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Mgr. Radka Klápová 
 
Dobrovolnictví na Slovensku 
 
Anotace 
 
Ačkoli je Slovensko zemí, která je velmi těsně spjata s Českou republikou, povědomí  
o tamějším dobrovolnickém rámci s ohledem na bezpečnostní aktivity zde není příliš velké. 
Přitom je možné v této zemi narazit na celou řadu zajímavých projektů, u kterých je možné si 
představit i přenositelnost do prostředí České republiky. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
Although Slovakia is a country that is very closely connected with the Czech Republic, 
knowledge about its framework of voluntary activities, with regard to security area, is not 
too extensive. In this country is to come across a number of interesting projects, where is 
possible imagine its application also in the Czech Republic. 
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 Úvod 
 

 V současnosti je na Slovensku kladen stále větší důraz na nezbytnost zapojení 
dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti. Aby byli profesionální hasiči schopni reagovat na 
větší katastrofy a pohromy, musel by se jejich počet zvýšit. Proto je tu prostor pro 
dobrovolníky, kteří nejsou tak finančně nákladní. Plánuje se také využití dobrovolníků 
v armádě, kteří by mohli pomáhat v případě živelních pohrom. Dobrovolnictví v rámci policie 
má již delší tradici. Od roku 2002 dobrovolnickou činnost vykonávají takzvaní strážci 
pořádku. Pouze zdravotnická záchranná služba je složena jen z profesionálů. 

 
Hasičský záchranný sbor 
 
Profesionální hasiči, kterých je pouze kolem 4 000, patří do Hasičského a záchranného 

sboru. Zatímco dobrovolní hasiči jsou součástí obecního hasičského sboru, popřípadě 
závodního hasičského sboru. Téměř všichni dobrovolní hasiči jsou členy občanského sružení 
Dobrovolná požární ochrana.1 

Dobrovolný hasičský sbor je základním výkonným článkem občanského sdružení 
Dobrovolná požární ochrana Slovenské republiky. Svou činnost vykonává v souladu se 
stanovami Dobrovolné požární ochrany, zákonem o ochraně před požáry, zákonem  
o obecním zřízení a dalšími obecně závažnými předpisy. Z pověření orgánů obce nebo 
právnické osoby plní úkoly obecního hasičského sboru, případně funkci dobrovolného 
hasičského sboru právnické osoby. Pokud dobrovolný hasičský sbor toto pověření má, řídí se 
ve své činnosti zákonnými ustanoveními o požární ochraně.2 

V současné době je na Slovensku 2 478 dobrovolných hasičských sborů s počtem 
90 000 dobrovolníků. Tyto sbory tvoří krajské, okresní a územní výbory Dobrovolné požární 
ochrany.  

Žadatelé absolvují základní přípravu. Poté musí zvládnout teoretické a praktické 
zkoušky. Dobrovolníci mohou formou dálkového studia a krátkodobých kurzů studovat na 
odborné škole v Martině. Za nepřetržitou a aktivní práci jsou členům Dobrovolné požární 
ochrany udělována vyznamenání. Nejvyšším vyznamenáním je titul „Zasloužilý člen 
Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky“. Nejvyšší pocta je přijímání členů  
a funkcionářů prezidentem Slovenské republiky při příležitosti svátku svatého Floriána  
– ochránce hasičů.  

Hlavním cílem Dobrovolné požární ochrany je budovat, organizovat a zdokonalovat 
dobrovolné hasičské sbory zejména v oblasti zásahové činnosti a technické pomoci, 
protipožární prevence, odborné přípravy, školení a výcviku a prověrek připravenosti 
dobrovolných hasičských sborů, výchovy dětí a mládeže, spolupráce se samosprávou  
a právnickými osobami, civilní ochrany obyvatelstva. Toto občanské sdružení vydává 
časopisy, publikace, propagační materiály a také organizuje výstavy v oblasti požární 
prevence a kroužky mladých hasičů ve věku od 8 do 15 let. 

