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Predhovor 

V mimovládnom neziskovom sektore sa pohybujem od mojich vysokoškolských čias 

kedy som spolupracovala napríklad s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar, Poradňa pre 

občianske a ľudské práva, či s občianskym združením Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka. 

Neskôr napríklad s občianskym združením Trampolína, s neziskovou organizáciou Centrum 

komunitného rozvoja, s  občianskym združením Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT či občianskym 

združením Cesta von. Vo viacerých občianskych združeniach som stále aktívnou členkou 

a zúčastňujem sa tak i na ich správe, ovplyvňovaní ich smerovania, napĺňaní poslania. Bola som 

súčasťou viacerých projektov, ktoré podporili slovenské i zahraničné nadácie a stále som hrdá 

na výsledky, ktoré sa nimi podarilo dosiahnuť. Za skúsenosti získané týmto pôsobením som 

nesmierne vďačná. Keď začínam v novom akademickom roku prednášať predmet Sociálna 

práca v treťom sektore, veľmi sa na to teším. Snažím sa študentom sprostredkovať nielen 

teoretické východiská, ale i praktické kontexty, v rámci ktorých zúročujem nadobudnuté 

skúsenosti. Je to už takmer 20 ročná história a moje nadšenie z tohto pôsobenia stále trvá, 

verím, že sa mi aspoň čiastočne darí preniesť ho i na mojich študentov. Kto vie s kým z nich sa 

raz aj reálne stretnem v rámci priestoru mimovládneho neziskového sektora?  

Mnou predkladaná učebnica nadväzuje na štúdium základných poznatkov 

o mimovládnom neziskovom sektore a je určená pre predmet Sociálna práca v treťom sektore, 

pre študentov sociálnej práce, prípadne iných odborov pomáhajúcich profesií, ktoré 

v neziskovom sektore pôsobia a venujú sa oblasti práce s mládežou. Tá sa v neziskovom 

sektore vyskytuje frekventovane. Rozvíjajú sa mnohé rôznorodé aktivity a projekty 

vychádzajúce zo základnej koncepcie zmocňovania (empowermentu). Ich cieľom je čo 

najväčšie zapojenie mladých ľudí do verejného života. Naviac so špecifickým zameraním na 

tých mladých ľudí, ktorí zápasia s niektorou z foriem znevýhodnenia. Zaujímavému konceptu 

práce s mládežou som sa venovala napríklad v rámci spolupráce s medzinárodnou sieťou YEPP 

(Youth Empowerment Partnership Programme), ktorá ponúka overenú metodológiu 

zmocňovania mladých ľudí.   

Verím, že táto učebnica  sa stane dobrým pomocníkom a podnetnou čítankou.  

 

Katarína Šiňanská 
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1 Úvod do problematiky občianskej spoločnosti  a neziskového sektora 

1.1 Špecifiká občianskej spoločnosti  

1.2 Význam občianskej participácie 

1.3 Všeobecná charakteristika neziskového sektora 

1.4 Právna úprava neziskového sektora 

 

1.1 Špecifiká občianskej spoločnosti 

 

 

 

Občianska spoločnosť alebo civilná spoločnosť je súhrn dobrovoľných občianskych 

a spoločenských organizácií a inštitúcií spoločnosti, spravidla na rozdiel od inštitúcií verejnej 

správy, ktorá má donucovací charakter. Za súčasť funkčnej občianskej spoločnosti sa považuje 

vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných a to práve cez nepolitické štruktúry. 

Teda vytváranie mimovládnych organizácií, podieľanie sa na ich činnosti, prípadne podieľanie 

sa na tzv. verejnej kontrole, ktorú spravidla vykonávajú masmédiá, či organizácie zamerané na 

kontrolu ľudských práv, ale aj neorganizovaní jednotlivci. Funkčná občianska spoločnosť 

nevyhnutne potrebuje legislatívnu podporu. Jej miera závisí hlavne na konkrétnej podobe 

legislatívy upravujúcej niektoré politické práva.  

Medzi najvýznamnejšiu legislatívu podporujúcu občiansku spoločnosť patrí hlavne: 

 legislatíva umožňujúca uskutočnenie práva združovať sa (zákon č. 34/2002 Z.z. 

o nadáciách v platnom znení, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom 

znení a pod.), 

 petičný zákon, 

 zákon o zhromažďovacom práve, 

 zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 

 daňové zákony (ktoré môžu výrazne podporiť sponzorovanie mimovládnych 

organizácií, prípadne vytvoriť špecifické zdroje financovania pre mimovládne 

organizácie – ako napr. podiel z istých typov daní), 

 tlačový zákon a iné 1 .  

                                                           
1ANDREJKOVIČ, M. a kol. Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy. 

 

Kľúčové pojmy  
Občianstvo. Typy občanov. Občianska spoločnosť. Legislatíva. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Verejn%C3%A1_spr%C3%A1va
http://sk.wikipedia.org/wiki/Verejn%C3%A1_spr%C3%A1va
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dan
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mimovl%C3%A1dne_organiz%C3%A1cie
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Verejn%C3%A1_kontrola&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9di%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudsk%C3%A9_pr%C3%A1va
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Politick%C3%A9_pr%C3%A1va&action=edit&redlink=1


  

6 
 

K vymedzeniu toho, čo je občianska spoločnosť sa musíme pozrieť na spoločnosť tzv. 

“trojsektorovou optikou“. Tá delí spoločnosť na sektor prvý (verejný, štátny, vládny), druhý 

(podnikateľský) a tretí (nazývaný i nezávislý, neziskový, mimovládny a pod.).  

Na Slovensku sa občianska spoločnosť po mnohých desaťročiach potláčania a ničenia 

stále len obnovuje. Totalitný komunistický režim (trvajúci u nás v rokoch 1948-1989) zrušil 

oddelenie spoločnosti a štátu a nadradil ním definované verejné blaho nad všetky ostatné 

záujmy. Podrobil súkromný sektor i občiansku spoločnosť štátu a vylúčil akékoľvek práva 

a slobody, ktoré mali prednosť pred štátom a nezáviseli od štátu. V tejto extrémnej forme 

fungovania spoločnosti existoval len jeden sektor – štátny. Ten riadil, zabezpečoval 

a kontroloval všetky sféry života ľudí. Odkedy sa naša spoločnosť v roku 1989 transformovala, 

druhý a tretí sektor sa postupne vydeľujú zo zovretia prvého - štátneho. Občania si slobodne 

vytvárajú vlastné organizácie na uspokojovanie svojich ekonomických, politických, sociálnych, 

kultúrnych a iných záujmov či potrieb. Vytvárajú si ich z vlastnej iniciatívy a nezávisle od štátu, 

ale v súlade s jeho novými zákonmi a možnosťami, ktoré im poskytuje Listina základných práv 

a slobôd. 

V odbornej literatúre však môžeme nájsť i zaujímavý model, ktorý občiansku 

spoločnosť chápe inak – nekladie do popredia trojsektorovú optiku, ale prináša nový pohľad 

na podoby občianskej spoločnosti. Ten tvrdí, že skutočná občianska spoločnosť nie je len 

súbor izolovaných neziskových či komunitných organizácií, ale je to taký typ spoločnosti, do 

ktorej patrí rovnako štátny sektor, privátny podnikateľský sektor a sektor neziskových 

organizácií. Všetky tri sektory však spolu vytvárajú skutočnú občiansku spoločnosť iba za 

predpokladu, že ako partneri navzájom spolupracujú, vzájomne sa dopĺňajú a vyvažujú svoje 

slabé stránky svojimi prednosťami 2. 

Pojem občianska spoločnosť sa v 90. rokoch začal vracať do nášho jazyka, prežíval 

svoju renesanciu. Ešte nedávno ho plne nahrádzali pojmy „politická a spoločenská aktivita, 

angažovanosť, uvedomelosť“. Pojem občan nahradzovali výrazy „ľud, pracujúci, masy, 

obyvatelia, ulica“. Občianska spoločnosť je v protiklade s neslobodou a diktatúrou, zahrňuje 

požiadavku slobody a demokracie ako atribútu spontánnych prejavov života ľudí. Predstavuje 

sféru spontánneho združovania sa ľudí na základe ich čiastkových, prevažne nepolitických 

záujmov, predstavuje priestor ich samoorganizácie a sebarealizácie, priestor, v ktorom sa 

artikulujú a obhajujú, ale aj svojpomocne uspokojujú najrozličnejšie záujmy občanov – členov 

dobrovoľných združení, spolkov, hnutí a spoločenských organizácií. V 90. rokoch pretrvával 

                                                           
2 BARÁT, J. a kol. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. 
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odpor občanov k akejkoľvek formalizovanej organizovanosti, ktorá by hoci aj navonok súvisela 

s registráciou a evidenciou, s vlastnením preukazu, či platením členských poplatkov. Občania 

nemali záujem o to, aby artikuláciu a riešenie svojich záujmov prenechávali akémukoľvek typu 

združenia občanov a aby svoje občianske práva uplatňovali výlučne prostredníctvom 

organizácií akéhokoľvek typu. Naopak badateľná bola individualizácia životného štýlu – rast 

neparticipácie na verejnom živote a prehlbujúca sa tendencia úniku indivíduí do súkromia. 

V niektorých prípadoch je možno tento odpor k organizovanosti a individualizáciu pozorovať 

dodnes.  

Na druhej strane však individualizácia životného štýlu vytvára nové šance pre tie typy 

sociálnych hnutí, ktoré sa dokážu vymaniť z tradícií „členskej“ participácie. Rastie význam tzv. 

Single Issue Movements mobilizujúcich občanov k jednorazovému protestu (napr. podpis 

petície, účasť na protestnom zhromaždení a pod.) 3. 

 Petície sa stali bežným prejavom občianskeho aktivizmu. V súčasnosti môžeme nájsť 

dokonca i webové portály, ktoré občanom pomôžu petíciu vytvoriť a zviditeľniť ju na 

verejnosti4. Relevantné informácie o petíciách a procese ich podania poskytuje zákon č. 

242/1998 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práce v platnom 

znení5. Rovnako informuje aj ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk6.  V poslednom 

období vo verejnosti rezonovali viaceré petície, napríklad Petícia za stavebnú uzáveru 

a reguláciu dopravy v Demänovskej doline, Petícia za zrušenie terajšieho maturitného systému, 

Petícia za odstúpenie Mariána Kotlebu  a jeho strany z NRSR, Petícia za dobrovoľnosť 

očkovania proti CoViD-19 a podobne.  

Menej často sa stretávame i s protestnými zhromaždeniami rôzneho typu. Známe bolo 

napríklad Protestné zhromaždenie za splnenie požiadaviek učiteľov, Protestné zhromaždenie 

sestier, roľníkov a odborárov, Protestné zhromaždenie za riadne vyšetrenie kauzy Gorila, 

Protestné zhromaždenie po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 

a ďalšie. 

Na Slovensku je schválený tzv. štatút splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti. Bol schválený uznesením vlády č. 309/2012 27. júna 2012. Účinnosť nadobudol 

1. septembra 2012. Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti pôsobí pod Ministerstvom vnútra SR. Hlavnou úlohou splnomocnenca je rozvíjať 

                                                           
3 MACHÁČEK, L. Občianska participácia a mládež. 
4 OFICIÁLNA STRÁNKA PETICIE.COM. Začať petíciu.  
5 Zákon č. 242/1998 Z. z. ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom 
znení.  
6 ÚSTREDNÝ PORTÁL VEREJNEJ SPRÁVY SLOVENSKO.SK. Petícia.  
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občiansku spoločnosť, spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a verejným sektorom a 

podporovať aktívnych občanov a verejnú diskusiu 7. 

 

1.1.1 Súvisiace pojmy 

Občianstvo znamená členstvo v určitom politickom spoločenstve spojené s právami 

a povinnosťami. Zahŕňa dve dimenzie: odlíšenie občanov od tých, ktorí nemajú štátne 

občianstvo danej krajiny a legalitu, ochranu zo strany zákona poskytovanú len občanom. 

Občianstvo často neznamená len pasívnu štátnu príslušnosť, ale tiež aktívnu participáciu na 

výkone suverénnej moci. V modernom ponímaní je spájané so základnými právami 

a slobodami 8. 

Občianstvo je úplná emancipácia človeka v spoločnosti, to znamená vo vzťahu k iným 

ľuďom, inštitúciám a k štátu. Z hľadiska úplnej emancipácie človeka v spoločnosti ide 

o akceptovanie jeho prirodzených práv: práva na život, slobodu a materiálne podmienky na 

vlastnú existenciu 9. 

Občianstvo sa vyvíjalo počas dlhého obdobia. Vyjadruje integratívny spoločenský 

princíp, pretože občianske práva sú v princípe univerzálne. Avšak prístup k občianstvu taký nie 

je, pretože ho determinujú nielen právne normy, ale i schopnosti jednotlivcov zaktivizovať 

vlastné možnosti a zdroje.  

Priestor slobodného občianskeho jednania a združovania medzi rodinou, trhom a štátom 

nazývame občianskou spoločnosťou. Toto vymedzenie sa môže zdať dosť všeobecné, avšak 

je dôležité, pretože aj v spoločnosti sú rôzne názory na to, čo vlastne termín občianska 

spoločnosť znamená, kde ju hľadať, aké funkcie plní a pod. Vymedzenie môžeme doplniť 

tvrdením, že občianska spoločnosť umožňuje občanom realizovať svoje základné občianske 

a politické práva, slobodne usilovať o svoje ciele podľa vlastnej voľby, hájiť svoje záujmy 

a kontrolovať výkon politickej moci. Ako ukazuje spoločenská prax, značná časť občianskej 

spoločnosti napĺňa verejnoprospešné účely.  

Termín občianska spoločnosť sa v súčasnom význame používa od druhej polovice 18. 

storočia. U starších autorov občianska spoločnosť (societas civilis) označovala politický stav 

ako protiklad prirodzeného stavu, ktorý bol bez politickej autority a zákonov. Občianska 

                                                           
7 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre územnú 

samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny.  
8 SKOVAJSA, M. a D. MOREE. Občanský sektor. 
9 ANDREJKOVIČ, M. a kol. Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Emancip%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/In%C5%A1tit%C3%BAcia
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t
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spoločnosť teda pôvodne znamenala to isté čo štát, zatiaľ čo dnes označuje protiklad štátu. 

Tento nový význam sa začal presadzovať až od spomínaného 18. storočia, pričom dnes je dôraz 

kladený na existenciu sféry slobodného občianskeho života mimo rodiny a štátu. Za 

významných priekopníkov v oblasti zmeny vnímania tohto pojmu a jeho rozvíjania 

považujeme napríklad Fergusona, Smitha, Paina, Jeffersona, Montesquieuho, Rousseau, 

Habermasa, neskôr tiež Hegla, Marxa, de Tocquevilleho, Milla, Durkheima a ďalších10. 

Občianska spoločnosť je predovšetkým oblasťou ľudského združovania neformálneho 

alebo formálneho charakteru, hnutí a iniciatív, spolkov, spoločností, cirkví, asociácií, zväzov, 

klubov, zborov, nadácií a ďalších subjektov. V každej slobodnej spoločnosti ich pôsobia 

desaťtisíce, pričom sa usilujú o napĺňanie najrôznejších cieľov. Činnosť jednotlivcov v tejto 

sfére je prejavom ľudskej slobody a neodmysliteľnou súčasťou demokratickej spoločnosti.  

Neznamená to však, že všetky slobodné občianske aktivity majú pozitívny cieľ, 

v spoločnosti žiaľ existujú rôzne xenofóbne, netolerantné a protidemokratické hnutia, ktoré 

svojim pôsobením isto nenapĺňajú základné atribúty občianskej spoločnosti. Niektorí autori 

(napríklad Kopecký, Mudde11 a iní) tieto hnutia nazývajú neobčianskou spoločnosťou. 

Typickou ukážkou sú na Slovensku protestné zhromaždenia „Kotlebovcov“ (na ktorých 

dochádza i k zneužívaniu maloletých detí ich navádzaním na vulgárne vystúpenia). To ostatné, 

ktoré sa konalo v Trnave, kde „Kotlebovci“ protestovali proti vláde Igora Matoviča a proti 

očkovaniu novou vakcínou. Súčasťou bolo i uloženie drevenej truhly a protestného venca pred 

domom premiéra SR Igora Matoviča, kde býva i s rodinou. 

Slobodné občianske jednanie je závislé na štáte a na trhu. Štát predstavuje nevyhnutnú 

a legitímnu moc, ale taktiež môže predstavovať moc utlačovateľskú. Pôsobenie súkromných 

jednotlivcov a organizácií usilujúcich sa o dosiahnutie zisku pomáha obmedzovať moc štátu, 

avšak na druhej strane je sám trh zdrojom veľkých sociálnych a mocenských nerovnosti, ktoré 

je potrebné vyrovnávať. Občianska spoločnosť plní funkciu partnera a tam, kde je to 

nevyhnutné i protivníka štátu a trhu12. 

Občianska spoločnosť poskytuje priestor pre pluralitný prístup k sociálnej sfére a otvára 

priestor pre množstvo ľudských, občianskych aktivít. Zjednodušene povedané, občianska 

spoločnosť rešpektuje politiku, ale rozhodujúci je pre ňu človek – občan, ktorý sa stáva 

suverénnejší a ktorý má väčší priestor k mocenským vzťahom a fungovaniu ekonomiky. Ak za 

                                                           
10 SKOVAJSA, M. a D. MOREE. Občanský sektor. 
11 KOPECKÝ, P., and C. MUDDE. Uncivil Society: Contentious Politics in Post-Communist Eastern Europe. 
12 SKOVAJSA, M. a D. MOREE. Občanský sektor. 
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základ občianskej spoločnosti považujeme parlamentnú demokraciu, rastie tiež priestor k 

sociálnej aktivite ľudí v smere od totalitného k právnemu a sociálnemu štátu13. 

Vážne ohrozenie predstavuje pre občiansku spoločnosť situácia, kedy nie sú zaručené 

jej občianske práva. Občianska spoločnosť predstavuje prostredie, v ktorom sa tieto práva 

(napríklad sloboda prejavu a vyznania) môžu realizovať. Najbezprostrednejšie s ňou súvisia 

právo zhromažďovacie a združovacie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon základných aktivít ľudí 

v občianskej spoločnosti. Združovacie právo bolo prvýkrát formulované v roku 1791 v prvom 

dodatku k ústave Spojených štátov, vtedy ešte ako súčasť práva zhromažďovacieho. 

Združovacie právo je deklarované vo všetkých základných ľudsko-právnych dokumentoch 20. 

storočia (napr. vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN z roku 1948, v Medzinárodnom 

pakte o občianskych a politických právach z roku 1966, v Dohode o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd Rady Európy z roku 195014. V československých podmienkach boli 

základné práva a slobody nanovo zakotvené v Listine základných práv a slobôd z roku 1991. 

Väčšiu časť práv a slobôd v nej definovaných prevzala Ústava SR. Listina základných práv 

a slobôd však naďalej platí súbežne s ústavou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Význam občianskej participácie 

 

 

 

                                                           
13 BALOGOVÁ, B. a kol. Vademecum sociálnej práce. 
14 SKOVAJSA, M. a D. MOREE. Občanský sektor. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vymedzte pojem občianstvo. 
2. Aké typy občanov poznáme? 
3. Charakterizujte jednotlivé typy občanov. 
4. Definujte pojem občianska spoločnosť, vymedzte jej 

význam. 
5. Popíšte aká by mala byť legislatíva občianskej 

spoločnosti. 
6. Aký je základný rozdiel vo vnímaní spoločnosti tzv. 

„trojsektorovou optikou“ a novým pohľadom na 

občiansku spoločnosť? 
7. Vysvetlite termín jednorazový protest a uveďte príklady 

takéhoto protestu.  

