
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  
uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  
medzi: 

 
Organizácia:    
    Základná škola s materskou školou Brusno 
Sídlo:     Školská 622/24, 976 62 Brusno     
Zastúpenie:    Mgr. Alexander Šabo, riaditeľ školy    
IČO:    35677805     
DIČ:    2020970831 
Bankové spojenie: VÚB a.s., Banská Bystrica 
IBAN: SK23 0200 0000 0016 3986 1551  
Tel.:    048/4194369, 0911 338 969     
E-mail:    zsbrusno@gmail.com    
 (ďalej len „organizácia“ ) 
 
Dobrovoľník/čka:   

Meno a priezvisko:  ........Patrik Palider.............................................................  

Trvalé bydlisko:   ...........................................................................................  

Dátum narodenia:  ........................................................................................... 

Číslo účtu IBAN:        ........................................................................................... 

(ďalej len „dobrovoľník/čka“) 
 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Táto zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi organizáciou a dobrovoľníkom/čkou pri 
vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre organizáciu v súvislosti s realizáciou projektu ako aj 
povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán. 

2. Dobrovoľník/čka sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať pre organizáciu dobrovoľnícku 
činnosť, obsahom ktorej jevykonávať činnosť animátora v tábore: 

-  činností súvisiacich s dozorom detí, vedenie pohybových, náučných a relaxačných aktivít 
pre deti 

3. Miestom výkonu dobrovoľníckej činnosti je ZŠ s MŠ Brusno, Školská 622, 976 62 Brusno 
prípadne miesta, ktoré budú v rámci programu tábora navštívené. 

4. Dobrovoľník/čka sa zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť denne od 08:30 hod. do 15:30 
hod., ak nie je dohodnuté zmluvnými stranami ináč. 

 

II. 
Povinnosti organizácie  

1. Organizácia je povinná vytvoriť dobrovoľníkovi/čke optimálne podmienky pre výkon 
dobrovoľníckej činnosti. 

2. Organizáciaje povinná, ak sa inak nedohodlo, poskytnúť dobrovoľníkovi/čke primerané 
prostriedky nevyhnutné na splnenie dohodnutej úlohy. 

3. Organizácia sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi/čke pri vykonávaní jeho práce podporu formou 
vyškolenia, supervízie a konzultácií pri riešení vzniknutých problémov. 

4. Organizácia poskytuje dobrovoľníkovi/čke za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti materiálne 
zabezpečenie, a to: 

- príspevok na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu 
dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto 

vykonávania dobrovoľníckej činnosti vo výške 70,-l€ (slovom: sedemdesiadesiat eur) za 
každý deň riadneho vykonávania dobrovoľníckej činnosti podľa tejto zmluvy, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú ináč. 



5. Organizácia sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi/čke plnenie podľa čl. II. ods. 4 tejto zmluvy 
najneskôr do 60 kalendárnych dní od riadneho vykonania dobrovoľníckej činnosti na účet 
dobrovoľníka za predpokladu, že organizácii bude predložený pracovný výkaz o riadne vykonanej 
dobrovoľníckej činnosti za všetky dni vykonávania dobrovoľníckej činnosti schválený povereným 
zamestnancom organizácie.  

 

III. 
Povinnosti dobrovoľníka 

1. Dobrovoľník/čka je povinný/á vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností 
a znalostí. 

2. Dobrovoľník/čka je povinný/á pri výkone dobrovoľníckej činnosti dodržiavať interné predpisy 
organizácie. 

3. Dobrovoľník/čka vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa pokynov povereného zamestnanca 
organizácie, prípadne vedúceho tábora. 

4. Dobrovoľník/čka nesmie zverejnňovať a rozširovať informácie dôverného charakteru 
dobrovoľníckej činnosti a informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov pri vykonávaní 
dobrovoľníckej činnosti. 

5. Dobrovoľník/čka súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov 
poskytnutých v tejto zmluve, v súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, prijímateľom 
dobrovoľníckej činnosti. 
 

IV. 
Doba trvania zmluvy 

1.  Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa uzatvára na dobu určitú. 
2. Dobrovoľník/čka bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť v trvaní 5 dní. 

3. Deň začatia výkonu dobrovoľníckej činnosti je  18.7.2022. l 

4. Deň skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti je  22.2.2022. l 
 

V.  
Záverečné ustanovenia                                                                                  

1. Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2. Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej 
dohody účastníkov. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1obdrží organizácia a 1 dobrovoľník. 
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárneho zástupcu organizácie 

a dobrovoľníka/čky. 
5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu zrušiť písomnou výpoveďou alebo dohodou 

obidvoch zmluvných strán.  
 
 
V Brusne dňa 18.7.2022 
 
  
 
  
..........................................................    ................................................. 
Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti               dobrovoľník/čka 
 


