 minút citu; Celoslovenské pôsobenie 

Adam je skromný a dobrosrdečný človek. V Bratislave popri štúdiu informatiky založil portál 

5minutcitu.sk. Ide o portál duševného zdravia, určený pre všetkých mladých ľudí a má stovky 

návštev denne. Adam pre návštevníkov píše články o tom, ako zvládať vzťahy, školu, ako 

osobnostne rásť a byť lepším človekom. Súčasťou webu je aj anonymná rovesnícka poradňa 

pre mladých a e-shop s produktami spojenými s tematikou stránky. Z e-shopu Adam všetky 

zisky venuje ľuďom, ktorí to potrebujú. Adam tiež vytvoril osvetové nálepky s povzbudivým 

textom, ktoré rozposiela s objednávkami mladým. 
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Ocenenie pracovník s mládežou roka 2022 

Matúš Lukačovič; Nadácia Zastavme korupciu; Celoslovenské pôsobenie 

Pre Matúša je práca s mládežou poslaním. V Nadácii Zastavme korupciu zastrešuje komunitu 

mladých dobrovoľníkov, ktorí aktívne bojujú proti korupcii na lokálnej úrovni, najmä šírením 

protikorupčnej osvety, aktivizovaním alebo uskutočňovaním verejnej kontroly. Založil a 

koordinuje Protikorupčnú akadémiu. 3-mesačný vzdelávací bezplatný program pre mládež. 

Spoluzaložil a nastavil celý proces nového celoslovenského mládežníckeho ocenenia Férový čin 

roka. Venoval sa práci s mládežou v meste Hlohovec, kde vytvoril iniciatívu mladihc. 

 

Marta Hanečáková; CVČ v Starej Ľubovni; predsedníčka Asociácie CVČ; Celoslovenské 

pôsobenie 

Podporuje a motivuje mladých ľudí k aktívnej účasti na verejnom živote. Mladí pod jej vedením 

využili možnosť stáže v Národnej rade. Robí tútorku projektu Mládežníckych parlamentov, kde 

motivovala mládež pri prezentácii a stretnutiach s predstaviteľmi parlamentu na lokálnej aj 

národnej úrovni. Je predsedníčka Asociácie Centier Voľného Času, kde využíva mnohoročné 

skúsenosti. Bola realizátorkou projektu Priestor pre Teba a Zrkadlo duše, projekty na podporu 

duševného zdravia a neformálneho vzdelávania. V rámci projektu Uzol kultúry dokázala aktívne 

zapojiť mladých ľudí do prípravy a realizácie podujatí. 

 

Lucia Macaláková; Digitálna inteligencia; Celoslovenské pôsobenie 

Lektorka, mentorka, koordinátorka rozvojového programu digiPEERS v organizácií Digitálna 

inteligencia. Lucia pôsobí ako lektorka neformálneho vzdelávania. Je garantkou 

akreditovaného vzdelávacieho programu Použi hlavu! - Kritické myslenie v každodennom 

živote. Metódami neformálneho vzdelávania rozvíja kompetencie mladých ľudí na celom 

Slovensku. Vytvára priestor pre mladých ľudí dobrovoľnícky sa angažovať, rozvíjať sa a šíriť 

povedomie o aktuálnych témach. 

 

Dominika Ondačková Rajznerová; IPčko; Celoslovenské pôsobenie 

Dominika je psychologička pracujúca v organizácií IPčko. Dominika má „na konte“ stovky 

zachránených životov a dopadom jej činnosti je, že títo ľudia žijú, vyhľadali pomoc a dali životu 

druhú šancu. Vždy je vďačná, pokorná a veľmi si váži, že jej človek na druhej strane dovolil 

vstúpiť do jeho sveta. Práve ona v IPčku upozorňuje na to, čo trápi mladých ľudí, s akými 

otázkami prichádzajú a koordinuje ďalších odborníkov a odborníčky. Dominiku charakterizuje 

citlivosť, odbornosť, zanietenie, odhodlanie učiť sa a talent pre psychológiu. 