 

Kľúčové pojmy  
Občianska participácia. Formy občianskej participácie. Úrovne 
občianskej participácie. 
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Vytvorenie občianskej spoločnosti je predpokladom pre úspešný rozvoj občianskej 

participácie. Participácii sa prisudzuje široký spoločenský, politický a občiansky rozmer. 

Najčastejšie sa ňou u nás rozumie účasť na spolkovom živote, členstvo v spoločenských 

organizáciách, či účasť na voľbách, iní v nej zasa vidia organizovanie petícií alebo účasť na 

verejných stretnutiach. Občianska participácia umožňuje, aby ľudia do rozhodovania videli, 

rozumeli mu, podieľali sa na ňom, kontrolovali ho a tým sa nepriamo stali „spolumajiteľmi“ 

rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú aj ich život15. Pod pojmom občianska participácia rozumie 

viacero autorov občianske iniciatívy organizované zdola a financované z darov a súkromných 

zdrojov16. 

„Hoci väčšina slovníkov definuje participáciu v termínoch účasti jednotlivca a 

angažovania sa v občianskom a politickom živote, tento moderný individualistický výklad 

zastiera staršie, komunitárne chápanie participácie. To sa odvíjalo od príslušnosti k širšej 

komunite, od starostlivosti o jej spoločný majetok, resp. o spoločné záležitosti tohto 

spoločenstva a súviselo s potrebou jedinca niekam patriť a zdieľať existenciu s ostatnými.“17. 

Prehľadné delenie foriem občianskej participácie ponúka nasledujúci obrázok: 

                                                           
15 PAULÍNIOVÁ, Z. Participácia: Definícia pojmu a stav na Slovensku.  
16 PLICHTOVÁ, J. a A. ŠESTÁKOVÁ. Participácia verejnosti v kontexte dobrého vládnutia a jej kritická 

alternatíva.  
17 PLICHTOVÁ, J. a A ŠESTÁKOVÁ. Filozofické a pojmové ukotvenie participácie, s.12. 
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Obr. 1-  Formy politickej občianskej participácie a neparticipácie18 

 

Prečo sa občania majú podieľať na verejných rozhodnutiach? Čo je to vôbec verejné 

rozhodnutie? Čo je možné urobiť, aby sme prekonali nezáujem a ľahostajnosť našich 

spoluobčanov? Je v našich silách vyvážiť nerovnováhu moci medzi nami – občanmi 

a verejnými činiteľmi? Aké sú primerané formy a techniky zapojenia občanov? Máme vôbec 

šancu niečo zmeniť? 

Občianska participácia je termín, ktorý sa na Slovensku začal používať začiatkom 90. 

rokov a bol prenesený z anglosaského prostredia. To samozrejme neznamená, že dovtedy u nás 

účasť verejnosti na rozhodovaní neexistovala, len sa označovala inými pojmami – ako napr. 

spolurozhodovanie, spolupodieľanie a pod. Koncept občianskej participácie sa stretol 

s rýchlym prijatím a osvojením, čím sa stal argumentačným východiskom pre občianske 

iniciatívy a neziskové organizácie. Menil vnímanie roly občanov z pasívnych prijímateľov na 

                                                           
18 PLICHTOVÁ, J. a A. ŠESTÁKOVÁ. Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti 
v kontexte demokracie, s.37. 
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aktívnych presadzovateľov zmien. Občiansku participáciu môžeme definovať ako konkrétnu 

účasť občanov a ich zoskupení na verejnom rozhodovaní. Verejné rozhodovanie nie je len 

rozhodovanie za účasti verejnosti, ale aj rozhodovanie s verejnými dôsledkami a o verejných 

zdrojoch. Participácia umožňuje účasť verejnosti na rôznych úrovniach a vedie priamo 

i nepriamo k tomu, že rozhodovacie procesy sa stávajú transparentnejšími a efektívnejšími19. 

Účasť verejnosti na rozhodovaní je podmienená dvoma faktormi: prvým je aktivácia 

ľudí a druhým je vytvorenie priestoru na participáciu verejnosti, najčastejšie prostredníctvom 

legislatívneho a inštitucionálneho rámca. 

Podľa sociologickej a politologickej interpretácie participácia je predovšetkým „moc 

občana”, t.j. základný element trvalej udržateľnosti demokracie prostredníctvom práva 

jednotlivca zúčastniť sa verejného rozhodovacieho procesu. Participácia na živote spoločnosti 

vo všetkých oblastiach predpokladá pripravenosť a schopnosť jednotlivca ku konfrontácii 

s inými jednotlivcami, ale aj ku konfrontácii medzi spoločenstvami a medzi jednotlivcami 

a existujúcimi inštitúciami. Podľa tohto možno rozlíšiť participáciu na politickú participáciu, 

ktorá sa spája s oblasťou formálne akceptovanej a inštitucionalizovanej činnosti a na občiansku 

participáciu, ktorá zahrňuje aj rozmanité formy, v ktorých sa ľudia angažujú predovšetkým 

v komunálnych záležitostiach prostredníctvom občianskych združení, občianskych hnutí  

a iniciatív, krátkodobých projektov a rozličných kampaní20. 

Občianska participácia sa vo vyspelých krajinách bežne využíva pri mnohých typoch 

verejných rozhodovaní. Jedným z nich sú napríklad rôzne plánovania v komunitách. 

Participácia nie je cieľom samým o sebe, ale je v prvom rade efektívnym prostriedkom 

(nástrojom) na dosahovanie čo najkvalitnejších verejných rozhodnutí. Proces participatívneho 

plánovania sa využíva už niekoľko rokov aj na Slovensku a pomaly ale isto získava svojich 

priaznivcov a pevné miesto v spoločnosti. Predovšetkým pokiaľ sa naň pozrieme vo 

všeobecnosti – prejavuje sa v množstve oblastí a poznáme konkrétne príklady od celoštátnej až 

po miestnu úroveň. Oproti moderným krajinám však máme stále čo dobiehať. Napriek tomu, 

že zapojenie verejnosti je z formálneho hľadiska legislatívne zakotvené vo viacerých zákonoch 

(v Ústave SR, v Zákone o slobodnom prístupe k informáciám, v Stavebnom zákone a pod.), 

dodnes nie je na Slovensku vžité a zďaleka nie je súčasťou politickej kultúry21. 

Medzi formy občianskej participácie zaraďujeme napríklad: 

 verejnú diskusiu, 

                                                           
19 PAULÍNIOVÁ, Z. Participácia: Definícia pojmu a stav na Slovensku.  
20 MACHÁČEK, L. Občianska a politická participácia mládeže.   
21 PIROŠÍK, V. Participácia v samospráve.  
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 účasť verejnosti na rozhodovaní, 

 komunitné organizovanie22. 

Napriek výhodám, ktoré participácia prináša sa často stretávame s tým, že verejní 

predstavitelia participáciu vnímajú ako ohrozenie, nerozumejú jej a obávajú sa straty moci. 

Svoje názory často odôvodňujú silnou vierou v moc expertov a podceňovaním laikov, nechápu 

princípy a zmysel participácie, nedisponujú potrebnými zručnosťami a spôsobilosťami, ktoré 

sú potrebné pre napĺňanie občianskej participácie a nemajú možnosť poučiť sa z tzv. „best 

practice“, teda pozitívnych príkladov, pretože tie nie sú dostatočne zviditeľňované23. 

Verejné rozhodovanie je rozhodovanie s verejnými dôsledkami, pričom dôsledky 

takéhoto rozhodnutia ovplyvnia širšiu verejnosť. Do verejného rozhodovania patria aj všetky 

rozhodnutia o použití verejných prostriedkov (z daní a poplatkov od občanov)24. Ak majú 

občania znášať dôsledky verejných rozhodnutí, potom je úplne legitímna aj ich požiadavka, aby 

mohli vplývať na ich prípravu a výsledok25. 

V odbornej literatúre sa stretávame s vymedzením modelu, ktorý rozlišuje rôznu hĺbku 

zapojenia verejnosti. Ak sa pozrieme na občiansku participáciu prostredníctvom tohto modelu, 

umožní nám to ľahšie identifikovať a systematizovať jednotlivé konkrétne nástroje, potrebné 

na dosiahnutie žiaducich výstupov a skúmať možné bariéry pri prekonávaní jednotlivých 

úrovní. Model rozlišuje nasledujúce úrovne: 

 prístup k informáciám (pasívne informovanie): u nás to formálne zastrešuje 

zákon o slobodnom prístupe k informáciám, jeho uvedenie do praxe znamenalo 

zásadný obrat v poskytovaní informácií a významný posun vo vnímaní práv 

a nárokov občanov, 

 adekvátne zverejňovanie informácií (aktívne informovanie): často existuje 

veľmi slabá úroveň zverejňovania informácií, čo vedie k tomu, že sa závažné 

informácie nedostávajú k ľuďom, ktorých sa to priamo týka, informačné kanály 

bývajú zanedbávané, nezverejňujú sa údaje, ktoré by sa mali aktívne 

zverejňovať, úradnícky jazyk nie je prispôsobený občanom a pod., 

 seriózne posudzovanie pripomienok: konzultovanie s občanmi by nemalo byť 

iba fikciou, 

                                                           
22 BARÁT, J. a kol. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. 
23 PAULÍNIOVÁ, Z. Participácia: Definícia pojmu a stav na Slovensku. 
24 BARÁT, J. a kol. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. 
25 PIROŠÍK, V. Participácia v samospráve. 
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 zdieľanie rozhodovacej právomoci: hovorí o odovzdávaní moci iným ľuďom 

tak, aby dochádzalo k ich zmocňovaniu (empowerment), na Slovensku k tomu 

dochádza najčastejšie vynúteným spôsobom, a teda na základe tlaku od 

mimovládnych organizácií, 

 kontrola rozhodovania: ide o prenos rozhodovacej právomoci z verejnej 

správy26. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Všeobecná charakteristika neziskového sektora 

 

 

Tretí sektor je podľa mnohých odborníkov tvorený občianskou spoločnosťou, preto mu 

venujeme viac pozornosti.  

Tretí sektor je typický ako sektor s mnohými menami. Ako jedno zo súhrnných označení 

tohto sektora: „sa vžil názov „tretí sektor“ (na rozdiel od štátneho a súkromného 

podnikateľského sektora). Pestrosť jednotlivých aktivít si vyžaduje aj iné termíny, pričom 

každý z nich zdôrazňuje inú stránku veci: „neziskový sektor“, „dobrovoľnícky sektor“, 

„verejnoprospešný sektor“, „mimovládne organizácie“ (MVO, v medzinárodnej komunikácii 

je tento termín zaužívaný pod skratkou NGOs – „non-governmental organizations“), „neštátne 

organizácie“ (čiže organizácie „neštátneho charakteru“), „charitatívne (humanitárne, 

filantropické, dobročinné) organizácie“, „svojpomocné skupiny, kluby, organizácie“, britský 

termín „non-statutory sector“ (t. j. sektor neustanovený, nevyžadovaný zákonom), či „informal 

sector“, jedno z amerických označení „sektor oslobodený od daní“ (tax-exempt sector), 

francúzsky termín „économie sociale“ (používaný vo Francúzsku a v inštitúciách Európskej 

únie) a nemecké označenie „gemeinnützige Organisationen“ a „gemeinwirtschaftliche 

Unternehmen“. Český sociológ Martin Potůček používa termín „občiansky sektor“. Stretneme 

                                                           
26 PAULÍNIOVÁ, Z. Participácia: Definícia pojmu a stav na Slovensku.  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Charakterizujte  pojem  participácia. 
2. Vymedzte pojem občianska participácia a jej význam. 
3. Aké formy občianskej participácie poznáte? 
4. Popíšte úrovne participácie. 

 

Kľúčové pojmy  
Tretí sektor. Prvý sektor. Druhý sektor. 
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sa aj s novými termínmi: spomínaná „ďalšia neviditeľná ruka“, „vita activa“ (aktívny život), 

aréna pre „verejných podnikateľov“ (termín nadácie Ashoka) i priestor pre „verejne 

oduševnených jedincov“ (americký filozof Michael Novak). Na Slovensku sa koncom 80. 

rokov rozšíril termín „ostrovy pozitívnej deviácie“, ktorým sociológovia označovali relatívne 

autonómne, často na okraji oficiálneho sveta pôsobiace, niekedy až pololegálne skupiny 

nezávislého myslenia a konania. Na Slovensku sa popri označení „tretí sektor“ zaužívala 

skratka MVO (mimovládne organizácie), hoci skutočnosti by bolo bližšie označenie MNO 

(mimovládne neziskové organizácie)“27. Stretávame sa s rôznymi označeniami tretieho sektora, 

ktoré vyjadrujú jeho jednotlivé kvality, napríklad neziskový, dobrovoľný, charitatívny, 

neštátny, mimovládny, svojpomocný, verejnoprospešný, občiansky atď.28 

Pojem „tretí sektor“ nie je pojmom legálnym, čo znamená, že nie je zadefinovaný 

v ústave, zákonoch a iných právnych predpisoch. To však neznamená, že by bol pojmom 

nelegitímnym a nemohol sa používať na označenie určitého inštitucionalizovaného rámca 

života spoločnosti. Jeho používanie nemá dlhú tradíciu a je v úzkom spojení s tzv. 

postmoderným chápaním vzťahov spoločnosti a štátu, ktoré je založené na princípe 

diverzifikácie záujmov, ako aj ich foriem a spôsobov ich uplatňovania. Na jednej strane 

dochádza k permanentnému  rastu aktivít štátu a na druhej strane k prenosu funkcií štátu na 

spoločnosť. Pojem „tretí sektor“ je predovšetkým zadefinovaný „negatívne“ a to pozitívnym 

vymedzením toho, čo predstavuje „prvý sektor“ a „druhý sektor“.  

Prvým sektorom sa tradične označuje štátny sektor a patria do neho všetky inštitúcie, 

ktoré majú osobitným zákonom stanovený organizačný rámec (ide najmä o štátne orgány, 

rozpočtové a príspevkové organizácie) a plnia funkcie štátu. V rámci všeobecnej diverzifikácie 

však dochádza k: 

 postupnému prenosu plnenia funkcií štátu na osobitné inštitúcie, ako sú štátne fondy, 

tzv. verejnoprospešné inštitúcie a tiež priamo na inštitúcie tretieho sektora (napríklad 

výkon záujmovej samosprávy), 

 preberaniu určitých funkcií štátu priamo inštitúciami tretieho sektora, napríklad 

vytváraním neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

Druhý sektor je tradične spojený s podnikaním a trhovým hospodárstvom. Jeho účelom 

je napĺňanie ekonomických ambícií ľudí a základným cieľom je cestou podnikateľskej aktivity 

dosiahnuť zisk, ktorý slúži buď k akumulovaniu kapitálu, alebo k uspokojeniu potrieb majiteľa. 

                                                           
27 BEDNAŘIK, A. a kol. Čítanka pre neziskové organizácie,  s. 162.  
28 HUDECOVÁ, A. a kol. Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte intencionálnych a 

inštitucionálnych reflexií. 



  

17 
 

Organizačný rámec podnikania upravuje osobitný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení29. Od tretieho sektora sa líši práve konečným použitím zisku. Nelíši sa však 

podnikateľskými aktivitami, ktoré sú naopak pre inštitúcie tretieho sektora niekedy nevyhnutné 

k tomu, aby mohli vykonávať svoju činnosť. Prostriedky získané podnikateľskou aktivitou 

inštitúcii tretieho sektora neslúžia zriaďovateľom týchto inštitúcií, ale predstavujú reinvestíciu 

do ich činnosti.  

Možno vytypovať nasledujúce kritériá delenia inštitúcií tretieho sektora: 

 subjektové (vychádzajúce zo základného delenia subjektov na fyzické a právnické 

osoby, v zásade do tretieho sektora patria právnické osoby, ktoré sa ďalej delia na 

združenia osôb (napr. politické strany, cirkvi, občianske združenia a pod.) a združenia 

majetku (napr. nadácie, fondy)), 

 predmetové (vychádzajúce z predmetu a cieľov, ktoré majú tieto inštitúcie plniť, na 

základe toho definujeme ich delenie na: individuálne prospešné (účelové inštitúcie, 

ktoré spravidla dosiahnutím svojho individuálne určeného cieľa zanikajú), vzájomne 

prospešné (inštitúcie, ktorých cieľom je realizovať záujem, napr. ich zriaďovateľov), 

všeobecne prospešné (poskytujú všeobecne prospešné služby explicitne uvedené 

v zákone), verejnoprospešné (plnia úlohy, ktoré sú spojené s verejným záujmom)), 

 ústavné (vychádzajúce z platnej ústavnej úpravy, ktorá predpokladá konštituovanie 

určitých typov inštitúcií tretieho sektora, ide o inštitúcie: spolkové (k nim možno 

priradiť aj nadácie), straníckopolitické, náboženské, odborové), 

 zákonné (zákonná úprava vychádza z aktuálnej právnej úpravy a na jej základe môžeme 

inštitúcie tretieho sektora rozdeliť na tie, ktoré sú upravené: Občianskym zákonníkom, 

všeobecnými zákonmi alebo osobitnými zákonmi). 

Na základe osobitných zákonov sú zriaďované konkrétne inštitúcie tretieho sektora, 

ktoré možno rozdeliť na tie, ktoré plnia: 

 všeobecne prospešné ciele (napr. Výbor OSN pre ľudské práva, Slovenský 

Červený kríž), 

 záujmové ciele (profesijné komory (napr. Komora notárov), neprofesijné 

komory (napr. Slovenská obchodná a priemyselná komora), poľovnícke 

a rybárske združenia)30.  

 

                                                           
29 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.  
30 SVÁK, J. a kol. Právna úprava tretieho sektora.  
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1.4 Právna úprava neziskového sektora 

 

 

 

Spoločenské zmeny, ktoré nastali po roku 1989 na Slovensku priniesli závažné zmeny, 

okrem iného i zmeny právneho poriadku. Týkali sa nielen úprav vo vnútorných oblastiach 

verejného práva a súkromného práva, ale aj zásadných otázok vzťahu medzi tým, čo je verejné 

a čo je súkromné. Občan sa „prebudil“ a začal mať ambície k participácii na celkovom živote 

spoločnosti a štátu. Najviditeľnejším prejavom bolo pokračovanie v etablovaní občianskej 

spoločnosti, ktoré si vyžadovalo aj početné právne úpravy na úrovni ústavnoprávnej, zákonnej 

i podzákonnej. Pre celý vývoj právnej úpravy spojenej s etablovaním občianskej spoločnosti 

a následným vytváraním jednotlivých zložiek tzv. tretieho sektora bola charakteristická 

etapovitosť a účelovosť, ktorá bola reakciou na riešenie konkrétnych otázok a problémov. 

Následkom toho vznikla právna úprava rozdrobená do viacerých právnych predpisov, ktoré na 

jednej strane upravujú viaceré čiastkové otázky a na druhej strane spôsobujú práve vplyvom 

nekomplexnosti úprav aj jej medzerovitosť a neprehľadnosť31. 

Ústavnoprávna úprava je základným rámcom, v ktorom sa pohybuje „právny život“ 

akéhokoľvek subjektu na území nášho štátu. Z neho vychádza zákonná úprava i podzákonná 

úprava, ako aj všetky akty aplikácie práva. Z hľadiska materiálneho alebo obsahového je 

základom ústavnoprávneho rámca pôsobenia tretieho sektora dôležité: 

 uplatnenie práva na združovanie (právo na združovanie je zakotvené v článku 

29 Ústavy Slovenskej republiky, v prvej vete prvého odseku tohto článku je 

vyjadrené formuláciou, že: „právo slobodne sa združovať sa zaručuje“, čo 

predstavuje štátnu garanciu rešpektovania dodržiavania tohto práva, medzi 

ústavné princípy združovacieho práva patria najmä tri základné princípy a to: 

princíp dobrovoľnosti (slobodné rozhodnutie využiť právo na združovanie), 

princíp záujmovosti (princíp spoločného cieľa, ktorý je veľmi úzko spojený 

                                                           
31 SVÁK, J. a kol. Právna úprava tretieho sektora.  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Definujte pojem tretí sektor. 
2. Uveďte niektoré synonymá, ktoré sa používajú pri 

označení tretieho sektora. 
3. Charakterizujte tzv. prvý sektor. 
4. Definujte tzv. druhý sektor. 

