
P.č. Program Názov projektu Názov predkladateľa Mesto
Navrhovaná 

suma
Zhrnutie projektu

1
Darujte 

Vianoce

Bohom zabudnuté 

deti
Silvia Sihelská Betliar 85 €

Pani Silvia Sihelská chce darovať Vianoce deťom zo satelitu - 

pobočky detského domova v Rožňave. Pripravila by vianočné 

posedenie, kde by deti obdarovala školskými potrebami, hračkami, 

knihami a cukrovinkami. Taktiež by doniesla malú pozornosť vo forme 

kvietku a čokolády pre pracovníkov satelitu. Finančné prostriedky 

použije na nákup občerstvenia a vianočných darčekov.

2
Darujte 

Vianoce

Čakanie na zdravé 

srdiečko
Alena Hanisková Markuška 65 €

Pomoc pani Aleny Haniskovej je určená pre Aničku a jej dvoch 

súrodencov Evku a Adamka. Tieto deti si vybrala preto, lebo Anička 

potrebuje čo najrýchlejšie absolvovať ďalšiu operáciu srdca. Keďže 

výdavky na chorú Aničku sú v rodine žijúcej v rómskej osade s 

minimálnym príjmom veľkou záťažou, na oblečenie a obuv pre Evičku 

a Adamka neostávajú žiadne peniaze. Svojou žiadosťou Čakanie na 

zdravé srdiečko  sa rozhodla pomôcť tejto mladej rodine s výdavkami 

na potraviny, ovocie, plienky a zimné oblečenie.

3
Darujte 

Vianoce
Čaro Vianoc Základná škola Kladzany 80 €

Žiaci základnej školy Kladzany pod vedením pani učiteľky Zuzky 

pripravia v rámci žiadosti Čaro Vianoc  pomoc pre obyvateľov 

Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou v podobe návštevy a 

odovzdania drobných darčekov vyrobených deťmi v rámci tvorivých 

dielní. Finančné prostriedky budú použité nákup materiálu na tvorivé 

dielne, prípadne darčeky pre seniorov.

4
Darujte 

Vianoce
Čaro Vianoc Michaela Adamčíková Prievidza 211 €

Pomoc pani Adamčíkovej je určená jedenástim deťom z detského 

domova Handlová. Finančný príspevok použije na realizáciu žiadosti 

Čaro Vianoc,  v rámci ktorej deti zažijú vianočný pobyt počas 

vianočných prázdnin na chate.

Výber príbehov podporených v prvom kole programu Darujte Vianoce - zverejnené na dakujeme.sk, ktoré nezískali dostatok finančných prostriedkov 

cez darcovský portál_dodatočná podpora príbehov z prostriedkov od Orange Slovensko.



5
Darujte 

Vianoce
Čas vianočný Marta Prelichová Slovinky 85 €

Pani Marta Prelichová chce žiadosťou Čas vianočný  pomôcť rodine 

jej bývalej kolegyne, ktorá sa dlhodobo nachádza v zlej sociálnej a 

finančnej situácií. Rada by im dopriala krásne Vianoce, aby sa 

netrápili čo bude na štedrovečernom stole a aby aj deti mali pod 

stromčekom darčeky. Finančné prostriedky použije na nákup potravín 

a vianočných darčekov.

6
Darujte 

Vianoce
Darček pre Mariána Alica Hirjaková Zvolen 100 €

Pani Alica Hirjaková chce svojou žiadosťou Darček pre Mariána 

pomôcť mladému mužovi Mariánovi, ktorý začiatkom toho roka 

prekonal cievnu mozgovú príhodu a čiastočne ochrnul. Bol 

umiestnený v sociálnom zariadení v Lučenci, kde sa zotavuje. Pán 

Marián ostal bez akéhokoľvek príjmu a v súčasnosti si vybavuje 

invalidný dôchodok. Zdravotný stav mu nedovoľuje privyrobiť si a 

preto by pani Alica získané finančné prostriedky použila na zakúpenie 

zimného oblečenia a obuvi, mobilu, kozmetického balíčka a 

vitamínových doplnkov.

7
Darujte 

Vianoce
Krajšie Vianoce Adriana Žáčiková Prešov 177 €

Pani Adriana Žáčiková chce pomôcť sedemnástim klientom domova 

sociálnych služieb a RS Samária, ktorí trpia duševným ochorením. 

Títo ľudia kvôli ochoreniu prišli o možnosť plnohodnotne sa začleniť 

do spoločenského života. Rozhodla sa zobrať ich medzi ľudí počas 

vianočných sviatkov na vianočné trhy, tak aby sa zúčastnili 

vianočného koncertu a vianočnej výstavy a precítili ruch Vianoc 

hudbou a farbou. Finančné prostriedky použije na zakúpenie 

občerstvenia, vstupného na koncert a výstavu a malé darčeky.

