
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti  č. 02/2020 
Uzatvorená podľa  § 6 zákona č.406/2011 o  dobrovoľníctve  v platnom znení a § 51 zákona 
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení uzatvorená medzi zmluvnými stranami:   

 

I. Zmluvné strany 
 

A. Organizácia:  
Názov:  Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín 
sídlo: M. R. Štefánika 432, 013 03  Varín  
zastúpená: PaedDr. Katarína Šutáková , riaditeľka školy 
IČO: 37810944 
DIČ: 2021683888 
Zriaďovateľ: Obec Varín 
 
 
Kontaktná osoba: Koordinátor dobrovoľníkov: Mgr. Lenka Martošová  
e-mail: lenka.martosova@skola-varin.sk 
ďalej len „vysielajúca organizácia“) 

 
a 

 
B. Dobrovoľník: 

Meno a priezvisko: Ivan Kozák   
Dátum narodenia: 13.11.1985 
Trvale bytom: Žilina  , 01001 Žilina  
Prechodný alebo iný pobyt:   
Tel. č.:  
E-mail:  
Vzťah:  
(ďalej len „dobrovoľník“) 
 
      Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti č. 2/2020 (ďalej len 

zmluva) podľa § 6 zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov za 
nasledujúcich podmienok: 

 

Článok I. 
 Predmet dohody 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok dobrovoľníka vykonávať v čase stanovenom v článku III. odst. 2 

tejto zmluvy  v prospech prijímateľa dobrovoľníckej činnosti bezodplatne dobrovoľnícku činnosť 
špecifikovanú v Článku II tejto zmluvy a záväzok prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vytvoriť 
dobrovoľníkovi vhodné podmienky k činnosti.   
 

 

Článok II. 
Dobrovoľnícka činnosť  

 
2. Na základe tejto zmluvy sa dobrovoľník zaväzuje pre organizáciu vykonávať bez nároku na 

odmenu činnosť : Školský výlet  žiakov štvrtého  ročníka v Nezbudská   Lúčka –Strečno  . 
3.  



                                     III. Trvanie dobrovoľníckej služby 
 

Zmluva sa uzatvára na určité obdobie: 23.06.2020-.23.06.2020 
 
 

IV. Miesto dobrovoľníckej činnosti 
 

Miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti je  Koliba-Panorama , Nezbudská Lúčka  
Zmluvné strany sa dohodli na dobe vykonávania dobrovoľníckej činnosti v trvaní 1 dní .Deň 
začatia dobrovoľníckej činnosti je  23.06.2020. Deň skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti 
je 23.06.2020.  

 
 

V. Povinnosti prijímateľa dobrovoľníckej činnosti : 
 
 

1. Škola ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti  je povinná vytvoriť pre vykonávanie 
dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka podmienky neohrozujúce jeho život alebo 
zdravie v najvyššej možnej miere, ak to nie je zabezpečené inak. 

2. Škola ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti  je povinná: 
- poučiť dobrovoľníka o povahe a druhu dobrovoľníckej činnosti, ako aj o rizikách 

spojených s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktoré by mohli ohroziť jeho 
zdravie alebo život, 

- zabezpečiť odbornú prípravu dobrovoľníka na plnenie úloh v rámci 
dobrovoľníckej činnosti. 

3. Škola ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti  je povinná vydať písomné potvrdenie 
o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka, ako aj potvrdenie 
o hodnotení jeho dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník požiada. 

4. Škola ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti  je oprávnená na účely zabezpečenia 
vykonávania dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka, (jeho 
zákonného zástupcu ako zodpovednej plnoletej fyzickej osoby), ako aj údaje týkajúce 
sa vykonávania dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa 
osobitného zákona. 

5. Škola ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti  určuje za koordinátora dobrovoľníka 
Mgr . Lenka Martošová. 
Škola ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti neuzavrie poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú dobrovoľníkom a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad 
jeho úrazu. 

6. Vysielajúca organizácia sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi počas prípravy, počas 
výkonu dobrovoľníckej služby aj pri návrate všestrannú podporu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI. Povinnosti dobrovoľníka 
       

1. Dobrovoľník je povinný vykonávať dobrovoľnícku činnosť osobne a svedomito podľa 
svojich schopností a znalosti bez nároku na odmenu. 

2. Dobrovoľník je povinný pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti dodržiavať pokyny 
školy ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, prípadne ním určenej osoby. Súčasne je 
povinný zúčastňovať sa na odbornej príprave a nácvikoch činnosti organizovaných 
školou ako prijímateľom dobrovoľníckej činnosti (alebo vysielajúcou organizáciou), ak 
sú nevyhnutné na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. 

3. Dobrovoľník je oprávnený požiadať o písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu 
dobrovoľníckej činnosti vrátane jej hodnotenia. 

4. Dobrovoľník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných 
údajov poskytnutých v tejto zmluve, v súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej 
činnosti, školou ako prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Tento súhlas poskytuje 
dobrovoľník na obdobie určité a s výnimkou údajov, ktoré je škola ako prijímateľ 
dobrovoľníckej činnosti oprávnená spracúvať na základe zákona o dobrovoľníctve, 
môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 

5. Počas dobrovoľníckej služby je dobrovoľník povinný: 
- dôstojne reprezentovať vysielajúcu organizáciu 
- aktívne sa zapájať do práce v mieste výkonu dobrovoľníckej služby 
- pri výskyte akýchkoľvek problémov informovať riaditeľa školy. 

6.  Dobrovoľník je zodpovedný za nedodržanie pokynov bezpečnosti pri práci a noriem 
hygieny, zdravia, odievania, správania na verejnosti v mieste pobytu a následky nesie 
sám. 

 
 

 VII. Záverečné ustanovenia 
 
 

 
      1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
      2. Dobrovoľník vyhlasuje, že na dobrovoľnícku službu odchádza dobrovoľne, na vlastnú      
          zodpovednosť  a zaväzuje sa pracovať bez nároku na odmenu. 
      3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno uskutočniť výlučne formou písomných  
          dodatkov na základe dohody zmluvných strán. 

4. Túto zmluvu a tým aj túto dobrovoľnícku činnosť je možné predčasne ukončiť  
     písomnou výpoveďou. Dobrovoľník môže túto zmluvu vypovedať len zo závažných   
     dôvodov sociálneho, zdravotného, rodinného, náboženského, morálneho alebo     
     bezpečnostného charakteru. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti môže túto zmluvu  
     vypovedať z nasledujúcich dôvodov: neuspokojivé plnenie zverených úloh, užívanie   
     nelegálnych látok, užívanie alkoholu pri plnení dobrovoľnej činnosti a pod. 
 
 
 
 



 
5. Platnosť zmluvy sa končí dátumom uvedeným vo výpovedi, najskôr však jej doručením   
    druhej zmluvnej strane alebo vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

      6. Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia  
          ustanoveniami zákona o dobrovoľníctve, prípadne aj inými právnymi predpismi       
          platnými v Slovenskej republike. 
      7. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 dostane prijímateľ dobrovoľníckej     
          činnosti a 1 dobrovoľník. 
      8. Zákonný zástupca súhlasí s tým, aby dobrovoľník vykonával dobrovoľnícku činnosť   
          podľa tejto zmluvy. 
      9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá    
          ich skutočnej a vážnej vôli, že táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne     
          nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 
 

 
 
 
Vo Varíne, dňa 22.06.2020       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Katarína Šutáková , riaditeľka školy           Ivan Kozák       

      
Za školu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti  

 
                                         dobrovoľník 
 
 

 


