
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami:

1. Meno a priezvisko: Nikola Sakalová
    Dátum narodenia: 
    Trvalý pobyt: 
    Zákonný zástupca:  
    e-mailov  kontakt: 
    Mobil: 
    IBAN: 
    SWIFT CODE: SUBASKBX
    (ďalej len „dobrovoľník“)

a
2. Názov organizácie: 
    Európsky Olympijský Festival Mládeže 2022 Banská Bystrica, n. o.
    so sídlom: Skuteckého 132/22, 974 01  Banská Bystrica,
    IČO: 52 475 808
    DIČ: 212 103 2452
    v zastúpení: Mgr. Peter Hamaj
    e-mailový kontakt: info@eyof2022.com
    (ďalej len „EYOF BB 2022, n. o.“ alebo „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“)

(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, 
ktorých podstatou je záväzok dobrovoľníka v čase uvedenom v článku III. ods. 2 
vykonávať v prospech prijímateľa dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 
dobrovoľnícku činnosť špecifikovanú v článku II. a záväzok prijímateľa 
dobrovoľníckej činnosti vytvoriť dobrovoľníkovi vhodné podmienky k činnosti  
dobrovoľníka.

Článok II.
Dobrovoľnícka činnosť

1. Na základe tejto zmluvy sa dobrovoľník zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej 
činnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť bez nároku na odmenu pri 
organizovaní športového podujatia Európsky Olympijský Festival Mládeže 
2022 Banská Bystrica (ďalej len ako „EYOF 2022“), ktoré sa koná v dňoch 24. 
júla 2022 – 30. júla 2022 a je organizované prijímateľom dobrovoľníckej 
činnosti podľa jeho vopred ohlásených pokynov a nariadení. Prijímateľ 
dobrovoľníckej činnosti je hlavným organizátorom EYOF Banská Bystrica 2022.

Martin Mancoš
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2. Dobrovoľnícku činnosť predstavuje čas strávený na EYOF 2022 Banská Bystrica, 
počas ktorého je dobrovoľník pridelený do jednotlivých pracovných zmien, 
pričom jedna pracovná zmena trvá 8 hodín. Za dobrovoľnícku činnosť sa 
nepovažuje čas strávený po ukončení, alebo pred začatím pracovnej zmeny. 
Tento čas je považovaný za voľný čas dobrovoľníka. Čas kedy bude 
dobrovoľník ubytovaný nie je časom kedy dobrovoľník vykonáva 
dobrovoľnícku činnosť. Podpisom  tejto zmluvy dobrovoľník vyhlasuje, že si 
uvedomuje skutočnosť i právne následky toho, že organizácia nebude 
vykonávať dohľad nad dobrovoľníkmi počas ich voľného času. V prípade 
dobrovoľníkov, ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov života, za nich počas ich 
voľného času preberá zodpovednosť zákonný zástupca podľa Zákona o rodine.

3. Dobrovoľník v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti na EYOF 2022 
vykonáva svoju činnosť v jednej z dobrovoľníckych oblastí: Administratíva, 
Akreditácie, Bezpečnosť, Catering, Ceremoniály & Fun zóny, Doprava & 
Transport, Trvalá udržateľnosť, Infraštruktúra, IT, Médiá & PR, Marketing, OCEP 
– Školský program, Služby a vzťahy s NOC, Šport, Ubytovanie, VIP Hostia & 
Protokol, Zdravotné zabezpečenie a antidoping na konkrétnej dobrovoľníckej 
pozícii, ktorú si vybral alebo mu bola pridelená:
a. dobrovoľnícke činnosti a výkony súvisiace s prípravou EYOF 2022 (príprava 
vzhľadu a vybavenia športovísk a verejnosti prístupných priestranstiev EYOF 
2022, logistika materiálno-technického zabezpečenia a vybavenia oficiálnych 
priestorov EYOF 2022, príprava ubytovacích zariadení, akreditácie, vydávanie 
oblečenia, tvorba reprezentačných balíčkov a podobne);
b. činnosti a výkony súvisiace so zabezpečením EYOF 2022 (poskytovanie 
relevantných a pravdivých informácií, pomoc pri usmerňovaní fanúšikov a 
pretekárov, distribúcie informačných a navigačných materiálov, činnosti na 
jednotlivých športoviskách a dobrovoľníckych oblastiach);
c.  činnosti a výkony súvisiace s ukončením EYOF 2022 (demontáže a pomoc pri 
balení technicko-materiálneho zabezpečenia EYOF 2022).

