
SMK  

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.  

Áno, máme záujem spolupracovať. 

2. Je vo Vašom záujme zaviesť dobrovoľníctvo do vzdelávania na  materských, 

základných a stredných školách?  

Otázka dobrovoľníctva vo vzdelávacom procese má podľa našej mienky 2 rozmery, 

jednak sa týka činnosti dobrovoľníkov v školách a školských zariadeniach, jednak ide 

o výchovu k dobrovoľníctvu. Keďže pôsobenie osôb v procese výchovy a vzdelávania 

je značne limitované príslušnými právnymi normami a predpísanou potrebnou 

kvalifikáciou, dobrovoľnícka aktivita je v školách dosť oklieštená. Možno by sa 

dobrovoľníci mohli využívať na práce, ktoré si nevyžadujú striktnú odbornú 

spôsobilosť, napr. na skrášľovanie okolia školy alebo na činnosť mimo vyučovania. 

Preto vo výchovno-vzdelávacom systéme by sme skôr kládli dôraz predovšetkým na 

šírenie myšlienky dobrovoľníctva, aby ľudia boli ochotní pomáhať druhým, aby s 

radosťou venovali svoj čas i energiu na dobročinné účely. Takáto dobrovoľnícka prax 

môže byť aj úspešným nástrojom prípravy pre pracovný trh. 

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? 

Činnosť dobrovoľníkov považujeme za jednoznačne potrebnú, ba až nevyhnutnú, aj 

pre  kontrolu pri dodržiavaní zákonov a iných zásad na ochranu životného prostredia, 

najmä v oblasti ochrany prírody, odpadového hospodárstva, ochrany vôd. 

Samozrejme,  táto činnosť vyžaduje primerané materiálne zabezpečenie, preto finančná 

podpora tejto činnosti je nevyhnutná.  

Dobrovoľníctvo je dôležitou súčasťou života spoločnosti a jej rozvoja. K svojej osožnej 

činnosti potrebuje mať zabezpečené finančné zdroje. Preto považujeme za potrebné 

vytvoriť priestor na financovanie prostredníctvom grantových schém alebo iného 

finančného mechanizmu. Priame dotácie zo zákona predstavujú určité riziko; aby sa 

predišlo diskriminácii niektorých žiadateľov, museli by sa poskytovať plošne všetkým, 

bez ohľadu nato, ktorá oblasť, alebo činnosť dobrovoľníkov je v danom období pre 

spoločnosť nevyhnutne potrebné podporiť. Nevylučujeme ani túto možnosť, ale musí 

byť mechanizmus financovania dobre  nastavený. Dobrovoľníctvo znevýhodnených 

skupín máme záujem podporovať a napomáhať tým k zlepšeniu kvality ich života, 

zvyšovania ich kompetencií pre ich osobný a pracovný rast a zároveň zmierňovať ich 
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handicap, ktorý je často viacnásobný, napr. ZPS+ nezamestnaný+vek. Sociálna oblasť 

a zdravotníctvo potrebuje dobrovoľníkov ako soľ, nakoľko v týchto oblastiach vplýva 

prítomnosť a činnosť dobrovoľníkov priamo na ochranu zdravia aj života 

znevýhodnených. 

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

na Slovensku?  

Tak, ako sme to robili doteraz. Chceme v tom pokračovať naďalej. Pozícia 

mimoparlamentnej strany je taká, že činnosť sa môže zachovať a rozvíjať len a len na 

dobrovoľníckej báze. To sa týka organizovania petícií za ušľachtilé ciele, práca v teréne 

s občanmi, ...atď. 

 

József Berényi, predseda  
 


