
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 

uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších 

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

Názov: Stredná odborná škola technická 

zastúpená: Ing. Felix Dömény  

Sídlo: Vranovská 4, 851 02 Bratislava  

IČO: 17050332 

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Petra Pavelková, zástupca riaditeľa  

(ďalej ako "prijímateľ dobrovoľníckej činnosti") 

a  

 

Meno a priezvisko: Doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MPH 
Bydlisko: Palkovičova 18, 821 06  Bratislava 

Dátum narodenia: 15.10.1971 

Rodné číslo: 7160154870 

(ďalej ako "dobrovoľník") 

 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len 

"zmluva") podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z .z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov 

za nasledovných podmienok: 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 
1.1 Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a 

dobrovoľníkom pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ako aj práva, povinnosti a 

záväzky oboch zmluvných strán. 

1.2 Dobrovoľník bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť na mieste určenom prijímateľom 

dobrovoľníckej činnosti a to konkrétne: zabezpečenie zdravotnej starostlivosti počas 

lyžiarskeho výcviku Strednej odbornej školy technickej    

1.3 Dobrovoľník sa v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti zúčastní lyžiarskeho 

výcviku žiakov Strednej odbornej školy technickej, ktorý sa koná v lyžiarskom stredisku  

Homôlka  v dňoch 23. – 28. februára  2020. 

 
Článok II 

Práva a povinnosti prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 

 

 
2.1 Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu 

a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka, ako aj potvrdenie o hodnotení jeho 

dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník požiada. 

2.2 Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je oprávnený na účely zabezpečenia vykonávania 

dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka, ako aj údaje týkajúce sa 

vykonávania dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa 

osobitného zákona. 



2.3 Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti neuzatvára s dobrovoľníkom poistenie zodpovednosti 

za škodu spôsobenú dobrovoľníkom, ako ani poistenie v prospech dobrovoľníka pre 

prípad jeho úrazu, ani cestovné poistenie. Poistenie je dobrovoľnou činnosťou 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán. 

 

 

Článok III 

Práva a povinnosti dobrovoľníka 

 

3.1 Počas dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný vykonávať dobrovoľnícku činnosť 

osobne a svedomito podľa svojich schopností a znalostí bez nároku na finančnú odmenu: 

a. aktívne vykonávať úlohy v rámci dohodnutej dobrovoľníckej činnosti, rešpektujúc 

pokyny prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 

b. akékoľvek vlastné aktivity a činnosti pred ich realizáciou prediskutovať 

s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, 

c. rešpektovať   všetky   usmernenia zo  strany prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 

ohľadom náplne a spôsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti, 

d. nezverejňovať a nerozširovať informácie dôverného charakteru dobrovoľníckej 

činnosti. 

3.2 Dobrovoľník je povinný pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti dodržiavať pokyny 

prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, prípadne ním určenej osoby. 

3.3 Dobrovoľník je oprávnený požiadať o písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu 

dobrovoľníckej činnosti vrátane jej hodnotenia. 

3.4 Dobrovoľník súhlasí 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. 

3.5 V súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti dobrovoľník má nárok na 

poskytnutie stravovania, ubytovania a lístkov na lyžiarske vleky. 

3.6 Dobrovoľník zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone dobrovoľníckej činnosti podľa 

tejto zmluvy. 

Článok IV 

Trvanie zmluvy 

 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 23. februára do 28.  februára 2020. 

4.2 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa ukončí: 

a) uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy, 

b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

c) jednostranným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, pričom 

zmluva sa zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

5.2 Zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne formou písomných 

dodatkov na základe dohody zmluvných strán. 

5.3 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

5.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis. 

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom, 

vyhlasujú, že táto zmluva o dobrovoľníckej činnosti bola uzavretá na základe slobodnej, 

vážnej a určitej vôle a na znak súhlasu túto zmluvu podpisujú. 

 

 
V Bratislave  20. februára 2020 

 

 

 

 
              dobrovoľník       prijímateľ dobrovoľníckej činnosti 
                  Mgr. Petra Pavelková 

                                                                                                 zástupca riaditeľa školy 