8
Darujte 

Vianoce
Mladý kutil Mgr. Jakubcová Ivana

Nová 

Dedinka
100 €

Pani Ivana Jakubcová  by svojou žiadosťou Mladý kutil  rada potešila 

chlapca z detského domova Nádej v Bernolákove. Ide o chlapca, 

ktorý nedokáže prijímať lásku, pochvalu, objatie a  pravdepodobne 

má znaky autizmu. Najviac ho zaujímajú technické práce a to 

konkrétne vyrábanie rôznych predmetov. Finančné prostriedky použije 

na zakúpenie materiálu na vybudovanie a vybavenie dielne a jej 

slávnostné otvorenie, ktorú bude môcť chlapec plnohodnotne 

využívať.

9
Darujte 

Vianoce
Nech mu je teplo Hilda Felgrová

Mojmírovc

e
150 €

Pani Hilda Felgrová by svojou žiadosťou Nech mu je teplo  rada 

pomohla mladému mužovi s mentálnym postihnutím Denisovi  z 

Mojmíroviec. Denis spáva izbe, v ktorej sa vôbec nekúri, pretože 

nemá čím. Finančné prostriedky použije na zakúpenie nových kachlí 

na kúrenie.



10
Darujte 

Vianoce
Paulínka a jej sen Eva Raffajová Kežmarok 350 €

Paulínka a jej sen je žiadosť pani Evy Raffajovej, ktorá by rada 

obdarovala deti z rómskej osady, ktoré navštevujú Základnú školu v 

Ľubici. Tieto deti si vybrala preto, lebo ich dlhšiu dobu učí, pozná ich a 

vie v akom prostredí a podmienkach žijú, po čom túžia a čo by 

potrebovali. Finančné prostriedky použije na základné životné potreby, 

zimné oblečenie, posteľ, dvere, okno.

11
Darujte 

Vianoce
Pohodové Vianoce Patrícia Gloviaková Trstená 100 €

Pani Patrícia Gloviaková by rada pomohla päť člennej rodine 

Petrákových z Tvrdošína, ktorá má dospelého syna s ťažkým 

postihnutím. Vytvorením pravej vianočnej atmosféry, nákupom 

vianočných darčekov a pomocou pri vianočnej výzdobe chce pomôcť 

rodine a finančne ju aspoň trochu odbremeniť. Finančné prostriedky 

použije na nákup vianočných darčekov pre rodinu.

12
Darujte 

Vianoce

Pokoj ľuďom dobrej 

vôle
Mgr. Róbert Smiščík

Bratislava- 

Petržalka
150 €

Pán Róbert Smiščík ako sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici spolu 

s umelcami v OZ Art- Koncert by rád urobil krajšie Vianoce deťom v 

Detskom domove Tŕnie a to vianočným koncertom. Koncert Pokoj 

ľuďom dobrej vôle  bude zostavený z piesní, vinšov a hovoreného 

slova. Boli by radi, ak by koncertom získali vzťah k umeniu a poznali 

vianočné ľudové, biblické piesne a diela hudobných majstrov. 

Všetkým zároveň chcú venovať malé darčeky. Finančné prostriedky 

budú použité na dopravu, prenájom aparatúry a na malé darčeky. 

13
Darujte 

Vianoce

Pokojné a hravé 

Vianoce
Mgr. Lucia Gabošová Sabinov 100 €

Pani Lucia Gabošová by rada dopriala Pokojné a hravé Vianoce 

deťom s viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú Centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva v Lipanoch. Finančné 

prostriedky použije na vianočné prekvapenie, ktoré si nájdu pod 

stromčekom v podobe hračiek a pomôcok, ktoré by zútulnili ich 

relaxačnú miestnosť v centre - relaxačné sedacie vaky, domček pre 

bábiky, postavičky a zvieratká, detské kuchynské potreby, doktorský 

kufrík, kufrík pre malého domáceho kutila a maňušky.

14
Darujte 

Vianoce
Prekvapenie Rita Lakatošová Vinodol 240 €

Pani Rita Lakatošová napísala žiadosť Prekvapenie, ktoré je určené 

pre tridsať detí z detského domova Klasov. Aspoň malou pozornosťou  

v podobe vianočných darčekov akými sú knihy, spoločenské hry a 

kozmetické balíčky by rada sprostredkovala vianočnú atmosféru lásky 

a pokoja týmto deťom bez rodín.