Členem Dobrovolné požární ochrany může být přispívající osoba nebo aktivní hasič. 
Dobrovolným hasičem se může stát každý občan Slovenské republiky, kterému je více než  

                                            
1
 Ministerstvo vnútra SR - sekcia Hasiči a záchranári: Hasičské jednotky 

http://www.minv.sk/?hasicske-jednotky 
2
 Dobrovoľná požiarna ochrana SR: Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch 

http://www.dposr.sk/organizacna-struktura/dhz 
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15 let, řídí se Stanovami a programem činnosti Dobrovolné požární ochrany, podílí se na 
činnosti sdružení, platí členské příspěvky a pracuje v dobrovolném hasičském sboru v obci 
nebo dobrovolném hasičském sboru právnické osoby. Členové ve věku od 15 do 18 let tvoří 
hasičský dorost. Do sdružení mohou vstoupit se souhlasem zákonného zástupce. Členům je 
vydáván Okresním výborem nebo územním výborem Dobrovolné požární ochrany členský 
průkaz.3 

Občané – zaměstnanci a fyzické osoby, právnické osoby mohou každoročně poukázat 
2% procenta ze svých zaplacených daní z příjmů ve prospěch neziskové organizace na 
realizaci veřejně prospěšných aktivit. Tato daň by jinak patřila do státního, popřípadě 
místního rozpočtu. Občané, kteří v předchozím roce odpracovali minimálně  
40 dobrovolnických hodin, mohou poukázat 3% z daně. Dobrovolní hasiči proto mohou tímto 
odvodem přispět dobrovolným hasičským sborům. Seznam příjemců 2% daně je zveřejněn 
na internetových stránkách rozhodni.sk.4 Slovenští hasiči získávají finance z rozpočtových 
prostředků a také z vícezdrojového financování. Konkrétně se jedná o odvod 8% z povinného 
smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 
z činnosti vykonávané na území Slovenské republiky. Pojišťovna poukáže prostředky na účet 
Ministerstva vnitra a o jejich rozdělení pro jednotlivé subjekty rozhoduje ministr vnitra na 
návrh Komise, která byla zřízena pro tento účel.5 
 

Policie 
 

Novelou zákona Národní rady Slovenské republiky č. 171/1993 Sb., která byla účinná 
od roku 2002, byl na Slovensku zaveden institut dobrovolného strážce pořádku. Hlava sedmá 
tohoto zákona v § 77d a §77e upravuje podmínky výkonu činnosti dobrovolného strážce 
pořádku. Podle tohoto zákona strážce pořádku pomáhá při plnění úkolů služby pořádkové 
policie Policejního sboru, služby dopravní policie Policejního sboru a služby pohraniční policie 
Policejního sboru. Pomoc strážců pořádku se využívá při ochraně veřejného pořádku a státní 
hranice, při dohledu nad bezpečností a plynulostí silniční dopravy a při jejím řízení 
prostřednictvím dopravně-bezpečnostních akcí. Dobu a místo plnění úkolů strážce pořádku 
určuje útvar Policejního sboru po dohodě se strážcem pořádku. 

Strážcem pořádku může být osoba, která dosáhla věku 21 let, má způsobilost  
k právním úkonům a požívá mezi občany důvěry a vážnosti. Osobu na přijetí za strážce 
pořádku může navrhnout obec, v níž má osoba trvalý pobyt. Strážce pořádku přijímá  
a schvaluje podle potřeb Policejního sboru ředitel útvaru Policejního sboru. Útvar Policejního 
sboru po schválení osoby za strážce pořádku vydá dobrovolníkovi průkaz strážce pořádku. 

