Tlačová správa
(V Žiline, 19.12. 2017)

Ocenenie aktívneho občianstva a ľudskosti 2017
V Žilinskom kraji boli udeľované ceny osobnostiam, ktoré sa svojou aktivitou a ľudskosťou zasadzujú za krajší život
mladých ľudí. Oceňovalo sa v kategóriách aktívny mládežník, aktívny občan, top starosta, obec s najpriateľskejším
vzťahom k mládeži a top čin ľudskosti.
Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou poslanca NR SR p.Igora Janckulíka dňa 18. decembra 2017 vyhlásila víťazov
Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017
„V každej kategórii boli opísané zaujímavé a nevšedné príbehy ľudí a miestnych komunít. Hodnotiaca komisia nemala ľahkú
úlohu. Preto sa rozhodla oceniť v každej kategórii niekoľkých nominantov, spomedzi ktorých jeden získal hlavnú cenu. “
povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.
Ocenenými za rok 2017 boli:
V kategórii Aktívny mládežník:
Diana Musová z Turčianskych Teplíc
Dominik Hriník zo Žiliny, ktorý získal hlavnú cenu.
V kategórii Aktívny občan:
Miroslav Saniga z Liptovských Revúc
Eva Kurjaková zo Zubrohlavy, ktorá získala hlavnú cenu
Miroslava Petríková, Ivana Hrušková z Čadce
Jozef Ristvej z Martina
Gabriela Gálfyová z Liptovského Mikuláša
V kategórii Top starosta/primátor:
Erika Cintulová, starostka Kláštora pod Znievom
Michal Strnál, starosta Oravskej Polhory, ktorý získal hlavnú cenu
Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša
V kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
Obec LIESEK
V kategórii Top čin ľudskosti:
Matej Michalík z Čierneho pri Čadci
Rebeka BABINSKÁ a kolektív II.ZuA z Liptovského Mikuláša
Viera Perašínová a Pavel Perašín z Liptovského Mikuláša, ktorí získali hlavnú cenu
Ceny víťazom odovzdali vzácni hostia: Igor Janckulík, poslanec Národnej rady SR, Adriana Jurišová, riaditeľka Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Žilina, Tibor Iró, predseda Asociácie krajských rád mládeže a predseda Rady mládeže Žilinského
kraja Martin Šturek.
Počas programu účastníkov sprevádzali svojim spevom deti z Detského folklórneho súboru Stavbárik, Žilina.
„Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Aj keď ocenení
vidia svoju činnosť ako kvapku v mori, bez nej by to more nebolo, tak sa vyjadrila jedna z ocenených.
Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty
aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať
podmienky pre rozvoj detí a mládeže“, povedala Darina Čierniková, riaditeľka kancelárie Rady mládeže Žilinského kraja.
Oceňovanie sa realizovalo s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programov pre mládež
a Ministerstva vnútra SR .
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