
Zmluvaodobrovoľníckejčinnosti

uzatvorenápodľa§6zákonač.406/201 IZ.z.odobrovoľníctveaozmeneadopínení 
niektorýchzákonovmedzizmluvnýmistranami:

1.Menoapriezvisko:Vivien Ivanova 
dátumnar.:'
trvalýpobyt:Komenského 2137/49, 075 01 Trebišov 
(ďalejlen„dobrovoľník‘)

2.Názovorganizácie:MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV 
sosídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 
IČO: 00188549
Zastúpený:Mgr. Dušan Kobeľa, riaditeľ 
(ďalejlen„prijímateľdobrovoľníckejčinnosti“)

(ďalejlen„zmluva“)

Článokl
Predmetzmluvy

Predmetomzmluvyjeúpravavzájomných právapovinnostízmluvnýchstrán,ktorých podstatou je 
záväzok dobrovoľníka včase uvedenom včlánku III ods. 2 vykonávať vprospech prijímateľa 
dobrovoľníckej činnosti dobrovoľnícku činnosť špecifikovanú včlánku II azáväzok 
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vytvoriť
dobrovoľníkovivhodnépodmienkykčinnostidobrovoľníka.

Č lánokll
D obrovoľníckačinnosť

1.Nazákladetejtozmluvysadobrovoľníkzaväzujepreprijímateľadobrovoľníckej činnosti 
vykonávaťdobrovoľníckučinnosťpriorganizovaníšportových podujatí organizovaných alebo 
spoluorganizovaných prijímateľom dobrovoľníckej činnostipodľajehopokynov.

2.Dobrovoľníkvrámcivykonávaniadobrovoľníckejčinnostinapodujatiachuvedenýchv 
odseku 1 vykonáva: činnosti športového odborníka mimo ľadu a to:
a. činnostia výkony zapisovateľa: robí zápisy o stretnutí (pred stretnutím, počas stretnutia 

a po stretnutí),
b. činnosti a výkony časomerača,
c.činnosti a výkony hlásateľa,
d. činnostiavýkonytrestomerača,

3.Všetky činnosti a výkony sa riadia pravidlami ľadového hokeja vydanými Slovenským 
zväzom ľadového hokeja.



Článoklll
Miestoatrvaniedobrovoľníckejčinnosti

I.Miestomvýkonudobrovoľníckejčinnostije Zimný štadión v Trebišove.
2.Zmluvnéstranysadohodlinadobevykonávaniadobrovoľníckejčinnosti od 15.10.2018 do

31.3.2019.
Deňskončeniavýkonudobrovoľníckejčinnostije 31.3.2019.

3. Pred uplynutím doby trvania dobrovoľníckej činnosti dohodnutej v predchádzajúcom bode 
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 7 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. Zmluvné 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 dojednané v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je 
účinné momentom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

4,Dobrovoľníkvykonávadobrovoľníckučinnosťvrozsahu 10 hodíntýždenne,
ktorýjezávislýoddruhuvykonávanejdobrovoľníckej činnosti,charakteruadížkytrvania
športovéhopodujatiaalebodlhodobejsúťaže.

ČlánoklV
Právaapovinnostizmluvnýchstrán

1. Počasdobrovoľníckejčinnostijedobrovoľníkpovinný:
a. vykonávaťdobrovoľníckučinnosťosobne.podľasvojichschopností.zručnostía vedomostí,
b. zúčastniťsanazaškolenípredšportovýmpodujatím.ktorézabezpečíprijímateľ 

dobrovoľníckejčinnosti,
c.aktívnevykonávaťúlohyvrámcidohodnutejdobrovoľníckej činnosti,podľapokynov 

prijímateľadobrovoľníckej činnostialebonímurčenejosoby.prípadnévlastnéaktivity 
ačinnostipredichrealizáciouodsúhlasiťsprijímateľomdobrovoľníckejčinnosti,

d.privýskyteproblémovinformovaťkontaktnúosobuvmiestevýkonudobrovoľníckej 
činnosti,ktorouje Radoslav Vargaeštók.