Strážce pořádku plní úkoly jen v přítomnosti policisty a podle jeho pokynů. Strážce 
pořádku musí být při plnění úkolů viditelně označený (průkazem strážce pořádku  
s označením „Dobrovolný strážce pořádku“, který má umístěný na levé přední straně 
vrchního oděvu, dále rukávovou páskou zelené barvy s bílým nápisem „Dobrovolný strážce 
pořádku“ a v případě snížené viditelnosti reflexní vestou žluté barvy s bílým reflexním 
nápisem „Dobrovolný strážce pořádku“). Každý je povinen uposlechnout jeho pokyny nebo 

                                            
3
 Dobrovoľná požiarna ochrana SR: Ako sa stať členom  

http://www.dposr.sk/dpo-sr/ako-sa-stat-clenom 
4
 Rozhodni.sk: Prispievateľ http://rozhodni.sk/poukazatel/ 

5
 Hasičský záchranný sbor České republiky: Financování hasičů z příjmu pojišťoven není nic nového  

 http://www.hzscr.cz/clanek/financovani-hasicu-z-prijmu-pojistoven-neni-nic-noveho.aspx 
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strpět výkon jeho oprávnění. Se souhlasem útvaru Policejního sboru je strážce pořádku 
oprávněn provádět školení, přednášky a instruktáže na úseku ochrany veřejného pořádku, 
ochrany bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ochrany státních hranic. Veškeré 
činnosti provádějí ve volném čase a zcela zdarma.6 

Na Slovensku se také uplatňují romští příslušníci v pořádkové službě. Romská 
občanská hlídka funguje především ve městech, kde jsou početné romské osady. Tito 
dobrovolníci dbají o bezpečnost a veřejný pořádek nejen ve své osadě ale i v celém městě. 
Snaží se zabránit sporům a roztržkám mezi obyvateli osady. Nezasahují však přímo, pouze se 
slovně snaží situaci uklidnit. Pokud navzdory výzvám nedojde ke zklidnění situace, přivolají 
policisty na pomoc. V některých městech také Romové dbají na čistotu, úklid a ochranu 
životního prostředí. Dále provádějí ostrahu objektů. Také plní úkoly na úseku prevence. Snaží 
se pozitivně ovlivňovat docházku žáků do školy. S rodiči nezletilých, kteří požívají alkohol 
nebo omamné látky, se pokouší pomoci vyřešit jejich situaci. Monitorují případy nevhodné 
péče rodičů o své děti, popřípadě i zneužívání a týrání. V případě potřeby jsou členové 
Romské pořádkové hlídky povinni přivolat nejen policii, ale pokud to situace vyžaduje 
i hasiče, lékařskou záchrannou službu, havarijní službu nebo jakoukoliv jinou složku. Ve 
většině měst dostanou Romové podobné uniformy jako policisté, nebo alespoň reflexní 
vesty, aby jejich vzezření vzbuzovalo patřičný respekt.7  

Další možností, která umožňuje občanům Slovenska zapojit se do zajišťování veřejné 
bezpečnosti, je projekt Noční havrani. Tento jednoduchý a finančně nenáročný projekt je 
zaměřený na zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže v době víkendových večerů. Projekt pochází 
z Norska. Na Slovensku bylo k podpoře projektu založeno občanské sdružení Noční havrani. 
Dobrovolným nočním havranům se také jinak říká dobrovolní poslové bezpečnosti.   

Noční havrani jsou definováni jako čestní dospělí lidé s citem pro zodpovědnost  
a s chutí pomáhat jiným. Mají vlastní čelenky, odznaky nebo vesty, které jsou v noci dobře 
viditelné. Dále mají k dispozici vysílačky, baterky a balíček první pomoci. Spolupracují 
především s místní správou a obecní policií, které v případě potřeby zavolají. Jejich heslo zní 
„Nebudeme sedět doma a bát se, co je s našimi dětmi venku, půjdeme tam i my  
a přesvědčíme se, jaká je skutečnost“. V nočních hodinách, kdy jsou mladí lidé venku, chodí 
dospělí po minimálně trojčlenných skupinkách do ulic, nikoliv do prostoru zábavních 
podniků, restaurací a diskoték. Policii přivolají, jen pokud je to nezbytně nutné.8 
 

