
Zmluva  o dobrovoľníckej činnosti v programe „Návštevná a sprevádzacia 

služba v nemocnici“ 
uzatvorená podľa Zákona o dobrovoľníctve č.406/2011 Z. z. 

(ďalej len Zmluva) 

 

Zmluvné strany: 

 

Vysielajúca organizácia:  

Názov: Dobrovoľnícka skupina Vŕba, 

Sídlo: Kolárska 12, 811 06 Bratislava 

IČO: 30 852 277 

Zapísaná: Ministerstvo vnútra SR, č. VVS/1-900/9021679, 

Zastúpená: Mgr. Alžbeta Frimmerová  

(ďalej len „DS Vŕba“) 

 

a 

 

Dobrovoľník/čka:  

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého pobytu:  

Adresa bydliska:  

(ďalej len dobrovoľník/čka) 

 

uzatvárajú túto zmluvu:  

 

Čl. I. 

Vymedzenie programu Návštevná a sprevádzacia služba v nemocnici 

Program Návštevná a sprevádzacia služba v nemocnici (ďalej len „program“) je zameraný na 

zmiernenie utrpenia a zlepšenie psychosociálnych podmienok onkologických pacientov 

a pacientiek v Onkologickom Ústave sv. Alžbety, Heydukova 10, Bratislava a v Národnom 

onkologickom ústave, Klenová 1, Bratislava (ďalej len prijímateľ dobrovoľníckej činnosti). V 

programe dobrovoľník/čka zo svojej slobodnej vôle bez nároku na finančnú odmenu venuje časť 

svojho voľného času v prospech pacientov a pacientiek, ktorí si to želajú, navštevuje ich, ponúka 

im ľudskú prítomnosť a spoluúčasť a pomáha im vyplniť čas hospitalizácie.  

 

Čl. II. 

Zmluvné záväzky DS Vŕba 

DS Vŕba sa zaväzuje: 

poskytnúť dobrovoľníkovi/čke odborné školenie a podporu počas jeho/jej dobrovoľníckej 

činnosti ako aj aktuálne informácie týkajúce sa jeho/jej práce v rámci programu, 

oboznámiť dobrovoľníka/čku s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z vykonávania 

dobrovoľníckej činnosti, 

sprostredkovať dobrovoľníkovi/čke kontakt s príslušným oddelením prijímateľa dobrovoľníckej 

činnosti,  



poskytnúť dobrovoľníkovi/čke kontaktnú osobu – koordinátora/ku dobrovoľníkov, 

uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú dobrovoľníkom/čkou, 

vydať dobrovoľníkovi/čke písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej 

činnosti a písomné hodnotenie jeho/jej dobrovoľníckej činnosti, ak o to požiada.  

 

Čl. III. 

Zmluvné záväzky dobrovoľníka/čky 

Dobrovoľník/čka sa zaväzuje: 

 venovať programu raz do týždňa, najviac tri hodiny v dohodnutý deň v týždni po dobu najmenej 

jedného roka,  

dodržiavať Etický kódex, ktorý je uvedený ako Príloha č.1,  

dodržiavať Zásady mlčanlivosti, ktoré sú uvedené  ako Príloha č.2,  

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy prijímateľa dobrovoľníckej 

činnosti vrátane opatrení na zaistenie svojej bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní 

dobrovoľníckej činnosti,  

riadiť sa odporúčaniami zhrnutými v publikácii „Sprevádzanie chorých a zomierajúcich, 

Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach“,  

zúčastňovať sa skupinových supervíznych stretnutí v dohodnutom rozsahu a forme, počas 

jedného roka  je povinný/á absolvovať minimálne osem skupinových supervíznych stretnutí,  

neodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných a osobných údajov, ktoré môžu vplývať na 

vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. 

Dobrovoľník/čka: 

  berie na vedomie, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti ani DS Vŕba nenesú zodpovednosť za 

prípadné škody na jeho/jej majetku a zdraví,  

má nárok na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s výkonom jeho/jej dobrovoľníckej 

činnosti iba vtedy, ak ich vynaloženie vopred ohlási a pokiaľ s ich úhradou súhlasí koordinátor/ka 

dobrovoľníkov,  

súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje použije DS Vŕba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov iba na interné, evidenčné, 

 štatistické a výskumné účely s časovým neobmedzením.  

 

Čl. IV. 

Ukončenie dobrovoľníckej činnosti 

Porušenie zmluvných záväzkov uvedených v čl. 2, čl. 3 ods. 1 a v prílohách č. 1 a 2 k zmluve 

môže byť dôvodom na skončenie dobrovoľníckej činnosti. 

O ukončení programu dobrovoľníkov rozhoduje za DS Vŕba koordinátor/ka programu 

a koordinátor/ka dobrovoľníkov.  

Ak sa dobrovoľník/čka rozhodne odstúpiť od zmluvy, oznámi to DS Vŕba najneskôr dva 

týždne pred odstúpením.  

