
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 
 

uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi 
zmluvnými stranami: 

 
 

1. Meno a priezvisko:  ......................................................................................... 

 dátum nar.:  ........................................................................................ 

 trvalý pobyt:   ......................................................................................... 

 (ďalej len „dobrovoľník“) 

a 

 

2.  Názov organizácie: OZ Centrum pre rodinu - Nitra 

 so sídlom:   Pribinovo námestie č.3, 949 01 Nitra 

 IČO:   42378541 

 Zastúpený:  RNDr. Július Jenis, PhD., štatutárny zástupca OZ Centrum pre rodinu - Nitra   

(ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) 

 
 (ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ktorých podstatou je záväzok 
dobrovoľníka v čase uvedenom v článku III ods. 2 vykonávať v prospech prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 
bezodplatne dobrovoľnícku činnosť špecifikovanú v článku II a záväzok prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vytvoriť 
dobrovoľníkovi vhodné podmienky k činnosti dobrovoľníka.  
 
 

Článok II 
Dobrovoľnícka činnosť 

 
1. Na základe tejto zmluvy sa dobrovoľník zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať bez nároku na 

odmenu dobrovoľnícku činnosť podľa jeho pokynov. 
2. Dobrovoľník v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti môže vykonávať: 

a) činnosti a výkony súvisiace s prípravou podujatí (propagácia podujatia, príprava priestorov, občerstvenia, 
usporiadateľská služba, organizačná činnosť, stráženie detí), organizovaných alebo spoluorganizovaných 
prijímateľom dobrovoľníckej činnosti 

b) informovanie, podpora a poradenstvo návštevníkom prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 
c) činnosti a výkony súvisiace s prevádzkou priestorov, v ktorých prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sídli  
d) činnosti a výkony súvisiace s propagáciou činnosti prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 
e) činnosti a výkony súvisiace so získavaním finančných zdrojov formou projektov, grantov a darov pre 

prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 
f) činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci klientom prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, ktorí sa ocitli v núdzi 

(zbierky šatstva a potravín, rozvoz šatstva a potravín, iná drobná pomoc) 
3. Podrobný opis náplne činnosti dobrovoľníka je dohodnutý ústne.  

 
 

Článok III 
Miesto a trvanie dobrovoľníckej činnosti 

 
1. Miestom výkonu dobrovoľníckej činnosti je: 

a) sídlo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti  
b) priestory, v ktorých prijímateľ dobrovoľníckej činnosti organizuje alebo spoluorganizuje podujatia 
c) priestory patriace klientom prijímateľa dobrovoľníckej činnosti  
d) práca z domu 

2. Zmluvné strany sa dohodli na dobe vykonávania dobrovoľníckej činnosti  
Od: 1.1.2020 
na dobu neurčitú 

3. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa potreby, v rozsahu približne 50 hodín ročne. 
 

 



 
Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Počas dobrovoľníckej činnosti  je dobrovoľník povinný: 
a) vykonávať dobrovoľnícku činnosť osobne, podľa svojich schopností, zručností a vedomostí, bez nároku 

na odmenu, 
b) rešpektovať všetky usmernenia zo strany prijímateľa dobrovoľníckej činnosti týkajúce sa náplne 

a spôsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti, 
c) pri výskyte problémov informovať kontaktnú osobu v mieste výkonu dobrovoľníckej činnosti,  
d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom dobrovoľníckej činnosti a o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dobrovoľníckej činnosti, 
e) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútroorganizačné predpisy zariadenia ako aj pravidlá 

BOZP a PO. 
2. Dobrovoľník súhlasí so zaradením svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve do vnútorného 

informačného systému a s vedením záznamov, kde je uvedený dátum, časový rozsah a obsah vykonávanej 
dobrovoľníckej činnosti. 

3. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje dobrovoľníkovi preplatiť náklady na obstaranie pomôcok a 
predmetov potrebných na výkon dobrovoľníckej činnosti, ak mu ich prijímateľ dobrovoľníckej činnosti neposkytol 
sám a ak prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vopred súhlasil s obstaraním týchto pomôcok a predmetov. 

4. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej 
činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník požiada. 
 
  

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
2. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť bez udania dôvodu oznámením ukončenia dobrovoľníckej činnosti 

druhej zmluvnej strane ústne, elektronickou formou alebo písomnou formou. Pri ukončení dobrovoľníckej činnosti 
zmluvné strany dodržia princípy primeranosti a slušnosti. 

3. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 406/2011 Z. z. 
o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

4. Doplnenia, dodatky a spresnenia tejto zmluvy môžu byť dojednané aj ústne, ak si strany nevyhradili písomnú 
formu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch. Obe zmluvné strany obdržia jeden rovnopis zmluvy.  
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá ich skutočnej, slobodnej 

a vážnej vôli a na dôkaz toho ju podpisujú.  
 
 
 
 
 
 
 

      V Nitre. dňa 30.12.2019 
 
 
 
 
      …………………………………..                                      ….…………………………..……… 

          Dobrovoľník                               Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti 

 

 

 