 

Kľúčové pojmy  
Právny poriadok. Ústavnoprávna úprava. Zákonný rámec tretieho 

sektora. Osobitné formy subjektov tretieho sektora. 
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s princípom dobrovoľnosti, má verejnoprávny charakter, ktorý je predmetom 

spoločného záujmu a je jedným z kritérií vymedzujúcich určitú inštitúciu ako 

objekt ochrany práva na združovanie), princíp oddelenosti od štátu (inštitúcie 

spadajúce pod ochranu práva na združovanie nemôžu vykonávať funkcie 

štátnych orgánov a ani tieto orgány nahradzovať, nesmú riadiť štátne orgány 

a ani ukladať povinnosti osobám, ktoré nie sú ich členmi, nemôžu byť 

diskriminované v prístupe k verejným financiám, ale na tieto nemôžu byť ani 

priamo napojené, majú právo, aby štát nezasahoval do ich činnosti, 

nevyhnutným predpokladom nezávislej činnosti inštitúcií tretieho sektora je, že 

štát a jeho orgány majú zakázané zasahovať do činnosti inštitúcií tretieho sektora 

a ukladať im povinnosti nad rámec stanovený ústavou, ústavnými zákonmi 

a zákonmi),  

 postavenie tretieho sektora ako subjektu ústavného práva, 

 legislatívno-technické premietnutie postavenia tretieho sektora ako 

predmetu tvorby práva32. 

Subjektové hľadisko delenia inštitúcií tretieho sektora je základným východiskom pre 

charakterizovanie zákonného rámca tretieho sektora. V zmysle tohto hľadiska je pre tretí 

sektor charakteristické, že jeho subjektmi sú zásadne právnické osoby. V nasledujúcej časti si 

vymedzíme vybrané osobité formy subjektov tretieho sektora, ktoré považujeme z aspektu 

sociálnej práce za najdôležitejšie.  

Občianske združenie predstavuje jednu z najrozšírenejších právnych foriem, ktoré 

existujú v treťom sektore. Právny rámec občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v platnom znení33. V zmysle tohto zákona sú občania oprávnení 

zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a združovať sa v nich z dôvodu realizovania 

svojich záujmov. 

Občianske združenie vzniká nasledovne: je potrebné vytvoriť tzv. prípravný výbor, 

ktorý musia tvoriť minimálne traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.  

Prípravný výbor je povinný vytvoriť stanovy, ktoré musia obsahovať: názov a sídlo 

združenia, cieľ jeho činnosti, orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov 

a funkcionárov, ktorí sú oprávnení konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných 

jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene. Zákon výslovne 

                                                           
32 SVÁK, J. a kol. Právna úprava tretieho sektora. 
33 Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. 
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neupravuje žiaden postup dotýkajúci sa zakladania občianskeho združenia a hovorí iba 

o stanovách v písomnej forme. Stanovy môžu obsahovať aj iné náležitosti, ktoré si môžu 

občania sami upraviť.  

Ďalej je potrebné podať návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorý musí 

obsahovať mená a priezviská členov prípravného výboru, rodné čísla, bydliská a uvedenie, kto 

z členov prípravného výboru je oprávnený konať v ich mene. Pokiaľ návrh nemá chyby, 

konanie začne dňom doručenia takéhoto návrhu registračnému orgánu, ktorým je Ministerstvo 

vnútra SR. Ak splnomocnencovi prípravného výboru nebolo doručené rozhodnutie do 40 dní 

od začatia konania o odmietnutí registrácie, združenie vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí 

tejto lehoty.  

Ministerstvo vnútra SR môže súčasne rozhodnúť o odmietnutí registrácie zo zákonom 

stanovených dôvodov. Rozhodnutie o odmietnutí registrácie doručí ministerstvo 

splnomocnencovi prípravného výboru. Proti tomuto rozhodnutiu môžu členovia prípravného 

výboru podať do 60 dní odo dňa, kedy bolo rozhodnutie ich splnomocnencovi doručené, 

opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.  

Zánik združenia ako právnickej osoby nie je viazaný na žiadny akt verejnoprávnej 

povahy (výmaz z registra), čo v podstate sťažuje pozíciu tretích osôb, s ktorými vstupovali 

predmetné združenia do právnych vzťahov. Zákon upravuje zánik občianskeho združenia 

dvoma spôsobmi a to dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením, právoplatným rozhodnutím 

ministerstva o jeho rozpustení (v prípade ak združenie poruší zákon)34.  

Na Slovensku je registrované veľké množstvo občianskych združení s rôznym 

zameraním, ktoré pôsobia v rozmanitých oblastiach spoločenského života. Môžeme si uviesť 

nasledujúce príklady občianskych združení, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti: Spoločnosť 

priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (najstaršia a najväčšia mimovládna 

organizácia pôsobiaca v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným 

rodinám,  podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské 

domovy), pomáha mladým po odchode z CDR, vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo 

a sprevádza náhradné rodiny, taktiež pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje 

rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu a buduje centrá na pomoc rodinám 

v núdzi, sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov)35, OZ Barlička (svojou 

činnosťou sa snažia likvidovať bariéry (mechanické a ľudské, vedomé a nevedomé), ktoré 

                                                           
34 Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. 
35 SPDDD ÚSMEV AKO DAR. O nás.  
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bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti)36, OZ Odyseus (poskytuje 

nízkoprahové služby za pomoci profesionálneho a odborného tímu pracovníkov, jedná sa 

o prevažne servisné služby kľúčovým cieľovým skupinám – užívateľom drog, osobám 

ponúkajúcim sexuálne služby na ulici a mladým ľuďom)37, Integra, o. z.– Združenie pre 

duševné zdravie38 a ďalšie. 

Ďalším typom sú nadácie. Ich právnu úpravu zabezpečuje zákon č. 34/2002 Z.z.  

o nadáciách v platnom znení39. Ten považuje nadáciu za účelové združenie majetku, ktorý 

slúži na podporu verejnoprospešného účelu (najmä rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych 

hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochranu a tvorbu 

životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí 

a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej 

pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou). Riadiace orgány nadácie sú znázornené 

v nasledujúcej schéme40: 

 

Obr. 2 - Riadiace orgány nadácie 
 

Nadáciu možno založiť nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Nadácia 

vzniká dňom zápisu do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR.  

Nadačná činnosť je tvorená poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov 

z majetku nadácie tretím osobám, tiež správou majetku nadácie vrátane nadačných fondov. 

Nadácia môže popri hlavnej nadačnej činnosti vykonávať aj inú činnosť v súlade 

s verejnoprospešným účelom nadácie a realizáciou nadačnej činnosti, ak zákon neustanovuje 

inak.  

                                                           
36 OZ BARLIČKA – PREVÁDZKA CENTRUM MLÁDEŽE RADOSŤ. Občianske združenie Barlička.  
37 OZ ODYSEUS. O nás.  
38 ZDRUŽENIE PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE – INTEGRA, O. Z.O nás.  
39 Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v platnom znení.  
40 MYDLÍKOVÁ, E. Sociálna práca v neziskovom sektore, s. 48. 
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Majetok nadácie tvorí povinné nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok 

nadácie. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 6638 Eur, pričom minimálne 

hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 Eur.  

Zákon upravuje proces zrušenia nadácie s likvidáciou a bez likvidácie priamo 

v zákone. Hlavnou črtou zrušenia nadácie je absolútna ochrana nadačného imania, ktoré 

nemôže prejsť na iný právny subjekt, než ako je nadácia. 

Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej 

spoločnosti, založiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie či záväzkov tretích osôb. 

Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie politických strán a politických hnutí či v 

prospech kandidátov na volenú funkciu.  

Nadácia je povinná po skončení kalendárneho roka vypracovať výročnú správu41. 

Na Slovensku je zaregistrovaných viacero nadácií. Môžeme si uviesť nasledujúce 

príklady tých nadácií, u ktorých môžeme získať podporu pre oblasť sociálnej i komunitnej 

práce: nadácia Intenda (podpora aktivít mladých ľudí smerujúcich k naplneniu ich potrieb 

v spoločenstvách, kde žijú)42, nadácia Pontis (motivuje jednotlivcov, komunity a firmy 

k zodpovednosti za seba a okolitý svet)43, Nadácia pre deti Slovenska (jedna z najväčších 

mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na 

pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách)44, 

Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) (jej poslaním je presadzovať hodnoty 

otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej 

otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí)45, Nadácia Habitat for Humanity 

International (nadácia na podporu bývania v chudobných regiónoch sveta)46, Socia – Nadácia 

na podporu sociálnych zmien  (ich víziou je tolerantná občianska spoločnosť, ktorej integrálnou 

súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania, spolupráca „slabých a silných“ by mala 

vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb, služieb, ktoré budú 

uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí)47,  Nadácia 

Ekopolis (víziou je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju 

zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia)48, Nadácia Krajina harmónie (s 

                                                           
41 Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
42 NADÁCIA INTENDA. Profil nadácie.  
43 NADÁCIA PONTIS. Kto sme.  
44 NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA. O nás.  
45 NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVA. Čo robíme.  
46 HABITAS FOR HUMANITY INTERNATIONAL. Habitat for Humanity in Slovakia. 
47 SOCIA – NADÁCIA NA PODPORU SOCIÁLNYCH ZMIEN. Kto sme.  
48 NADÁCIA EKOPOLIS. O nás. 

http://www.zoznam.sk/firma/2594248/Nadacia-otvorenej-spolocnosti-Open-Society-Foundation-Bratislava
http://www.zoznam.sk/firma/2594248/Nadacia-otvorenej-spolocnosti-Open-Society-Foundation-Bratislava
http://www.zoznam.sk/firma/2594248/Nadacia-otvorenej-spolocnosti-Open-Society-Foundation-Bratislava
http://www.zoznam.sk/firma/2594248/Nadacia-otvorenej-spolocnosti-Open-Society-Foundation-Bratislava
http://www.zoznam.sk/firma/2766529/Nadacia-Habitat-for-Humanity-International-Bratislava
http://www.zoznam.sk/firma/2842013/Socia-Nadacia-na-podporu-socialnych-zmien-Bratislava
http://www.zoznam.sk/firma/2842013/Socia-Nadacia-na-podporu-socialnych-zmien-Bratislava
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orientáciou na projekty pre ľudí so zdravotným znevýhodnením)49, Karpatská nadácia 

(poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové 

organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku)50 a iné. 

Stretávame sa tiež s tzv. komunitnými nadáciami. Ich cieľom je finančná podpora 

lokálnych aktivít občanov a mimovládnych organizácií, zlepšenie kvality života miestnych 

obyvateľov, rozvíjanie ich vzájomných vzťahov, posilňovanie sociálneho kapitálu, tvorba 

pozitívneho vzťahu k miestnej komunite, rozvíjanie spoluzodpovednosti za kvalitu života 

v komunite, rozvíjanie darcovstva a filantropie, pomoc pri riešení problémov miestnych 

občanov, podpora verejnoprospešných aktivít (napr. Komunitná nadácia Veľký Šariš51, 

Komunitná nadácia Zdravé mesto v Banskej Bystrici52,  Komunitná nadácia Bardejov53, 

Komunitná nadácia Bratislava54, Komunitná nadácia Liptov55, Nitrianska komunitná nadácia56  

a pod.). 

V súvislosti s organizáciami, ktoré na Slovensku podnikajú sa často skloňuje termín 

spoločenská zodpovednosť firmy, prípadne  spoločensky zodpovedné podnikanie,  

spoločenská zodpovednosť korporácie a spoločenská zodpovednosť podniku (corporate social 

responsibility, používa sa skratka CSR). Spoločensky zodpovedná firma nemá za cieľ len 

maximalizáciu zisku, ale jej ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia 

a zahŕňajú aj sociálne a environmentálne aspekty jej činnosti. Ide o posun od zamerania sa 

výhradne na dosahovanie zisku k takzvaným trom „P“: people (spoločenský kapitál), profit 

(ekonomická prosperita), planet (kvalita životného prostredia). Fungovanie firmy je v takomto 

prípade založené na aplikovaní konceptu „triple-bottom-line“ (ide o pojem označujúci tri 

základné piliere spoločenskej zodpovednosti firiem – ekonomický, sociálny 

a environmentálny). „Koncepty spoločensky zodpovedná firma a triple-bottom-line poukazujú 

na to, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi 

záujmami, ale môžu tvoriť synergický efekt“57.  

Týmto spôsobom vzniklo aj viacero nadácií pôsobiacich u nás na Slovensku. Napríklad 

Nadácia SPP (podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt 

                                                           
49 NADÁCIA KRAJINA HARMÓNIE. .Čo vlastne robíme??.. 
50 KARPATSKÁ NADÁCIA. O nás.  
51 KOMUNITNÁ NADÁCIA VEĽKÝ ŠARIŠ. Aktuality.  
52 KOMUNITNÁ NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO. Podporujeme.  
53 KOMUNITNÁ NADÁCIA BARDEJOV. Poslanie.  
54 KOMUNITNÁ NADÁCIA BRATISLAVA. O nás.  
55 KOMUNITNÁ NADÁCIA LIPTOV. Poslanie nadácie.  
56 NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA. Nitrianska komunitná nadácia.  
57 GREŠKO, J. Spoločenská zodpovednosť firmy.  

http://www.zoznam.sk/firma/2717927/Komunitna-nadacia-Bardejov
http://www.zoznam.sk/firma/23728/Komunitna-nadacia-Bratislava
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a zmierňovanie dopadov ťažkých životných situácií)58, Nadácia Orange (podpora v oblasti 

vzdelávania, sociálnej inklúzie, regionálneho a komunitného rozvoja)59, Nadácia Poštovej 

banky (verejnoprospešným účelom nadácie je rozvoj telovýchovy, vzdelávania a podpora 

humanitných cieľov v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci so zameraním najmä na deti 

a mládež)60, Nadácia Slovenskej sporiteľne (podporuje kvalitatívne zmeny v oblasti kultúry, 

vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia)61, Nadácia 

VÚB (angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia a charity)62 a ďalšie.  

Pre oblasť sociálnej práce sú pre nás nepochybne dôležité aj neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby. Upravuje ich zákon č. 213/1997 Z.z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom 

znení63. Ten definuje uvedenú neziskovú organizáciu ako právnickú osobu, ktorá poskytuje 

všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých 

podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov, orgánov ani jej 

zamestnancov a musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných 

služieb (ako sú poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt, tvorba a ochrana životného prostredia, služby na podporu regionálneho rozvoja 

a zamestnanosti).  

Vzniká registráciou na registrovom úrade. Súčasťou návrhu je zakladateľská listina, 

štatút a čestné vyhlásenie zakladateľov. Štatút musí byť podpísaný všetkými zakladateľmi. 

V čestnom vyhlásení musia zakladatelia uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových 

organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia či členovia orgánov neziskovej 

organizácie. Návrh na zápis do registra obsahuje názov a sídlo zakladateľov, peňažné 

a nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov, meno, priezvisko a trvalý pobyt riaditeľa 

neziskovej organizácie a v prípade, ak sa nezakladá na určitý čas aj čas, na aký sa organizácia 

zakladá. Ak má nezisková organizácia poskytovať služby upravené osobitnými predpismi, je 

povinná do 30 dní od splnenia podmienok ustanovených týmito osobitnými predpismi 

preukázať ich splnenie registrovanému úradu. V praxi môže ísť o poskytovanie sociálnej 

pomoci alebo zdravotníckej starostlivosti. V prípade ak nezisková organizácia neposkytuje 

                                                           
58 NADÁCIA SPP. História Nadácie SPP. 
59 NADÁCIA ORANGE. Príbeh a poslanie.  
60 NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY. Naše hodnoty a poslanie.  
61 NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. História, poslanie a hodnoty.  
62 NADÁCIA VÚB. Vízia a poslanie.  
63 Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom 
znení.  
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všeobecne prospešné služby dlhšie ako 12 mesiacov, ak nespĺňa podmienky na poskytovanie 

služieb podľa osobitných predpisov alebo výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú 

neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne prospešných služieb, súd na návrh 

štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení neziskovej 

organizácie. 

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada, ktorá volí a odvoláva 

riaditeľa, ktorý je štatutárnym orgánom organizácie, schvaľuje ročnú účtovnú závierku 

a výročnú správu o činnosti a hospodárení a pod. Kontrolným orgánom neziskovej organizácie 

je dozorná rada (revízor). Kontrolný orgán preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú 

správu, kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje správnu radu na zistené 

nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. Dozorná rada musí byť ustanovená, ak je 

majetok neziskovej organizácie vyšší ako 165 969 Eur alebo ak je súčasťou jej majetku 

prioritný majetok. Ak nie je ustanovená dozorná rada, vykonáva jej pôsobnosť revízor. 

Prioritným majetkom je tá časť majetku, ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ 

do neziskovej organizácie podľa osobitného zákona, určená výlučne na zabezpečenie 

všeobecne prospešných služieb. Riadiace orgány neziskovej organizácie sú zobrazené 

v nasledujúcej schéme64: 

 

Obr. 3 - Schéma riadiacich orgánov neziskovej organizácie, poskytujúcej všeobecne prospešné služby 
 

Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými 

v zakladacej listine či štatúte, prípadne na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. 

Výšku výdavkov neziskovej organizácie určuje správna rada každoročne v rámci rozpočtu, a to 

v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie65. 

                                                           
64 MYDLÍKOVÁ, E. Sociálna práca v neziskovom sektore, s.55. 
65 Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom 
znení.  
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Poznáme mnoho príkladov neziskových organizácií, napr. Plamienok, n. o. (hospicová 

starostlivosť o deti)66, nezisková organizácia Svetielko pomoci (orientácia na podporu detských 

onkologických pacientov a ich príbuzných)67, Filia, n. o. (orientácia na sociálnu prevenciu 

a sociálne poradenstvo hlavne v oblasti drogových závislostí, zameranie na rovesnícky princíp 

práce a vzdelávanie)68, Maják, n. o. (špecializované zariadenie pre hlucho-slepých mladých 

ľudí)69 a iné. 

Neinvestičný fond upravuje  zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch 

v platnom znení70. Ten ho definuje ako neziskovú právnickú osobu, ktorá združuje peňažné 

prostriedky určené na financovanie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej 

humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo 

potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Na rozdiel od nadácie združuje 

neinvestičný fond  len peňažné prostriedky.  

Zriadiť ho môže fyzická alebo právnická osoba. Fond sa zriaďuje zriaďovacou 

zmluvou (listinou). V prípade, že je zriaďovateľom neinvestičného fondu jedna osoba, sa fond  

zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je viac zriaďovateľov, fond sa 

zriaďuje zriaďovacou zmluvou, pričom podpisy všetkých zriaďovateľov musia byť úradne 

overené. Zákon vyžaduje, aby bola hodnota vkladu zriaďovateľa minimálne 66 Eur. Návrh na 

registráciu fondu sa podáva do 60 dní odo dňa zriadenia fondu na príslušnom registrovom 

úrade. Súčasťou návrhu je zriaďovacia zmluva, štatút fondu a vyhlásenie o splatení vkladu 

alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi. Návrh na registráciu fondu musí obsahovať názov 

a sídlo fondu, účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný, výšku vkladu každého 

zriaďovateľa a rozsah jeho splatenia, názov banky a číslo účtu zriaďovateľa, na ktorom sú 

uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky a meno, priezvisko a trvalý pobyt 

správcu fondu. Identifikačné číslo fondu pridelí registrový úrad.  