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana dostane jeden exemplár. 

Ukončiť platnosť zmluvy možno po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán alebo 

vypovedaním jednej zo zmluvných strán s výpovednou dvojtýždňovou lehotou. 

 



V Bratislave dňa  

 

 

 

 

 

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

          dobrovoľník/čka            DS Vŕba  



Príloha č. 1  

 

Etický kódex  
 

 

 

Dobrovoľník/čka: 

rešpektuje pri každej činnosti zdravotný a psychický stav pacient/ky, ktorého/ktorej záujem stojí 

vždy na prvom mieste, 

dodržiava zásady práce na jednotlivých oddeleniach a rešpektuje pokyny zdravotníckeho 

personálu a koordinátora/ky dobrovoľníkov, 

pristupuje k pacientom v duchu tolerancie, rešpektu a znášanlivosti a zdržiava sa akejkoľvek 

politickej, náboženskej alebo inej agitácie, 

reprezentuje DS Vŕba vo svojich postojoch, vyjadreniach aj vonkajším označením -  nosí 

menovku a tričko/vestu DS Vŕba,  

nezastupuje zdravotnícky personál:   

nemá prístup k zdravotným záznamom pacienta/ky,  

nemá právo podávať informácie týkajúce sa zdravotného stavu pacienta/ky, nemanipuluje 

s liekmi a so zdravotníckym materiálom,  

nevykonáva s pacientom/kou žiadne zdravotnícke úkony,  

vyhýba sa diskusiám o spôsobe liečby, neposkytuje osobné „medicínske rady“,  

neposudzuje a nekritizuje prácu zdravotníckeho personálu a iných dobrovoľníkov/dobrovoľníčok.  

spĺňa základné podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti:  

netrpí žiadnou infekčnou a dlhodobou chronickou chorobou a  jeho/jej zdravotný  a psychický 

stav nie je v rozpore s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti na onkologickom oddelení.,  

nikto z jeho/jej príbuzných a známych netrpí chronickým ochorením,  

nie je v období smútenia a v posledných dvoch rokoch nezomrel nikto z jeho/jej príbuzných 

a známych,  

ak sa jeho/jej zdravotný stav alebo základné podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti počas 

vykonávania dobrovoľníckej činnosti zmenia, informuje koordinátora/ku dobrovoľníkov,   

neposkytuje svoje kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, bydlisko, kontakt na 

sociálne siete, skype a iné) pacientovi/tke, ak je to potrebné, pacientovi/tke poskytne kontakt na 

koordinátora/ku dobrovoľníkov alebo na koordinátora/ku dobrovoľníckeho programu,  

osobne sprevádza pacienta/ku osobne len v areáli prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (oddelenia, 

chodby,  kaplnka, bufet), nie  mimo areálu prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, ani neposkytuje 

iné ako osobné stretnutie (napr. prostredníctvom telefónu, emailu a pod.), ak to nie je vopred 

dohodnuté s koordinátorom/kou dobrovoľníkov,  

nepožíva omamné ani iné návykové látky v areáli prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 

neprijíma od pacientov/-iek finančné a materiálne dary.  

 

 

 



Príloha č.2  

 

Zásady mlčanlivosti 
 

Dobrovoľník/čka zachováva mlčanlivosť o všetkých informáciách, s ktorými príde počas svojej 

dobrovoľníckej činnosti do styku; sú to všetky informácie týkajúce sa pacientov a pacientiek 

(osobné údaje, zdravotný stavu, majetkové pomery, a pod.), informácie získané zo supervíznych 

stretnutí, predovšetkým skutočnosti týkajúce sa iných dobrovoľníkov/čok  a informácie týkajúce 

sa dokumentov, ku ktorým má počas vykonávania činnosti prístup. Výnimku tvorí vzájomná 

informovanosť na skupinových supervíznych stretnutiach a medzi členmi školiaceho a 

organizačného tímu; aj v tomto prípade dobrovoľník/čka koná v záujme pacienta/ky a  chráni 

jeho/jej súkromie a informácie, ktoré získal/a od pacienta/ky počas vykonávania dobrovoľníckej 

činnosti. 

 

Dobrovoľník/čka berie na vedomie, že: 

je viazaný/á voči všetkým ďalším organizáciám a osobám okrem situácie, keď je každému 

občanovi uložená zo zákona oznamovacia povinnosť a okrem situácie, keď ide o propagáciu DS 

Vŕba v médiách, vtedy musí poskytnutie informácií konzultovať vopred s koordinátorom/kou 

programu,   

mlčanlivosť nezaniká ukončením účasti dobrovoľníka/čky na programe ani ukončením programu,  

iba koordinátor/ka programu môže rozhodnúť, ktorá z informácií môže byť uvoľnená a komu 

poskytnutá, pri použití informácií treba dbať na zvýšenú ochranu pacientov/tiek.  

 

 

 

 

 

 


