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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: 

(ďalej len „zmluva“) 
 

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

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

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

 IBAN:   ......................................................................... 

  

 (ďalej len „dobrovoľník“) 

a 

2. Názov organizácie:  Slovenská gymnastická federácia, o.z. 
 so sídlom:    Junácka 6, Bratislava, PSČ 832 80 
 IČO:   00688321 
 Zastúpený:   PaedDr. Monika Šišková, prezidentka 

 

(ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“ alebo „SGF“) 

  
 

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 pri zabezpečovaní činností 
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pri organizovaní športových, osvetových, vzdelávacích, 
charitatívnych alebo kultúrnych podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných 
prijímateľom dobrovoľníckej činnosti podľa jeho pokynov. 

2. Dobrovoľník v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti uvedenej v odseku 1 vykonáva 
najmä:  

a) rozhodcovskú činnosť 
b) organizátorskú činnosť  
c) činnosť delegáta  
d) prípravnú činnosť 
e) ostatné úlohy špecifikované oprávnenou osobou prijímateľa dobrovoľníckej 

činnosti, 
3. Všetky materiály, ktoré dobrovoľník vyrobí alebo inak spracuje počas trvania tejto zmluvy, 

sú majetkom prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, a to aj v zmysle autorského zákona. 
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Článok III 
Miesto a trvanie dobrovoľníckej činnosti 

1. Miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti je: Slovenská republika, obce a mestá podľa platnej 

termínovej listiny SGF pre rok 2023, alebo podľa iných záväzných pokynov prijímateľa 

dobrovoľníckej činnosti. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na dobe vykonávania dobrovoľníckej činnosti od 1.2.2023 do 
31.12.2023 Deň skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti je 31.12.2023. 

3. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu stanovenom prijímateľom 
dobrovoľníckej činnosti – presný rozsah bude vždy stanovený dohodou zmluvných strán 
podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých aktivít, na ktorých sa bude dobrovoľník podieľať.  

 
Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Počas dobrovoľníckej činnosti  je dobrovoľník povinný: 
a. vykonávať dobrovoľnícku činnosť osobne, podľa svojich najlepších schopností, 

zručností a vedomostí, za podmienky dodržania všeobecne platných noriem 
a interných predpisov SGF, 

b. zúčastniť sa na súvisiacom zaškolení pred začatím výkonu dobrovoľníckej činnosti, 
ktoré zabezpečí prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, 

c. aktívne vykonávať úlohy v rámci dohodnutej dobrovoľníckej činnosti, podľa pokynov 
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo ním určenej osoby, prípadné vlastné aktivity 
a činnosti pred ich realizáciou odsúhlasiť s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, 

d. pri výskyte problémov informovať kontaktnú osobu určenú prijímateľom dobrovoľníckej 
činnosti, ktorou je nominovaný delegát SGF. V prípade jej nedosiahnuteľnosti, oznámiť 
problém telefonicky, alebo emailom, vždy podľa sekcie svojmu koordinátorovi: 

GpV a ŠA - Ing. Mária Andrejkovičová 0905 662 767 - andrejkovicova@sgf.sk 
ŠGŽ a ŠGM - Mgr. Henrieta Zbyňovcová 0917 693 942 - zbynovcova@sgf.sk 
MG – Mgr. Monika Vargová 0944 024 882 - vargova@sgf.sk 

e. rešpektovať všetky usmernenia zo strany prijímateľa dobrovoľníckej činnosti týkajúce 
sa náplne a spôsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti, 

f. nezverejňovať finančné náležitosti týkajúce sa náhrad za výkon dobrovoľníckej činnosti 
a ani iné ekonomické údaje a vzťahy, o ktorých sa dobrovoľník dozvedel pri výkone 
dobrovoľníckej činnosti, 

g. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom 
dobrovoľníckej činnosti a o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone 
dobrovoľníckej činnosti, vrátane osobných údajov. 

h. akékoľvek vlastné aktivity a činnosti pred ich realizáciou prediskutovať s prijímateľom 
dobrovoľníckej činnosti, 

i. nezverejňovať a nerozširovať informácie dôverného charakteru o akejkoľvek činnosti 
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti. 

2. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vytvoriť dobrovoľníkovi podmienky na riadny 
výkon dobrovoľníckej činnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že pre výkon dobrovoľníckej 
činnosti bude dobrovoľník využívať pre účely plnenia podľa tejto zmluvy svoje vlastné 
pomôcky a predmety, ako napríklad:  
a. výpočtová technika  
b. komunikačná technika  
c. internetové pripojenie 

3. Pokiaľ poskytne prijímateľ dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkovi pomôcky a predmety 
uvedené v ods. 2 tohto článku a pokiaľ to charakter pomôcok a predmetov poskytnutých 
podľa odseku 2 umožňuje, je dobrovoľník povinný vrátiť poskytnuté pomôcky a predmety 
v deň skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti v stave zodpovedajúcom bežnému 
opotrebeniu, ak nebude vykonávať dobrovoľnícku činnosť pre prijímateľa dobrovoľníckej 
činnosti pravidelne/opakovane.  
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4. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje dobrovoľníkovi preplatiť náklady na 
prevádzku a používanie pomôcok a predmetov potrebných na výkon dobrovoľníckej 
činnosti alebo ich primeranú časť, ak mu ich prijímateľ dobrovoľníckej činnosti neposkytol 
sám. 

5. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje uhradiť dobrovoľníkovi podľa platnej 
legislatívy cestovné spojené s dopravou z miesta jeho bydliska do miesta výkonu 
dobrovoľníckej činnosti podľa tejto zmluvy a späť, ako aj cestovné na cestu vykonanú 
dobrovoľníkom na pokyn prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.  

6. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vyplatiť dobrovoľníkovi náhradu za stratu 
času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu 
vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške stanovenej pre dané 
obdobie všeobecne platnou legislatívou a internými predpismi SGF.. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti bude viesť v elektronickej 
forme a písomnej forme 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 oprávnený zástupca prijímateľa dobrovoľníckej činnosti. Vzor 
tohto výkazu tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

8. Dobrovoľník je povinný v lehote najneskôr do 10 pracovných dní od dátumu skončenia 
akcie, na ktorej poskytoval dobrovoľnícku činnosť, doručiť originál podpísaného 
vyplneného výkazu podľa čl. IV. ods. 7. oprávnenému zástupcovi prijímateľa 
dobrovoľníckej činnosti (organizátor akcie), ktorý tento výkaz overí a svojim podpisom 
schváli údaje vo výkaze uvedené. Následne tento výkaz organizátor bezodkladne doručí 
do sekretariátu SGF, najneskôr ale do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho  
po termínu konania dotknutého podujatia. Bez predloženého originálu výkazu 
dobrovoľníckej činnosti nie je možné uhradiť dobrovoľníkovi oprávneného náhrady. 

9. 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. Podkladom pre vydanie potvrdenia o dobrovoľníckej 
činnosti je výkaz o dobrovoľníckej činnosti vedený podľa odseku 9. 

 
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 výhradne písomnou 
formou chronologicky číslovanými dodatkami. 

5. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch. Obe zmluvné strany obdržia jeden 
rovnopis zmluvy. Každý rovnopis má právnu silu originálu.  

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 Bratislave, dňa .......................................... 
 
 
 
…………………………………..….  ….…………………………..………........................ 

Dobrovoľník     Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti 


