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Slovní hodnocení a další připomínky (alespoň 900 znaků): 

Článek se zabývá zajímavým tématem dobrovolnictví na Slovensku, které je významné  
a inspirující pro Českou republiku. Od doby rozdělení Československé federativní republiky 
prodělala Slovenská republika v této oblasti podstatně dynamičtější vývoj, než byl u nás. 
Mimo oblast požární ochrany je situace na Slovensku z hlediska zajišťování bezpečnosti státu 
a občanů formou dobrovolnictví podstatně lepší.  
 
Lze uvést řadu možností pro přebírání zkušeností z dobrovolnictví na Slovensku: 
 
Například v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku spolupracují s Policejním 
sborem Slovenské republiky „dobrovolní strážci pořádku“, kteří ve spolupráci s policií působí 
při zajišťování veřejného pořádku, dopravní bezpečnosti a ochraně hranic. Dobrovolní strážci 
pořádku mohou dále samostatně provádět školení, poskytovat informace, pracovat 
s mládeží apod. Vedle těchto strážců jsou na Slovensku tzv. „noční havrani“, kteří v nočních 
hodinách v trojčlenných hlídkách mohou poskytovat pomoc občanům včetně zdravotní. 
Specifická dobrovolnická služba je organizována v rámci romských komunit. 
 
Ministerstvo obrany Slovenské republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí rozbíhá v současnosti velmi zajímavý projekt pro nezaměstnané a lidi v hmotné nouzi. Ti 
v rámci dobrovolné vojenské služby budou za podpory fondů z Evropské unie ubytováni 
zdarma v kasárnách, budou dostávat žold a naopak budou podrobeni odborné přípravě  
a výcviku s cílem zajištění jejich připravenosti k poskytování pomoci občanům a státu v rámci 
záchranného systému a civilní obrany. Pokud se tento projekt osvědčí na prvních 150 
dobrovolnících, tak od roku 2014 bude realizován hromadně. 
 
V rámci podpory dobrovolných požárníků lze oproti námi zaváděnému netransparentnímu 
rozhodování o přidělování části financí ze zákonného ručení motorových vozidel cestou 
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, zvážit změnu na slovenský model. 
Tam o těchto penězích rozhoduje ministr vnitra na základě doporučení nezávislé komise. 
V článku je dále celá řada inspirujících příkladů vhodných pro aplikaci do českých podmínek. 
 
Závěrem je nutno ocenit úsilí autorky k zjištění stavu dobrovolnictví na Slovensku a vyslovit 
důrazné přání recensenta k zavedení obdobných aktivit v České republice. Je nezbytné 
ukončit dlouhotrvající a nic neřešící diskuze na toto téma a konečně přistoupit k činům. 
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