 

Petra Papierníková; EduEra; Celoslovenské pôsobenie 

Petra je nezlomná optimistka a zároveň perfekcionistka. Jej veľmi silnou stránkou je naozajstné 

aktívne počúvanie. Je trénerka, facilitátorka, vysokoškolská pedagogička, psychoterapeutka vo 

výcviku, pracovníčka s mládežou a výskumníčka v neformálnom vzdelávaní. V organizácii 

EduEra, ktorú založila a vedie sa venuje lokálnej aj medzinárodnej práci s mládežou. Vďaka 

grafickej facilitácii je neustále otvorená odpovedať na potreby mladých. Má výnimočný prístup 

zohľadňovať každého jednotlivca ako rovnocenného. Má na svedomí aj web portál AdultLife, 

prinášajúci potrebné informácie pre dospievajúcu mládež. 
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Ocenenie pracovník s mládežou roka 2022 

Mgr. Viera Džoganov; ZUŠ Michalovce, OZ - Speváčik; Košický kraj 

Venuje sa mládeži a vedie ich k tradíciám, folklóru, zvykom, sakrálnej hudbe, ktoré sú v našej 

kultúre dlhodobo zaužívané. Zapája mládež v súčasných náročných podmienkach do práce s 

hudbou, emóciami a tvorivosťou. Deti, ktoré spievajú sú emočne zrelejšie, empatickejšie a 

otvárajú sa svetu citlivejším, ohľaduplnejším spôsobom. So speváckym zborom reprezentovali 

Slovensko vo viacerých štátoch Európy, Ázie aj Ameriky. 

 

Matej "Farky" Farkalín; 1. OZ Mladí ľudia a život, 2. Klub mladých; Košický kraj 

Farky sa venuje mládeži väčšinu svojho života. Dokázal k sebe pritiahnuť desiatky mladých ľudí, 

ktorí po zaškolení realizujú rovesnícke vzdelávanie, čo sa v tak veľkom formáte nepodarilo v 

žiadnej komunite. Je "hlavou" OZ Mladí ľudia a život, kde sa venujú rovesníckej prevencií. 

Moderuje zážitkové besedy, vedie originálne školenia, skvelé tímbildingy a organizuje akcie, 

ktoré mladí vyhľadávajú. Jedinečné podanie a prevedenie nielen že študentov zabáva, ale v 

prvom rade zásobuje informáciami, ktoré im internet, či kamarát neponúkne. Farky svojou 

činnosťou pozitívne a zmysluplne ovplyvňuje stovky mladých ľudí. 

 

Jozef Horváth; Zdravé regióny - Národný projekt Zdravé komunity 2B; Košický kraj 

Jozef je pracovitý a skromný človek, ktorý svoj čas venuje rozvoju vzdelávania v oblasti zdravia 

rómskych detí a mládeže. Motivuje a podporuje rómsku mládež k zodpovednosti za svoje 

zdravie, učí ich správnej životospráve, k správnym návykom, motivuje a povzbudzuje ich k 

napredovaniu vo vzdelávaní. Pre mládež je v komunite veľkým vzorom. Búra bariéry a vytvára 

"mosty" medzi majoritou a rómskou komunitou. V roku 2022 významným spôsobom prispel k 

záchrane života dieťaťa, ktoré aj vďaka nemu dostalo druhú šancu. 

 

Róbert Schwarcz; Detská organizácia FRIGO, TADAM-tlačová agentúra detí a mládeže; Košický 

kraj 

Róbert sa už 30 rokov podieľa na priamej práci s mládežou, na neformálnom vzdelávaní, na 

získavaní, podpore, vzdelávaní a motivácii dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou. Vie mládež 

motivovať a aktivizovať k vzdelávaniu a participácií. V oboch organizáciách, v ktorých pôsobí 

realizujú celoročne mimoškolské aktivity pre deti a mládež, pracujú s dobrovoľníkmi, realizujú 

vzdelávanie dobrovoľníkov, projekty zamerané na ľudské práva, aktívne občianstvo, 

environmentálnu výchovu či komunitný život. Vytvoril množstvo úžasných projektov, 

organizoval tábory, spolupodieľal sa na vytváraní vzdelávacích koncepcii a omnoho viac. 