4. V priamej súvislosti bodu 1. tohto článku dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku 
činnosť v súlade s pokynmi prijímateľa dobrovoľníckej činnosti a zaväzuje sa 
dodržiavať interné predpisy prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o organizácii 
EYOF 2022 – Dobrovoľnícky kódex, Ubytovací poriadok, , s ktorými bol 
dobrovoľník riadne oboznámený, a ktoré mu boli vopred a v čas sprístupnené v 
elektronickej forme a sú súčasťou tejto zmluvnej dokumentácie ako prílohy.

5. Dobrovoľník mladší ako 18 rokov vykonáva dobrovoľnícku činnosť pod 
dohľadom supervízora dobrovoľníkov na dobrovoľníkom zvolenej 
dobrovoľníckej pozícii.Dobrovoľník sa môže zúčastniť EYOF Banská Bystrica 
2022 iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý preberá za 
dobrovoľníka zodpovednosť a podpisom tejto zmluvy udeľuje svoj súhlas.

6. Dobrovoľník nevykonáva odborné činnosti, ktoré sú neprimerané anatomickým, 
fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorých by 
bol vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia 
fyzického zdravia dobrovoľníka alebo ďalšej osoby, hmotného majetku 
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.



Článok III.
Miesto a trvanie dobrovoľníckej činnosti

1. Miestom výkonu dobrovoľníckej činnosti je Banská Bystrica, Badín, Zvolen, 
Slovenská Ľupča a Detva a predovšetkým organizátorom vyhradené priestory 
oficiálneho priebehu EYOF 2022.

2. Zmluvné strany sa dohodli na dobe vykonávania dobrovoľníckej činnosti 
od 22.7.2022 do 31.7.2022.

3. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 8 hodín 
denne. Minimálny čas na jednotlivých dobrovoľníckych oblastiach a 
dobrovoľníckych pozíciách sa môže meniť a je závislý od druhu vykonávanej 
dobrovoľníckej činnosti, charakteru a dĺžky trvania EYOF 2022.

4. Dobrovoľníci, ktorí budú vykonávať svoju činnosť mimo obdobia stanoveného 
v bode 2, článku 3, uzatvoria Dodatok k Dobrovoľníckej zmluve.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dobrovoľník je povinný:
a. vykonávať dobrovoľnícku činnosť osobne, najlepšie podľa svojich 
schopností, zručností a vedomostí, bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom 
čase;
b. zúčastniť sa všeobecného školenia pred začiatkom vykonávania 
dobrovoľníckych činností na dobrovoľníckych pozíciách uvedených v článku II 
odseku 3. tejto zmluvy, ktoré zabezpečí prijímateľ dobrovoľníckej činnosti;
c. zúčastniť sa špecializovaného školenia pred začiatkom vykonávania 
dobrovoľníckych činností na dobrovoľníckych pozíciách uvedených v článku II 
odseku 3. tejto zmluvy, ktoré zabezpečí prijímateľ dobrovoľníckej činnosti;
d. zúčastniť sa školenia Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci pred začiatkom 
vykonávania dobrovoľníckych činností na dobrovoľníckych pozíciách 
uvedených v článku II odseku 3. tejto zmluvy, ktoré zabezpečí prijímateľ 
dobrovoľníckej činnosti prostredníctvom spoločnosti oprávnenej na 
vykonávanie školení Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci;
e. aktívne vykonávať úlohy na základe vopred dohodnutej dobrovoľníckej 
pozície, riadiť sa podľa pokynov prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo ním 
určenej osoby;
f. rešpektovať všetky usmernenia, ktoré vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti 
týkajúce sa náplne a spôsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti;
g. zachovať mediálnu mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom 
dobrovoľníckej činnosti a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone 
dobrovoľníckej činnosti

