
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 

uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o  dobrovoľníctve a  o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  dobrovoľníctve“) 

medzi: 

 

Meno Priezvisko: Mgr. Igor Demčák         

Dátum narodenia: 11.04.1969 

Rodné číslo:  

Adresa trvalého pobytu: Čemernianska 200, 093 03  Vranov nad Topľou  

Číslo OP:   

Štátna príslušnosť: slovenská  
Adresa elektronickej pošty: 

IBAN:    
 

(ďalej len „dobrovoľník“) 

 

a  

  

Názov:  Centrum voľného času  

Sídlo: M. R. Štefánika 870, 093 01  Vranov nad Topľou  

IČO: 37873431 
DIČ: 

Zastúpený: Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka  
 

  

(ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“ a spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti ako občianske združenie zapísané do registra právnických 

osôb v športe a dobrovoľník uzavierajú túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok.  

1.2 Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti týmto vyhlasuje, že je schopný poskytnúť všetky plnenia, 

ktoré je podľa tejto zmluvy povinný plniť.  

1.3 Dobrovoľník vyhlasuje, že bude dobrovoľnícku činnosť vykonávať v dobrej viere, podľa 

pokynov a v najlepšom záujme prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.  

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 
 

2.1 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ktorých 

podstatou je záväzok dobrovoľníka vykonávať v prospech prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 

bezodplatne dobrovoľnícku činnosť špecifikovanú v Článku III. a záväzok prijímateľa 

dobrovoľníckej činnosti vytvoriť dobrovoľníkovi vhodné podmienky k výkonu dobrovoľníckej 

činnosti, uhrádzať mu náhradu za stratu času, príspevok na stravu, ošatenie a iné vecné náklady 

tak, ako je dohodnuté v zmluve. 



 

Článok III. 

Dobrovoľnícka činnosť 

 
3.1 Dobrovoľník sa zaväzuje v čase stanovenom v Článku IV. tejto zmluvy vykonávať 

dobrovoľnícku činnosť – POROTCA  počas konania OK Pytagoriáda – kat. P3, P4, P5, P6, 

P7, P8       

3.2 Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje uhrádzať dobrovoľníkovi príspevok na stravu, 

ošatenie a iné vecné náklady vzniknuté dobrovoľníkovi v súvislosti s jeho dobrovoľníckou 

činnosťou vo výške 6 €/ hodinu, spolu 48 € za stratu času, príspevok na stravu a ošatenie 

(ďalej spolu ako „náhrady za  výkon dobrovoľníckej činnosti“). 

3.3 Náhrady za výkon dobrovoľníckej činnosti nie sú odmenou ani protihodnotou poskytovanou 

dobrovoľníkovi, slúžia však na uskutočnenie a/alebo uľahčenie výkonu dobrovoľníckej 

činnosti. 

 

Článok IV. 

Miesto a trvanie dobrovoľníckej činnosti 
 

4.1 Miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti je  Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870, 093 

01 Vranov nad Topľou  

4.2 Deň začatia výkonu dobrovoľníckej činnosti je 20.03.2023 

4.3 Deň skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti je 21.03.2023 

4.4 Dobrovoľník sa zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v rozsahu  8  hodín. 

 

Článok V.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

5.1 Dobrovoľník je počas výkonu dobrovoľníckej činnosti povinný: 

a. vykonávať dobrovoľnícku činnosť osobne, podľa svojich schopností, zručností a vedomostí; 

b. aktívne vykonávať úlohy v rámci dohodnutej dobrovoľníckej činnosti, rešpektujúc pokyny 

prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo ním určenej osoby;  

c. akékoľvek vlastné aktivity a činnosti pred ich realizáciou prediskutovať s prijímateľom 

dobrovoľníckej činnosti alebo ním určenou osobou; 

d. pri výskyte akýchkoľvek problémov informovať kontaktnú osobu v mieste výkonu 

dobrovoľníckej činnosti, ktorou je Ing. Janičová, v prípade nedosiahnuteľnosti kontaktnej 

osoby oznámiť problém telefonicky na čísle:057/4464705. 

e. rešpektovať všetky usmernenia zo strany prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo ním 

určenej osoby týkajúce sa náplne a spôsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti; 

f. informovať prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o skutočnostiach, ktoré by mohli brániť vo 

výkone dobrovoľníckej činnosti; 

g. zachovávať mlčanlivosť o finančných náležitostiach týkajúcich sa náhrad za výkon 

dobrovoľníckej činnosti a ani iných ekonomických údajoch a vzťahoch, o ktorých sa 

dobrovoľník dozvedel pri výkone dobrovoľníckej činnosti; 

h. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom dobrovoľníckej činnosti 

a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dobrovoľníckej činnosti. 

5.2 Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný: 

a. vytvoriť dobrovoľníkovi podmienky a poskytnúť všetky informácie potrebné na riadny 

výkon dobrovoľníckej činnosti; 

b. poskytnúť dobrovoľníkovi náhrady za výkon dobrovoľníckej činnosti tak, ako je uvedené 

v Článku IV. tejto zmluvy; 

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

a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník požiada. Podkladom pre 

vydanie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti je výkaz o dobrovoľníckej činnosti vedený 

podľa bodu 5.4. 



5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti neuzatvorí poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú dobrovoľníkom a poistenie pre prípad úrazu dobrovoľníka 

v jeho prospech.  

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti bude viesť výkaz 

dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka, v ktorom bude uvedený dátum, časový rozsah a obsah 

vykonávanej dobrovoľníckej činnosti. Správnosť údajov uvedených vo výkaze potvrdí po 

každom výkone dobrovoľníckej činnosti svojim podpisom dobrovoľník a prijímateľ 

dobrovoľníckej činnosti alebo ním poverená osoba.  

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

6.2 Zmluvu je možné predčasne ukončiť bez udania dôvodu oznámením ukončenia 

dobrovoľníckej činnosti druhej zmluvnej strane ústne, elektronicky alebo písomne, a to 

listinou alebo elektronicky. Pri ukončení dobrovoľníckej činnosti dodržia zmluvné strany 

princípy slušnosti a primeranosti. 

6.3 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo 

nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že bezodkladne a v súčinnosti nahradia toto ustanovenie 

novým, pričom ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú s takýmito ustanoveniami 

v rozpore, ostávajú v platnosti a účinnosti. 

6.4 Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

o dobrovoľníctve a ostatných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. 

6.5 Rozhodným právom tejto zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky. 

6.6 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že zmluvu nepodpísali v tiesni, pod 

nátlakom, za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah si dôkladne prečítali, obsahu 

porozumeli a že zmluva zodpovedá ich vážnej a skutočnej vôli, na znak čoho ju podpisujú. 

6.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou, dňa 17.03.2023  

 

 

 

 

 

 

_____________________________ _______________________________ 

  

dobrovoľník 

 
prijímateľ dobrovoľníckej činnosti 

 