 

Jakub Szepesgyorky; Regionálne centrum mládeže; Košický kraj 

Jakubova proaktivita a priateľský prístup si vás okamžite získajú. Dokáže sa veľmi rýchlo priblížiť 

mladým ľuďom a úplne prirodzene si vytvára priateľské vzťahy. ako živá knižka odovzdáva svoje 

skúsenosti nadobudnuté práve neformálnym vzdelávaním iným mladým ľuďom, aby sa 

dokázali uplatniť a flexibilne reagovať na neustále sa meniacom trhu práce. Pôsobí v OZ Change 

yourself, change the world, ktorá vytvára príležitosti a priestor pre mladých. Napríklad robia 

prípravu kvalitných mládežníckych výmen a prostredníctvom zaujímavých workshopom sa 

snažia motivovať mládež. Jakub je vnímaný ako osoba, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť. 
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Ocenenie pracovník s mládežou roka 2022 

Ing. Peter Kaňuk; Centrum voľného času Košice, CVČ Popradská 86, Košice; Košický kraj 

Pán Kaňuk vedie mládež k astronómii a k prírodným vedám. Vedie astronomické krúžky, 

pomáha pri tvorbe krátkych astronomických filmov, organizuje verejné pozorovania oblohy, 

organizuje letné detské astronomické tábory. Pripravuje mládež na odbornú astronomickú 

celoslovenskú postupovú súťaž: “Čo vieš o hviezdach?“. Organizuje okresné kolo „Vesmír 

očami detí“. V roku 2022 bol ocenený cenou: Csereho cena za r. 2022, ktorú udeľuje SAS pri 

SAV za populárno-vedeckú činnosť. 

 

Ivan Rosa; Youthfully Yours SK; Košický kraj 

Ivan vedie organizáciu Youthfully Yours, ktorá dlhodobo a kvalitne pracuje s mládežou na 

medzinárodnej úrovni. Vybudoval systém práce s mládežou, vďaka ktorej mladí ľudia, ktorí sú 

dobrovoľníci v tejto organizácii získavajú nenahraditeľné skúsenosti a kompetencie do života. 

Youthfully Yours poskytuje dlhodobú a systematickú podporu pre ich dobrovoľníkov, vďaka 

ktorej sa z nich stávajú kvalitní a spoľahlivý mladí ľudia, pripravení na trh práce. 

  

Marián Labovský; CVČ Košice; Košický kraj 

Marián je stelesnením odhodlanosti a služby mladým ľuďom. CVČ Košice sa dlhodobo a 

systematicky venuje rozvoju mladých ľudí cez program DofE. Marián je aj vedúcim Košického 

mládežníckeho parlamentu. Snaží sa motivovať svojich členov a inšpirovať ich k tvorbe 

mnohých podujatí. Viedol prvých mentálne znevýhodnených DofE absolventov na Slovensku, 

ktorí boli v decembri ocenení. So svojimi Dofákmi sa venovali pomoci Ukrajincom a vytváraním 

programu pre deti a učením jazyka. Získal ocenenie sTOPa 2022 - Aktívny občan, za svoju 

angažovanosť vo veciach verejných, participatívnych a komunitných. 

 

Tomáš Benkovič; Mládežnícky parlament mesta Šaľa; Nitriansky kraj 

Tomáš má 23 rokov, no už stihol vybudovať jeden z najúspešnejších mládežníckych 

parlamentov na Slovensku, v ktorom sú aktívne zapojení ľudia všetkých komunít a vekových 

kategórii. Dlhé roky sa venuje práci s mládežou, motivuje ich k dobrovoľníckej činnosti a svojimi 

aktivitami vytvára z nášho mesta atraktívnejšie miesto pre kultúrne vyžitie. dokázal vytvoriť 

kvalitné hodnoty v komunite, mládeži dať motiváciu a reálne plnenie vízií ako žiť a nespočetné 

množstvo nádherných podujatí a aktivít, ktoré sa na prvý pohľad zdali pre mnohých nemožné. 

 

Jana Chrtianska; Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava; Nitriansky kraj 

Jana “IndiJanka“ aktívne pôsobí v domovskom 23. zbore Nitrava - nielen ako vedúca 1. oddielu 

dospelých a rodín Nitra, ale aj skautská mama a členka. IndiJanka sa podieľala na nejednom 

projekte na zborovej úrovni: Vlčiacko - Včielkarske Dni - celoslovenská akcia pre najmenšie deti. 

