
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 
 

podľa § 2 ods. 2 a § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“)  
 

uzatvorená medzi: 

 

Názov:    Považská galéria umenia v Žiline 

Sídlo:     Štefánikova 2, 010 01 Žilina 

V zastúpení:     Mgr. Milan Mazúr- riaditeľ 

IČO:      36145190 

(ďalej len „organizátor“) 

 

a 

Dobrovoľníkom:                

Meno, priezvisko, titul:  Ing. Martin Janičák 

Trvalý pobyt     

Dátum narodenia:    (ďalej len „dobrovoľník“) 
 

PREDMET ZMLUVY 
 

Predmetom Zmluvy je úprava záväzkov Zmluvných strán pri vykonávaní dobrovoľníckej 

činnosti pre organizátora na podporu plnenia úloh organizácie podľa osobitných predpisov na účel 

podľa § 3 zákona o dobrovoľníctve. 

 

A/ Práva a povinnosti organizátora 

 
1. Zabezpečuje vytvorenie predpokladov dobrovoľníckej činnosti a materiálne zabezpečuje jej výkon.  

2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dobrovoľnícku činnosť tak, aby dobrovoľník vykonávanými 

prácami získal, udržal si, prehĺbil alebo zvýšil si vedomosti, odborné zručnosti, praktické skúsenosti 

a pracovné návyky, ktoré by mu pomohli zlepšiť podmienky uplatnenia sa na trhu práce. 

3. Zaradiť dobrovoľníka na vykonávanie dobrovoľníckej činností: 

- činnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby 

počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia 

slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závisle osoby, nezaopatrené 

deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb seniorov, osoby trpiace domácim násilím a 

nezamestnané osoby alebo činnosť pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v 

oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, 

- činnosti pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, kultúrnych, a 

cirkevných pamiatok, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri 

organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových 

podujatí. 

4. Miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti: Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, 010 01 

Žilina a dohodnuté trvanie dobrovoľníckej činnosti: od 01.01.2020 do 31.12.2021. 

5. Rozsah vykonávania dobrovoľníckej činnosti je 32 hodín mesačne (4 hodiny resp. 8 hodín denne). 

6. Denné vymedzenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti v zmysle ponuky, ktorú dobrovoľník prijal 

od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina sa bude vykonávať podľa upresnenia a pokynov 

zodpovedného zástupcu organizátora, alebo ním povereného pracovníka. 

7. Vydáva potvrdenie o odpracovaných hodinách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, 

Hurbanova 16,010 01 Žilina 



8. Organizátor neposkytuje a nezabezpečuje dobrovoľníkovi v súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej 

činnosti stravovanie, ubytovanie, dopravu, príspevok na stravovanie, ubytovanie a dopravu ani žiadne 

iné finančné a materiálne príspevky, platby alebo náhrady vynaložených nákladov. 

 

B/ Práva a povinnosti dobrovoľníka 
 

1. Vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu a za podmienok vymedzených v bodoch A/2. až A/6. 

tejto zmluvy. 

2. Vykonáva dobrovoľnícku činnosť v súlade §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Riadi sa pokynmi zodpovedného zástupcu organizátora alebo ním povereného pracovníka na riadenie 

výkonu dobrovoľníckej činnosti. 

4. Oznamuje dôvody neúčasti alebo skončenia vykonávania dobrovoľníckej činnosti najneskôr 

bezprostredne pred tým, než daná skutočnosť nastane a súvisiaci písomný doklad predkladá najneskôr 

v nasledujúci deň po uplynutí uvedenej skutočnosti. 

5. Dodržiava právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní 

dobrovoľníckej činnosti podľa tejto zmluvy, ako aj ďalšie právne predpisy upravujúce výkon 

dobrovoľníckej činnosti alebo súvisiace s výkonom dobrovoľníckej činnosti. 

6. Dobrovoľník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov 

poskytnutých v tejto Zmluve v súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti organizátorom a na 

dobu trvania tejto zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých organizátorom v súvislosti s touto zmluvou 

a na dobu archivácie zmlúv a archivácie osobného spisu dobrovoľníka. 

7. Dobrovoľník prehlasuje, že nie je osobou zapísanou v informačnom systéme športu SR. 

 

C/ Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. K ukončeniu platnosti Zmluvy pred dohodnutým termínom dôjde dňom vzniku pracovného pomeru; 

dohodnutým dňom zo zdravotných a iných vážnych dôvodov a pod. 
2.  K ukončeniu platnosti Zmluvy môže dôjsť aj na základe  jednostranného písomného 

odstúpenia organizátora od tejto Zmluvy : 

a. z dôvodu neuspokojivého plnenia dobrovoľníckej činnosti  

b. z dôvodu neuspokojivej dochádzky dobrovoľníka  

c.  z dôvodu porušovania právnych predpisov dobrovoľníkom pri výkone 

dobrovoľníckej činnosti ,alebo v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej činnosti. 
3. Zmeny a doplnky k Zmluve možno vykonať písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma 

zmluvnými stranami, na základe písomného návrhu jednej zo Zmluvných strán. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana a Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01  Žilina,  obdrží jeden rovnopis. 

5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto dohodu podpísať, že si ju prečítali, súhlasia s jej 

obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 
 

 

 

 

 

V Žiline dňa : 4.12.2020      Žiline dňa: 4.12.2020 
 

 

 

dobrovoľník        Mgr. Miroslava Sikorová 

       poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 

  