h. vykonávať dobrovoľnícku činnosť tak, aby dobrovoľník neprecenil svoje 
zdravie. V prípade výskytu zdravotných ťažkostí, ktoré by mohli mať vplyv na 
plnenie dobrovoľníckych činností, dobrovoľník bezodkladne o tejto skutočnosti 
informujte svojho koordinátora alebo supervízora. Dobrovoľník má 
zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť svojej osoby, ako aj svojho okolia. Na 
uvedenú skutočnosť neustále dbá pri plnení dobrovoľníckej činnosti tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu druhých ani seba samých.



i. vstupovať do priestorov vyhradených pre členov organizačného tímu a zón, 
do ktorých verejnosť nemá prístup na základe pridelenej akreditácie. 
Akreditačnú kartu je nutné nosiť na krku tak, aby bola neustále viditeľná, bez 
príslušnej akreditácie členovia bezpečnostného tímu neumožnia vstup do 
priestorov. Odcudzenie alebo stratu akreditačnej karty je dobrovoľník povinný 
okamžite nahlásiť svojmu supervízorovi, koordinátorovi alebo riaditeľovi 
dobrovoľníkov. Akreditáciu je zakázané prepožičiavať, alebo prenechávať 
tretím osobám. Porušenie pravidiel s pridelenou akreditáciou má za následok 
ukončenie spolupráce a zákaz ďalšieho výkonu činnosti dobrovoľníka na EYOF 
Banská Bystrica 2022
j. dodržiavať zákaz vodenia rodinných príslušníkov, priateľov a iné osoby bez 
pridelenej akreditácie do dobrovoľníckych priestorov.

k. dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania, tak ako to ustanovuje 
antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z.z. V prípade akejkoľvek diskriminácie, 
vrátane akéhokoľvek obťažovania je dobrovoľník povinný upovedomiť o tejto 
skutočnosti svojho supervízora, alebo riaditeľa dobrovoľníkov. Porušenie 
pravidiel v súvislosti so zákonom diskriminácie a obťažovania budú mať za 
následok odňatie akreditácie, ukončenie spolupráce a zákaz ďalšej činnosti 
dobrovoľníka na EYOF Banská Bystrica 2022. 
l. dodržiavať zákaz užívania alkoholu, drog a iných omamných a 
psychotronických látok uvedených v zákone č. 139/1998 Z.z. Držanie, 
obchodovanie a distribúcia, alebo užívanie nelegálnych drog je trestný čin 
podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Akákoľvek z uvedených protiprávnych 
činností bude oznámená príslušnému orgánu. 
m. Dobrovoľníci, ktorí majú poskytnuté ubytovanie zo strany Organizátora 
(EYOF Banská Bystrica 2022) sú povinní  dodržiavať a riadiť sa Ubytovacím 
poriadkom, ktorý je súčasťou zmluvnej dokumentácie ako Príloha č. 2 a zároveň 
bude k dispozícii a nahliadnutiu priamo na pridelenom ubytovacom zariadení. 
 n. zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde u EYOF BB 
2022, n. o. do styku pri vykonávaní dobrovoľníckych činností na 
dobrovoľníckych pozíciách uvedených v článku II odseku 3. tejto zmluvy, 
pričom táto povinnosť trvá aj po skončení tejto zmluvy.

2. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vytvoriť dobrovoľníkovi 
podmienky na riadny a bezpečný výkon dobrovoľníckej činnosti. Prijímateľ 
dobrovoľníckej činnosti poskytne dobrovoľníkovi na výkon dobrovoľníckej 
činnosti nasledujúce pomôcky alebo predmety:
- jednotné oblečenie (s logom organizácie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti a 
partnera dobrovoľníckeho programu, alebo logom partnera EYOF 2022, alebo s 
logom EYOF 2022.);
- materiálne a technické pomôcky potrebné pri výkone dobrovoľníckej činnosti;
-  bezpečnostné prvky potrebné pri výkone dobrovoľníckych činností;
-  občerstvenie: desiatu (snack), jedno teplé jedlo počas služby pitný režim pre 
dobrovoľníkov.