Indijanka dokáže napasovať zaujímavú aktivitu snáď na všetko, čo ponúka Slovenský Skauting 

- stupne napredovanie, výzvy, odborky a programové moduly. Pomáha s rôznymi aktivitami aj 

programom pre mládež. Tento prístup využíva nie len v skautingu, ale aj v škole ako 

pedagogička. 
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Ocenenie pracovník s mládežou roka 2022 

 

Lukáš Kocera; Komunitné centrum KOMPAS Nové Zámky; Nitriansky kraj 

Lukášov entuziazmus, ochota a otvorenosť sú naozaj výnimočné. Má empatický prístup k 

ľuďom a schopnosť nadchnúť ostatných pre dobrú vec. V komunitnom centre Kompas okolo 

seba zhromaždil aktívnu skupinu mladých, ktorí iniciujú a realizujú vlastné nápady, ale zapájajú 

sa aj do mestských podujatí. Spolupodieľal sa na vytvorení bezpečného miesta pre mladých 

Teen Cafe. V roku 2022 spolu s mestom a skupinou dobrovoľníkov založili Mládežnícky 

parlament mesta Nové Zámky. Taktiež zorganizoval zbierku na Giving Tuesday pre sociálnu 

výdajňu potravín SoVa. 

 

Tomáš Polakovič; CVČ Šaľa ; Nitriansky kraj 

Prevádzkuje netradičný modelársky krúžok - stavanie a maľba lietadiel. Učí mládež k 

precíznosti a trpezlivosti, stavba modelu je niekedy aj niekoľko mesačná práca. Keďže tento 

koníček takmer upadal do zabudnutia, pomáha mladým objaviť zabudnuté činnosti. Pred 

pandémiou organizoval súťažné výstavy, ktoré boli jedinečné svojho druhu. 

 

Adam Rusznák; Adamova Akadémia; Nitriansky kraj 

Založil Adamovu Akadémiu, dopady ktorej sú badateľné v celom okrese Šaľa. Pomáha získať 

zdravé a funkčné návyky mládeže a tiež pomáha pri socializácii a v neposlednom rade stavia 

základy zdravého životného štýlu. Adam svoju prácu robí perfektne už dlhé obdobie a svojím 

úsmevom, ktorý je jeho neodmysliteľnou súčasťou, si dokáže získať každé dieťa a preto jeho 

Adamova Akadémia dosahuje skvelé výsledky. Vytvára komunitu, nie len medzi mládežou, ale 

aj medzi rodičmi a personálom školských a predškolských zariadení, s ktorými pracuje. 

  

Jarmila Šimončičová; Mestský úrad Nové Zámky; Nitriansky kraj 

Jarmilu charakterizujú otvorenosť a ochota pri práci s mladými aj jej empatický prístup. Už ako 

mladá bola aktívna v práci s mládežou, podieľala na zavedení prvého projektu prevencie 

drogových závislostí v SR. V roku 2022 pracovala s komunitným centrom Kompas a so skupinou 

dobrovoľníkov na založení Mládežníckeho parlamentu mesta Nové Zámky. Organizovala nový 

online prieskum potrieb detí a mladých ľudí v meste rozšírený o kategóriu dospelých a 

seniorov, ktorý má vyústiť do plánu práce na nasledujúce roky. Pravidelne organizuje 

workshopy pre mladých na rozličné dôležité témy.  

  

Igor Kušnierik; DELF, o.z.; Nitriansky kraj 

Igor mladým ľudom odovzdáva nielen odborné vedomosti z oblasti lezenia a istenia, ale aj 

osobnostného rozvoja prostredníctvom rôznych školení a aktivít. Mladým venuje čas a 

priestor, často ako útočisko v čase ich krízy, ale aj v rámci ich osobného rozvoja. Vytvorila sa 

okolo neho silná komunita mladých dobrovoľníkov - lezeckých inštruktorov, ktorí spoločne 

prevádzkujú umelú lezeckú stenu v Leviciach pre širokú verejnosť. Ako charizmatický líder 

mladých ľudí motivuje a povzbudzuje k zodpovednosti a pomoci druhým ľudom. 
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Ocenenie pracovník s mládežou roka 2022 

Ingrid Lindemanová; Riaditeľka CVČ v Poprade; Prešovský kraj 

Celý svoj život venuje deťom, ich potrebám, vzdelávaniu a vytváraniu priestoru pre ich budúci 

rozvoj. Aktívne a zanietene pracuje na projektoch Erazmus + pre mládež a šport v meste 

Poprad. Vytvorila si okolo seba skupinu mladých nadšených ľudí, ktorí spolu s ňou vytvárajú v 

meste výborné akcie a rôzne aktivity. Vďaka nej sa v meste Poprad opäť rozbehol Mládežnícky 

parlament mesta Poprad. Snaží sa o vytváranie bezpečnej zóny pre mládež, ako aj motivovať 

mládež zapájať sa do dobrovoľníckej činnosti. 