Armáda 
 
V roce 2006 na Slovensku přestala platit povinná vojenská služba a armáda se plně 

profesionalizovala. V současné době Ministerstvo obrany společně s Ministerstvem práce  
a sociálních věcí a rodiny pracují na projektu zavedení dobrovolné vojenské služby  
a aktivních záloh. Podle nynějších plánů by se do pilotního programu mělo zapojit 150 
dobrovolníků ve věku do 29 let. Projekt bude zaměřen na občany v hmotné nouzi a na 
dlouhodobě nezaměstnané, kteří žijí ve středním a východním Slovensku, které se potýká  

                                            
6
 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-171/znenie-20130101#f5342124 
7
 RPA.sk: Za 5 rokov fungovania rómskej poriadkovej hliadky v Trebišove počet výtržností páchaných Rómami 

výrazne klesol http://www.mecem.sk/rpa/?id=all&lang=slovak&show=16431  
8
 Zlaté Moravce: Preventívny projekt "Nočné havrany"  

http://www.zlatemoravce.eu/userfiles/document/nocne_havrany_zahajenie_projektu.pdf  
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s nejvyšší nezaměstnaností.9 Dobrovolníci absolvují výcvik v tzv. nevojenských zálohách. 
V budoucnu by mohli pomáhat například při živelních pohromách. Jelikož je projekt 
nevojenského charakteru, může být hrazen z fondů Evropské unie. Pro realizaci tohoto 
projektu je nutná novelizace několika zákonů (zákoníku práce, zákona o sociálním pojištění, 
zákona o hmotné nouzi, zákona o službách zaměstnanosti). Výcvik bude probíhat 8 týdnů. 
Dobrovolníci budou zdarma ubytováni v kasárnách, bude jim poskytnuto ošacení a budou 
dostávat stravu zdarma. K tomu budou měsíčně odměňováni 250 eury. Na závěr musí 
absolvovat zkoušky, které potvrdí nebo vyloučí jejich zařazení do záloh nasazených v případě 
vojenské mobilizace. Pokud zvládnou závěrečné zkoušky, získají jednorázovou prémii 500 eur 
a za každý týden, který budou figurovat v seznamu dobrovolných vojáků, dostanou 10 eur. 
Z projektu budou vyřazeni po dovršení 30 let, nebo pokud si najdou zaměstnání. Pokud se 
projekt, který bude trvat 6 měsíců, osvědčí, bude v roce 2014 následovat velká náborová 
kampaň.10 

Podle Ministra práce, sociálních věcí a rodiny Jána Richtera by měl projekt připravit 
dobrovolníky pro potřeby civilní obrany. Mladí lidé získají pracovní návyky, disciplínu a po 
absolvování školy by se měla zvýšit i jejich šance uplatnit se na trhu práce. Ministr obrany 
Martin Glváč dokonce slibuje snadnější přechod dobrovolníků k policistům nebo 
záchranářům.11 

 
Zdravotnická záchranná služba 

 
 Na Slovensku Záchrannou zdravotní službu zabezpečuje Operační středisko 

zdravotnické záchranné služby Slovenské republiky a poskytovatelé zdravotnické záchranné 
služby. Operační středisko zdravotnické záchranné služby Slovenské republiky je státní 
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví Slovenské 
republiky. Organizačně se člení na ředitelství a 8 krajských operačních středisek zdravotnické 
záchranné služby. Hlavní činnost spočívá v zajištění příjmu, zpracování a realizaci odezvy na 
tísňového volání. V případě potřeby vydává pokyn ambulanci záchranné zdravotní služby na 
zásah. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jsou základní záchrannou složkou 
integrovaného záchranného systému, která provádí zdravotní záchrannou službu na 
zásahovém území Slovenské republiky. Na Slovensku je 28 poskytovatelů zdravotnické 
záchranné služby. Síť zdravotnické záchranné služby tvoří 280 stanic účelně rozmístěných 
s cílem zajistit přiměřenou dostupnost neodkladné zdravotní péče.12 

