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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  
 uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

pri výkone dobrovoľníckej činnosti v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve 

 

článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

so sídlom:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

zastúpený:  Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 

IČO:    42259088 

DIČ:    2023399455 

bankové spojenie:   

číslo účtu (IBAN):  

Registrácia:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  

č. registrácie : 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

 (ďalej len  ako „BTB“) 

a 

 

2. Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) 

so sídlom:   Stará Tržnica, Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava  

zastúpený:  Mgr. Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka  

právna forma:  občianske združenie 

IČO:    422 67 111 

DIČ::               202 377 1607 

bankové spojenie:   

IBAN:                          

registrácia:  Ministerstvo vnútra SR, registračné číslo VVS// 900/ 90- 40538- 1, zo    

 dňa 25.9.2014 

(ďalej len ako „BDC“) 

    

uzatvárajú nasledovnú zmluvu : 

 

 

článok II. 

Preambula 

 

BTB je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj 

cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú 

destináciu cestovného ruchu. Jednou z jej základných činností je mimo podpory 

a spoluorganizovania  kultúrneho, spoločenského a športového života, marketingu 

a propagácie aktivít pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta aj poskytovanie 

informačného servisu. 

BDC je občianske združenie. Jeho hlavným cieľom je podporovať vytváranie prostredia 

priaznivého pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave a Bratislavskom kraji. Prepája 
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dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s organizáciami v Bratislave a Bratislavskom kraji. Motivuje 

ľudí k dobrovoľníctvu a učí organizácie ako s dobrovoľníkmi pracovať.  

Zmluvné strany sa dohodli, že budú v priebehu roka 2019 spolupracovať pri tvorbe a 

realizácii dobrovoľníckeho programu Tourist Angels v Bratislave a za týmto účelom 

uzatvárajú túto zmluvy (ďalej len ako Zmluva“). 

Predmet tejto Zmluvy sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR 

(ďalej len ako „MD“).  

 

 článok III. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri tvorbe a realizácii 

dobrovoľníckeho programu Tourist Angels v Bratislave. 

 

 

 

článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

A. BDC sa zaväzuje v rámci spolupráce: 

a) Vyškoliť koordinátora dobrovoľníkov určeného pre dobrovoľnícky program 

Tourist Angels v Bratislave, 

b) Pracovať na PR a medializácii programu, 

c) Organizovať nábor a oslovenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, 

d) Zverejniť ponuky dobrovoľníckych pozícií na webovom sídle organizácie a na 

sociálnych sieťach, 

e) Organizovať rozhovory a  výber vhodných dobrovoľníkov a  dobrovoľníčok pre 

program, 

f) Oboznámiť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s  právami a  povinnosťami, ktoré 

vyplývajú z vykonávania dobrovoľníckej činnosti, 

g) Zabezpečiť uzatvorenie zmluvy s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre 

vysielateľa dobrovoľníckej činnosti, 

h) Zabezpečiť uzatvorenie zmluvy s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre 

prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 

i) Vytvoriť na webovej stránke BDC sekciu k dobrovoľníckemu programu Tourist 

Angles, 

j) Zabezpečiť  konzultácie a pomoc prijímateľovi dobrovoľníckeho programu, 

k) Vydať dobrovoľníkovi a dobrovoľníčke písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu 

a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho/ jej dobrovoľníckej 

činnosti (ak o to požiada). Potvrdenie sa vydáva na základe prezenčných listín, 

ktoré zabezpečí prijímateľ dobrovoľníckej činnosti,  

l) Byť v pravidelnom kontakte so zapojenými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

(pred aj po vykonaní aktivity), 

m) Oslovovať a hľadať prípadných náhradníkov do programu, 

n) Zabezpečiť evaluáciu a hodnotenie dobrovoľníckeho programu pre prijímateľa, 

o) Spolupracovať na tvorbe vizuálnej identity programu, 
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p) Zabezpečiť  koordinátora projektu, ktorý bude všetky vyššie uvedené aktivity 

koordinovať. Koordinátorom programu za BDC je Miloš Šiška 

(bdc@dobrovolnictvoba.sk). 