 

Slavka Olejníková; Prešovský samosprávny kraj; Prešovský kraj 

Slavka je neuveriteľne akčná, promptná, a má hlavu plnú nových nápadov a nebojí sa púšťať aj 

do nových vecí. Aktívne spolupracuje s Radou mládeže PSK a koordinátormi školských 

parlamentov. Mladým načúva a rozumie im. Má záujem o ich problémy a zlepšovanie ich 

podmienok na stredných školách. Motivuje ich, aby sa zaujímali o veci verejné, aby o nich bolo 

počuť, aby sa zapájali do výziev. Sieťuje mladých, spája ich a najmä ich dáva priestor ukázať, čo 

v nich je. Nedávno získala ocenenie sTOPa 2022 ako top líder samosprávy. 

  

Veronika Pachová; Komunitná nadácia Bardejov; Prešovský kraj 

Svojim aktívnym prístupom k projektom, k práci, sama aktivizuje mladých ľudí k spolupodieľaní 

sa na veci verejných, dobrovoľníctvu aj na účasti na lokálnych aktivitách aj medzinárodných 

projektoch. V rámci svojej činnosti v Komunitnej nadácii pripravila program pre mladých ľudí - 

Mladí filantropi, ktorého cieľom je rozvíjať filantropiu a dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi, 

viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a 

zaujímavé nápady mladých ľudí. 

  

Marianna Potanovičová; Rada mládeže Prešovského kraja; Prešovský kraj 

Marianna dlhodobo pôsobí v oblasti práce s mládežou. Píše projekty a vzdeláva mladých ľudí, 

hlavne členov žiackych parlamentov v Prešovskom kraji. Je predsedníčka, projektová 

manažérka a lektorka v RMPK. Zastrešuje tvorbu stratégie pre mládež Prešovského kraja na 

roky 2023 – 2027, podporuje sieťovanie mládežníckych organizácií, je členkou viacerých 

pracovných skupín. Vďaka grantovej výzve, ktorú koordinuje mali mladí ľudia možnosť zlepšiť 

veci vo svojom okolí. Hľadá zdroje na systematickú prácu s mládežou v regióne. 

  

Ján Smatana; Lietajúca ryba, o.z. Akadémia zážitkového vzdelávania; Prešovský kraj 

Ján vytváral projekt "(Ne)bezpečne v sieti", ktorý bol zameraný na rozvoj kritického myslenia a 

schopnosť zhodnotiť informácie. V rámci projektu realizoval množstvo workshopov, ktoré majú 

prakticky rozvíjať kompetencie mladých ľudí. Cez tieto priame aktivity si mladí môžu uvedomiť 

potrebu zodpovedne pristupovať k fungovaniu v online prostredí. vytvorili aj interaktívnu 

webovú aplikáciu, ktorá mladým ľuďom poskytne informácie k témam kritické myslenie, 

mediálnej gramotnosti a ako systematicky pracovať s informáciami. 
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Ocenenie pracovník s mládežou roka 2022 

 

Silvia Valková; Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE - mentorka na škole; Prešovský 

kraj 

Silvia Valková je mentorkou programu DofE na Súkromnom gymnáziu DSA v Bardejove od roku 

2018. Ako mentorka je partnerom a sprievodcom, ktorý pomáha mladému človeku spoznávať 

jeho vlastné oblasti záujmu. Pre naozaj veľký záujem robí často výber spomedzi uchádzačov na 

základe vnútornej motivácie. Cez program DofE vedie mládež k osobnému rozvoju, vytrvalosti, 

ale aj k dobrovoľníctvu. 

  

Ľudovít Kiripolský; Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou; Trenčiansky kraj 

Ľudovít Kiripolský je výnimočný človek s veľkým srdcom. Vytvoril úžasný priestor pre mladých 

na sebarealizáciu, práve osobným prístupom, veľkou trpezlivosťou a láskou k spoznávaniu 

prírody zo sedla bicykla. CTK Viking je jedinečným a unikátnym klubom pre mládež - putovné 

tábory s plne naloženými bicyklami, stanovačky, sústredenia, cyklozrazy, vlastné podujatia pre 

verejnosť, dobrovoľníctvo. Je vzorom pre mladých, vytvoril v klube pravidlá a hodnoty, ktoré 

sa za dobu pôsobenia klubu stali pevným pilierom fungovania. Snaží sa mladých ľudí viesť k 

zodpovednosti, čestnosti, spolupráci, ako aj manuálnej zručnosti a dobrovoľníctvu.  