Štatutárnym orgánom fondu je správca. Zákon neustanovuje obdobie, na ktoré je 

volený. Správna rada ako najvyšší orgán fondu rozhoduje najmä o rozpočte fondu, o použití 

prostriedkov fondu, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a pod. Riadiace orgány nadácie sú 

znázornené v nasledujúcej schéme71: 

 

                                                           
66 PLAMIENOK N. O.. O plamienku.  
67 SVETIELKO POMOCI N. O.. NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA.  
68 FILIA NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA. História.  
69 MAJÁK NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA. O majáku.... 
70 Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

207/1996 Z. z. v platnom znení. 
71 MYDLÍKOVÁ, E. Sociálna práca v neziskovom sektore, s.52. 
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Obr. 4 - Schéma riadiacich orgánov neinvestičného fondu 
 

Možným príjmom fondu môžu byť napríklad peňažné dary a príspevky od fyzických 

alebo právnických osôb, príjmy z verejných zbierok, príjmy z lotérií a iných podobných hier, 

príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu a úroky z peňažných vkladov 

v bankách. Výdavkami neinvestičného fondu sú výdavky na financovanie účelu fondu 

a výdavky na správu fondu, ktoré nesmú presiahnuť 15% celkových výdavkov fondu za 

účtovné obdobie. Zákon zakazuje použiť prostriedky fondu na podnikanie a financovanie 

činnosti politických strán a hnutí. Neinvestičný fond je povinný vypracovať výročnú správu za 

uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca72. 

Z registrovaných neinvestičných fondov na Slovensku si ako príklad môžeme uviesť: 

Cukrovka – neinvestičný fond73, Motýľ nádeje: Neinvestičný fond pre pomoc postihnutým74, 

Deti a umenie – Neinvestičný fond75, Neinvestičný fond Svetielko pomoci76 a pod.  

                                                           
72 Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

207/1996 Z. z. v platnom znení. 
73 NEINVESTIČNÝ FOND CUKROVKA. O nás.  
74 OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA NEINVESTIČNÉHO FONDU MOTÝĽ NÁDEJE. 
75 ZUŠ JOZEFA KRESÁNKA. Neinvestičný fond DETI A UMENIE.  
76 SVETIELKO POMOCI N. O. NEINVESTIČNÝ FOND.  
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Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.  
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2 Neziskový sektor v kontexte práce s mládežou 

2.1 Práca s mládežou v zahraničí a na Slovensku 

2.2 Koncept participácie mládeže ako kľúčové východisko v oblasti práce s mládežou 

2.3 Význam neformálneho vzdelávania mládeže 

 

2.1 Práca s mládežou v zahraničí a na Slovensku 

 

Kľúčové pojmy  
Sociálna exklúzia mladých ľudí. Práca s mládežou v zahraničí a na 

Slovensku. Etické princípy a hodnoty práce s mládežou.  Pracovník 

s mládežou ako pomáhajúci profesionál. 
 

  
Stúpajúci počet detí a mladých ľudí po celej Európe je vystavený rôznym rizikám 

sociálnej exklúzie. Sociálna exklúzia je jednou z najnaliehavejších tém a výziev modernej 

spoločnosti. Deti a mladí ľudia čelia rastúcim rizikám sociálnej exklúzie, výzvy a úlohy, 

s ktorými sa majú vysporiadať v rámci svojich životov sú stále viac zložité, roztrieštené 

a rozporuplné. Zo socioekonomickej stránky exklúzie sú mladí ľudia skupinou najviac 

ohrozenou chudobou príjmov. Výsledkom komplexných skúseností mladých ľudí zo sociálnej 

exklúzie je rastúca frustrácia medzi mladými ľuďmi, pretože pre nich nie sú vytvárané férové 

príležitosti k plnohodnotnému uplatneniu sa v spoločnosti.  Prejavuje sa to napríklad tým, že 

v Európe rastie počet mladých ľudí, pre ktorých sú zaujímavé antidemokratické skupiny 

a ideológie, ktoré sú radikálne a autoritárske. Tento záujem je výsledkom túžby mladých ľudí 

ovplyvňovať rozhodovanie spojené s vytváraním ich vlastnej budúcnosti. Je preto nevyhnutné, 

zapájať mladých ľudí do demokratických procesov v čo najväčšom rozsahu. Sociálnu exklúziu, 

ktorá priamo ovplyvňuje životy mladých ľudí, nie je možné vnímať len ako individuálny 

problém. Sledujúc prístupy založené na dodržiavaní základných ľudských práv (napr. Dohovor 

o právach dieťaťa a pod.), musíme vnímať sociálnu exklúziu mladých ľudí ako problém 

spoločnosti, ktorá nerešpektuje ich základné práva a to v mnohých oblastiach moderného 

života, zahŕňajúc oblasť bývania, vzdelávania, zamestnanosti, komunitného života 

a občianstva.  Programy kreované pre mladých ľudí preto musia byť založené na komunitnom 

princípe, princípe medzisektorovej spolupráce, zmocňovaní a participácii, čím aby sa dosiahli 

systémové a udržateľné zmeny v životoch mladých ľudí a v komunitách, v ktorých žijú77. 

                                                           
77 EVANS, P., and A. KRÜGER. Youth and Community Empowerment in Europe. International perspectives.  
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Práca s mládežou (v angl. Youth Work) prináša svoje špecifiká, súvisiace hlavne s 

vývinovým obdobím adolescencie. Adolescencia ako druhá dekáda života človeka, je známa 

ako perióda akcelerácie fyzického, psychického a sociálneho rastu. Viažu sa k nej dôležité 

vývinové úlohy, ktoré je možné zhrnúť do štyroch základných bodov: separácia od rodiny, 

formovanie zdravej sexuálnej identity, príprava na budúcnosť a rozvíjanie morálneho 

hodnotového systému. Nemalé sú tiež ohrozenia, ktoré na dnešných adolescentov číhajú. Štúdie 

poukazujú na fakt, že milióny mladých ľudí trávia viac ako 5 hodín mimo kontroly dospelých 

a sú tak vystavení značnému riziku. Rizikové faktory sa nachádzajú v prirodzenom prostredí 

dnešných adolescentov – v komunitách, kde žijú (ohrozenie drogami, negatívnymi normami 

správania, médiami a pod.), v rodinách (problémové správanie, rodinné konflikty a pod.), v 

školách (násilie a pod.), v skupinách rovesníkov (podpora antisociálneho a problémového 

správania) a podobne78. Preto je potrebné rozširovať siete poradensko-sociálnych a 

psychologických služieb aj priamo na školách, kde by boli adolescentom dostatočne prístupné. 

Prostredníctvom nich by tak mali možnosť konzultácie svojich problémov s následnou 

možnosťou adekvátne ich riešiť79. 

Práca s mládežou má v zahraničí silnú tradíciu (napríklad vo Veľkej Británii, v USA, 

v Kanade a pod.). Je považovaná za dôležitý aspekt rozvoja tej - ktorej  spoločnosti. 

Z efektívnych zahraničných programov zameraných na prácu s mládežou je možné uviesť napr. 

Program inklúzie mládeže (Youth Inclusion Programme) i Panely pre inklúziu a podporu 

mládeže v Anglicku a Walese, projekt Ruori – zmena životov ohrozených mladých ľudí vo 

Fínsku, program Faustlos v Heidelbergu v Nemecku a mnohé ďalšie80. Vo všeobecnosti býva 

definovaná ako komunitná podpora aktivít, zameraných na staršie deti a adolescentov.  

Práca s mládežou predstavuje formu profesionálneho povolania vykonávaného so 

skupinou mladých ľudí, ktorá môže byť realizovaná jednotlivcami alebo organizáciami 

v širokom zábere činností. Je založená na niektorých základných hodnotách a princípoch, stavia 

na dobrovoľníckych vzťahoch s mladými ľuďmi, v spojení s komunitami, v ktorých mladí 

ľudia žijú a pôsobia, v spojení s relevantnými organizáciami a na profesionálnej supervízii od 

skúsených praktikantov. V závislosti od jednotlivých kultúr a komunít, v ktorých sa realizuje, 

môžu za týmto účelom existovať rôzne inštitúcie a služby. Jej cieľom je vytvárať také 

prostredie, v ktorom sa môžu mladí ľudí zapojiť predovšetkým do neformálnych vzdelávacích 

                                                           
78 MALEKOFF, A. Group Work with Adolescents. Principles and Practice. 
79 HALACHOVÁ, M. a E. ŽIAKOVÁ. Sociálny kapitál týraných a zneužívaných adolescentov. 
80 KOČIŠOVÁ, A. Význam komplexnej multiodborovej prevencie sociálnej deviácie a sociálnej patológie 

mládeže – preventívne programy v zahraničí i u nás.  
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aktivít. Práca s mládežou je akákoľvek činnosť, ktorá sa snaží zapojiť mladých ľudí do 

koordinovaných programov, vrátane tých, ktoré sú svojou povahou a dizajnom rekreačné, 

vzdelávacie alebo sociálne. Jedná sa o plánované programy vzdelávania mladých ľudí, 

vytvorené za účelom posilnenia ich osobnostného a sociálneho rozvoja, prostredníctvom ich 

dobrovoľníckej účasti. Programy dopĺňajú formálne, akademické, odborné vzdelávanie 

a prípravu mladých ľudí. Prácu s mládežou v zahraničí spravidla poskytujú dobrovoľnícke 

organizácie. Odborníci v oblasti mládežníckej politiky vystríhajú pred zjednodušeným 

definovaním práce s mládežou. Zasadzujú sa o to, aby definícia (a samozrejme aj samotná práca 

s mládežou) obsahovala okrem aspektu osobnostného a sociálneho rozvoja mladého človeka aj 

aspekt zapájania mládeže do verejného diania v spoločnosti, čím by prinášala pozitívne sociálne 

zmeny v dnešnej pre mládež nerovnej spoločnosti. Iba tak je možné dosiahnuť skutočnú 

participáciu a posilnenie mládeže81.  

Práca s mládežou sa už viac ako 150 rokov zameriava na 5 základných elementov:  

 dobrovoľnícka participácia,  

 vzdelávanie a sociálny blahobyt,  

 zameranie na skupinu mladých ľudí,  

 zameranie na združenia, vzťahy a komunitu, 

 priateľskosť, porozumenie, charakternosť a zodpovednosť.  

Za najväčšie benefity práce s mládežou môžeme považovať: 

 vytváranie útočiska - bezpečného prostredia medzi rodinou, školou a pouličným 

životom, 

 tvorbu príjemných, radostných aktivít – podľa potrieb a záujmov mladých ľudí, 

 osobnostný a sociálny rozvoj mladých ľudí. 

Profesia pracovníka s mládežou (ang. Youth Worker) je veľmi rôznorodá. Môžeme ich 

nájsť v kostoloch a náboženských organizáciách, v miestnych dobrovoľníckych skupinách, vo 

veľkých medzinárodných organizáciách, v školách, väzniciach a pod.82. V nejednom prípade 

sa zaberajú mládežou, ktorá sa ocitla v špecifických životných krízach a konfliktoch, akými sú 

smrť blízkej osoby, nehody, šikanovanie, sebapoškodzovanie, rozvod rodinných príslušníkov, 

poruchy príjmu potravy, incest, tehotenstvo, sexuálne násilie, samovražedné konanie, problémy 

so zákonom a iné. Svoje uplatnenie môžu nájsť i ako predstavitelia účinnej prevencie a neskôr 

                                                           
81 EDGINTON, CH. et al. Youth Work: Emerging Perspectives in Youth Development.; NYBELL, M. et al. 
Childhood, Youth, and Social Work in Transformation: Implications for Policy and Practice.; OLSON, G. et al. 
Youth Ministry Management tools.; RICHARDSON, B. Working with Challenging Youth.; SAPIN, K. Essential 
Skills for Youth Work Prictice. 
82 JEFFS, T. et al. Youth Work Practice.  
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intervencie sociálno-patologických javov, ktoré prináša súčasná spoločnosť a ktoré súvisia 

s modernými informačno-komunikačnými technológiami, kedy hovoríme o tzv. 

komunikačných závislostiach ako súčasti tzv. novodobých závislostí83. Ak pracujú v týchto 

situáciách, hovoríme o pracovníkoch s mládežou ako o krízových manažéroch84. Pracovníci 

s mládežou, inak nazývaní aj ako mládežnícki pracovníci, vychádzajú z idei podpory 

mládežníckej participácie, ktorá nevníma mládež ako pasívnych prijímateľov určitých služieb, 

aktivít, projektov a nápadov. Snažia sa aktívne podporovať a zapájať mládež do riešenia 

občianskych problémov, ktoré sú pre nich dôležité. Snažia sa nielen o rozširovanie ich 

vedomostí o demokratickom občianstve, ale aj podporovať ich praktické skúsenosti 

s demokratickým občianstvom85. V práci pracovníkov s mládežou je dôležitá problematika 

budovania vzťahov, a to jednak medzi nimi a samotnými mládežníkmi alebo medzi 

mládežníkmi a komunitami, v ktorých žijú. Ide o vzťahy priateľské, avšak naplnené rešpektom, 

zodpovednosťou, v súlade s profesionálnymi hodnotami a princípmi, antiopresívne zamerané. 

Jednou z hlavných úloh pracovníkov s mládežou je vytvárať otvorený a úprimný dialóg 

s mladými ľuďmi, vnímať ich rôzne perspektívy, potreby a záujmy, rešpektovať právo mladých 

ľudí na dôstojné zaobchádzanie a odmietať negatívny labeling, predsudky a stereotypy. 

Dôležité je pozorne počúvať to, ako vnímajú mladí ľudia seba a svoju situáciu. Tieto hodnoty 

a princípy musia pracovníci s mládežou prenášať do svojej každodennej práce86.  

Pre realizáciu vhodne nastavenej intervencie v spolupráci pracovníka s mládežou sa 

veľmi osvedčuje stavať nie len na silných stránkach týchto špecifických klientov a na tom, čo 

vzhľadom k odlišnosti skupiny „funguje“ inak ako u väčšiny, ale i na pokuse vyjsť zo zhodných 

východísk, z miesta, kde sa spoločne zhodnú a čo majú spoločné87. Etika a dodržiavanie 

etických princípov v práci s mládežou je samostatnou témou riešenej oblasti, zahŕňajúcej 

citlivé okruhy ako zmocňovanie mládeže, posilňovanie, inklúzia, chudoba, násilie, užívanie 

drog a pod.88. 

Slovensko patrí medzi najmladšie krajiny EÚ. Viac ako 35% nášho obyvateľstva totiž 

tvoria mladí ľudia do 26 rokov. Často počujeme názory o mládeži ako o budúcnosti tejto 

spoločnosti. Mládež je však reálne prítomná skupina aj v súčasnosti. Napriek tomu sú názory 

mládeže v mnohých prípadoch zisťované až na konci a problémy, ktoré ich trápia sa neriešia 

                                                           
83 LICHNER, V. a D. ŠLOSÁR. Komunikačné závislosti ako faktor zvyšovania agresivity v sociálnych 

vzťahoch adolescentov.  
84 PELT, R. et al. The Youth Worker's Guide to Helping Teenagers in Crisis (Youth Specialties). 
85 ROHOLT, R. et al. Civic Youth Work. 
86 SAPIN, K. Essential Skills for Youth Work Practice.  
87 ELICHOVÁ, M. a A. SMOLÍK. Problematika správného nastavení intervence do sociálně vyloučené lokality.  
88 SERCOMBE, H. Youth Work Ethics.  
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prednostne. Vyprofilovala sa skupina mladých ľudí, ktorí viac ako kedykoľvek predtým 

prejavujú záujem o politiku a majú chuť riešiť veci verejné, avšak bežným javom je, že priepasť 

a nedôvera medzi mladými ľuďmi a miestnymi autoritami sa prehlbuje. Účasť mladých ľudí vo 

voľbách je stále viac otázna. Reálnou ostáva i situácia, že medzi hlavné záujmy mnohých 

mladých ľudí patria aktivity v spoločnosti rovesníkov, čím majú len minimálne väzby na svoje 

komunity a ich členstvo v občianskych združeniach a organizáciách nepresahuje 10%. Od roku 

1989 sa situácia v oblasti práce s deťmi a mládežou rozvíjala len pomalými krokmi. Prvé 

mládežnícke organizácie a občianske združenia, ktoré vznikli v tomto období sa 

profesionalizovali len postupne, pričom tento proces nie je dodnes úplne ukončený89. 

Práca s mládežou sa na Slovensku rozvíja v relatívne ustálených inštitucionalizovaných 

formách. Zreteľne sa vyčlenili jej dva subjekty: centrá voľného času pre deti a mládež 

a neziskové organizácie detí a mládeže. Z hľadiska zamerania a spôsobov činnosti obsahujú 

mnoho odlišného. Aktéri dobrovoľnej práce s mládežou, ako aj štátne organizácie sa boria 

s tým, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú čoraz menšie90. Centrá voľného času 

vypĺňajú deťom a mladým ľuďom voľný čas formou záujmových krúžkov. V oblasti 

voľnočasových aktivít pôsobia aktívnou formou na deti a mládež, no rovnako aj na ich rodičov. 

Pripravujú výchovno-vzdelávacie, ale tiež oddychové aktivity, rozvíjajú záľuby, záujmy a 

talent všetkých zúčastnených. Neziskové organizácie pracujúce so skupinami detí a mládeže, 

ktoré pôsobia v rámci tretieho sektora využívajú spravidla iné formy práce a programy v nich 

sú tvorené viac na participatívnom princípe. Pracujú skôr s metódami neformálneho 

vzdelávania a pod.  

 Od roku 2000 vznikli najzávažnejšie štátne a európske dokumenty, ktoré ovplyvňujú 

rozvoj tejto oblasti v nasledujúcich rokoch. So vstupom Slovenska do EÚ sa pre nás stala 

záväzná aj európska politika voči mládeži. Práve preto je situácia z roka na rok priaznivejšia. 

Problematika mládeže a práce s mládežou je viac viditeľná aj zo strany samospráv a cítiť z ich 

strany potrebu ďalšieho vzdelávania a záujem o systemizáciu práce s deťmi a mládežou. 

 

 

       Otázky a cvičenia 
 
1. Definujte pojem práca s mládežou. 
2. Popíšte, aká je situácia v oblasti práce s mládežou 

v zahraničí. 
3. Popíšte, aká je situácia v oblasti práce s mládežou na 

Slovensku. 
4. Charakterizujte profesiu pracovníka s mládežou. 

                                                           
89 MIHÁLIKOVÁ, J. a kol. Čítanka pre samosprávy. Mládežnícka politika na miestnej úrovni. 
90 MACHÁČEK, L. Občianska participácia a mládež. 
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2.2 Koncept participácie mládeže ako kľúčové východisko v oblasti práce s mládežou 

 

Kľúčové pojmy  
Participácia. Participácia mládeže. Koncept zmocňovania mládeže. 
 

 

Ak by sme chceli definovať pojem participácia, použili by sme zrejme slovenský 

ekvivalent – účasť resp. zapojenie. 

Podľa sociologickej a politologickej interpretácie je participácia predovšetkým „moc 

občana”, t.j. základný element trvalej udržateľnosti demokracie prostredníctvom práva 

jednotlivca zúčastniť sa verejného rozhodovacieho procesu. Predpokladom participácie na 

živote spoločnosti vo všetkých oblastiach je pripravenosť a schopnosť jednotlivca konfrontovať 

sa s inými jednotlivcami alebo spoločenstvami, ako aj s jednotlivcami a existujúcim 

inštitúciami.  

Podľa tohto možno rozlíšiť participáciu na politickú participáciu, ktorá sa spája 

s oblasťou formálne akceptovanej a inštitucionalizovanej činnosti a na občiansku participáciu, 

zahrňujúcu rozmanité formy, v ktorých sa ľudia angažujú predovšetkým v komunálnych 

záležitostiach prostredníctvom občianskych združení, občianskych hnutí a iniciatív, 

krátkodobých projektov a rozličných kampaní91. 