15
Darujte 

Vianoce

Prekvapenie pre 

Katarínu
Katarína Franková

Stará 

Bystrica
100 €

Pani Katarína Franková by svojou žiadosťou Prekvapenie pre 

Katarínu  rada pomohla svojej menovkyni pani Kataríne a jej štyrom 

deťom. Najväčším prínosom pre túto rodinu v ťažkej finančnej situácií 

bude nákup trvanlivých potravín a potravín na vianočný stôl. Ďalej z 

finančných prostriedkov zakúpi pracie prostriedky, drogériu a 

sladkosti pre deti.

16
Darujte 

Vianoce
Radostné Vianoce Kornélia Koščáková

Mojmírovc

e
116 €

Žiadosť Radostné Vianoce od pani Kornélie Koščákovej je učená na 

pomoc  mamičke, ktorá sa sama stará o tri detičky. Manžel matku 

týchto troch detí opustil v najťažších chvíľach jej života, keď mu 

povedala, že má rakovinu. Finančné prostriedky budú použité na 

zakúpenie potravín, darčekov a tabletu pod stromček.

17
Darujte 

Vianoce
Rodinný krb Jana Prelichová Slovinky 94 €

Pán Imrich trpí onkologickým ochorením už piaty rok. Choroba ho vo 

veľa veciach obmedzila. Napriek všetkému sa snaží byť stále 

užitočný. V domácnosti je udržiavateľom rodinného krbu v širšom 

slova zmysle, ale aj doslovne. Doplatil na dôverčivosť a dostal sa do 

finančných ťažkosti. Pani Jana Prelichová by mu svojou žiadosťou 

Rodinný krb  rada sprostredkovala kúpu drevených brikiet, nech tieto 

Vianoce opäť udržuje rodinný krb.

18
Darujte 

Vianoce

Rozžiarme smutné 

očká
Mgr. Kaliašová Danka

Vranov 

nad 

Topľou

374 €

Pani Mgr. Danka Kaliašová sa rozhodla svojou žiadosťou Rozžiarme 

smutné očká  pomôcť trom rodinám z Čaklova, ktoré sa nachádzajú v 

ťažkej sociálnej a finančnej situácii. Chcela by ich deti obdarovať 

drobnými darčekmi v podobe hračiek a oblečenia a rodičov 

potravinami na prípravu štedrovečernej večere, nech pocítia hojnosť 

na stole aj pod stromčekom.

19
Darujte 

Vianoce
Salónky Kvapka, n. o. Trstená 76 €

Nezisková organizácia Kvapka chce žiadosťou Salónky  pomôcť 

rodine Vnenkových, ktorá je v ťažkej sociálnej a finančnej situácií. V 

rodine chcú vytvoriť vianočnú atmosféru a finančné prostriedky budú 

použité na oblečenie a obuv, hračky, didaktické hry a pomôcky a 

prilbu na bicykel pre deti.

20
Darujte 

Vianoce

Sánky na zimné 

radovánky
Monika Liptáková Markuška 133 €

Pani Monika Liptáková by svojou žiadosťou Sánky na zimné 

radovánky rada obdarovala tridsať detí z marginalizovanej rómskej 

komunity v Markuške. Chcela by im pod skromný vianočný stromček 

v ich domácnostiach priniesť darček v podobe drevených sánok, aby 

si mohli plnými dúškami vychutnávať zimné radovánky.



21
Darujte 

Vianoce
Šťastné detské očká Horváthová Izabela Fiľakovo 200 €

Pani Izabela Horváthová pracuje celý život s deťmi a z toho 

posledných pätnásť rokov ako vychovávateľka v detskom domove. 

Svojou žiadosťou Šťastné detské očká sa rozhodla urobiť radosť na 

Vianoce desiatim deťom zo sociálne slabších rodín a deťom so 

zníženou mentálnou úrovňou. Pod vianočným stromčekom si nájdu 

karaoké set a futbalový stôl.

22
Darujte 

Vianoce
Štedrejšie Vianoce

Spojená škola, 

Špeciálna základná 

škola internátna pre 

žiakov s narušenou 

komunikačnou 

schopnosťou

Topoľčany 250 €

Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s 

narušenou komunikačnou schopnosťou by rada obdarovala svojich 

žiakov v rámci žiadosti Štedrejšie Vianoce  učebnou pomôckou - 

veľkou drevenou stavebnicou a potrebami na kreslenie. Detská 

kresba detí je reč, ktorou hovoria, je to hra, ktorou sa radi zabávajú a 

je tiež terapia, ktorá im pomáha uvoľniť svoj vnútorný svet.