  

Marián Lovás; Brose Prievidza, spol. s r.o.; Trenčiansky kraj 

Marián je vedúci duálneho vzdelávania v spoločnosti Brose Prievidza. Vybudoval od nuly 

špičkové centrum duálneho vzdelávania. Študenti sa tu nie len vzdelávajú, ale stávajú sa  aj 

súčasťou firemnej kultúry. Marián nepristupuje k študentom len ako ich učiteľ, ale veľakrát aj 

ako ich rodič. Vychováva ich a snaží sa im dať ten najlepší základ do ich života. 

  

Zuzana Ševčíková; Tecemko - Trenčianske centrum mládeže; Trenčiansky kraj 

Zuzka sa dlhodobo venuje práci s mládežou. Jej nosnou témou je kariérové poradenstvo a 

dobrovoľníctvo. Techniky neformálneho vzdelávania má v TN kraji spracované tak, ako asi 

žiaden školiteľ. Mládežníci s ňou veľmi rezonujú a školy, či subjekty dávajú veľmi pozitívnu 

spätnú väzbu. Má odškolených množstvo hodín, respondentov a techník. Vo svojej práci 

neúnavne pokračuje a rozvíja ju. Vedomosti a prax v oblasti kariérového vzdelávania má 

obsiahnuté komplexne, keďže pracovala aj so skupinami nezamestnaných. 

  

Emília Šprtlová; Silnejší slabším o.z.; Trenčiansky kraj 

Všetko čo Emília robí, robí srdcom, veľa krát na úkor svojho komfortu či rodiny a aj napriek 

tomu to robí s láskou, nezištne, neoblomne a kedykoľvek. Už viac ako 10 rokov sa venuje práci 

so znevýhodnenou mládežou. Jej činnosť priniesla mnohým mladým ľuďom nový náhľad na 

život, chuť študovať, zamestnať sa a niečo v živote dosiahnuť. Jej rukami prešla mládež s 

rôznymi znevýhodneniami z ktorej sú dnes už úspešní mladí ľudia začlenení do spoločnosti. 

Mládeži pomáha pochopiť, že každý sme dôležitý a výnimočný a všetci patríme do jednej 

spoločnosti bez rozdielov. Na každého mladého človeka si nájde čas a ochotne sa snaží pomôcť. 
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Lukáš Mencl; Nízkoprahové centrum PLACE 4U; Trnavský kraj 

Lukáš už niekoľko rokov pracuje v Nízkoprahovom centre PLACE 4U, v ktorom sa venuje deťom 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. To čo Lukáš robí, robí s obdivuhodným nasadením 

a presvedčením. Svojim prístupom, empatiou, aktivitami a činnosťami si získal mnohých 

mladých, ktorí ho majú radi a pravidelne sa s ním v centre stretávajú. Centrum poskytuje 

útočisko a vďaka aktivitám s Lukášom sú deti šťastné a majú priestor na svoj detský život. 

  

Lukáš Hrošovský; SYTEV, ZIPCeM, Mesto Trnava (CVČ Trnava) ; Trnavský kraj 

Stráviť deň s Lukášom je niečo výnimočné, motivujúce a bláznivé. Jeho time-manažment, jeho 

vízie a ciele, jeho prehľad v mládežníckej politike, čerpaní dotácií, využívaní rôznych metód 

neformálneho vzdelávania sú inšpiratívne. Založil organizáciu SYTEV, no vymýšľa aj množstvo 

iných projektov. Dáva šancu každému mladému človeku aby objavil svoj talent a potom mu 

dáva príležitosť ho rozvíjať. Od 2022 koordinuje projekt Trnavská klubovňa, kde v Trnave 

budujú mládežnícke klubovne, ich snahou je vytvoriť mládežnícky parlament. Popri tom 

spolupracuje s mestským CVČ, Zaži v Trnave ale aj s projektom Učiaca sa Trnava. 