e.rešpektovaťvšetkyusmerneniazostranyprijímateľadobrovoľníckejčinnostitýkajúce 
sanáplneaspôsobuvykonávaniadobrovoľníckejčinnosti,

f. nezverejňovať finančné náležitosti týkajúce sa náhrad za výkon dobrovoľníckej
činnostiaaniinéekonomické údajeavzťahy.oktorýchsadobrovoľníkdozvedeipri
výkonedobrovoľníckejčinnosti,

g. zachovávaťmlčanlivosťoskutočnostiachsúvisiacichsvýkonomdobrovoľníckej 
činnostiaoskutočnostiach.oktorýchsadozvedelprivýkonedobrovoľníckejčinnosti.

2. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vytvoriť dobrovoľníkovipodmienky na
riadnyvýkondobrovoľníckejčinnosti.Prijímateľdobrovoľníckej činnostiposkytne
dobrovoľníkovinavýkondobrovoľníckej činnostinasledujúcepomôckyalebopredmety:
a.iaptop

3. Dobrovoľník je  povinnýposkytnutépomôckya predmety odovzdať prijímateľovi po 
ukončení každého podujatia v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu,ak nebude 
vykonávať dobrovoľníckučinnosť pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 
pravidelne/opakovane.

4. Prijímateľdobrovoľníckejčinnostisazaväzujeuhradiťdobrovoľníkovi
náhraduzastratučasudobrovoľníkazapísaného v
informačnomsystémešportuzakaždúhodinuvykonávaniadobrovoľníckejčinnosti v
športevovýškehodinovejminimálnejmzdypodľaaktuálnehoNariadeniavlády SR o 
minimálnejmzde.Náhrada je splatná do 15. dňapoukončeníkalendárnehomesiaca, v 
ktorom mu vznikolnároknanáhradu.

2



5. Prijímateľdobrovoľníckej činnostijepovinnývydaťpísomnépotvrdenieotrvaní.rozsahu 
aobsahudobrovoľníckejčinnostidobrovoľníkaapísomnéhodnoteniedobrovoľníckej činnosti,

ak o to dobrovoľník požiada. Podkladom pre vydanie potvrdenia o 
dobrovoľníckejčinnostijevýkazodobrovoľníckejčinnosti.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti bude viesť v
písomnejformevýkazdobrovoľníckej činnostidobrovoľníka.v
ktorombudeuvedenýdátum,časovýrozsahaobsahvykonávanej dobrovoľníckej činnosti. 
Správnosť údajov uvedených vo výkaze potvrdí po každom výkone 
dobrovoľníckejčinnostisvojimpodpisomdobrovoľník aoprávnenýzástupcaprijímateľa 
dobrovoľníckejčinnosti.

ČlánokV
Záverečnéustanovenia

1. Zmluvanadobúdaplatnosťdňompodpísaniazmluvnýmistranami a účinnosť v súlade 
s platnými právnymi predpismi.

2.Právaapovinnostitoutozmluvouneupravenésariadiapríslušnýmiustanoveniamizákona 
č.406/201 IZ.z.odobrovoľníctveaozmeneadoplneníniektorýchzákonovaostatných 
všeobecnezáväznýchprávnychpredpisov.

3. Doplnenia, dodatkyaspresneniatejtozmluvymôžubyťdojednanéajústne.aksistrany
nevyhradilipísomnúformu.

4.Tátozmluvajevyhotovenávodvochrovnopisoch.Obezmluvnéstrany dostanújeden 
rovnopiszmluvy.

5.Zmluvnéstranyprehlasujú,žesizmluvuprečítali,jejobsahuporozumeli,žezodpovedá 
ichskutočnej.slobodnejavážnejvôlianadôkaztohojupodpisujú.

V Trebišove dňa15.10.2018.

"m e s t s k y  7 ^ - .
ŠPORTOVÝ KLUB M LÁDEŽE) 

TREB1ŠOV — —
R Štefánika 862/204,075 01 Tccbišov 

'ČO: 0018R54Q ©

.......... ........................................

Mgr. Dušan Kobeľa, riaditeľ
^ ...7
Vivien Ivanova

/
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