
  
 

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe 
uzatvorená podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a v zmysle z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o 

športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

ďalej aj „zmluva o dobrovoľníctve“ alebo len „zmluva“ 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1. DOBROVOĽNÍK: 
Meno a priezvisko: 
Narodený: 
Trvalý pobyt: 
Rodné číslo: 

(ďalej len „dobrovoľník“) 
 
a 
 
 
2. PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI 
Obchodné meno:                           MFK Stará Ľubovňa 
Sídlo: Továrenská 821/1, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO: 42230977 
DIČ: 2023763588 
Bankové spojenie:                 SK58 1100 0000 0029 2587 1667 
Zastúpený – štatutárny orgán:     Ján Fröhlich, prezident MFK  

 
                                                    
Zapísaný v registri : občianskych združení MV SR dňa 21.03.2011  

(ďalej len „prijímateľ“) 
 

uzatvorili Zmluvu o o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe s nasledujúcim obsahom: 

 

 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu 
vykonávať v čase trvania dobrovoľníckej činnosti stanovenom zmluvou v prospech prijímateľa 
dobrovoľnícku činnosť v zmysle zmluvy a záväzok prijímateľa vytvoriť dobrovoľníkovi vhodné 
podmienky k výkonu dobrovoľníckej činnosti a uhrádzať mu náhradu za stratu času v súlade 
s ustanovením § 6 zákona o dobrovoľníctve. 

 
 

Článok 3 
Dobrovoľnícka činnosť 

1. Dobrovoľník v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti vykonáva činnosť ............................. 
2. Všetky činnosti a výkony sa riadia pravidlami a smernicami Slovenského futbalového zväzu 

a podľa požiadaviek prijímateľa dobrovoľníckej činnosti. 
 



  
 

Článok 4 
Miesto a trvanie dobrovoľníckej činnosti 

1. Miestom vykonávania dobrovoľníckej činnosti je hlavne futbalový štadión v Starej Ľubovni 
a miesta podľa rozpisu súťaží VsFZ. 

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

3. Pred uplynutím doby trvania dobrovoľníckej činnosti dohodnutej v bode 2. tohto článku je 
možné ukončiť dobrovoľnícku činnosť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomnou 
výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede druhej strane. Zmluvne strany môžu ukončiť 
zmluvný vzťah založený touto zmluvou aj odstúpením od zmluvy doručeným druhej zmluvnej 
strane v prípade, že druhá zmluvná strana aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu porušuje 
svoje povinnosti dohodnuté v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné momentom 
doručenia odstúpenia od zmluvy druhej strane.  

4. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu, ktorý je závislý od druhu vykonávanej 
dobrovoľníckej činnosti, charakteru a dĺžky trvania športového podujatia alebo dlhodobej 
súťaže. 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

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

a vedomostí 
b. zúčastniť sa športových podujatí organizovaných prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, 

ktoré sa týkajú kategórie dospelých 
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 v mieste výkonu dobrovoľníckej 
činnosti, ktorou je ............................. 

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 skutočnostiach súvisiacich s výkonom dobrovoľníckej činnosti a 
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dobrovoľníckej činnosti. 

h. informovať prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o skutočnostiach, ktoré by mohli 
dobrovoľníkovi brániť vo výkone dobrovoľníckej činnosti, 

i. riadne hospodáriť a nakladať so zverenými predmetmi. 
 

2. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vytvoriť dobrovoľníkovi podmienky na riadny 

výkon dobrovoľníckej činnosti. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti poskytne dobrovoľníkovi na 

výkon dobrovoľníckej činnosti potrebné pomôcky, alebo predmety. 

3. Dobrovoľník je 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. 

4. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje uhradiť dobrovoľníkovi náhradu za stratu času 

dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania 

dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške nepresahujúcej minimálnu hodinovú mzdu a 

to 2,759 eur/hod., a to do 15 dní od skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti. 



  
 

5. 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. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti bude viesť v 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. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že uhradí dobrovoľníkovi vynaložené náklady na dobrovoľné 

nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v 

nezamestnanosti podľa osobitného predpisu a zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu, 

ak mu vznikli a uhrádza ich počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti. 

8. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje uhradiť dobrovoľníkovi cestovné spojené s 

dopravou z miesta jeho bydliska do miesta výkonu dobrovoľníckej činnosti podľa tejto zmluvy a 

cestovné na cesty vykonané dobrovoľníkom na pokyn prijímateľa dobrovoľníckej činnosti a to 

do 15 dní od skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti. 

9. Prijímateľ sa zaväzuje, že uzatvorí poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú dobrovoľníkom 

a poistenie pre prípad úrazu dobrovoľníka v jeho prospech. 

10. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je oprávnený na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej 

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

činnosti v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s 

platnými právnymi predpismi. 

2. 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. 

3. Doplnenia, dodatky a spresnenia tejto zmluvy môžu byť dojednané aj ústne, ak si strany 

nevyhradili písomnú formu. 

4. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch. Obe zmluvné strany dostanú jeden rovnopis 

zmluvy. 

5. 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 Starej Ľubovni dňa .................................. 

 
 

 
 
 
 
 
.......................................................                                                       ........................................................... 
                    Dobrovoľník                                                                             Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti 


