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Aký bol premiérový ročník 
ocenenia Slovenský Goodwill?

V premiérovom ročníku sa tento rok na Slovensku predstavil projekt 

oceňujúci firmy, ktoré si ľudia vážia. Ocenenie Slovenský Goodwill 

vychádza z pôvodne českého projektu a takmer je primárne založené 

na nomináciách verejnosti. Nominácie mohla verejnosť zasielať od 

15. 5. 2017 až do konca júna.

T: red 

F: Foto Besi

Nominovať bolo možné do štyroch základných kategórií – 

Tradícia, Inovácia, Partner a Podporovateľ, v ktorých boli 

najsilnejšie príbehy hodnotené odbornou porotou. Všetci 

nominovaní, ktorí svoju nomináciu prijali, sa zároveň 

uchádzali o priazeň verejnosti v hlavnej kategórii Osobnosť 

Slovenského Goodwillu.

Do pilotného ročníka ocenenia Slovenský Goodwill 2017 

prišlo 24 nominácií firiem, ktoré si ľudia vážia. Počet 

nominácií približne odpovedá počtu nominácií prijatých 

v premiérovom ročníku ocenenia Český Goodwill 2013, 

z ktorého ocenenie Slovenský Goodwill vychádza. Najviac 

nominácií (41 %) zaslali obchodní partneri a najpočetnejšie 

zastúpená bola kategória Inovácia (29 %). Najviac 

nominácií získali firmy v Bratislavskom kraji (37,5 %), tesne 

nasledované krajom Prešovským (33 %).

V septembri prebiehalo online hlasovanie verejnosti 

o víťazovi v kategórii Osobnosť. Na výber mala verejnosť 

zo 17 finalistov. Pätnásteho septembra taktiež zasadla 

medzinárodná odborná porota, ktorá volila ocenené 

v kategóriách Tradícia, Inovácia, Partner a Podporovateľ. 

Slávnostné vyvrcholenie premiérového ročníka projektu sa 

uskutočnilo 7. novembra v centre Bratislavy. 

Nad transparentným priebehom po celú dobu dohliadala 

svetovo uznávaná certifikačná autorita TÜV SÜD Slovakia. 

Premiérový ročník ocenenia Slovenský Goodwill sa 

konal pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory, premiéra Slovenskej republiky a starostu mestskej 

časti Bratislava – Staré mesto. Organizátorom ocenenia bola 

česká poradenská skupina HPCG. 

Hlavným partnerom bola ŠKODA AUTO Slovensko. 

Partnermi projektu boli Top centrum podnikateliek 

a Združenie mladých podnikateľov Slovenska, LORIKA 

CZ a Etnetera. Mediálnymi partnermi boli Ženskýweb.sk, 

Slovenka, Metropola. Odbornými mediálnymi partnermi 

boli magazín GoodWill, Podnikajte.sk a Magazín KPCG. 

Spoluorganizátorom galavečera bola agentúra Star 

Production. Partnerom slávnostného večera bola Slovak 

Business Agency.



 KPCG MAGAZÍN PODZIM–ZIMA 2017 / 23
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Prehľad ocenených Slovenský Goodwill 2017

Tradícía: Slavomíra Blahušiaková (Liečebné termálne kúpele)

Inovácia: Mirka Števková (GAMI5 – projekt JaSpravim.sk)

Partner: Tatiana Nátna (Turčan Auto)

Podporovateľ: Viera Potášová (O.Z. Podaj ďalej)

Zvláštna cena poroty: Eva Siracká (Liga proti rakovine SR)

Osobnosť: Milan Krajňák, rezbár
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Svoj život sa rozhodol obetovať druhým. V chránenej dielni na Východnom Slovensku pracuje 

s Rómami, ktorých skôr nemal rad. Teraz ich učí remeslu, dáva im prácu a tiež zmysel života. 

Z dreva spolu vyrábajú anjelov, ktorých predávajú v dražbách. Z výťažkov z týchto aukcií 

podporujú ťažko choré deti. Aj počas galavečera Slovenský Goodwill rozdával lásku a na pódium 

so sebou zobral Veroniku Boháčovu, ktorej venoval svojho anjela. Exkluzívne pre Magazín KPCG 

vám prinášame rozhovor s Milanom Krajňákom, Osobnosťou Slovenský Goodwill 2017.