3. Poskytnuté pracovné pomôcky a predmety podľa odseku 2. tohto článku, ktoré 
budú predmetom preberacieho protokolu je dobrovoľník povinný vrátiť v deň 
skončenia, prípadne ukončenia dobrovoľníckej pozície v stave zodpovedajúcom 
bežnému opotrebeniu.



4. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi 1 x 
snack (občerstvovací balíček) a 1 x stravu formou  teplého jedla v dňoch, kedy 
počet hodín dobrovoľníckej činnosti presiahne 5 hodín. V deň  pred oficiálnym 
otvorením 22.7.2022 a v deň po oficiálnom uzatvorení cateringového stanu 
31.7.2022 poskytuje prijímateľ dobrovoľníckej činnosti stravu dobrovoľníkom 
prostredníctvom stravného lístka vo finančnej hodnote 12 EUR, alebo 6 EUR, v 
závislosti od počtu odpracovaných a strávených hodín počas jednotlivých v 
tomto termíne na podujatí.

5. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vystaviť dobrovoľníkovi 
potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti o trvaní, rozsahu a obsahu 
dobrovoľníckej činnosti ak o to dobrovoľník požiada. Podkladom pre vydanie 
potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti je výkaz o dobrovoľníckej činnosti vedený 
podľa článku IV. odseku 8.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti uzatvorí 
dobrovoľníkovi úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú dobrovoľníkom. V prípade zahraničných dobrovoľníkov bude 
uzatvorené zo strany prijímateľa dobrovoľníckej činnosti uzatvorené aj 
zdravotné poistenie počas doby výkonu dobrovoľníckej služby na podujatí 
EYOF Banská Bystrica 2022. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti bude viesť v 
elektronickej forme a písomnej forme výkaz dobrovoľníckej činnosti 
dobrovoľníka, v ktorom bude uvedený dátum, časový rozsah a obsah 
vykonávanej činnosti dobrovoľníka. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vystaví 
dobrovoľníkovi dobrovoľnícky certifikát o účasti na EYOF 2022 po splnení 
stanovených podmienok. Dobrovoľník musí vykonať dobrovoľnícku činnosť v 
stanovenom časovom rozsahu a do skončenia EYOF 2022 musí dodržiavať 
„Dobrovoľnícky kódex“ a v prípade ubytovania „Ubytovací poriadok“. 
Dobrovoľník nesmie porušiť vnútorné pravidlá a predpisy organizátora o 
organizovaní EYOF 2022.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti ako jeden z 
benefitov prispeje dobrovoľníkovi jednorázovým finančným príspevkom na 
využívanie mobilných služieb počas podujatia EYOF Banská Bystrica 2022. 
Príspevok je fixne stanovený vo výške uvedenej v prílohe číslo tri 
dobrovoľníckej zmluvy, ktorá definuje výšku príspevkov podľa zaradenia 
dobrovoľníka do dobrovoľníckej oblasti a bude poukázaný do 20 dní od 
ukončenia podujatia EYOF Banská Bystrica 2022 na číslo účtu dobrovoľníka, 
ktoré uviedol v registračnom systéme. Neuvedením čísla účtu v podobe IBAN 
do registračného systému, dobrovoľník tento benefit od prijímateľa nevyužíva.  
Vybranej skupine dobrovoľníkov zo zahraničia bude poskytnutá slovenská SIM 
karta namiesto jednorázového finančného príspevku.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti zabezpečí 
ubytovanie pre dobrovoľníkov, ktorí nemajú trvalé bydlisko, alebo 
korešpondenčnú adresu v Banskej Bystrici a okolí a Zvolene a okolí a ktorí o 
ubytovanie požiadajú. Ubytovanie bude zabezpečené v priestoroch 
stredoškolských a vysokoškolských internátov v mestách Banská Bystrica  a 
Zvolen počas ich výkonu dobrovoľníckej služby na podujatí EYOF Banská 
Bystrica 2022.

