
MOST-HÍD 

1. Máte záujem spolupracovať na zavedení medzinárodne platnej metódy merania 
ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce Štatistickým úradom SR podľa manuálu Svetovej 
organizácie práce (ILO)? Takéto meranie sa už uskutočňuje vo viacerých európskych 
krajinách, napr. aj v susednom Maďarsku či Poľsku. Viac informácii nájdete 
na  http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_162119/lang--en/index.htmu. 

Edita Nochtová: Dobrovoľnícka práca neustále rastie na význame a má v súčasnosti v rámci spoločnosti 
nezastupiteľné miesto. Myslíme si, že zber takýchto merateľných dát a ich komparácia s ostatnými 
krajinami môže pomôcť k získaniu objektívneho pohľadu na stav dobrovoľníckeho sektora na Slovensku 
a zároveň k identifikácií hlavných problémov a ich následnému riešeniu. 

Béla Bugár: Dobrovoľníctvo je do istej miery aj zrkadlom fungovania spoločnosti. Vytvára 

pocit kolektívnej zodpovednosti a úctu k okoliu, či druhým. Preto podpora týchto aktivít je 

pre nás ako občiansku stranu úplne prirodzenou vecou. 

 

2. Je vo Vašom záujme zaviesť dobrovoľníctvo do vzdelávania na materských, základných a 
stredných školách?  

Edita Nochtová: Už v našom programe Občianska vízia avizujeme, že máme záujem, aby stredoškoláci 
získali vedomosti o dobrovoľníctve a aby mali možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu v spolupráci s 
organizáciami tretieho sektora a s politickými mládežníckymi organizáciami. Rovnako navrhujeme 
organizovanie tematických výletov a aby sa školy venovali tejto téme v rámci hodín nepovinného 
vyučovania. 

Béla Bugár: V našom programe Občianska vízia, konkrétne v kapitole Mládežnícka politika 

považujeme dobrovoľníctvo za veľmi dôležitú súčasť dobre fungujúcej spoločnosti. Preto 

budeme podporovať tento prvok aj vo vzdelávaní. Navrhujeme, aby stredoškoláci získali 

vedomosti o dobrovoľníctve a aby mali možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu v 

spolupráci s organizáciami tretieho sektora a s politickými mládežníckymi organizáciami. 

Navrhujeme ďalej organizovanie tematických výletov a tiež to, aby sa školy venovali danej 

téme v rámci hodín nepovinného vyučovania. 

 

3. Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného 
mechanizmu štátu na podporu dobrovoľníctva na Slovensku so zameraním na rozvoj 
dobrovoľníckych programov najmä v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v kultúre a životnom 
prostredí? Máte záujem podporovať dobrovoľníctvo znevýhodnených skupín, ako sú napr. seniori, 
nezamestnaní ľudia, ľudia s rôznym postihnutím a tak im umožniť prostredníctvom dobrovoľníctva 
získať kompetencie pre ich osobný a pracovný život? 

Edita Nochtová: V strane si uvedomujeme, že sila spoločenstiev je postavená na dobrovoľnej práci 
jednotlivcov a na súdržnosti. Je potrebné si takéto aktivity vážiť, podporovať ich a nie stavať pred 
dobrovoľníkov zbytočné prekážky. Ak bude mať naša strana možnosť, budeme sa po marcových 
voľbách aktívne zaoberať rozvojom dobrovoľníctva. Pochopiteľne, čo sa týka finančnej podpory 
dobrovoľníctva, je potrebné pri tejto téme vychádzať z možností verejných financií. Grantové schémy 
alebo dotácie dobrovoľníctva, ale aj dobrovoľníctvo ako integrálna súčasť sociálnej práce, 
zdravotníctva, či kultúry, si vyžadujú odbornú diskusiu, a naša strana bude voči takejto diskusii vždy 
otvorená. 

Béla Bugár: Podľa nás je potrebné nastaviť jasné pravidlá a grantové schémy. Je všeobecne 

známe, že dobrovoľníctvo prináša vysokú pridanú hodnotu. Sme presvedčení, že čím viac 

http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_162119/lang--en/index.htmu


generácií sa zapája do činnosti tretieho sektora v najrôznorodejších oblastiach verejného 

života, tým je systém transparentnejší a spravodlivejší. Zároveň umožňuje znevýhodneným 

skupinám obyvateľstva získavať nové potrebné kompetencie, či pracovné návyky. 

 

4. Akým spôsobom bude Vaša politická strana prispievať k rozvoju dobrovoľníctva na 
Slovensku?  

Edita Nochtová: Dobrovoľníctvo strana Most-HÍD dlhodobo považuje za veľmi dôležitú tému. Ukazuje 
sa to nielen v našom programe, ale aj v dobrovoľníckych aktivitách členov strany, ktorí sa pravidelne 
zapájajú napríklad do Dní dobrovoľníctva. Je jednoznačne potrebné zabezpečiť, aby bolo 
dobrovoľníctvo, ale aj tretí sektor a neziskové organizácie integrovanými prvkami dobre fungujúcej 
spoločnosti a dobre fungujúceho politického systému. Naša strana bude robiť všetko preto, aby sa 
tak stalo.  
 

Béla Bugár: Máme veľmi aktívnu mládežnícku organizáciu IUVEN, ktorej jednou z priorít je 

aj rozvoj dobrovoľníctva a aktívneho zapájania mladých do verejného života na všetkých 

úrovniach. Jedna kapitola nášho programu Občianska vízia, ktorý budeme presadzovať 

v prípade nášho vstupu do vlády, je venovaná Mládežníckej politike. Dobrovoľníctvo je jej 

súčasťou. 

 
Edita Nochtová, členka predsedníctva  a Béla Bugár,  predseda Most-Híd 

 
 