Participácii sa prisudzuje široký spoločenský, politický a občiansky rozmer. Najčastejšie 

sa ňou u nás rozumie účasť na  živote spoločnosti, členstvo v spoločenských organizáciách či 

účasť na voľbách, no iní v nej zasa vidia organizovanie petícií a účasť na verejných stretnutiach. 

Občianska participácia umožňuje, aby ľudia do rozhodovania videli, rozumeli mu, podieľali sa 

na ňom, kontrolovali ho a tým sa nepriamo stali „spolumajiteľmi“ rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú 

aj ich vlastný život92. 

Účasť verejnosti na rozhodovaní je podmienená dvoma faktormi: prvým je aktivácia ľudí 

a druhým je vytvorenie priestoru na participáciu verejnosti, najčastejšie prostredníctvom 

legislatívneho a inštitucionálneho rámca. 

Občianska participácia sa vo vyspelých krajinách v rámci mnohých typov verejných 

rozhodovaní bežne využíva. Jedným z nich sú napríklad rôzne plánovania v komunitách. 

Participácia nie je cieľom samým o sebe. Je ale v prvom rade efektívnym prostriedkom 

(nástrojom) na dosahovanie čo najkvalitnejších verejných rozhodnutí. Proces participácie 

                                                           
91 MACHÁČEK, L. Občianska a politická participácia mládeže.  
92 PAULÍNIOVÁ, Z. Participácia: Definícia pojmu a stav na Slovensku.  
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plánovania sa využíva už niekoľko rokov aj na Slovensku a pomaly ale isto získava svojich 

priaznivcov a pevné miesto v spoločnosti. Predovšetkým pokiaľ sa na ňu pozrieme zo 

všeobecného hľadiska – prejavuje sa v množstve oblastí a poznáme konkrétne príklady od 

celoštátnej až po miestnu úroveň. Oproti moderným krajinám však máme stále čo dobiehať. 

Napriek tomu, že zapojenie verejnosti je z formálneho hľadiska legislatívne zakotvené vo 

viacerých zákonoch (v Ústave SR, v Zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení a pod.), dodnes nie je na Slovensku vžité a zďaleka nie je súčasťou politickej 

kultúry93. 

V dnešnej Európe sa participácia mladých ľudí v rozhodovacích procesoch javí ako 

zásadná pre verejné autority z rôznych dôvodov.  

Participácia môže byť interpretovaná ako kľúčový koncept pochopenia sociálnej 

integrácie v modernej a postmodernej spoločnosti, v ktorej aktivity a možnosti indivíduí hrajú 

esenciálnu rolu, pokiaľ ide o ich vplyv, zapojenie a aktívne občianstvo. Mladí ľudia majú právo 

podeliť sa so svojimi názormi na všetky aspekty ich každodenného života (ako je rodina, škola, 

práca, lokálne komunity, skupinové aktivity a pod.). Majú právo byť zapojení do riešenia 

širších ekonomických, sociálnych a politických problémov. To je cesta k sociálnej integrácii 

mladých ľudí v dnešnej modernej spoločnosti94. 

Participáciou mládeže (angl. Youth Participation) označujeme vstup mladých ľudí do 

procesu rozvoja spoločnosti alebo jej časti, pričom ich názor je braný ako názor rovnocenného 

partnera s prihliadnutím na isté špecifiká, ktoré sa viažu k obdobiu detstva a adolescencie. 

Participácia sa dnes vyžaduje vo všetkých spoločenských oblastiach. Práca s deťmi a mládežou 

je na aktívnej participácii postavená. Rozlišujeme niekoľko základných typov participácie: 

 participácia pasívna – účasť v činnostiach a aktivitách, ktoré pripravili dospelí, 

pričom by tieto aktivity mali slúžiť ako vzor a motivácia pre prípravu podobných 

aktivít, 

 participácia aktívna – mladí ľudia sú zapojení do celého procesu od myšlienky 

až po realizáciu, 

 participácia interná – ak sú mladí ľudia zapojení do aktivít v rámci svojich 

vlastných štruktúr (organizácií, združení), 

                                                           
93 PIROŠÍK, V. Participácia v samospráve.  
94 LONCLE, P. et al. Youth Participation in Europe.  
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 participácia externá – ak ide o interakciu medzi mladými ľuďmi a inými 

subjektmi v komunite (politici, samospráva, sponzori), 

 nepriama participácia – pri komunikácii s inými subjektmi môžu byť mladí ľudia 

zastúpení svojimi reprezentantmi alebo mládežníckymi vedúcimi, 

 priama participácia – ak mladí ľudia rokujú s tretími stranami priamo95. 

Aktívnymi občanmi sa nerodíme, ale učíme sa to. Mladí ľudia majú svoje problémy, majú 

svoje trefné riešenia, ale to ako tieto dobré riešenia presadiť sa musia naučiť. Sú vo výhode, 

lebo môžu počúvať nielen teóriu, ale aj skúsenosti tých, ktorí museli vychodiť cesty 

demokracie. Z toho dôvodu je dôležité oboznámiť mladých ľudí s možnosťami, ktoré im 

demokracia ponúka. V tomto procese má okrem rodiny dôležitú rolu aj škola, mládežnícke 

organizácie a ďalšie inštitúcie, ktoré s deťmi a mládežou pracujú.  

Základom školskej výchovy k demokracii je poznávanie histórie, fungovania 

demokratickej spoločnosti, predstavenie občianskych práv a možností zapojenia sa do 

rozhodovacích procesov na úrovni obce, regiónu a štátu. Už dnes sa mladí ľudia v školách učia 

to, ako spoločnosť funguje. Kľúčovou výzvou je umožniť mladým ľuďom získavať praktické 

zručnosti potrebné pre aktívne zapojenie sa do občianskych aktivít, aby sa oni sami ako občania 

podieľali na formovaní sveta v ktorom žijú. To je možné prostredníctvom volieb, kandidovania, 

účasti v občianskych združeniach, využívaním petičného práva, prístupom k informáciám, 

konzultovaním, spolurozhodovaním a kontrolou plnenia rozhodnutí. Mladý človek potrebuje 

znova a znova počuť, že politika nie je len hra mocných, ale každý kto v sebe nájde odvahu má 

spoločne s inými možnosť ovplyvniť veci okolo seba. Teoretická príprava samozrejme nestačí. 

Mladí ľudia potrebujú zažiť demokraciu prakticky na vlastnej koži. Praktickou skúsenosťou sa 

nielenže presvedčia, že to nie je len teória, ale získavajú cenné presvedčenie, že demokracia je 

možná. Práve táto skúsenosť vytvára nových lídrov spoločnosti. Ľudí, ktorí majú schopnosť 

viesť a motivovať. K tomu, aby niekto viedol iných, potrebuje mať víziu. Aby jeho aktivita 

priniesla spoločnosti efekt, potrebuje mať aj zodpovednosť a morálku. Môžeme uviesť 

niekoľko foriem, kde si smú mladí ľudia na vlastnej koži vyskúšať umenie demokracie. Podľa 

zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení 

môže byť na strednej škole zriadená žiacka školská rada, ktorá reprezentuje žiakov strednej 

školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Toto ustanovenie vytvára 

jedinečnú príležitosť vyskúšať si zodpovednosť zvoleného zástupcu a prezentáciu názorov 

                                                           
95 MIHÁLIKOVÁ, J. a kol. Čítanka pre samosprávy. Mládežnícka politika na miestnej úrovni.  
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svojich tzv. voličov voči vedeniu školy. Účasť na voľnočasovom podujatí, krúžku alebo 

členstvo v športovom klube či hudobnom telese má neoceniteľný preventívny význam. O to 

väčšiu podporu si zaslúži aktívne zapojenie mladých ľudí v zmysle organizovanie podujatí pre 

rovesníkov a mnohých ďalších foriem služby pre komunitu. V tomto ohľade má výnimočné 

postavenie zapojenie mladých ľudí v občianskych združeniach. Tu sa mladí ľudia stretávajú na 

základe spoločného záujmu a s využitím metód neformálneho vzdelávania sa spolupodieľajú 

na rozhodovaní a príprave podujatí v prospech komunity. Zvlášť potrebné je zdôrazniť úlohu 

dobrovoľníctva mladých ľudí. V oblasti dobrovoľníctva je dôležité poukázať na existenciu 

zákona č. 406/2011 Z.z.  o dobrovoľníctve v platnom znení, z 21.10.2011, ktorý upravuje 

právne postavenie dobrovoľníka a charakter jeho právnych vzťahov pri poskytovaní služieb, 

činností a iných výkonov96. Okrem neoceniteľných zručností, ktoré tým mladí ľudia získavajú 

pre seba, je práve dobrovoľníctvo základom života komunity, ktorá je postavená na záujme 

o svoje okolie a potreby druhých a na presadzovaní pre spoločnosť pozitívnych hodnôt.  

Základom modernej demokracie je princíp subsidiarity, ktorý znamená, že riešenia sa 

majú hľadať na tej úrovni, ktorá ponúka najefektívnejšie riešenia. Práve s tým súvisí proces 

decentralizácie, v ktorom sa štát zrieka časti moci v prospech miestnej komunity, kde prebieha 

väčšina občianskeho života. Počnúc sídliskom, cez obec, mesto až po región. Mladí ľudia 

onedlho prevezmú štafetu zodpovednosti za spoločnosť. Na túto rolu ich treba pripraviť. 

Stretávame sa s hlbokým nezáujmom o veci verejné. Mladí potrebujú zažiť, že zodpovedný 

a čestný človek môže rozhodovať o tom, ako žije on sám, ale aj jeho okolie97. 

Pojem participácia mládeže úzko súvisí s konceptom tzv. Youth Empowerment-u. 

Preklad pojmu Empowerment do slovenského jazyka sa javí ako problematický, ale stretávame 

sa s jeho vymedzením vo forme zmocňovania alebo posilnenia. Ide o široko diskutovaný 

koncept v medzinárodnom prostredí, ktorý býva rozlične definovaný a obsahuje viacero 

významov. Predstavuje pomoc jednotlivcom, rodinám, skupinám a komunitám, ktorý vedie 

k zvyšovaniu ich osobných, medziľudských, sociálno-ekonomických a politických síl a k 

rozvíjaniu vplyvu na skvalitnenie ich prostredia. Prostredníctvom zmocňovania ľudia 

nadobúdajú väčšiu kontrolu na svojim životom a okolnosťami. Jedinec nemôže byť zmocnený 

nikým iným, ale môže byť posilnený zmocniť sám seba. Koncept zmocňovania je súčasťou 

mnohých teórií sociálnej práce, najmä prístupov antiopresívnych, feministických či 

ekosociálnych, tiež prístupu orientovaného na úlohy.98 

                                                           
96 Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
97 FRONC, M. Príhovor ministra školstva. 
98 BALOGOVÁ, B. a kol. Vademecum sociálnej práce. 
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Zmocňovanie je o mladých ľuďoch, ktorým pomáha získať väčšiu kontrolu nad ich 

individuálnym a kolektívnym životom a osudom a schopnosť účinne prispieť k rozvoju 

spoločnosti. Koncept zmocňovania vznikol z kritiky programov sociálnych blahobytov, ktoré 

pri chápaní klienta vychádzali z definovania klientových nedostatkov, pričom vôbec nestavali 

na klientovej kapacite, skúsenostiach a ašpiráciách. Existoval tiež len slabý vzťah medzi 

poskytovateľmi služieb a potrebami ich klientov. Koncept posilnenia bol vybudovaný práve za 

účelom posilnenia týchto vzťahov s prihliadnutím na pohľad členov znevýhodnených skupín 

ako potenciálnych činiteľov pozitívnej zmeny vo vlastných životoch99. Mladí ľudia teda nie sú 

vnímaní ako pasívni prijímatelia služieb, aktivít, nápadov a názorov pôvodne pochádzajúcich 

od dospelých, ale oni sami sú považovaní za odborníkov pri riešení svojej situácie, čím sú 

podporovaní aktívne a samostatne ju riešiť. Úlohou pracovníkov s mládežou potom nie je 

vytvárať plány aktivít, projektov a pod., o ktorých predpokladajú, že budú pre mladých ľudí 

zaujímavé. Ich rola je skôr facilitačná, teda sa majú zamerať na uľahčenie snaženia mladých 

ľudí v procese formulácie ich vlastných potrieb a návodov k ich riešeniu.  

Zmocňovanie mládeže je pri práci s mládežou kľúčové. Každý pracovník s mládežou by 

mal tento koncept integrovať do svojej praxe. Cieľom je skutočné posilnenie postavenia 

mladých ľudí v dnešnej spoločnosti100. 

 

  

 

 

 

 

 

2.3 Význam neformálneho vzdelávania mládeže 

 

Kľúčové pojmy  
Celoživotné vzdelávanie. Neformálne vzdelávanie. Informálne 

vzdelávanie. Formálne vzdelávanie.   
 

                                                           
99 EVANS, P., and A.  KRÜGER. Youth and Community Empowerment in Europe. International perspectives. 
100 CURTIS, K. Empowering Youth: How to Encourage Young Leaders to Do Great Things.  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite pojem participácia. 
2. Definujte pojem participácia mládeže a pokúste sa 

uviesť príklady z praxe. 
3.  Popíšte jednotlivé typy participácie mládeže. 
4. Vysvetlite koncept tzv. zmocňovania - posilnenia 

mládeže. 
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Pri práci s mládežou sa odporúča využívanie zážitkového, tzv. neformálneho 

vzdelávania, ktoré dopĺňa formálne vzdelávanie získavané v škole a iných vzdelávacích 

inštitúciách.  

Už prírodné kmene mali dve dôležité zásady. Po prvé – starostlivosť a pozornosť 

venovaná starým členom komunity, pretože boli zdrojom skúseností, informácií, pravej 

múdrosti, ale aj vyznávačmi tradícií svojich predkov. Po druhé – omnoho väčšia pozornosť bola 

venovaná deťom a mladým členom kmeňa, pretože oni boli zárukou prežitia kmeňa 

v nehostinnej krajine alebo zlom počasí. Tým, že odovzdávali skúsenosti a tradície svojich 

otcov a dedov, boli zárukou, že kmeň prežije. Akým spôsobom však bola venovaná pozornosť 

týmto mladým členom? Boli nútení aktívne sa zúčastňovať na každodennom dianí komunity 

tým, že pracovali bok po boku starších súkmeňovcov a ich oboznamovanie sa so svetom a jeho 

zákonmi prebiehalo cez vlastnú skúsenosť. Takto nadobudnuté poznatky okamžite uplatnili v 

praxi. Dokonca boli nútení preukázať svoje schopnosti a museli obstáť v skúške, kde si 

preverili, či sa o seba dokážu postarať o seba a raz aj o svojich rodičov. Podstatné je to, že od 

ich schopnosti prežiť bude v budúcnosti závisieť aj prežitie celého kmeňa. Poznatky získané 

vlastným zážitkom, ktoré sú podstatou neformálneho vzdelávania, sú pozbavené nepotrebného 

balastu, sú tak silnejšie pre uvedomenie a v krízovej situácii jedinca nebrzdia,  ale vedú priamo 

k spontánnej reakcii. Pre mladých ľudí je dôležité učiť sa prostredníctvom osobného zážitku, 

aktívne sa zúčastňovať na spoločnom dianí a mať tvorivý priestor na rôzne aktivity. Len tak 

môžu ukázať, čo v nich je a súčasne si overiť pravdivosť svojich názorov a skutkov v realite. 

Práve takýto človek je najlepšie pripravený do skutočného života101. 

Súčasní vzdelávatelia by mali pristupovať k vzdelávaniu viac kreatívnejšie a ich odborná 

prax by mala sledovať potreby všetkých vzdelávaných. Je potrebné hľadať inovatívne cesty pri 

kreovaní kurikulí, ktoré by mali byť inkluzívne, otvorené rôznym alternatívam, demokratické 

a zohľadňujúce psychické, spirituálne, emocionálne, kognitívne, etické a sociálne špecifiká 

vzdelávaných102. 

Neformálne vzdelávanie je zjednodušene povedané všetko organizované vzdelávanie 

mimo formálneho vzdelávania – teda vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami (kultúrne 

zariadenia, podniky, inštitúcie vzdelávania dospelých a pod.) určitému okruhu študujúcich v 

rôznych formách, typoch a s rôznym obsahom. V anglicky hovoriacich krajinách sa udomácnil 

pojem „non-formal learning“. Často prebieha popri hlavným prúdom vzdelávania a odbornej 

prípravy a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov. Niektorí autori rozlišujú 

                                                           
101 KUBOVČÍK, M. Úvodný príhovor.  
102 WOODS, P. A., and G. J. WOODS. Alternative Education for the 21st Century.  
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informálne a neformálne vzdelávanie. Informálne vzdelávanie vnímajú ako  celoživotný 

proces, v ktorom sa ľudia učia z každodenných skúseností. Neformálne vzdelávanie definujú 

ako organizované vzdelávacie aktivity mimo formálnych systémov. 

Formálne vzdelávanie býva spojené so školami a vzdelávacími inštitúciami. 

Neformálne vzdelávanie je skôr spojené s komunitnými skupinami a organizáciami, zatiaľ 

čo  informálne vzdelávanie prebieha na základe vzťahov a učenia sa od priateľov, rovesníkov, 

kolegov a pod.103. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s tým, že neformálne vzdelávanie 

je vo vzťahu k formálnemu vzdelávaniu vnímané dichotomicky, ako opozitum. Súčasné teórie 

vychádzajú skôr z dualistického vnímania týchto dvoch pojmov. Síce ako kontrastných, ale ako 

súbežných prístupov k vzdelávaniu. Mnohé vzdelávacie programy, predovšetkým programy 

celoživotného vzdelávania, sú tvorené hybridne a spájajú oba spomínané prístupy104. 

Podľa zákona č. 282/2008 Z.z.  o podpore práce s mládežou v platnom znení, čl. 1, 

paragraf 2, odst. g) je neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou ďalším vzdelávaním 

mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou organizované 

vzdelávacími zariadeniami s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností a 

zručností potrebných pre prácu s mládežou, ktoré umožňuje jeho účastníkom doplniť, rozšíriť 

a prehĺbiť si získané vzdelanie105. Z rovnakého zákona vychádza pri svojej definícii i Iuventa – 

Slovenský inštitút mládeže. Jedná sa o štátnu inštitúciu, priamo riadenú Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny 

a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej 

politiky v skupine detí a mládeže. Iuventa sa podieľa na podpore uznania neformálneho 

vzdelávania v praxi. Spolu s ďalšími subjektmi sa v rámci iniciatívy „Uznanie“ zameriava na 

zviditeľnenie práce s mládežou a pomenovanie a uznanie získaných kompetencií v procese 

neformálneho vzdelávania106. 

 

 

             Otázky a cvičenia 
 

1. Vysvetlite pojem neformálne vzdelávanie. 
2. Vysvetlite rozdiel medzi formálnym, neformálnym 

a informálnym vzdelávaním. 
3. Pokúste sa uviesť konkrétne príklady na jednotlivé 

typy vzdelávania z praxe. 

                                                           
103 JEFFS, T. et al. Youth Work Practice.  
104 ROGERS, A. Non Formal Education.  
105 Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v platnom znení. 
106 IUVENTA – SLOVENSKÝ INŠITÚT MLÁDEŽE. Neformálne vzdelávanie.  
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3 VÝZNAM DOBROVOĽNÍCTVA V NEZISKOVOM SEKTORE 

 

3.1 Teoretické vymedzenie dobrovoľníctva 

3.2 Legislatívne vymedzenie dobrovoľníctva 

3.3 Dobrovoľníctvo mladých ľudí a študentov 

 

3.1 Teoretické vymedzenie dobrovoľníctva 

 

Kľúčové pojmy  
Dobrovoľníctvo. História dobrovoľníctva. Formálne a neformálne 

dobrovoľníctvo. Dobročinnosť. Prosociálne správanie. Altruizmus. 