Tento rok ste boli nominovaný na ocenenie Slovenský 

Goodwill a verejnosť Vám udelila titul Osobnosť SG2017. Aké 

dojmy vo Vás projekt zanechal, aké pocity ste si odniesol 

z premiérového galavečera Slovenský Goodwill 2017?

Bolo to neopísateľné, lebo v podstate som ešte nikdy nebol 

na žiadnom galavečeri, a k tomu som sa stal Osobnosťou 

Slovenska, takže to bol pre mňa až šok.., niečo úžasné… 

Tá dievčina bola v siedmom nebi, ona nechodí na takéto 

akcie, a ešte to, že som jej tam v podstate dal hlavné slovo, ju 

prekvapilo. Ja si však myslím, že toto je naším poslaním, na 

také akcie treba zobrať so sebou niekoho, kto je osamelý. Bolo 

to pre mňa veľké plus.

Veronika Boháčová je od detstva na vozíčku, má detskú 

mozgovú obrnu, inak je veľmi múdra, má vyštudovanú vysokú 

školu, medzinárodné vzťahy.., je fakt na vysokej inteligenčnej 

úrovni a počítam s ňou aj v ďalších svojich projektov.

Aj vám som sa chcel poďakovať, že som mohol nechať 

prehovoriť niekoho za mňa.., ešte raz ďakujem…

Osobnosťou Slovenský Goodwill 2017 
je rezbár s dobrým srdcom

T: red 

F: Foto Besi

ROZHOVOR
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Ja Vám tiež ďakujem, pretože ste celému galavečeru dal 

iný rozmer.

Od premiérového vyhlásenie Slovenský Goodwill uplynulo 

len niekoľ ko týždňov, napriek tomu sa spýtam: Zmenilo 

sa u Vás od tej doby niečo? Máte nejakú spätnú väzbu 

z okolia? Od Vašich žiakov alebo spolupracovníkov?

Pravdaže, mám spätnú väzbu, dokonca samotná Adela 

Banášová mi osobne gratulovala. Dala to aj na svoju 

(facebookovú) stránku a bola hrdá na to, že má takých 

kamarátov ako som ja… trochu inak to tam aj napísala. 

Odozva bola veľká, priam obrovská, to som nečakal.

To mi dalo takú obrovskú silu a energiu, že ja, ktorý som 

bol taký neznámy človiečik, tak teraz mám aj vďaka tomu 

kontakty a chystáme konferencie o láske a odpúšťaní, 

a hlavne o tolerancii. Takže to všetko ma tak nakoplo, že už 

dávame dokopy ľudí a scenár, ak by to celé malo byť. Urobíme 

sochy a tie budeme dávať do dražby pre detičky. Takže toto 

chystáme aj vďaka vám a vašej energii.

Priblížte našim čitateľom Váš príbeh, ako to všetko začalo?

Mal som obchod s textilom a kedykoľvek prišla nejaká 

rómska návšteva, tak väčšinou niečo odišlo bez zaplatenia. 

Nemal som Rómov vôbec rád, to priznávam. Potom prišiel 

zlomový zážitok – bola noc, pršalo, a rozbilo sa mi auto. 

Zabudol som si mobil, malé deti v aute.., nikto mi nezastavil, 

nikto mi nepomohol. Nevedel som čo robiť, hovoril som: 

„Bože, daj mi niekoho…“ A v tom momente zastavilo auto 

a z neho vystúpil Róm.., a rovno mi povedal: „Potrebuješ 

odtiahnuť?“ Ja som hneď vedel, o čo ide, a povedal som 

si: „Bože, to je tvoj človek“… Bolo to veľmi silne a dodnes 

plačem, keď o tom rozprávam.

Kam najďalej sa na zemeguli Vaši anjeli dostali? 

Viem o tom, že jedného anjela má prezident Poľska Andrej 

Duda a jedného anjela určite má švajčiarsky prezident. 

Týchto si odo mňa zakúpili a potom ešte dávam anjelov pani 

prezidentovej Kiskovej, ktorá ich dáva rodinám s malými 

deťmi do Dobrého anjela. 