  

Darina Čierniková; Rada mládeže Žilinského kraja; Žilinský kraj 

Darinka je človek, ktorý dýcha a žije pre mladých ľudí. Vyžaruje z nej radosť zo života a pri 

všetkej skromnosti hlavne pokora. Je vždy otvorená novým veciam, ktoré si naštuduje a potom 

využíva pri svojej práci s mládežou, ktorej sa venuje dlhodobo a systematicky. Stála pri zrode 

Rady mládeže Žilinského kraja. Aj vďaka nej sa podarilo nastaviť systém vzdelávania a podpory 

školských parlamentov, rozvinúť prácu s vidieckou mládežou, zlepšiť spoluprácu medzi 

miestnou samosprávou a mladými ľuďmi, vytvoriť koncepcie práce s mládežou vo viacerých 

obciach, rozvinúť prácu s mládežou so zdravotným znevýhodnením a mnoho iného. 

  

Andrea Kalužová; Úsmev prosím!; Žilinský kraj 

Aďka spolu s kamarátkou pred troma rokmi začali pripravovať aktivity pre mladých ľudí z Oravy, 

ktorí majú Downov syndróm. Vytvorili projekt Úsmev prosím!, ktorý pripravuje pravidelné 

aktivity a príležitosti pre túto skupinu mladých ľudí. Napríklad aktivity na ranči, športové dni, 

tvorivé dielne. Aktivity prebiehajú na Obchodnej akadémii, v priestoroch STREDCO Coworking 

Dolný Kubín. V spoločnosti mladých dobrovoľníkov, či v neformálnej atmosfére, v “bežných 

priestoroch”, kde stretnú zamestnancov iných firiem či študentov, má obrovský dopad na danú 

mládež, ale aj ostatných a podporuje inklúziu v našej spoločnosti. 

  

Marcel Rypák; Sekcia pre mládež ŽSK; Žilinský kraj 

Marcel vedie Sekciu pre Mládež Žilinského samosprávneho kraja, v rámci ktorej vytvárajú 

príležitostí pre mladých v kraji a informujú o tých, ktoré už fungujú, vytvorili koncepciu práce s 

mládežou pre kraj, koordinujú rozvojové projekty pre mladých, podporujú pracovníkov s 

mladými. Prepája mladých, aktívne vytvára sieťovanie organizácií a stretnutia kľúčových 

aktérov pre rôzne oblasti, podporuje malé združenia. Aj vďaka podpore, ktorú vytvára počas 

stretnutí, vznikli rôzne zaujímavé prepojenia medzi organizáciami v kraji. 
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Ondrej Mäsiar; Mladiinfo Slovensko o.z., Mladiinfo Dolný Kubín o.z., Mladí za mesto; Žilinský 

kraj 

Ondrej založil organizáciu Mladiinfo, cez ktorú organizuje lokálne, národné a medzinárodné 

projekty pre mladých, informuje o vzdelávacích príležitostiach, koordinuje dobrovoľníkov pre 

slovenské školy a neziskové organizácie. Postupne vytvoril miesto pre mladých ľudí študujúcich 

v Dolnom Kubíne na sebarozvoj, stretávanie sa, neformálne vzdelávanie, tvorbu projektov, 

dobrovoľníctvo, angažovanie sa na veciach verejných. Získal si dôveru a rešpekt študentov 

stredných škôl, ktorí vďaka jeho nehranému a neformálnemu vedeniu vytvorili mládežnícky 

parlament v meste s názvom „Mladí pre mesto“ (Teens for Town). 

  

Zuzana Žilinčíková; Občianske združenie ARCUS; Žilinský kraj 

Zuzana je veľmi aktívnou osôbkou v treťom sektore. Popri svojej práci sa už niekoľko rokov 

venuje dobrovoľníctvu, najmä vzdelávaniu mládeže zo sociálne slabšieho prostredia. Mládeži 

rozumie a venuje im veľké množstvo času bez nároku na honorár. Je šikovná, odborná 

a empatická. Ako jazykárka sa hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine zapájala do zbierok, 

organizovala dobrovoľníkov, neskôr po ustálení situácie učila ukrajinskú mládež a ich mamičky 

slovenský jazyk. V OZ ARCUS pripravila program neformálneho vzdelávania na prevenciu 

šikany, boja proti extrémizmu a posilnenie kritického myslenia. 