Darcovstvo. Dobrovoľník. Dobrovoľnícke aktivity. Oblasti 
dobrovoľníctva. 

 

Vo vzťahu k spomínaným aktivitám občianskej participácie je nutné vymedziť pojem 

dobrovoľníctvo. Ide o neplatenú a nekariérnu činnosť, ktorá je vykonávaná s cieľom pomoci 

blížnym, komunite alebo spoločnosti107. Dobrovoľníctvo by malo byť jednak prejavom 

občianskej zrelosti a jednak prospešné tak pre dobrovoľníka ako aj toho, v koho prospech je 

vykonávané108. Prínosy dobrovoľníctva prehľadne znázorňuje nasledujúca schéma109: 

 

 

Obr. 5 - Schéma prínosov dobrovoľníctva 
 

Univerzálna  definícia dobrovoľníctva zatiaľ neexistuje. V odbornej literatúre existuje 

množstvo definícií tohto pojmu, pričom v nich môžeme identifikovať tri základné špecifiká. 

Prvým z nich je nepovinný charakter dobrovoľníctva, kedy sa jedinec na základe vlastného 

                                                           
107 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce.  
108 TOŠNER, J. a O.  SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 
109 JASSOVÁ, M. Dobrovoľníctvo a jeho prínosy pre dobrovoľníkov a klientov krízového centra 
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uváženia a bez donútenia rozhodne byť dobrovoľníkom. V tejto súvislosti je nutné upozorniť 

na skutočnosť, že miera donútenia, respektíve miera jeho dobrovoľnosti je otázna. Dôvodom je 

morálny alebo spoločenský tlak na jedinca z čoho v konečnom dôsledku vyplývajú pochybnosti 

o samotnej dobrovoľnosti jeho rozhodnutia. Druhým je vykonávanie dobrovoľníctva bez 

nároku na odmenu. Dobrovoľníctvo je teda činnosť vykonávaná bez nároku na finančnú 

odmenu. Prax však ukazuje, že dobrovoľníkom sú často krát preplácané finančné náklady na 

cestovanie, prípadne dostávajú dobrovoľníci za svoju prácu dary uznania alebo vďaky. Tretím 

spoločným bodom je odlíšenie dobrovoľníctva od prosociálneho správania. Hlavným 

rozdielom je plánovitosť a organizovanosť dobrovoľníctva, napríklad prostredníctvom 

neziskovej organizácie110. Súvisiacom pojmom je i pojem dobročinnosť/filantropia, alebo inak 

ešte ľudomilnosť, pomoc slabším. Obsahuje v sebe dve dimenzie a to darcovstvo 

a dobrovoľníctvo.111  

Dobrovoľná činnosť je v ľudskom živote od nepamäti, pričom najskôr predstavovala 

občiansku cnosť, ktorá má v západnom svete svoje korene v kresťanskej morálke. Preto je 

možné konštatovať, že v ľudskej spoločnosti nie je dobrovoľníctvo niečím novým, nakoľko 

v každej kultúre alebo spoločnosti bolo pomáhané tým, ktorí to najviac potrebovali. Počiatok 

dobrovoľníctva je možné datovať až do stredoveku, kedy sa na túto činnosť zameriavali aktivity 

obyvateľstva, no predovšetkým cirkvi ako inštitúcie konajúcej dobro, pomáhajúcej blížnym 

a podobne. Dobrovoľnícke aktivity boli realizované prostredníctvom všeobecnej humanitárnej 

dobročinnosti predovšetkým duchovnými, zakladaním chrámov, kláštorov, dotácií na ich 

zriadenia a udržiavania. V preindustriálnom období sa okrem pôsobenia cirkvi zaslúžil 

o realizáciu dobrovoľníckych aktivít aj štát, ktorý prevzal zodpovednosť za starostlivosť 

o chorých, starých a chudobných. Angažovanie rôznych spoločenských vrstiev sa v tomto 

období stalo silným prejavom občianskej angažovanosti, nakoľko buržoázia bola ochotná 

venovať finančné prostriedky na podporu rôznych charitatívnych projektov112. 

Prvé znaky dobrovoľníctva v podobe ako ho poznáme dnes boli vykazované v období 

kapitalizmu. V 19. storočí došlo v Európe k industrializácii a tradičná spoločnosť prechádzala 

zmenou vo vzťahu k modernej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že sa vytvárala robotnícka 

trieda, čo prispelo k vzniku problémov súvisiacich s nevyhovujúcimi životnými podmienkami, 

došlo k nárastu rôznych ochorení a chudoby. Obdobie bolo charakteristické absenciou 

                                                           
110 FRIČ, P. a kol. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století.  
111 MYDLÍKOVÁ, E. a kol. Dobrovoľníctvo – efektívna študentská prax.  
112 FRIČ P. a R. GOULLI. Neziskový sektor v České republice.  
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sociálnych dávok, preto bolo nutné týmto jedincom pomáhať iným spôsobom. Začali sa 

objavovať prvé filantropické spolky, ktoré vykazovali znaky súčasného dobrovoľníctva. Ich 

rozmach je najviac evidentný v období po prvej svetovej vojne, napríklad pôsobením YMCA 

či skautskými hnutiami. Ich činnosť bola orientovaná na riešenie sociálnych problémov, 

chudoby a v prospech ochrany verejného zdravia, detí a mládeže. Po hospodárskej kríze v 30. 

rokoch sa väčšia pozornosť presunula k chudobným a nezamestnaným. 

Obdobie medzi rokmi 1945 a 1989 bolo charakteristické vzájomne si odporujúcimi 

tendenciami. Aj napriek tomu, že štát ponechával veľké práva na reguláciu činnosti rôznych 

spolkov, došlo v nových demokratických pomeroch k rastu združovania sa obyvateľstva. Po 

roku 1948 sa stupňovali tlaky smerujúce proti tradičným spoločenským kultúram a spolky 

nevykazujúce tendenciu pomáhať „výstavbe socializmu“ boli rozpustené. Komunistická 

nadvláda spôsobila degradáciu dobrovoľníctva. Jeho tradícia bola násilne prerušená a činnosť 

všetkých foriem nezávislých organizácií bola systematicky a cieľavedome redukovaná alebo 

úplne podriadená politickému vedeniu štátu a komunistickej strany, čím podľahla prísnej 

kontrole. Po roku 1948 museli všetky legálne existujúce organizácie spadať pod Národnú 

frontu, pričom tie, ktoré to odmietli boli násilne rozpustené a ich členovia boli stíhaní a  

dokonca väznení113. 

Demokraciu priniesol rok 1989, v ktorom prešiel obrodou aj neziskový sektor. Spolky 

a združenia potlačené minulým režimom boli obnovené a mnohé z nich získali v rámci 

reštitúcie svoj pôvodný majetok a mohli tak pokračovať vo svojej činnosti. Postupne sa  

dobrovoľnícka činnosť presunula z oblasti vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít aj na 

oblasť sociálnych aktivít. Aj napriek tomu však bolo povedomie o dobrovoľníctve a statuse 

dobrovoľníkov v spoločnosti a zapojenie verejnosti do dobrovoľníckych aktivít na nízkej 

úrovni. Uvoľňovanie spoločenských pomerov bolo reflektované aj v oblasti dobrovoľníctva 

prostredníctvom legislatívnych opatrení a práv občanov na združovanie sa a zakladanie 

spolkov, zväzov, klubov, hnutí a pod.114. Od tohto obdobia až po súčasnosť došlo k veľkému 

rozmachu dobrovoľníctva a k vytvoreniu sietí dobrovoľníkov obrovských rozmerov, ktoré 

vyžadujú vysoký stupeň ich organizácie. V 21. storočí došlo k zmene v hodnotách 

dobrovoľníctva, a to prostredníctvom vplyvu mnohých faktorov: 

 zmeny v štruktúre rodinného systému, 

                                                           
113 TOŠNER, J. a O. SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích.  
114 TOŠNER, J. 10 let rozvoje dobrovolnictví: rehabilitace občanských ctností.  
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 nárast jednočlenných a dvojčlenných domácnosti, 

 nárast občanov s vysokoškolským vzdelaním, 

 starnutie obyvateľstva reflektované v rôznych oblastiach, 

 vysoká úroveň bohatstva v najširších vrstvách občanov, 

 nové spôsoby života a životného štýlu spojených s novými informačnými 

technológiami, 

 vysoké ašpirácie súvisiace s trávením voľného času. 

Organizačný kontext preto kategorizuje dobrovoľníctvo na formálne a neformálne. 

Formálne dobrovoľníctvo je vykonávané prostredníctvom konkrétnej organizácie. Členstvo 

dobrovoľníkov v organizáciách prináša informácie o dobrovoľníckych príležitostiach 

a pomáha tak definovať rolu dobrovoľníkov. Prostredníctvom organizačnej štruktúry dochádza 

k zlepšovaniu efektivity práce a pridáva jej na vážnosti115. V rámci tohto typu dobrovoľníctva 

vznikajú formálne vzťahy, pričom dobrovoľníci vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na základe 

písomnej zmluvy a sú v pravidelnom kontakte s pracovníkmi organizácie116. Neformálne 

dobrovoľníctvo je možné charakterizovať prostredníctvom neformálnych vzťahov, ktoré 

fungujú predovšetkým na základe dôvery a dohody. Neformálne dobrovoľnícke aktivity sú 

vykonávane bez väčšej prípravy, pričom dobrovoľníci konajú spontánnejšie na základe vlastnej 

skúsenosti a intuície117. Pri neformálnom dobrovoľníctve ide zväčša o súkromné aktivity 

vykonávané dobrovoľníkmi samostatne, preto majú náhodnejší charakter118.  

V nadväznosti na uvedené skutočnosti je nutné uviesť, že spojenie členstva 

v organizácii a dobrovoľníctva nie je samozrejmosťou, teda nie každý dobrovoľník je aj členom 

tej organizácie, pre ktorú pracuje. V tomto kontexte uvádzajú Hustinx a Lammertyn119  

rozdelenie štýlov či vzorcov dobrovoľníckej participácie. Kolektívny alebo inak nazývaný 

vzorec dobrovoľníctva sa spája s dlhotrvajúcim dobrovoľníctvom, pričom je charakteristický 

pevnou väzbou medzi dobrovoľníkmi a organizáciou spočívajúcou v členstve. Dobrovoľník si 

tak nevyberá medzi organizáciami, pretože patrí k tej svojej, z čoho vyplýva, že záväzok je 

vnímaný ako automatický. Takéto organizácie sa vyznačujú prevažne plochou organizačnou 

                                                           
115 MUSICK, M., and  J.  WILSON. Volunteers. A Social Profile.  
116 KŘÍŽOVÁ, E. a J. TOŠNER. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v sociálních a zdravotních službách. 
117 FRIČ, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice.  
118 FRIČ, P. a kol. Vzoce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století.  
119 HUSTINX, L., and F.  LAMMERTYN. Collective and Reflexive Styles of Volunteering: A Sociological 
Modernization Perspectives.  
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štruktúrou, v ktorých práca nie je koordinovaná zhora. Každý člen organizácie pracuje na 

základe toho, čo je aktuálne nutné zariadiť. Tradiční dobrovoľníci majú vo vzťahu k ostatným 

členom organizácie emocionálne podfarbené väzby, čo je v konečnom dôsledku možné 

vysvetliť prostredníctvom hierarchického usporiadania a celkového riadenia neformálnym 

spôsobom. 

Protipólom je pôsobenie reflexívneho štýlu, ktorý je charakteristický epizodickým 

dobrovoľníctvom. Ide o typ, ktorý nie je spätý s jednou organizáciou, ale dobrovoľník si vyberá 

aktivity v rôznych organizáciách sám a nezostáva tak verný iba jednej organizácii či jednej 

oblasti dobrovoľníctva. Tento výber podlieha jeho momentálnym potrebám a nesúvisí tak 

s členstvom. Voľba dobrovoľníka angažovať sa je v tomto prípade krátkodobá120. V tejto 

súvislosti hovoria Stebbins a Graham121 o príležitostnom dobrovoľníctve, ktoré má 

hedonistický charakter a uspokojuje momentálne záujmy dobrovoľníka. Ako príklad uvádzajú  

dobrovoľníctvo pri čistení mesta či parku.  

Dobrovoľníctvo, ale aj samotné dobrovoľnícke organizácie sú odlišované na základe 

prospešnosti. Verejne prospešné organizácie svoju činnosť vykonávajú primárne vo vzťahu 

k úžitku tretích osôb, pričom sú z tohto dôvodu považované za všeobecne prospešné. Patria sem 

organizácie občianskej spoločnosti starajúce sa o zdravotne znevýhodnených, sociálne slabších, 

ktoré zabezpečujú hájenie ľudských práv a pod. Naopak vzájomne prospešné organizácie 

prinášajú benefity najmä svojim členom, a teda nie sú primárne orientované na verejný záujem, 

čím je dopad ich aktivít na spoločnosť len sekundárny. Patria sem kluby, odbory, spolky 

a združenia. Pre získanie benefitov je podmienkou členstvo v takejto organizácii. Typickým 

príkladom je vedúci skautského oddielu122. 

 

3.1.1  Súvisiace pojmy 

Termín dobrovoľníctvo je nutné odlíšiť od pojmu dobročinnosť. Pre tento pojem je 

používaný odborný termín filantropia, ktorá je jednou z občianskych cností a je ďalej  rozdelená 

na darcovstvo a dobrovoľníctvo. Termín filantropia je definovaný ako ľudomilnosť alebo 

dobročinnosť, pričom v súčasnosti sa veľmi často používa aj označenie modernejšej formy 

darcovstva. Dobročinnosť je všeobecnejší pojem, ktorý označuje rôzne aktivity motivované 

                                                           
120 FRIČ, P. a kol. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století.  
121 STEBBINS, R., and M. GRAHAM. Volunteering as Leisure/ Leisure as Volunteering: An International 
Assessment. 
122 SKOVAJSA, M. a D. MOREE. Občanský sector.  
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snahou pomôcť druhým a jeho podstatou je spomínané darcovstvo a dobrovoľníctvo. 

Darcovstvo môže mať materiálnu formu v podobe vecných darov a finančnú formu v podobe 

finančných darov. Tieto dva fenomény vychádzajú z hlboko zakorenených archaických 

základov ľudského správania, ktoré tvoria významný prvok spoločenského spolunažívania. 

V rámci dobrovoľníctva hovoríme aj o prosociálnom správaní, ktoré je 

charakteristické aktivitami vykonávanými v prospech druhých bez toho, aby sme očakávali 

odmenu či sociálny súhlas. Tento pojem sa často používa ako synonymum k pojmu altruizmus 

(mravný princíp spočívajúci v nezištnej službe iným a v ochote obetovať sa pre ich dobro), 

pričom k jeho základným formám patrí pomoc, podpora, darovanie, vyjadrenie a samotné 

dobrovoľníctvo. 

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že v dobrovoľníctve je reflektované 

prosociálne a altruistické správanie, ktoré predstavuje osobitnú formu dobročinnosti. 

Vzhľadom k tomu, že smeruje k rozvoju jednotlivcov, komunít alebo celej spoločnosti 

a k svojpomoci je zjavné, že spadá do súčasného moderného vnímania filantropie123. 

Dobrovoľník je jedinec, ktorý sa vzdáva svojho času v prospech iných. Ako uvádza 

Tošner a Sozanská124 „slobodne a dobrovoľne zvolená aktivita a pomoc sú tým, čo činí 

dobrovoľníka nositeľom procesu zmien v spoločnosti. Jeho tvorivá energia je silou, ktorá 

pomáha hľadať a otvárať zdroje a možnosti nových riešení. Tým sa stáva mostom v procese 

spolupráce medzi štátom, komerčným sektorom a sektorom neziskových organizácií“. 

Dobrovoľník výmenou za darovaný čas nedostáva žiadnu finančnú alebo hmotnú kompenzáciu 

a na základe dobrovoľnosti vykonáva akúkoľvek činnosť bez ohľadu na svoju kvalifikáciu. 

Dobrovoľník však za svoju činnosť dostáva kompenzáciu vo forme vnútorného uspokojenia za 

zmysluplnú prácu, za pomoc druhým alebo vo forme verejného ocenenia, skúsenosti, prestíže 

a pod. Hodnoty vytvárané dobrovoľníctvom sú ak vôbec veľmi ťažko merateľné125. V tomto 

kontexte je možné kategorizovať skupiny jedincov, ktorí sa dobrovoľníkmi stávajú najčastejšie. 

Patria sem predovšetkým študenti stredných a vysokých škôl najmä humanitného zamerania. 

Pokiaľ sa jedná o dobrovoľníctvo v oblasti sociálnych služieb, sú to konkrétne študenti 

pomáhajúcich profesií, ktorí sa prostredníctvom tohto spôsobu pripravujú na výkon ich 

budúceho povolania126. Z hľadiska pohlavia sú dobrovoľníkmi najmä ženy, teda študentky 

                                                           
123 MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA PRE DOBROVOĽNÍCKE ÚSILIE (IAVE). Všeobecná deklarácia o 

dobrovoľníctve.  
124 TOŠNER, J. a O. SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, s. 36. 
125 DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 
126 MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. 
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humanitných študijných odborov, ženy starajúce sa o rodinu a ženy, ktorých deti už opustili 

pôvodnú rodinu a týmto spôsobom sa chcú v spoločnosti ďalej uplatniť127. Frič128 tiež uvádza, 

že aj napriek tomu, že medzi dobrovoľníkmi prevládajú zväčša mladí ľudia, vo veľkých 

mestách tvoria polovicu dobrovoľníkov zamestnaní jedinci z najrôznejších profesií a postupne 

narastá aj počet dobrovoľníkov z radov starších ľudí, ktorí cítia potrebu sociálneho kontaktu. 

Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že dobrovoľníctvo prispieva k posilňovaniu 

sociálnej súdržnosti spoločnosti, čím poskytuje priestor vo vzťahu k zmysluplnému tráveniu 

voľného času zárobkovo činných osôb, detí a mládeže a k sociálnemu začleneniu 

marginalizovaných skupín jedincov129.  V rámci výkonu dobrovoľníckych aktivít dochádza 

k stretávaniu sa ľudí z rôznych spoločenských vrstiev, rôzneho veku a postavenia. 

Dobrovoľníkom sa môže stať každý, pričom Bundzelová130 uvádza nasledujúce skupiny 

dobrovoľníkov: 

 deti ako dobrovoľníci, ktorí môžu aktívne participovať na rôznych aktivitách, 

čím dochádza k ich učeniu sa prosociálnemu správaniu, 

 mladí ako dobrovoľníci, u ktorých môže byť prostredníctvom dobrovoľníckej 

činnosti zamedzený vznik sociálne-patologického správania a podporený rozvoj 

pocitu zmysluplnosti a užitočnosti, 

 dospelí ako dobrovoľníci, ktorých je možné kategorizovať na zárobkovo 

činných ľudí nachádzajúcich v dobrovoľníctve zmysluplné trávenie voľného 

času a nezamestnaných ľudí, pri ktorých sa môže jednať o účinný nástroj 

prevencie ich sociálneho vylúčenia, 

 seniori ako dobrovoľníci, u ktorých je dobrovoľníctvo výrazom aktívneho 

starnutia, pomoci pri prispôsobení sa novej štruktúre dňa bez práce, pričom 

poskytuje im dobrovoľníctvo poskytuje pocit užitočnosti. 

Autorka zároveň dokázala, že aj ľudia so znevýhodnením sa môžu stať dobrovoľníkmi 

a Brozmanová Gregorová131 túto skutočnosť dopĺňa o fakt, že dobrovoľníctvo pôsobí ako 

faktor sociálneho začlenenia a participácie. Zároveň pomáha integrácii vylúčených alebo 

marginalizovaných jedincov do spoločnosti a práve zapájanie ľudí so znevýhodnením do 

                                                           
127 TOŠNER, J. a O. SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích.  
128 FRIČ, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice.  
129 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. Dobrovoľníctvo ako fenomén modernej občianskej spoločnosti.  
130 BUNDZELOVÁ, K. Dobrovoľnícka činnosť ľudí so zdravotným postihnutím.  
131 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. Dobrovoľníctvo ako fenomén modernej občianskej spoločnosti.  
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dobrovoľníckej činnosti narúša negatívne predstavy a stereotypy súvisiace s obrazom ich 

pasívneho prijímania starostlivosti. 