Článok V.
Ochrana a poskytnutie osobných údajov

1. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti pristupuje k spracovaniu osobných údajov 
výhradne zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Za účelom ochrany 
osobných údajov dobrovoľníka prijímateľ dobrovoľníckej činnosti prijal 
primerane bezpečnostné opatrenia v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov.



2. Dobrovoľník poskytuje osobné údaje nevyhnutné na plnenie predmetu tejto 
zmluvy, konkrétne na evidenciu, riadenie a dohľad nad dobrovoľníckou 
činnosťou, ktorú bude vykonávať podľa tejto zmluvy.

3. Dobrovoľník poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, pohlavie, adresa 
trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, národnosť, číslo 
osobného účtu v tvare IBAN, a SWIFT kód banky, číslo občianskeho preukazu 
alebo cestovného pasu, telefonický kontakt, e-mail, stav, dosiahnutá najvyššia 
úroveň vzdelania, oblasť pracovného zamerania alebo štúdia, jazykové znalosti 
a ich úroveň, typ vodičského preukazu, úroveň počítačových znalostí, úroveň 
schopnosti ovládať počítačový softvér, fotografia, dobrovoľnícka pozícia, 
osobnostné vlastnosti a skúsenosti, profil na sociálnych sieťach, informácia o 
potravinovej alergii prípadne inej zdravotnej kondícii.

4. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti spracúva osobné údaje dobrovoľníka v 
zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné 
údaje dobrovoľníka bude uchovávať do 31. 12. 2022. Automatické 
rozhodovanie vrátane profilovania sa vykonávať nebude.

5. Osobné údaje poskytnuté dobrovoľníkom v procese registrácie bude 
uchovávať aj  European Olympic Committees so sídlom Plazzina CONI – „Villino 
Giulio Onesti“, Via della Pallacenestro, 19, 00135 Rím – Taliansko (ďalej len 
prevádzkovateľ), a to na vymedzené účely uvedené v článku V odseku 2. tejto 
zmluvy. Prenos údajov je bezpečný a zaručený. Prevádzkovateľ bude uchovávať 
osobné údaje dobrovoľníka do 31. 12. 2022.

6. Dobrovoľník podpisom zmluvy súhlasí aby sa po skončení EYOF 2022 jeho 
osobné údaje poskytli prevádzkovateľovi Slovenský olympijský a športový 
výbor, so sídlom Junácka 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 811 
082 za účelom kontaktovania a následného poskytnutia pozície dobrovoľníka 
pri inom športovom podujatí.

7. V prípade, ak dobrovoľník požiada o poskytnutie  ubytovania, berie na 
vedomie, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti poskytne jeho osobné údaje v 
potrebnom rozsahu príslušnému ubytovaciemu zariadeniu za účelom 
sprostredkovania ubytovania.

8. Dobrovoľník má ako dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, 
ďalej právo na opravu, výmaz a prenos osobných údajov, tiež právo na 
obmedzenie spracúvania osobných údajov a v prípade, že sa domnieva, že 
došlo k porušeniu jeho práv, právo podať návrh na začatie konania o ochrane 
osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Podpisom zmluvy 
potvrdzuje, že je uzrozumený o svojich právach podľa Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Informácie o spracúvaní osobných údajov dobrovoľník nájde aj vo svojom 
dobrovoľníckom profile.

9. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti má určenú zodpovednú osobu, spoločnosť 
osobnyudaj.sk, s.r.o., IČO: 50528041, ktorú môže dobrovoľník v prípade otázok 
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov kedykoľvek písomne alebo 
telefonicky kontaktovať na e-mail: pravne@osobnyudaj.sk alebo tel.: 02/800 
800 80.



