
 
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 85/2022 

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

 
Čl. I Zmluvné strany 

 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
v zastúpení: PhDr. Blanka Snopková, PhD., riaditeľka 
(ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“, v skratke „prijímateľ“ ) 

so sídlom: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, Slovenská republika 
IČO: 35987006 
Bankové spojenie: SK70 8180 0000 0070 0023 9822 
  
Meno, priezvisko, funkcia zamestnanca povereného koordináciou činnosti dobrovoľníka:  
(ďalej len „koordinátor“) 
Mgr. Róbert Címer, koordinátor American Center Banská Bystrica 
 
meno a priezvisko dobrovoľníka : Bc. Adam Damek 
adresa trvalého bydliska: Hodžova 8/24, Martin 036 01 
dátum narodenia:  
(ďalej len „dobrovoľník“)  
 
 

Čl. II Predmet zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dobrovoľník bude pre prijímateľa bez nároku na odmenu 
vykonávať s jeho súhlasom a v jeho prospech dobrovoľnícku činnosť na základe slobodného 
rozhodnutia, spočívajúcu najmä v týchto činnostiach:  
- tvorba grafík a príspevkov na soc. médiá (Facebook, Instagram) 
- tvorba tematických hodín a kvízov pre základné a stredné školy (virtuálne aj osobné), 
s použitím nástrojov ako Canva, Mentimeter a Microsoft PowerPoint; žiaduce témy sú 
Americké sviatky, Americká kultúra a spoločnosť, Americká literatúra, história alebo iné 
aktuálne témy spojené s USA 
- pomoc pri manažmente podujatí (online aj offline), pomoc na mieste, zbieranie spätnej 
väzby 
- fotografovanie podujatí organizovaných Americkým centrom 
 
2. Dobrovoľník bude činnosti uvedené v Čl. I vykonávať na základe svojich najlepších 
schopností, zručností a vedomostí, spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 406/2011 Z. z. 
(zákon o dobrovoľníctve ) a dobrovoľnícku činnosť bude vykonávať mimo svojich 
pracovných povinností, služobných povinností, resp. študijných povinností vyplývajúcich mu 
zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho 
záväzného dokumentu.  
 
3. Dobrovoľník bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť pre prijímateľa v online priestore 
alebo fyzicky, konkrétne na pracovisku prijímateľa: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, 

Slovenská republika.  
 



Prijímateľ určuje koordinátora Mgr. Róberta Címera, ktorý bude riadiť činnosť dobrovoľníka 
počas doby trvania jeho dobrovoľníckej činnosti na pracovisku prijímateľa.  
 
4. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby 
dobrovoľník vykonával svoju činnosť v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie. 
Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ neuzatvára v prospech dobrovoľníka žiadne 
poistenie pre prípad jeho úrazu na pracovisku prijímateľa, resp. pre prípad ním spôsobenej 
škody; pre tieto prípady sa primerane použijú všeobecné ustanovenia o náhrade škody 
postupom podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dobrovoľník berie na vedomie, že ak 
sú na pracovisku viacerí dobrovoľníci, zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne, ak 
zodpovednosť len jedného z dobrovoľníkov nie je preukázaná bez akýchkoľvek pochybností.  
 
5. Pokiaľ sa dobrovoľnícka činnosť realizuje výlučne v online priestore, prijímateľ nie je 
povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  
 
6. Prijímateľ sa zaväzuje vydať dobrovoľníkovi písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a 
obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie tejto činnosti, ak o to dobrovoľník 
požiada.  
 
7. Prijímateľ je oprávnený na účely zabezpečenia vykonávania dobrovoľníckej činnosti 
spracúvať osobné údaje dobrovoľníka a/alebo jeho zákonného zástupcu, ako aj údaje týkajúce 
sa vykonávania dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa 
osobitného zákona.  
 

Čl. III Doba trvania zmluvného vzťahu  
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dobrovoľník bude vykonávať svoju činnosť v termíne od 
1.9.2022 do 30.6.2023 v rozsahu 3 hodín týždenne.  

 
2. Prijímateľ má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu od tejto zmluvy jednostranne 

odstúpiť s tým, že doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy táto stráca účinnosť. 
V prípade nedoručenia oznámenia na adresu dobrovoľníka uvedenú v zmluve platia lehoty 
pre doručenie podľa Civilného sporového poriadku.  

 
 

Čl. IV Povinnosti a práva prijímateľa 
 

1. Prijímateľ poučí dobrovoľníka o povahe a druhu dobrovoľníckej činnosti a o možných 
rizikách spojených s jej výkonom. V závislosti od druhu a povahy práce zabezpečí 
dobrovoľníkovi odbornú prípravu pre výkon tejto činnosti a poskytne mu nevyhnutné 
zaškolenie a tréning.  
 
