
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 
uzatvorená v súlade s § 6 Zákona č. 406/2011 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

1. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti: 

 

Názov:     

Sídlo:     

Zastúpená:     

IČO:     

DIČ:     

 

(ďalej len „...“) 

 

2. Dobrovoľník/čka: 

 

Meno a priezvisko, titul:    

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

Bydlisko (ak je odlišné od adresy trvalého pobytu): 

 

(ďalej len „Dobrovoľník/čka“) 

 

uzatvárajú túto Zmluvu v rámci zabezpečovania priebehu projektov prijímateľa 

dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „Program“). 

 

Čl. II. 

Vymedzenie programu 
 

Program je zameraný na zabezpečenie administratívnych prác v rámci projektov „názov 

organizácie“. V programe dobrovoľník/čka na základe svojho slobodného rozhodnutia 

bez nároku na odmenu vykonáva dobrovoľnícku činnosť so súhlasom „názov 

organizácie“. Dobrovoľnícka činnosť je vykonávaná s ohľadom na schopnosti, zručnosti 

a vedomosti dobrovoľníka/čky a podľa požiadaviek „názov organizácie“.   

 

Čl. III. 

Účasť dobrovoľníka/čky 
 

1. Účasť dobrovoľníka/čky na programe je dobrovoľná.  

2. V prípade, že sa dobrovoľník/čka rozhodne svoju dobrovoľnícku činnosť upravenú 

touto zmluvou ukončiť, oznámi to „názov organizácie“ s predstihom 21 kalendárnych 

dní.  

3. V záujme zvyšovania kvality programu „názov organizácie“ oznámi dobrovoľník/čka 

dôvody ukončenia činnosti vždy, ak je to možné.  

 

 

 



Čl. IV. 

Zmluvné záväzky prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 
 

„Názov organizácie“ sa zaväzuje: 

1. poskytnúť dobrovoľníkovi/čke odborné zaškolenie a podporu počas jej 

dobrovoľníckej činnosti, ako aj ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa jeho práce v 

rámci Programu; 

2. zoznámiť dobrovoľníčka/ku s právami a povinnosťami, ktoré z výkonu 

dobrovoľníckej činnosti vyplývajú; 

3. poskytnúť dobrovoľníkovi/čke potrebné materiálne zabezpečenie, ak si to charakter 

práce vyžaduje a úhradu prípadných cestovných nákladov a iných nákladov, ak si to 

výkon práce vyžaduje; 

4. zabezpečiť plnenie povinností a opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

podľa osobitného predpisu v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku 

činnosť dobrovoľník/čka vykonával/a v podmienkach neohrozujúcich jeho/jej život 

a zdravie a vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti; 

5. spracúvať osobné údaje dobrovoľníka/čky ako aj údaje týkajúce sa výkonu 

dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobitných údajov podľa osobitného 

zákona; 

6. vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti 

dobrovoľníka/čky a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to 

dobrovoľník/čka požiada a poskytnúť dobrovoľníkovi/čke špeciálnu referenciu pre 

budúceho zamestnávateľa, ak o to požiada. 

 

Čl. V. 

Zmluvné záväzky dobrovoľníka/čky 
 

1. Dobrovoľník/čka sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a 

pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného predpisu a požiarne 

predpisy. 

2. Dobrovoľník/čka berie na vedomie, že dobrovoľnícku činnosť vykonáva dobrovoľne a 

bez nároku na finančnú odmenu. 

3. Dobrovoľník/čka berie na vedomie, že „názov organizácie“ nenesie zodpovednosť za 

prípadné škody na jeho majetku a zdraví, ani za škody ním spôsobené u prijímateľa 

dobrovoľníckej pomoci prípadne počas dobrovoľníckej činnosti všeobecne. 

4. Dobrovoľník/čka má nárok na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s výkonom 

jeho dobrovoľníckej činnosti iba vtedy, ak ich vynaloženie vopred ohlási a pokiaľ ich 

úhradu odsúhlasí prezidentka „názov organizácie“ alebo koordinátor/ka príslušného 

programu/projektu, na ktorom dobrovoľník/čka práve pracuje. 

5. Dobrovoľník/čka súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje použije organizácia len pre 

svoju vnútornú potrebu, najmä k evidenčným a štatistickým účelom a k informovaniu 

pracoviska mimo priestorov „názov organizácie“, na ktorom bude dobrovoľník/čka 

vykonávať dobrovoľnícku činnosť. 

6. Dobrovoľník/čka je povinný/á zúčastňovať sa vopred dohodnutých stretnutí 

v dohodnutom rozsahu a forme.  

7. Dobrovoľník/čka súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje použije organizácia v 

súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov iba na interné, evidenčné,  štatistické a výskumné účely 

s časovým neobmedzením.  



Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len na základe písomného súhlasu oboch 

zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve. 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany si obsah tejto Zmluvy prečítali, pochopili ho a na znak toho, že s touto 

Zmluvou súhlasia, ju podpisujú. 

 

 

V Stupave dňa ................................  

 

 

 

............................................    ..................................................        

„názov organizácie“                 Dobrovoľník/čka 

  

 


