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 Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe 

uzatvorená podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 
Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI: 
Obchodné meno:  Športový klub mesta Liptovský Hrádok 
Sídlo:  Belanská 580, 033 01 Liptovský Hrádok 
IČO:  14222442 
DIČ:  2020428432 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa Liptovský Hrádok 
IBAN:  SK56 0900 0000 0000 5671 5574 
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene klubu: Ing. Ján Kazár 
Adresa trvalého pobytu oprávnenej osoby: Štúrova 728/19, 033 01 Liptovský Hrádok 
Funkcia osoby oprávnenej konať v mene klubu: predseda VV 
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene klubu: Ján Hanula 
Adresa trvalého pobytu oprávnenej osoby: Štúrova 1643, 033 01 Liptovský hrádok 
Funkcia osoby oprávnenej konať v mene klubu: podpredseda VV 
Právna forma klubu:  občianske združenie 
Klub registrovaný:  v Registri občianskych združení MV SR pod č.  VVS/1-900/90-32 

(ďalej len „prijímateľ“) 
a 
 
DOBROVOĽNÍK: 
Meno a priezvisko:  Paula Kubová 
bytom:    Liptovský Peter 256 
narodená:    
r.č.:     
č. op.:     
č. účtu:     
 

(ďalej len „dobrovoľník“) 

 
uzatvorili túto Zmluvu s nasledujúcim obsahom: 

 

 

Čl. II. 
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ USTANOVENIA 

 

1. Prijímateľ je členom Slovenskej volejbalovej federácie, ktorá je športovou organizáciou 
vykonávajúcou športovú činnosť v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „ZoŠ“). 

2. Dobrovoľník je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na 
odmenu vykonáva pre prijímateľa s jeho súhlasom v jeho prospech dobrovoľnícku činnosť založenú 
na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené zákonom  
č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve (ďalej len „ZoD“). 

3. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť v zmysle § 3 písm. d) ZoD. 
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Čl. III. 
PREDMET ZMLUVY A CHARAKTER DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI 

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. 

2. Obsahom dobrovoľníckej činnosti je: 
Výkon činnosti pre prijímateľa ako tréner volejbalu v rozsahu: 
a. Účasť na športovej výchove, príprave a procese športového vývoja hráčov 
b. Trénerské služby, vypracovanie a vyhodnocovanie tréningového programu 
c. Príprava na súťaže, zápasy a iné športové podujatia 
d. Poradenská, konzultačná a inštruktorská činnosť v oblasti športu 
e. Užívanie telovýchovných zariadení, športových areálov a pridružených priestorov klubu, ku 

ktorým má klub vlastnícke alebo iné užívacie právo, za účelom výkonu športovej činnosti a so 
súhlasom klubu. 

3. Miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti je: Volejbalový klub ŠKM Liptovský Hrádok. 

4. Trvanie dobrovoľníckej činnosti: 
Deň začatia výkonu dobrovoľníckej činnosti: 1.1.2020 
Deň skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti: 30.6.2020 

5. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti poskytne dobrovoľníkovi: 

 náhradu za stratu času dobrovoľníka za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti vo 
výške nepresahujúcej minimálnu hodinovú mzdu ustanovená príslušným nariadením vlády 
v zmysle zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, a to pre rok 2020 vo výške 3,333 €/hod. 
Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu: 24 hodín / mes. 
Náhrada za stratu času celkom: 80,- €/mes. 

6. Počas dobrovoľníckej činnosti  je dobrovoľník povinný: 
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. pri výskyte problémov počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti informovať kontaktnú osobu 

v mieste výkonu dobrovoľníckej činnosti,  
d. rešpektovať všetky usmernenia zo strany  prijímateľa dobrovoľníckej činnosti ohľadom náplne a 

spôsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti, 
e. informovať prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o skutočnostiach, ktoré by mohli dobrovoľníkovi 

brániť vo výkone dobrovoľníckej činnosti, 
f. riadne hospodáriť a nakladať so zverenými predmetmi. 

7. Pri výskyte akýchkoľvek problémov počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník 
povinný o týchto problémoch informovať kontaktnú osobu v mieste výkonu dobrovoľníckej 
činnosti, ktorou je predseda Volejbalového klubu ŠKM LH. 

8. Dôvody a spôsoby predčasného ukončenia dobrovoľníckej činnosti na strane dobrovoľníka: 
a. Dobrovoľník nemusí nastúpiť na výkon dobrovoľníckej činnosti, ak si prijímateľ dobrovoľníckej 

činnosti nesplnil povinnosť v zmysle Článku II.  ani v dodatočnom termíne v primeranom čase 
pred začatím výkonu dobrovoľníckej činnosti. 

b. Dobrovoľník môže ukončiť výkon dobrovoľníckej činnosti ihneď, ak: 

 sú život alebo zdravie dobrovoľníka ďalším výkonom dobrovoľníckej činnosti ohrozené 
a prijímateľ neurobí bezodkladné opatrenia na nápravu tohto stavu, 

 ak prijímateľ porušil povinnosť v zmysle ods. 9, 

 ak prijímateľ opakovane porušil povinnosť v zmysle ods. 10, 
O ukončení výkonu dobrovoľníckej činnosti musí dobrovoľník bez zbytočného odkladu 
informovať osobu uvedenú v ods. 7. 
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9. Prijímateľ môže ukončiť výkon dobrovoľníckej činnosti s dobrovoľníkom, ak dobrovoľník: 

 porušuje povinnosť vykonávať úlohy v rámci dohodnutej dobrovoľníckej činnosti alebo 
povinnosť rešpektovať pokyny prijímateľa, 

 ak pri výskyte problémov počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti neinformoval kontaktnú 
osobu prijímateľa,  

 nerešpektuje usmernenia zo strany prijímateľa ohľadom náplne a spôsobu vykonávania 
dobrovoľníckej činnosti, 

 neinformuje prijímateľa o skutočnostiach, ktoré by mohli dobrovoľníkovi brániť vo výkone 
dobrovoľníckej činnosti, 

 porušuje povinnosť riadne hospodáriť a nakladať so zverenými predmetmi. 
O takomto ukončení výkonu dobrovoľníckej činnosti s dobrovoľníkom prijímateľ bez zbytočného 
odkladu informuje dobrovoľníka. 

10. Za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka prijímateľ poučí 
dobrovoľníka o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho 
zdravie alebo život, ako aj o povinnostiach a opatreniach nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti. 

11. Dobrovoľník podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že nie sú mu známe zdravotné prekážky výkonu 
dobrovoľníckej činnosti vzhľadom na povahu a druh vykonávanej dobrovoľníckej činnosti 
uvedenej v tejto Zmluve. 

Čl. IV. 
ZÁVEREČNÉ ZMLUVNÉ USTANOVENIA 

1. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a príslušnými ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

2. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nemá táto 
neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy.  Zmluvné 
strany sa týmto dohodli, že v úzkej súčinnosti a bez odkladu nahradia toto ustanovenie novým, 
pričom ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú s neplatnými ustanoveniami v rozpore, ostávajú 
v platnosti a účinnosti. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom jeden rovnopis obdrží každá zmluvná strana. 

5. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že zmluvu nepodpísali za nápadne nevýhodných 
podmienok, jej obsah si prečítali, obsahu porozumeli, poznajú právne následky Zmluvy a na znak 
ničím nepodmieneného súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.   

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
V Liptovskom Hrádku dňa 1.1.2020 

 

 

 

 
.............................................    ..................................................... 
          za prijímateľa dobrovoľník 