Zdravotnická reforma v roce 2004 přinesla významné změny ve zdravotnictví. Na 
základě výběrového řízení v roce 2005 a 2006 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Slovenské 
republiky povolení, že provozovat zdravotnickou záchrannou službu mohou i soukromé 
společnosti. Na většině území právě soukromé firmy poskytují největší část ZZS.13 

                                            
9 

Nezaměstnanost na Slovensku vzrostla v lednu 2013 na 14,8 % 
http://www.tradingeconomics.com/slovakia/unemployment-rate 
10 

Fikcia: Na Jahodnej prebieha výcvik prvých dobrovoľných vojakov 
 
http://korzar.sme.sk/c/6694331/fikcia-na-jahodnej-prebieha-vycvik-prvych-dobrovolnych-vojakov.html 
11 

Vojenskú službu asi oprášia, má byť dobrovolná 
http://turiec.sme.sk/c/6707624/vojensku-sluzbu-asi-oprasia-ma-byt-dobrovolna.html 
12

 Záchranky: Hlavná stránka http://www.emergency-slovakia.sk/ 
13

 DVOŘÁČEK, Tomáš, Srovnání přednemocniční neodkladné péče v České republice a Slovenské republice, 
Pardubice, 2012 (bakalářská práce), Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra 
ošetřovatelství. 
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Zdravotnickou záchrannou službu tedy mohou provozovat státní i soukromé organizace na 
základě licence udělené Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky. 

Někteří státní i soukromí poskytovatelé jsou sdruženi v Asociaci zdravotnické 
záchranné služby se sídlem v Košicích, která byla založena 8. září 2009. Zakladateli jsou Falck 
Záchranná as a Záchranná služba Košice. Asociace má 11 členů z celkového počtu  
27 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na Slovensku. Reprezentuje 242 z 280 
provozovaných stanic. Mezi hlavní cíle patří zastupování zájmů poskytovatelů zdravotnické 
záchranné služby a záchranářů, jakož i realizace aktivit směřujících ke zvyšování kvality péče 
o pacienta v přednemocniční péči.14 

Dobrovolná zdravotnická záchranná služba na Slovensku není. Pouze zde existují 
dobrovolné organizace, zaměřující se na předlékařskou první pomoc. Jedná se například  
o sdružení s názvem Rescue Team Slovakia, Slovenský červený kříž, Dobrovolný záchranář 
civilní obrany, Komplexní centrální záchranná služba. Tyto organizace samozřejmě provádějí 
další činnosti (například pátraní po osobách, psychosociální pomoc), které ale nespadají do 
činnosti zdravotnické záchranné služby. 

 

                                                                                                                                        
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/46360/3/DvoracekT_SrovnaniPrednemocni_JH_2012.pdf 
14

 Záchranky budú od apríla monitorované; in: AZZS, 2013 http://www.azzs.sk/szz_tlac.asp 
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Ilustrace 
 

Znak občanského sdružení Dobrovolná požární ochrana15 a dobrovolný strážce pořádku.16 
 

 
 

Romská občanská hlídka.17 
 

 

                                            
15

 DHZ Hrabovka http://dhzhrabovka.wbl.sk/dhz1280.jpg   
16

 SME http://i.sme.sk/cdata/1/50/5065051/s2.jpg 
17

 Košice http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getById.asp?id=12556 
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Náčelník městské policie s vestou Nočních havranů.18 
 

 

                                            
18

 I-Pravda.sk http://ipravda.sk/res/2011/11/25/thumbs/131829-sahy-policia-policajt-nocne-hliadky-clanok.jpg 