Článok VI.
Voľba práva

1. Pre prípad, že ktorákoľvek zmluvná strana má svoje sídlo alebo bydlisko mimo 
územia SR, alebo počas trvania zmluvy zmení svoje sídlo alebo bydlisko mimo 
územia SR alebo ktorej právny nástupca bude mať sídlo alebo bydlisko mimo 
územia SR, pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že svoje práva 
a povinnosti neupravené v tejto zmluve a inak preukázateľne neupravené ani 
nedojednané ani nezaužívané medzi zmluvnými stranami, sa riadia platnou a 
účinnou právnou úpravou štátu prijímateľa dobrovoľníckej činnosti a 
obsiahnutou najmä v zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníckej činnosti 
platnom a účinnom v Slovenskej republike v jeho platnom znení.

2. Rozhodným právom je tak v zmysle dohody zmluvných strán právo Slovenskej 
republiky (voľba práva). Je daná právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e 
zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v 
súlade s ustanovením § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácii) v platnom znení v spojení s ustanovením § 47a  zák. č. 40/1965 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Podpisom tejto zmluvy dobrovoľník a zákonný zástupca dobrovoľníka 
mladšieho ako 18 rokov prehlasuje, že boli poučený o možných rizikách 
spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho 
fyzické zdravie alebo život. Súčasne potvrdzujú, že dobrovoľník bol 
oboznámený s internými predpismi hlavného organizátora o organizácii EYOF 
2022 (Dobrovoľnícky kódex a Ubytovací poriadok)

3. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti si vyhradzuje právo na zmenu dobrovoľníckej 
oblasti a konkrétnej dobrovoľníckej pozície po vzájomnom rozhovore s 
dobrovoľníkom.

4. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej 
strany a to aj bez udania dôvodu, ktorú je potrebné doručiť alebo oznámiť  
druhej zmluvnej strane písomne alebo elektronickou formou. Zmluva je 
ukončená dňom nasledujúcim po doručení výpovedi druhej zmluvnej strane. Pri 
ukončení dobrovoľníckej činnosti zmluvné strany dodržia princípy primeranosti 
a slušnosti.





Príloha č. 1

Kódex dobrovoľníka

1. Každý z nás je dôležitým kúskom EYOF BB 2022, pretože ako vieme - na každej 
molekule záleží.

2. Plň si svoje úlohy načas, komplexne, zodpovedne, transparentne a pomáhaj 
jeden druhému.

3. Rešpektuj všetkých účastníkov EYOF BB 2022 bez rozdielu veku, pohlavia, 
jazyka, rasy, farby pleti, náboženstva alebo viery, národnosti a zvykov, 
politického presvedčenia, etnického alebo národnostného pôvodu, 
materiálneho bohatstva, pracovnej pozície, sociálneho postavenia alebo z 
akéhokoľvek iného dôvodu.

4. Uvedomuj si, že navonok aj dovnútra reprezentuješ EYOF BB 2022 a preto choď 
do práce v pridelenom oficiálnom oblečení a vhodne upravený. Vzbudzuj na 
pracovisku čo najlepší dojem, čo sa dá docieliť príjemným a profesionálnym 
vystupovaním a dodržiavaním zásady správneho spoločenského vystupovania.

5. Chráň majetok pred poškodením, zneužitím a zničením. Zverené prostriedky 
využívaj čo najefektívnejšie, v súlade s účelom, na ktorý boli určené.

6. Šetri životné prostredie, nezanechávajte po sebe neporiadok.
7. Rešpektuj právo na súkromie ľudí, s ktorými prichádzaš do kontaktu.
8. Obťažovanie, ohováranie alebo urážanie sa považujeme za vážne porušenie 

ľudskej dôstojnosti.
9. Rešpektuj rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad rieš ich najskôr 

s príslušným nadriadeným.

Kódex dobrovoľníka tvorí neoddeliteľnú súčasť tvojej Zmluvy o dobrovoľníckej 
činnosti a jeho ustanovenia sú záväzného charakteru. Konanie v rozpore s 
jednotlivými ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny. 