 V rámci dobrovoľníctva je nutné podľa Tošnera a Sozánku132 rozlišovať medzi 

dobrovoľníckou a dobrovoľnou činnosťou. Zatiaľ čo dobrovoľná činnosť predstavuje vlastný 

výkon dobrovoľnej pomoci, dobrovoľnícku činnosť tvoria aktivity spojené s organizáciou 

dobrovoľníctva ako špecifického druhu ľudskej činnosti133. 

 Taktiež je možné hovoriť aj o oblastiach dobrovoľníctva. S dobrovoľníctvom sa 

najčastejšie stretávame práve v neziskových organizáciách – občianskych združeniach, 

účelových zariadeniach cirkvi a vo všeobecne prospešných spoločnostiach. Ide o základné 

organizačné formy, ktorých primárnym cieľom nie je zisk, ale činnosť, ktorá bez 

dobrovoľníkov nie je možná. Ochrancovia životného prostredia (napríklad Greenpeace) 

predstavujú najlepšie organizované organizácie, ktoré zapájajú aj politické subjekty 

a významných odborníkov. Disponujú širokou publicitou v médiách, čím dokážu na vybrané 

problémy výrazne upozorniť. Humanitárne organizácie a organizácie na ochranu ľudských 

práv (napríklad Amnesty International) sa vo výraznej miere zviditeľnili v rámci tragických 

udalostí vo svete. Tieto organizácie sa realizujú vo vojnových oblastiach, ale aj na 

vnútroštátnych akciách. Dobrovoľníctvo je najviac využívané v sociálnej a zdravotníckej 

oblasti z dôvodu, že preberá služby kedysi v nedostatočnej miere poskytované štátom. Mnoho 

neziskových organizácii sa v tejto oblasti stáva partnerom vlády a v posledných rokoch sa 

podieľa aj na diskusiách súvisiacich so zmenami v sociálnej politike a v poskytovaní sociálnych 

služieb. Tieto organizácie vyžadujú profesionálny prístup dobrovoľníkov z dôvodu, že vstupujú 

do inštitúcií fungujúcich na základe uzatvoreného systému, v ktorých môžu dobrovoľníci 

zdanlivo pôsobiť ako cudzí prvok. Širokú škálu neziskových organizácií, v ktorých sa angažujú 

tisíce dobrovoľníkov predstavuje kultúrna oblasť. Mnoho z týchto organizácií sa zameriava 

na ochranu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, pričom ich pôsobnosť je zväčša na 

regionálnej úrovni. Príkladom môžu byť alternatívne kultúrne projekty v oblasti moderného 

tanca, divadla, výtvarného umenia a pod. Činnosť dobrovoľníkov v športovej a vzdelávacej 

činnosti vykazuje charakter vzájomne prospešnej dobrovoľnej aktivity, ktorý sa objavuje najmä 

v rámci mimoškolských voľnočasových aktivít. V zahraničnej dobrovoľnej službe vysielajú 

                                                           
132 TOŠNER, J. a O. SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích.  
133 KOSINA, K. a kol. Dobrovolnictví a metodika práce s dobrovolníky.  
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domáce aj zahraničné organizácie dobrovoľníkov do zahraničia. Príkladom môžu byť letné 

workcampy134. 

 

 

             Otázky a cvičenia 
 

1. Čo je to dobrovoľníctvo. 
2. Vysvetlite rozdiel medzi formálnym a neformálnym 

dobrovoľníctvom. 
3. Vymenujte špecifiká dobrovoľníctva. 
4. Kto môže byť dobrovoľníkom? 
5. Vymenujte základné dobrovoľnícke aktivity. 
6. Vymenujte oblasti dobrovoľníctva. 

 

3.2 Legislatívne vymedzenie dobrovoľníctva 

 

Kľúčové pojmy  
Zákon o dobrovoľníctve. Legislatívne vymedzenie dobrovoľníctva     
na Slovensku. Dobrovoľnícke organizácie.   

 

Dobrovoľníctvo nadobudlo po roku 1989 nové formy a novú perspektívu  

spoločenského postavenia. Do roku 2011 nebolo súčasťou právneho poriadku Slovenskej 

republiky, čo v praxi spôsobovalo bariéry vo vykonávaní tejto významnej aktivity nielen voči 

druhým, ale aj voči celej spoločnosti. Diskusia o vytvorení zákona o dobrovoľníctve z roku 

2008 vyústila do právnej úpravy dobrovoľníctva v zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve 

v platnom znení. 

Do roku 2011 teda slovenská legislatíva neupravovala problematiku dobrovoľníctva, 

iba jeho špecifickú formu, a to v dobrovoľnícke aktivity vykonávané nezamestnanými ako 

aktivačnú činnosť135. Pojem  dobrovoľník sa v slovenskej legislatíve vôbec nenachádzal, avšak 

niektoré z právnych noriem tento pojem obsahovali, no v úplne inom kontexte. Príkladom môže 

byť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/1949 Zb., ktorým sa vykonáva branný zákon 

v platnom znení136, ktorý uvádza pojem dobrovoľníka v súvislosti s vojenskou službou 

a dobrovoľníckymi odvodmi. Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom 

znení137 uvádzal dobrovoľníkov v rámci organizovania jednotiek civilnej ochrany, zákon č. 

23/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a zmene a doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

                                                           
134 TOŠNER, J. a O. SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích.  
135 DOSTÁL, O. K legislatívnemu rámcu dobrovoľníctva. 
136 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/1949 Zb., ktorým sa vykonáva branný zákon v platnom znení. 
137 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení.  
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zabezpečení policajtov a vojakov v platnom znení138 uvádza československých dobrovoľníkov 

v Španielsku v rokoch 1936 až 1939 ako osoby, ktorým je možné priznať postavenie vojnových 

veteránov.  

 Od roku 2011 je v pôsobnosti zákon o dobrovoľníctve, ktorého predmetom úpravy je 

postavenie dobrovoľníkov a právne vzťahy v rámci poskytovania služieb, činností alebo iných 

výkonov dobrovoľníkov139. Podľa tohto zákona je dobrovoľníkom fyzická osoba, ktorá pre inú 

osobu a s jej súhlasom alebo pre verejný prospech vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe 

slobodného rozhodnutia. Dobrovoľnícka činnosť je zároveň založená na schopnostiach, 

vedomostiach a zručnostiach dobrovoľníka, pričom spĺňa zákonom stanovené podmienky, 

ktorými sú: 

 vykonávanie dobrovoľníckej činnosti mimo svojich pracovných povinností, služobných 

povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo 

služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného 

dokumentu,  

 nevykonávanie dobrovoľníckej činnosti pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, 

ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,  

 vykonávanie dobrovoľníckej činnosti mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej 

zárobkovej činnosti. 

V nadväznosti na uvedené skutočnosti Hapalová140 uvádza, že „v prípade 

dobrovoľníkov mladších ako 18 rokov a dobrovoľníkov vysielaných do zahraničia musí mať 

zmluva písomnú podobu. Zákon o dobrovoľníctve taktiež zaviedol možnosť odviesť 3% z daní 

pre neziskové organizácie, pokiaľ dobrovoľník odpracuje aspoň 40 hodín dobrovoľníckej 

činnosti.“ 

Podľa tohto zákona dobrovoľníci vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na základe 

zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, ktorá sa uzatvára medzi dobrovoľníkom a fyzickou osobou 

s trvalým pobytom na území Slovenska, pre ktorú sa dobrovoľnícka činnosť vykonáva alebo 

právnickou osobou so sídlom na území Slovenska, ktorá sprostredkováva alebo organizuje 

dobrovoľnícku činnosť pre iné osoby s ich súhlasom a v ich prospech alebo vo verejný 

prospech. V neposlednom rade zákon o dobrovoľníctve osobitne upravuje aj samotnú 

                                                           
138 Zákon č. 23/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
139 Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
140 HAPALOVÁ, M. Dobrovoľnícke programy a podpora dobrovoľníctva, str. 2. 
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dobrovoľnícku činnosť, vysielajúcu organizáciu, prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, zmluvu 

o dobrovoľníckej činnosti, dobrovoľnícku činnosť vykonávanú pre orgány verejnej správy 

a prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti141. 

Pri pohľade na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že sú v zákonnej úprave 

dobrovoľníctva reflektované definície vysielajúcej, hosťujúcej organizácie a dobrovoľníka, 

zmluvy o výkone dobrovoľníckej služby a jej obsahové zloženie, definícia podpory 

dobrovoľníctva štátom ako aj základné princípy dobrovoľníctva, ktorými sú: 

 princíp solidarity posilňujúci vzájomnú medziľudskú podporu a pomoc 

a zvyšovanie zodpovednosti občanov za dosiahnutie cieľov dobrovoľníctva, 

 princíp bezodplatnosti poukazujúci na skutočnosť, že dobrovoľníci nie sú 

odmeňovaní za dobrovoľnícku činnosti, čo nevylučuje napríklad náhradu 

finančných nákladov nutných k vynaloženiu práce, vrátane otázok spojených 

s dôchodkovým, sociálnym, nemocenským a zdravotným poistením, 

 princíp podpornosti vylučujúci nahrádzanie pracovnoprávnych a iných podobných 

inštitútov, 

 princíp podpory vyjadrujúci vzťah štátu k dobrovoľníctvu, a to hlavne v súlade s 

poznaním sociálnej hodnoty dobrovoľníctva a v podpore jeho autonómie 

a pluralizmu. 

Príkladom niektorých organizácií pracujúcimi s dobrovoľníkmi môže byť Slovenská 

katolícka charita, ktorá je registrovanou neziskovou organizáciou poskytujúcou charitatívne, 

sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, 

národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Táto nezisková organizácia zabezpečuje 

zdravotnú, materiálnu, kultúrnu a vzdelávaciu pomoc ľuďom, pričom disponuje sieťou 

pobočiek na celom Slovensku. K jej celoslovenským projektom patrí Agentúra Domácej 

Starostlivosti (ADS) – zabezpečovanie a poskytovanie ošetrovateľských a opatrovateľských 

služieb v spolupráci s nemeckou charitou a Pomoc ľuďom na cestách – zahŕňa poradenstvo 

utečencom, žiadateľom o azyl, cudzincom v spolupráci s francúzskou charitou. Poskytuje aj 

humanitárnu pomoc, napríklad adopciou na diaľku, ale aj vzdelávanie a služby diecéznych 

charít142. 

                                                           
141 Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
142 SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA. Charitná sieť.  
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Členom Aliancie európskych organizácií dobrovoľnej služby je od roku 1993 INEX 

Slovakia. Aliancia je medzinárodnou organizáciou, ktorá zastrešuje 30 členských organizácií 

z Európy a pár poskytovateľov z Ameriky, Ázie a Afriky. Niekoľko krát za rok organizuje 

medzinárodné stretnutia pre svojich členov, kde pozýva aj záujemcov z iných krajín alebo 

štruktúr za účelom upevňovania spolupráce medzi týmito organizáciami, oboznamovania sa 

s aktuálnymi trendami a novými typmi podpory ich aktivít. Okrem členstva v aliancii je 

partnerom medzinárodnej siete SCI (Service Civil International) a spolupracuje aj 

s jednotlivými organizáciami združenými v sieti YAP (Youth Action for Peace). INEX 

Slovakia disponuje celoslovenskou pôsobnosťou, pričom svoju činnosť šíri a propaguje 

prostredníctvom svojich členov a zástupcov v jednotlivých regiónoch, v informačných centrách 

mladých, prípadne u ďalších lokálnych partnerov143. 

Ekumenická rada cirkvi na Slovensku predstavuje združenie kresťanských cirkví, 

ktoré pôsobia na území Slovenska, pričom v roku 2004 začala koordinovať Dobrovoľnícky 

program a stala sa členom EDYN (European Year Network). Táto spolupráca viedla 

k vysielaniu dobrovoľníkov a k hosťovaniu dobrovoľníkov z európskych krajín, čoho 

výsledkom bola výmena dobrovoľníkov pôsobiacich v rozličných umiestneniach a 

vykonávajúcich svoju dobrovoľnícku službu v rôznych oblastiach, napríklad v pomoci sociálne 

slabým, zdravotne znevýhodneným, pomoci pri prírodných, ekologických a humanitných 

katastrofách atď. Jej cieľom je: 

 prekonávanie rozdielov, upevňovanie jednoty medzi cirkvami a skvalitňovanie ich 

vzájomnej spolupráce, 

 podpora demokracie v krajine, 

 pomoc občanom v krízových situáciách144.  

Slovenské misijné hnutie je zamerané na podporu humanitárnych akcií na Slovensku 

a vo svete, evanjelizačných aktivít, ktoré spočívajú v prípravnej činnosti mladých misionárov a 

laických dobrovoľníkov odchádzajúcich do zahraničia na misie do Ruska, Azerbajdžanu, Číny, 

Afriky, na Ukrajinu, atď. Misijní dobrovoľníci Saleziáni – Don Bosco sú zameraní na 

pôsobenia v saleziánskych misiách na Ukrajine a v Jakutskej republike počas jedného roka, 

pričom pomáhajú v rámci sociálnej oblasti, zabezpečovania humanitárnej pomoci, návštev 

v detských domovoch a pod. Organizácia Jezuitskí dobrovoľníci ponúka možnosť venovať sa 

                                                           
143 OBČIANSKE ZDRUŽENIE INEX SLOVAKIA. INEX Slovakia (International Exchanges).  
144 EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ NA SLOVENSKU. Program: Dobrovoľníctvo.  
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službe mentálne a telesne znevýhodneným, bezdomovcom, starým ľuďom, nevidiacim, deťom 

v pestúnskej starostlivosti, ale aj prehlbovaniu vlastnej osobnej formácie a duchovného života. 

Táto organizácia nevyžaduje od dobrovoľníkov odborné vzdelanie v sociálnej oblasti, ale 

potrebnými predpokladmi sú prekonávanie predsudkov, otvorenosť, vytrvalosť a túžba pomoci 

ľuďom. Prostriedkom pomoci sú aj zahraničné misie, ktoré prostredníctvom Pápežských 

misijných diel posielajú balíky do krajín tretieho sveta, v ktorých pôsobia misionári v ťažkých 

životných podmienkach medzi chudobnými145. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Dobrovoľníctvo mladých ľudí 

 

Kľúčové pojmy  
Vplyv dobrovoľníctva na mladých ľudí. Motívy k dobrovoľníctvu. 

Modely dobrovoľníctva mladých ľudí. Identita dobrovolníka. Príklady 

programov dobrovoľníctva. 
 

 Mladí ľudia sú pre dobrovoľníctvo dôležití, pretože disponujú potenciálom tkvejúcim 

v tom, že obdobie ich štúdia predstavuje poskytovanie vhodných podmienok pre ich 

dobrovoľnícke aktivity146. Obdobie medzi detstvom a dospelosťou je významným medzníkom 

etapizácie životnej dráhy mladého človeka, pričom sem patrí napríklad ukončenie základného 

formálneho vzdelávania, nástup do zamestnania a budovanie si svojho vlastného bývania, či 

založenie rodiny. 

 Dobrovoľníctvo priamo ovplyvňuje formovanie mladých ľudí, ich hodnôt, zvyšovanie 

záujmu mladých ľudí o spoločnosť a prostredie a podporuje ich aktívne občianstvo. Je možné 

konštatovať, že dobrovoľníctvo predstavuje významný prvok medzi pôsobením školy a rodiny, 

pričom predstavuje prostriedok osobného rozvoja mladých ľudí a ich sociálnej participácie. 

Dobrovoľníctvo poskytuje mladým ľuďom priestor vo vzťahu k ich sebarealizácii, objavenia 

                                                           
145 PAVLÍKOVÁ, D. Štúdia o dobrovoľníctve, jeho systéme na Slovensku a v niektorých vybraných krajinách  
Európskej Únie, Kanady a jeho integrácia do rozvojovej a humanitárnej pomoci.  
146 FRANCIS, J. The functions and norms that drive university student volunteering. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite legislatívne vymedzenie dobrovoľníka. 
2. Ako je legislatívne vymedzená dobrovoľnícka 

činnosť? 
3. Ktoré princípy sú reflektované v zákone 

o dobrovoľníctve? 
4. Uveďte príklad slovenských organizácií 

vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť. 
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vlastného potenciálu prostredníctvom konkrétnych projektov a nápadov, ktoré sú spojené 

s užitočnou spätnou väzbou a hodnotením týchto aktivít. Nakoľko ide o zážitkovú formu 

objavovania a hľadanie seba samého, mladých ľudí dobrovoľníctvo napĺňa, baví a chcú sa mu 

venovať. Môžeme konštatovať, že dobrovoľníctvo mladých ľudí predstavuje efektívny nástroj 

pre získavanie a rozvíjanie ich zručností, čím v konečnom dôsledku prispieva k ich 

zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti. Dôvodom je fakt, že mladí ľudia sa 

prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti učia novým zručnostiam, rozvíjajú svoj talent a 

objavujú schopnosti o ktorých nevedeli. Zároveň však napĺňajú súčasné spoločenské potreby 

a prinášajú prospech druhým147. 

 Dobrovoľníctvo mladých ľudí predstavuje jednu z ciest neformálneho vzdelávania 

a zároveň aj informálneho učenia, ktoré je primárne realizované mimo školského prostredia. 

V tomto kontexte je nutné podotknúť, že informálne učenie je potrebné prepojiť s formálnym 

vzdelávaním na jednotlivých stupňoch škôl. Skúsenosti rôznych dobrovoľníckych organizácii 

preukazujú, že mladí ľudia sú vedení k aktivitám v prospech iných, prípadne v prospech svojich 

komunít, čím sú pripravení na ďalší rozmer aktívnosti, ktorým je iniciatívnosť148. V tejto 

súvislosti je nevyhnutná motivácia mladých ľudí vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti. 

 Vo všeobecnosti vychádza motivácia dobrovoľníkov z ich vlastných záujmov 

a z altruizmu, pričom nie je možné konkrétne identifikovať dominujúci motív. Štatistické 

analýzy uvádzajú tri základné motívy mladých ľudí k dobrovoľníctvu, a to konvenčné alebo 

normatívne motívy, kedy ich motivujú morálne hodnoty, náboženské presvedčenia a 

všeobecné neformálne pravidlá správania, recipročné motívy, v rámci ktorých mladý človek 

hľadá tie prvky, ktoré sú užitočné pre neho samého a nerozvinuté motívy, ktoré sa opierajú 

o dôveru v organizáciu, v ktorej pôsobia, presvedčenie o zmysluplnosti dobrovoľníckej 

činnosti a pocit šírenia dobrej myšlienky na základe dobrovoľníctva149. Podľa Matulayovej, 

Jurníčkovej a Doležala150 sa v motivácii k dobrovoľníctvu presadzuje multifaktoriálny model 

predpokladajúci, že motiváciou mladých ľudí je presvedčenie o uspokojení ich psychických 

potrieb prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. Najčastejšie využívaným modelom je 

Inventár dobrovoľníckych funkcií - VFI (Volunteer Function Inventory), ktorý zahŕňa šesť 

kategórií zastrešujúcich funkcie, ktorým zodpovedá konkrétna motivácia: 

                                                           
147 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A., J. ŠOLCOVÁ a M. SIEKELOVÁ. Dobrovoľníctvo mládeže na 

Slovensku – aktuálny stav a trendy.  
148 HALL, M. et al. Caring Canadians, Involved Canadians: Highlight from the 2007 Canada Survey of Giving, 
Volunteering and Participating.  
149 TOŠNER, J. a O. SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 
150 MATULAYOVÁ, T., P. JURNÍČKOVÁ a J. DOLEŽAL. Motivace k dobrovolnictví.  
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 hodnotová funkcia spočívajúca v pomoci druhým, solidarite a snahe veci zlepšovať, 

 funkcia porozumenia, ktorá spočíva v získavaní skúseností a v učení sa, 

 spoločenská funkcia spočívajúca v živote v spoločenstve, získavaní uznania 

a nadväzovania vzťahov, 

 kariérna funkcia, ktorá umožňuje získavanie pracovných skúseností a nových 

kontaktov, 

 protektívna funkcia umožňujúca vyrovnať sa s vnútornými problémami, neistotou 

a naplniť potrebu byť užitočný, 

 osobnostné funkcie osobnostného rozvoja smerujúce k posilňovaniu sebadôvery, 

sebaúcty a umožňujúca aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. 