 

B. BTB sa zaväzuje v rámci spolupráce: 

a) Realizovať zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pred výkonom 

dobrovoľníckej činnosti, poskytnúť dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam všetky 

potrebné informácie, materiály a oblečenie, dôležité pre vykonávanie ich 

dobrovoľníckej činnosti, 

b) Zabezpečiť priestor pre odkladanie vecí dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,  

c) Zabezpečiť koordinátora dobrovoľníkov, ktorý bude kontaktnou osobou pre 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Koordinátorom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

za BTB je Mgr. Sabina Šperglová (sperglova@visitbratislava.com) 

d) Viesť evidenciu dobrovoľníkov a  dobrovoľníčok účastných na programe, 

e) Pripraviť personál na implementáciu dobrovoľníckeho programu, 

f) Spolupracovať na tvorbe propagačných a informačných materiálov k programu 

(oblečenie, príp. taška, ktorú dá BTB na svoje náklady vyrobiť), 

g) Informovať koordinátora programu v  BDC o zmenách v podmienkach realizácie 

programu, 

h) Zverejniť informáciu o programe na web stránke sídla a pracovať na PR a 

medializácii programu, 

i) Zabezpečiť poďakovanie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, 

j) Zabezpečiť  konzultácie a  pomoc dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v odbornej 

oblasti, 

k) vytvoriť špecifikáciu náplne práce dobrovoľníkov. 

 

C. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.  

 

D. BDC je oprávnené: 

a) používať počas realizácie projektu  logá BDC a BTB na všetkých materiáloch 

k programu. 

 

E.  BTB oprávnená: 

a) používať počas realizácie projektu logá BTB a BDC na všetkých materiáloch 

k programu. 

 

 

článok V. 

Odmena 

 

1. Mesačná odmena za služby poskytnuté v zmysle ustanovenia článku IV. A tejto Zmluvy 

sa na základe dohody zmluvných strán určuje v sume 300,00 EUR s DPH. Odmena 

v zmysle 1. vety tohto bodu Zmluvy je konečná.  

2. Odmena podľa tohto článku Zmluvy je splatná na základe faktúry vystavenej BDC 

bezhotovostným prevodom na číslo účtu BDC uvedené vo vystavenej faktúre v lehote 

splatnosti 15 dní od doručenia faktúry BTB, pričom faktúra BDC musí spĺňať všetky 

mailto:bdc@dobrovolnictvoba.sk
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náležitosti daňového a účtovného dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je príloha, ktorá bude obsahovať zoznam služieb 

vykonaných počas daného mesiaca. Dodanie služieb uvedených v prílohe musí byť 

písomne potvrdené zodpovedným zástupcom BTB. 

 

článok VI. 

Doba trvania zmluvy a možnosti jej skončenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 1. 3. 2019 – 31. 9. 2019 

2. Zmluvu je možné skončiť aj pred dohodnutou dobou: 

 a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, v písomnej dohode o skončení 

Zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému Zmluva skončí. Ak deň skončenia Zmluvy nie je 

v  dohode uvedený, skončí sa Zmluva posledným dňom v  mesiaci, v ktorom bola 

písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán, 

 b) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez udania dôvodu, 

pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a  začne plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 c) odstúpením od zmluvy  ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana 

podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť. Odstúpením od zmluvy táto 

zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej 

strane. 
 

 

článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán 

podľa tejto zmluvy sa považuje pôsobenie „Vyššej moci“, pričom za takúto sa považuje 

požiar, zemetrasenie, havária, povodeň, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu 

a  iné také udalosti a teda prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a 

bránia jej v splnení jej  povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná 

strana takúto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe 

vzniku záväzku predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 

dokiaľ trvá prekážka, s  ktorou sú tieto účinky spojené. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis.  

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 

47a Občianskeho zákonníka. 

5. V prípade, že druhá zmluvná strana nedodrží podmienky spolupráce, možno platnosť 

a účinnosť tejto zmluvy ukončiť odstúpením. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom. 

6. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa 

zmluvné strany príslušnými ustanoveniami právneho poriadku SR. 
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7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva 

bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad 

podpisujú. 

 

 

V Bratislave dňa 28.2.2019                                                V Bratislave dňa 28.2.2019 

             

     

   

     

–––––––––––––––––––––––– 

Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 

 

 ––––––––––––––––––––––– 

Bratislavské dobrovoľnícke 

centrum 
Mgr. Gabriela Podmaková, 

výkonná riaditeľka 

 