Príloha č. 2
UBYTOVACÍ PORIADOK

Tento ubytovací poriadok sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré vstupujú do 
priestorov akéhokoľvek ubytovania.

1. V DM sa môžu zdržiavať len ubytované osoby a návštevy na izbe sú pre 
návštevníkov zakázané.

2. Recepcie sú otvorené 24 hodín denne.
3. V čase od 22:00 do 6:00 nie sú povolené žiadne aktivity rušiace nočný kľud a 

odpočinok iných!
4. Fajčenie je zakázané vo všetkých ubytovacích jednotkách vrátane balkónov, 

okrem vyhradených priestorov pre fajčiarov. Porušenie tejto zásady bude mať 
za následok pokutu.

5. Konzumácia alkoholických nápojov je v priestoroch DM zakázaná.
6. V priestoroch DM nie sú povolené žiadne pyrotechnické zariadenia a 

manipulácia s otvoreným ohňom.
7. Premiestňovanie nábytku izby a jeho odnášanie z izby je zakázané.
8. Lepenie, pribíjanie alebo kreslenie čohokoľvek na akýkoľvek povrch s 

následkom poškodenia povrchu je zakázané.
9. Z okien sa nesmú vyhadzovať žiadne predmety ani vylievať tekutiny.

10. V priestoroch DM je zakázaná akákoľvek politická, rasistická, sexuálna alebo 
náboženská propaganda alebo zhromažďovanie.

11. Aby sa predišlo škodám na majetku a požiaru, posledná osoba, ktorá odchádza 
z miestnosti, musí zavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť všetky elektrické a 
elektronické zariadenia a zatvoriť dvere a okná.

12. Odpad sa musí zbierať do nádob umiestnených v izbách a kúpeľniach. Koše na 
triedenie odpadu (plast, papier, zmesový odpad) budú umiestnené vo 
vstupnom priestore na prízemí. Každá ubytovaná osoba si odpadkové koše 
vynáša sama.

13. Akúkoľvek poruchu na zariadení izieb sú účastníci povinní bezodkladne 
nahlásiť na recepcii.

14. OV nepreberá žiadnu zodpovednosť za cenné predmety neuložené v trezore a 
všetky veci bez dozoru budú bezpečnostnou službou odstránené!

15. Nájdené predmety je potrebné odovzdať na recepcii.
16. Ubytovaný je povinný udržiavať hygienu, poriadok a čistotu v izbe, resp. 

ubytovacej bunke, v spoločných zariadeniach a v priestoroch DM.
17. Používanie elektrických spotrebičov (kanvica, žehlička a iné) mimo miest na to 

určených je zakázané
18. V prípade spôsobenia škody na majetku je osoba povinná  nahradiť výšku tejto 

škody na základe prešetrenia jej vzniku.
19. Každá ubytovaná osoba je povinná odovzdať kľúč na recepcii pri odchode z 

ubytovacieho zariadenia.

*DM – dormitory = ubytovanie
*OV – organizačný výbor 



Príloha č. 3

Zamestnávateľ/ Organizácia prispieva dobrovoľníkovi na mobilný telefón  jednorázovým 
peňažným príspevkom. 

Príspevky na mobilné služby

Oddelenie Výška príspevku
Akreditácie 5 €
Ubytovanie 5 €
Administratíva 5 €
Catering 5 €
Marketing & Fun zóny 5 €
Zdravotné zabezpečenie a anti-doping 5 €
Infraštruktúra 5 €
IT 5 €
Médiá & PR komunikácia 5 €
NOCs Asistencia 10 €
OCEP – školský program 5 €
Bezpečnosť 5 €
Šport 5 €
Udržateľnosť 5 €
Transport & Logistika 5 €
Ceremoniály, VIP hostia & Protokol 10 €

Každý dobrovoľník má nárok na peňažný príspevok. Dobrovoľníkom z krajín mimo 
EÚ a tým ktorí si o ňu požiadali, bude tento príspevok nahradený SIM kartou.