23
Darujte 

Vianoce

Teplo vianočných 

sviatkov
Alžbeta Zemanová

Mojmírovc

e
300 €

Pani Alžbeta Zemanová sa svojou žiadosťou Teplo Vianočných 

sviatkov  rozhodla pomôcť viacpočetnej rodine zo Šale v ťažkej 

sociálnej a finančnej situácií. Finančné prostriedky budú použité na 

potraviny na vianočné sviatky a drevo, ktorým kúria počas zimy.

24
Darujte 

Vianoce

Ukážme rodičom, čo 

dokážeme

Rodičovské združenie 

pri Základnej škole

Tekovské 

Lužany
160 €

Žiadosť Ukážme rodičom čo dokážeme  je určená deťom, ktoré 

navštevujú Základnú školu v Tekovských  Lužanoch. Približne 

polovica detí je v hmotnej núdzi a viacero detí je z rómskych rodín. Na 

tvorivých dielňach vytvoria rôzne vianočné dekorácie a darčeky, 

ktorými následne na Vianočnom vystúpení obdarujú svojich 

príbuzných či priateľov. Deti sa týmto zámerom naučia tímovej 

spolupráci a rozvinú sociálne cítenie. Finančné prostriedky budú 

použité na nákup materiálu na tvorivé dielne, pečenie a darčeky.

25
Darujte 

Vianoce
Úsmev na tvári Ján Budzák Lendak 200 €

Pán Ján Budzák by rád pomohol rodine pani Zuzany, ktorá sa sama 

stará o postihnutú dcéru, nakoľko o syna prišla pri autonehode. Táto 

rodina je dlhodobo v núdzi, keďže matka nepracuje a otec sa o deti 

nestaral, naopak, museli od neho utiecť pre týranie. Veľmi by sa im 

zišla dvojposteľ a dcéru by potešilo elektrické piano.



26
Darujte 

Vianoce
Úsmev prosím Mgr. Eva Okšová Prašice 99 €

Martin je mladý muž s mentálnym postihnutím, trpiaci depresiami a 

psychickými poruchami. Pred pätnástimi rokmi bol umiestnený do 

ZSS "Harlekýn" v Topoľčanoch. Aj napriek jeho mentálnemu 

postihnutiu stredného stupňa je technicky zručný a veľmi vnímavý v 

oblasti telekomunikačných a technických pomôcok. Keď má dobrú 

náladu a je veselý čo nebýva tak často, rád fotí svojich kamarátov do 

mobilu, ktorý mu zapožičia personál zariadenia. Fotenie je jeho 

obľúbená činnosť a preto by mu pani Eva Okšová chcela urobiť 

radosť a zo získaných finančných prostriedkov mu zakúpi jeho vlastný 

digitálny fotoaparát.

27
Darujte 

Vianoce

Veľká vianočná 

nádej
Mgr.Silvia Václavíková

Krompach

y
83 €

Žiadosť Veľká vianočná nádej  od pani Mgr. Silvie Václavíkovej je 

určená pre pani Martu, ktorá prekonala DMO a v dôsledku toho trpí 

závažnou obmedzenou schopnosťou pohybu a mentálnou 

retardáciou. Žije veľmi skromne z najnižšieho sociálneho dôchodku. 

Nakoľko jej zdravotný stav sa naďalej zhoršuje, pani Matra by 

potrebovala veľmi súrne sprchovací kút, aby mohla jeseň života žiť 

dôstojnejšie ako doposiaľ. Tento dar jej určite pomôže skvalitniť jej 

doterajší život a hygiena pre ňu prestane byť tak náročnou činnosťou. 

28
Darujte 

Vianoce
Vianoce pre Betku Dlugošová Monika Rožňava 60 €

Pani Monika Dlugošová napísala žiadosť Vianoce pre Betku . Touto 

cestou by chcela pomôcť pani Betke, ktorá má vážne zdravotné 

ťažkosti a jej invalidný dôchodok nepostačuje ani na základné 

výdavky.  Finančné prostriedky použije na zakúpenie základných a 

trvanlivých potravín, zemiakov a prostriedkov bežnej hygieny.

29
Darujte 

Vianoce
Vianoce pre Líviu Simona Cebová Nitra 100 €

Pani Simona Cebová poslala svoju žiadosť Vianoce pre Líviu  na 

renováciu bicykla. Lívia je bojovníčka ktorá v detstve vyhrala nad 

zákernou leukémiou, no následky chemoterapie a rádioterapie si 

vybrali svoju daň tak, že sa jej začali rozpadávať bedrové kĺby. Nové 

brzdové platničky na bicykel pomôžu Lívii zdolávať náročnejší terén a 

rôzne cyklotrasy, ktoré nemala možnosť doteraz navštíviť. 