Dôležité je zmieniť aj zmeny v motiváciách mladých dobrovoľníkov v priebehu 

dobrovoľníckej činnosti. Pôvodná potreba dobrovoľníkov urobiť niečo pre seba sa presúva 

k potrebe byť prospešný vo vzťahu ku komunite151. Opačné tendencie, teda presun od 

altruistických motívov k motívom prospešnosti pre dobrovoľníka zdôrazňuje Omotto 

a Snyder152 či Locke et al.153. Autori poukazujú v oboch prípadoch na široké spektrum motívov 

súvisiacich s dlhodobým zotrvaním v realizovaní dobrovoľníckej činnosti, pričom samotná 

zmena motivácie mladých ľudí k dobrovoľníctvu môže nastať pôsobením v organizácii alebo 

pôsobením externých vplyvov ako je rodinné či školské prostredie. Ďalší z aspektov zotrvania 

v dobrovoľníctve poukazuje na skutočnosť, že mladý človek si v procese dobrovoľníctva 

vytvára identitu dobrovoľníka, s ktorou sa stotožňuje a pokračuje v aktivitách v kontexte 

prejavu vlastnej identity. Cesta smerujúca k udržaniu mladých ľudí v dobrovoľníctve teda vedie 

cez udalosti verejného oceňovania dobrovoľníkov (napríklad Národné oceňovanie 

Dobrovoľník roka) v ich prínose a cez ďalšie aktivity napomáhajúce v rozvoji identity 

dobrovoľníka. Samotné ocenenie a pocit prispenia k spolupodieľaní sa na dobrovoľníctve 

a k dosiahnutiu vízie posilňuje pocit stotožnenia sa s organizáciou, ktorý sa v konečnom 

dôsledku reflektuje v chuti mladého človeka zotrvať v dobrovoľníckej činnosti154.  

V súvislosti s identitou dobrovoľníka je nutné spomenúť skupinovú identitu, ku ktorej 

vedie a s ktorou je spojená aj aktivita iných dobrovoľníkov. S uvedenými skutočnosťami súvisí 

aj presahovanie konkrétnych situácií a zachytávanie širšieho významu samotnej roly 

dobrovoľníka, ktorý sa vzťahuje k aktivitám s účelom pomôcť druhým. Preto je zrejmé, že 

                                                           
151 HOWLETT, S. et al. Volunteering and Society in the 21st Century.  
152 OMOTTO, A. M., and M. SNYDER. Sustained Helping Without Obligation: Motivation, Longevity of 
Service, and Perceived Attitude Change Among AIDS Volunteers. 
153 LOCKE, M. et al. Volunteering, Active Citizenship and Community Cohesion: From theory to practice.  
154 MUSICK, M., and J. WILSON. Volunteers. A Social Profile.  
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identita dobrovoľníka, ktorá v sebe zahŕňa súbor hodnôt, tak spája teóriu identity a sociálnej 

identity, pričom obe vznikajú náhodne a odvíjajú sa od osobnej identity dobrovoľníka155. 

S vývinom identity dobrovoľníka sa spája aj tzv. attachment, ktorý predstavuje pripútanie 

k dobrovoľníckej práci. Čím intenzívnejší je attachment vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti, 

tým je vyššia pravdepodobnosť identifikácie sa mladého človeka v identitou dobrovoľníka, 

pričom intenzita attachmentu je prejavovaná množstvom času stráveného touto činnosťou. Čím 

viac času mladý človek dobrovoľníctvom trávi, tým je jeho identita ako dobrovoľníka 

dôležitejšia a na jeho osobnej identite sa tak podieľa výraznejšie. Proces pokračuje aj tým, že 

dobrovoľník má pocit, že iným na ňom záleží, čím dochádza k zvyšovaniu jeho pocitu účelnosti 

a zmysluplnosti156. 

Dobrovoľníctvo vo významnej miere dopĺňa a obohacuje aj kvalitu života mladých ľudí 

a v neposlednom rade umožňuje rozvíjať ich zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú 

k následnému efektívnemu začleneniu do spoločnosti157. Dobrovoľnícke aktivity pre deti 

a mládež upravuje Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v platnom znení158, 

pričom cieľom takýchto aktivít je zmysluplné trávenie voľného času, podpora sebarealizácie, 

utváranie hodnôt a rozvoj zručností a schopností.  Dobrovoľnícka činnosť môže byť 

realizovaná v troch rovinách: 

 výchovné ovplyvňovanie voľného času, 

 výchovná animácia, ktoré je založená na nedirektívnom a osobnom dôvernom 

vzťahu, na otvorenosti a úprimnosti, 

 formálne a neformálne učenie, v rámci ktorého mladí ľudia ako dobrovoľníci 

pôsobia v roly inštruktora159, tvorcu aktivít a príležitostí, čo v konečnom dôsledku 

pomáha v ich aktívnom prežívaní a rozvíjaní nadobudnutých sociálnych 

kompetencií160. 

Dobrovoľníctvu mladých ľudí sa v súčasnosti venuje Stratégia Slovenskej republiky pre 

mládež na roky 2014 až 2020, ktorej cieľom je „zapojiť čo najviac mladých ľudí z rozličných 

skupín do dobrovoľníctva prostredníctvom vytvárania rôznorodých dobrovoľníckych 

príležitostí reagujúcich na aktuálne potreby mladých ľudí a trendy v dobrovoľníctve a 

                                                           
155 HITLIN, S. Values as the Core of Personal Identity: Drawing links between Two Theories of Self.  
156 THOITS, P. A. Role-Identity Salience, Purpose and Meaning in Life, and Well-Being among Volunteers. 
157 HÁJEK, B. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání, výchovná a ubytovací zařízení a další subjekty 

pracující s dětmi a mládeží.  
158 Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v platnom znení.  
159 LENČO, P. a P. FUDALY. Neformálne vzdelávanie detí a mládeže.  
160 GABOVIČOVÁ, N. Dobrovoľníctvo mládeže a možnosti jeho rozvoja. 
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zabezpečiť udržateľnosť mladých ľudí v dobrovoľníctve“161. Jedným z opatrení tejto stratégie 

je prepojenie dobrovoľníctva s formálnym vzdelávaním, pričom program podpory 

dobrovoľníctva ako aj dobrovoľníckych centier je vypracovaný v súvislosti s uznesením vlády 

SR a zdôrazňovaním významu dobrovoľníctva, naliehavosti jeho podporovania a potreby 

výchovy mladých ľudí k dobrovoľníctvu. 

 

3.3.1 Modely dobrovoľníctva mladých ľudí 

V praxi je možné identifikovať niekoľko modelov výchovy a vzdelávania mladých ľudí 

k dobrovoľníctvu, ktoré sa líšia podielom školy a prepojením výchovného a vzdelávacieho 

procesu na organizovaní alebo koordinovaní dobrovoľníckej činnosti. 

Prvý model predstavuje individuálne dobrovoľníctvo, v ktorých je dobrovoľnícka 

činnosť mladých ľudí rozvíjaná nezávislými organizáciami alebo dobrovoľníckymi centrami. 

Je teda zjavné, že do organizácie dobrovoľníckej činnosti nie je škola vôbec zapojená 

a dobrovoľníctvo je realizované na individuálnej báze. Mladí ľudia sa tak zapájajú do 

jednorazových alebo pravidelných aktivít, pomáhajú v rámci organizovania rôznych podujatí, 

pri administratívnej činnosti alebo pri priamej práci s klientmi. Vzhľadom na charakter činnosti 

je s dobrovoľníkmi uzatváraná zmluva o dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníci sú zároveň 

pripravovaní na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti a poskytovanie podpory. V ideálnom 

prípade má organizácia k dispozícii koordinátora dobrovoľníkov a spracovaný systém práce, 

kde je jasne určené čo budú dobrovoľníci robiť, kde, kedy, aký bude systém ich prípravy a 

motivácie a akých dobrovoľníkov organizácia potrebuje162. 

Druhý model predstavuje oslovovanie mladých ľudí a ich následné zapájanie do 

dobrovoľníckej činnosti v rámci konkrétnych organizácií, a to v spolupráci so zástupcami škôl. 

Príkladom môže byť poskytnutie priestorov školy pre prezentáciu dobrovoľníckej činnosti 

rôznych organizácii a ich ponúk dobrovoľníctva prostredníctvom informačných materiálov, 

odkazov na webové stránky, diskusií či prednášok. Tento model nachádza v podmienkach 

Slovenska v poslednom období uplatnenie, pričom mladí ľudia sú najčastejšie zapájaní do 

verejných zbierok (napríklad počas Dňa narcisov). Tento model zároveň poukazuje na to, v akej 

                                                           
161 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU. PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA 

ROKY 2014 – 2020: Sprievodca pre žiadateľov 2018-2020, s. 5.  
162 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol. Dobrovoľníctvo stredoškolákov – cesta k  aktívnej participácii. 
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miere sú konkrétne školy naklonené k vzájomnej spolupráci s dobrovoľníckymi organizáciami 

a kde je dobrovoľnícka činnosť vnímaná ako mimoškolská aktivita163. 

Tretí model predstavujú učitelia pôsobiaci na školách v pozícii koordinátorov 

dobrovoľníctva a ich cieľom je propagácia dobrovoľníctva medzi študentmi, sprostredkovanie 

kontaktov na organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľníkov, možností na rozvíjanie vlastných 

dobrovoľníckych aktivít, programov a projektov, na ktorých participujú študenti, prípadne sú 

ich tvorcami. Je možné konštatovať, že tento model vytvára priestor vo vzťahu k reflexii 

dobrovoľníckej skúsenosti súvisiacej so vzdelávaním a umožňuje vzájomnú spoluprácu 

s konkrétnymi organizáciami (príkladom môže byť oblasť prípravy výcvikov dobrovoľníkov 

alebo ich supervízia). V našich podmienkach je tento model ešte len na začiatku, pričom je 

možné sa stretnúť s aktívnymi pedagógmi, ktorí vedú študentov k zapájaniu sa do 

dobrovoľníckej činnosti a sami tieto aktivity organizujú. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, 

že bez iniciatívy organizácii o nadviazanie dlhodobejších partnerstiev so školami by nebolo 

možné tento model dobrovoľníctva mladých ľudí využívať164. 

Štvrtý model predstavuje špecifický model dobrovoľníctva mladých ľudí na všetkých 

stupňoch škôl, pričom jeho rozvoj je prepojený so systémom vzdelávania. Uplatňuje sa najmä 

v zahraničí, ale prvé príklady sa objavujú až aj na Slovensku. Dobrovoľníctvo študentov je 

začleňované do akademického kurikula, kde predstavuje formu experimentálneho učenia a je 

pre neho zaužívané označenie „service learning“. Táto koncepcia začleňuje dobrovoľnícku 

skúsenosť do predmetov, ktoré môžu mať rôzne ciele a metodika samotnej výučby sa zakladá 

jednak na službe v prospech iných a jednak na reflexii vzťahujúcej sa k cieľom vzdelávania165. 

V súčasnosti je koncept service learning definovaný troma kľúčovými charakteristikami: 

 vopred organizovaný a premyslený zážitok študentov, ktorý je získaný službou 

reagujúcou na autentické potreby komunity, 

 realizuje sa prostredníctvom spolupráce členov komunity a študentov, ktorí sú 

priamo angažovaní do prípravy, plánovania a hodnotenia service learningovej 

aktivity, 

 je súčasťou akademického kurikula, ale aj výskumného kontextu166. 

                                                           
163 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol. Dobrovoľníctvo stredoškolákov – cesta k  aktívnej participácii.  
164 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol. Dobrovoľníctvo stredoškolákov – cesta k  aktívnej participácii.  
165 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol. Dobrovoľníctvo stredoškolákov – cesta k  aktívnej participácii. 
166 CARLA, R. Service-learning in Central and Eastern Europe handbook for engaged teachers and students.  
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3.3.2 Príklady programov dobrovoľníctva pre deti a mládež 

Dobrovoľnícky program Opri sa o mňa je variantom programu Big Brothers, Big 

Sisters (BBBS), ktorý ponúka pomoc, podporu, priateľstvo a prevenciu. Cieľovou skupinou 

tohto projektu sú deti od 6 do 15 rokov, ktoré sú ohrozené rizikom sociálneho vylúčenia167. 

Program Opri sa o mňa funguje na základe princípu individuálneho vzťahu medzi jedným 

dobrovoľníkom a dieťaťom, pričom táto dvojica je pravidelne supervidovaná168. Obdobou 

amerického programu Big Brothers, Big Sisters je český program Päť P, ktorý sa realizoval 

v roku 2009 ako súčasť pilotného projektu Rómskeho inštitútu n. o. s názvom Štipendijný fond 

pre nadané rómske deti. Päť P znamená pomoc, priateľstvo, podpora, starostlivosť (česky péče) 

a prevenciu169. 

Ďalším programom je e-mentoring – Schopné deti, ktorý je od roku 2016 realizovaný 

organizáciou ETP Slovensko v rámci inovácie programov pôsobenia na deti a mládež. Ide 

o online mentoring, ktorého cieľom je nájsť mentorov pre deti, ktoré vopred preukázali svoje 

schopnosti a majú záujem študovať vo vzdialenejších mestách. Mentori sú s mladými ľuďmi 

v online kontakte, pričom dva krát do roka sa stretávajú v spoločných táboroch, ktoré sú 

súčasťou tohto programu170. 

Z kresťanských, etických a morálnych hodnôt vychádzajú Saleziánske preventívne 

programy, ktoré sa zakladajú na preventívnom výchovnom systéme Dona Bosca. Sú 

realizované prostredníctvom pravidelných aktivít, ktoré ponúkajú osobné rozhovory, kultúrne 

a športové podujatia, letné alebo prímestské tábory, duchovnú obnovu, maškarné plesy, mnoho 

príležitostných aktivít vo forme výletov, besied, kurzov, pútí, divadelných podujatí 

a individuálnych aktivít spočívajúcich v stretnutí s mladými ľuďmi raz týždenne. Saleziánske 

preventívne programy sú orientované aj na sprevádzanie rodín, pričom ponúkajú komunitný 

spôsob pomoci, orientáciu v probléme, spoluúčasť a vzájomnú výmenu skúseností171. 

Vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia je zameraný na environmentálnu 

a občiansku angažovanosť detí a mladých ľudí. Tento program prináša školám nový vzdelávací 

                                                           
167 CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA. Opri sa o mňa.  
168 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. Individuálny dobrovoľnícky program „Opri sa o mňa“.  
169 ŠIMKOVÁ, S. Dobrovolnictví mění svět.  
170 OBČIANSKE ZDRUŽENIE ETP SLOVENSKO – CENTRUM PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ. O projekte 

schopné deti.  
171 SALEZIÁNSKE MLÁDEŽNÍCKE STREDISKO MAMATEYKA. O nás: saleziánske mládežnícke stredisko 

Mamateyka.  
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model, ktorý spočíva na princípoch komunitnej výučby a jeho inovatívnosť spočíva v priamom 

zapojení detí a mladých ľudí do riešenia lokálnych problémov existujúcich v ich komunite. 

Tvorba a realizácia verejno-prospešných aktivít rozvíja environmentálne, interkultúrne, 

sociálne a občianske kompetencie mladých ľudí. Komunikácia s autoritami (príslušné úrady, 

organizácie, inštitúcie), tímová spolupráca a priamy kontakt s rozmanitými skupinami občanov 

prispievajú k rozvoju empatie a kritického myslenia mladých ľudí. Cieľom tohto programu je 

program vzdelávania a rozvíjanie hodnoty aktívneho občianstva172. 

 Projekt Červeného kríža Dorotka a jej priatelia je zameraný na mladých ľudí vo veku 

16 až 25 rokov, ktorí sa pravidelne stretávajú s deťmi v materských školách. Každý mesiac 

spolu riešia problémy imaginárnej Dorotky, ktorá potrebuje pomoc a je rovesníčkou detí 

v materských školách. Deti sa prostredníctvom básní, príbehov, hier a rozhovorov učia ošetriť 

zranenia Dorotky, učia sa ako privolať rýchlu pomoc, oboznamujú sa s darcovstvom krvi a pod. 

Prostredníctvom tohto projektu dochádza k posilňovaniu hodnôt humanity a mladí ľudia sú pre 

deti pozitívnymi príkladmi, ktorým sa chcú podobať173. 

Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. realizuje projekt Tvoje mesto ťa 

potrebuje. Tento program je zameraný na nematurujúcich študentov, ktorí majú v čase 

maturitných skúšok možnosť participovať na riešení aktuálnych a reálnych problémov 

v miestnej komunite174.  

Slovenský skauting sa venuje rozvoju občianstva mladých ľudí, rozvoju ich 

pozitívneho postoja k demokracii a občianskej gramotnosti. Dobrovoľníctvo má u skautov 

viaceré rozmery, pričom primárnou je práca s deťmi a mládežou. Skauting má dlhoročné 

skúsenosti s využívaním „peer to peer education“, čiže s programom rovesníckeho vzdelávania 

vychádzajúceho z prirodzenej štruktúry detských a mládežníckych partií a pozitívnych vzorov. 

Jednotlivé princípy skautskej metódy sú znázornené v nasledujúcej schéme175:  

                                                           
172 GREEN FOUNDATION, NADÁCIA. Roots and Shoots. 
173MLÁDEŽ SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA. Projekt Dorotka a jej priatelia.  
174 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol. Dobrovoľníctvo stredoškolákov – cesta k  aktívnej participácii. 
175 OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLOVENSKÝ SKAUTING. Cieľ, princípy a metóda.  
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Obr. 6 - Schéma skautskej metódy 
 

Zaujímavým programom je Tvoj Buddy program, ktorý poskytuje podporu deťom, 

ktoré z nejakého dôvodu nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. Buddy hľadá a vyberá 

dobrovoľníkov a spája ich s deťmi z centier pre deti a rodiny. Títo dobrovoľníci sa stále 

vzdelávajú a následne venujú deťom to najvzácnejšie - svoj čas na spoločných stretnutiach. 

Postupne tak medzi dobrovoľníkmi a deťmi vzniká dlhodobý, dôverný a zdravý vzťah, ktorý 

predstavuje základ vo vzťahu k napĺňaniu individuálnych potrieb detí a hľadaniu ich miesta 

v spoločnosti. Vďaka dobrovoľníkom vstupuje do životov detí zrelý dospelý človek, ktorý ich 

prijíma také, aké sú. Deti sa s dobrovoľníkmi stretávajú každý týždeň a sprevádzajú ich počas 

dospievania, aktívne ich pripravujú na dôstojný život v dospelosti a pomáhajú im objavovať ich 

talenty176. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
176 OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRO VIDA. Výročná správa 2018.  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Ako vplýva dobrovoľníctvo na mladých ľudí?. 
2. Ako sa utvára identita dobrovoľníka? 
3. Vymenuj motívy k dobrovoľníctvu? 
4. Aké sú modely dobrovoľníctva mládeže? 
5. Uveď príklad programov dobrovoľníctva pre 

mládež. 
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