2. Prijímateľ zabezpečí dobrovoľníkovi technické vybavenie pre výkon dobrovoľníckej 
činnosti.  
 
3. Prijímateľ si vyhradzuje právo obmedziť pohyb dobrovoľníka v služobných priestoroch 
prijímateľa, príp. len na dohodnutý čas a miesto súvisiace s výkonom dobrovoľníckej činnosti.  



 
 

Čl. V Povinnosti a práva dobrovoľníka 
 

1. Dobrovoľník je povinný vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia a bez nároku na honorár.  
 
2. Dobrovoľník je povinný počas doby trvania dobrovoľníckej činnosti dodržiavať interné 
predpisy prijímateľa a plniť pokyny koordinátora.  
 
3. Dobrovoľník je povinný počas doby trvania dobrovoľníckej činnosti zúčastňovať sa na 
informačnej výchove, odbornej príprave, technickom zaškolení a všetkých poučeniach 
súvisiacich s dobrovoľníckou činnosťou.  
 
4. Dobrovoľník podpíše s prijímateľom preberací protokol na vybavenie, ktoré mu bude 
zverené na čas dojednaný touto zmluvou, a ktoré bude používať pri výkone dobrovoľníckej 
činnosti u prijímateľa.  
 
5. Dobrovoľník preberá zodpovednosť za poškodenie, stratu a zničenie zvereného vybavenia 
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Po skončení dobrovoľníckej 
činnosti je dobrovoľník povinný vrátiť poskytnuté vybavenie v lehote do 3 dní odo dňa 
skončenia tejto činnosti s odovzdávacím protokolom.  
 
6. Dobrovoľník sa zaväzuje využívať technické pomôcky a zariadenia prijímateľa výlučne za 
účelom vykonávania úloh spojených s dobrovoľníckou činnosťou u prijímateľa.  
 
7. Dobrovoľník sa zaväzuje dodržiavať počas výkonu dobrovoľníckej činnosti morálne 
pravidlá, ktoré sú v súlade s etickým kódexom IFLA pre knihovníkov a informačných 
pracovníkov.  
 
8. Dobrovoľník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
pri výkone dobrovoľníckej činnosti, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto 
zmluvou. Dobrovoľník zodpovedá za následky porušenia mlčanlivosti v plnom rozsahu. 
Dobrovoľník sa zaväzuje, že nebude bez predchádzajúceho súhlasu prijímateľa 
dobrovoľníckej činnosti poskytovať akékoľvek informácie týkajúce sa spolupráce                        
s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti tretej osobe, s výnimkou:  
a) ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy,  
b) ak ide o povinnosť uloženú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
 
9. Dobrovoľník alebo jeho zákonný zástupca súhlasia so spracúvaním svojich osobných 
údajov v rozsahu osobných údajov poskytnutých v tejto zmluve, v súvislosti s vykonávaním 
dobrovoľníckej činnosti, prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Tento súhlas poskytuje 
dobrovoľník na dobu neurčitú a s výnimkou údajov, ktoré je prijímateľ dobrovoľníckej 
činnosti oprávnený spracúvať na základe zákona o dobrovoľníctve, môže svoj súhlas                      
so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.  
 
10. Dobrovoľník alebo jeho zákonný zástupca poskytne prijímateľovi čestné vyhlásenie, že 
mu nie sú známe zdravotné ani iné prekážky pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti 
vzhľadom na jej povahu a druh.  
 



Čl. VI Ostatné dojednania 
 

Zmluvné strany berú na vedomie, že prijímateľ dobrovoľníkovi neposkytuje:  
- žiadnu finančnú odmenu za prácu,  
- žiadne finančné príspevky a poistenie,  
- žiadne náhrady za cestovanie, stratu času, ubytovanie, stravu, atď.  
 

Čl. VII Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis.   
 
2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, z tejto zmluvy vyplývajúce alebo s touto zmluvou 

súvisiace, sa riadia zákonom o dobrovoľníctve.   
 
3. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.  
 

4. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia byť 
očíslované a mať písomnú formu 
 

5. Dobrovoľník, ako dotknutá osoba, berie na vedomie, že Štátna vedecká knižnica 
v Banskej Bystrici, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje na základe tejto zmluvy, 
vrátane súvisiacich dokumentov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu. 
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvné 
strany dávajú výslovný súhlas na zverejnenie zmluvy v plnom rozsahu.  
 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípade rozdielnosti 
dátumov podpisov zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.  

 

8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  
 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, 
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

 



 
 
V Banskej Bystrici, dňa 11.08.2022   V Banskej Bystrici, dňa 11.08.2022 
 
 
 
 
 
.......................................      ..................................................................  
        dobrovoľník         PhDr. Blanka Snopková, PhD. 
                              riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