Bicyklovanie zvýši pohyblivosť bedrových kĺbov a náročnejšie terény 

prispejú k spevňovaniu svalstva a k udržaniu hmotnosti, ktorá je pri 

transplantácii bedrových kĺbov veľmi dôležitá.



30
Darujte 

Vianoce

Vianoce sú 

svetielkami pokoja

Kultúrna výchovná 

organizácia RÓMA - 

východ

Vranov 

nad 

Topľou

270 €

Kultúrna výchovná organizácia Róma chce žiadosťou Vianoce sú 

svetielkami pokoja pomôcť trom rodinám s deťmi z Vranova nad 

Topľou. Sú to rodiny, ktoré žijú v skromných podmienkach a starajú 

sa o choré deti. Pomoc je určená rodinám, aby sa cítili šťastní a 

zabudli aspoň počas Vianoc na svoje starosti a bolesti. Finančné 

prostriedky použijú na darčeky a oblečenie pre deti a rodičia dostanú 

potraviny na prípravu vianočnej večere.

31
Darujte 

Vianoce

Vianoce v rómskej 

osade

Občianske združenie 

Deti z Prašníka
Prašník 70 €

Občianske združenie Deti z Prašníka chce prostredníctvom žiadosti 

Vianoce v rómskej osade  dopriať krajšie Vianoce dvadsiatim piatim 

deťom z miestnej rómskej osady. Tieto deti nemôžu za to, v akom 

prostredí sa narodili a vyrastajú, preto im chcú predkladatelia urobiť 

radosť aspoň malými darčekmi na Vianoce. Finančné prostriedky 

použijú na zakúpenie farbičiek, omaľovánok a rozprávkových knižiek, 

puzzle a hračiek. 

32
Darujte 

Vianoce

Vianočné 

prekvapenie
Mgr. Erika Horniaková

Starý 

Tekov
60 €

Dominika navštevuje Základnú školu pre sluchovo postihnuté deti v 

Bratislave. Jej mama, ktorá sa o ňu stará sama sa nachádza v zložitej 

finančnej situácií, kedy si nemôže dovoliť kupovať cennejšie darčeky. 

Finančný dar by pani Erika Horniaková požila na nákup tabletu, ktorý 

by Dominike pomohol byť v kontakte so svojimi spolužiakmi a 

priateľmi a zároveň ju veľmi potešil.

33
Darujte 

Vianoce

Vianočné 

prekvapenie
Judita Rybárová Rožňava 115 €

Pani Judita Rybárová pracuje ako sestra s ľuďmi s mentálnym a 

duševným postihnutými v domove sociálnych služieb v Rožňave už 

viac ako dvadsaťpäť  rokov.  Vzhľadom na svoj hendikep trávia celé 

dni na chodbe alebo v izbách. Dni im spestruje malý farebný televízor, 

ktorý už dosluhuje. Je to jedna z mála vecí, ktorá ich vie ešte zaujať a 

potešiť. Majú radi vianočné rozprávky, dobrodružné filmy, 

dokumentárne filmy. V rámci žiadosti Vianočné prekvapenie  pre DSS 

Rožňava budú použité finančné prostriedky na nový veľký farebný 

televízor s držiakom.

34
Darujte 

Vianoce
Vianočný príbeh Mgr. Erika Horniaková

Starý 

Tekov
60 €

Pani Erika Horniaková by svojou žiadosťou Vianočný príbeh  rada 

pomohla pani Brigite a jej trom deťom, rodine ťažko skúšanej 

osudom, ktorá žije v skromných pomeroch. Chcela by im skrášliť 

Vianoce a odľahčiť ich finančnú situáciu a to zakúpením potravín a 

darčekov pod stromček.



35
Darujte 

Vianoce
Zvončeky šťastia Dlugošová Monika Rožňava 110 €

Pani Monika Dlugošová by v rámci svojej žiadosti Zvončeky šťastia 

rada obdarovala dvadsať ľudí z dediny Pače na periférii Rožňavského 

okresu, ktorý v nezamestnanosti v rámci Slovenska obsadzuje 

popredné priečky. Chce týmto ľuďom prejaviť úctu a spolupatričnosť a 

formou vianočného posedenia pripraviť pre nich nezabudnuteľný 

vianočný zážitok. Jedná sa o sociálne odkázaných - osamelých 

obyvateľov žijúcich na hranici chudoby. Finančné prostriedky použije 

na posedenie pri kapustnici  a malý darček.

5 023 €