Aj pápežovi Františkovi sme robili 2,7 metrov vysokého 

anjela.., povedal, že to bol najväčší darček, aký kedy dostal… 

...a tušíte, kde ho má? V kancelárii asi nie… 

V kancelárii nie, ale v niektorej záhrade ho tam v Ríme má.

Určite máte nejaký životný sen – aký je najväčší cieľ, 

želanie, ktoré by ste vo Vašom živote chceli dosiahnuť?

Môj sen? Môj sen to je niečo.., chcem zmeniť systém vo svete.., 

ale to je na dlho, tak na dvadsať rokov. Chcem ísť s anjelmi na 

púť okolo sveta, a na tej púti chcem o tom rozprávať. Chcem 

svojím príkladom a svojím životom ľudí nabádať k tomu, aby sa 

nejakým spôsobom venovali tým, na ktorých sa zabúda.., ako 

som si ja dovolil pozvať dievčinu na vozíčku. Keď to urobí každý 

desiaty, každý dvadsiaty človek, tak to už bude rozdiel…  

…a aká bude Vaša prvá destinácia? 

Viete čo, po Slovensku. Začnem chodiť po Slovensku. Len 

čakám ešte, kým mi dcérka dospeje, nechcem ukrátiť dcérku 

o otca.., tak ešte také tri-štyri roky. Ale do vtedy už chcem 

robiť konferencie, ktoré už dohadujeme, plánujeme. Na 

konferenciách už chcem o tom rozprávať, ale hlavne svojimi 

skutkami a až potom prídu slova. 

Máte pred sebou veľ kú úlohu, držím Vám päste, nech sa 

Vám Vaše predsavzatia splnia. Ďakujem za rozhovor.



SLOVENSKÝ GOODWILL 2017: OHLIADNUTIE

Prvý galavečer Slovenský Goodwill sa 
konal v historickom centre Bratislavy

Odborná porota volila ocenené v kategóriách Tradícia, 

Inovácie, Partner a Podporovateľ, ktorými sa stali a počas 

večera ocenenie a ceny od partnerov projektu prevzali: 

Slavomíra Blahušiaková, riaditeľka firmy Liečebné termálne 

kúpele (Tradícia), Mirka Števková, zakladateľka projektu 

JaSpravim.sk (Inovácie), Tatiana Nátna, majiteľka Turčan 

Auto (Partner) a Viera Potášová za O.Z. Podaj ďalej 

(Podporovateľ). Porota se ďalej rozhodla udeliť zvláštnu cenu 

za celoživotný prínos pani Eve Sirackej prezidentke Ligy 

7. novembra 2017 boli v bratislavskom Zichyho paláci odovzdané prvé ocenenia Slovenský 

Goodwill. Zo 17 finalistov, ktorí boli nominovaní do premiérového ročníka ocenenia pre firmy, 

ktoré si ľudia vážia, verejnosť 555 hlasmi zvolila Milana Krajňáka, ktorý sa stal prvým nositeľom 

titulu OSOBNOSŤ Slovenský Goodwill.  



proti rakovine SR. Okrem pamätných váz z českého kryštálu 

ocenení získali hodnotné ceny od usporiadateľa a partnerov 

projektu v celkovej výške presahujúcej 10.000 EUR.

V rámci slávnostného večera sa mohlo viac ako 100 hostí 

z celého Slovenska a Česka tešiť z vystúpenia fantastickej 

pianistky Victorie Regie a speváčky Brigity Szelidovej.

Prekvapením bola prezentácia úplne nového modelu Škoda 

Karoq, ktorý sa stal stredobodom átria Zichyho paláca.
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skoda-auto.sk

Nový model ŠKODA KAROQ je nabitý technológiami. FULL LED svetlá poskytujú vysokú svietivosť, sú vybavené systémom 
automatického nastavenia intenzity a vozidlu dodajú sebavedomé a robustné dizajnové črty. Zažiarte spojením štýlu a bezpečnosti.

NOVÁ ŠKODA KAROQ S FULL LED SVETLOMETMI.

NOVÁ ŠKODA KAROQ
 IDE TO 
  AJ INAK
    Staňte sa hviezdou.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAROQ: 4,2 – 5,6 l/100 km, 114 – 135 g/km. Ilustračné foto.o.
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