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J. NAĎ: OCHRANNÉ PROSTRIEDKY ZABEZPEČÍ ŠTÁT, OBCE VŠAK MÔŽU POMÔCŤ

AKTUALITY

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K „DOBROVOĽNÍKOM“ POČAS TESTOVANIA 
 

Bratislava – 29. októbra 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s nejasnosťami ohľadom
pracovnoprávnych otázok dáva do pozornosti stanovisko rezortu vnútra.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v tejto súvislosti zdôrazňuje, že § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve,
dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu. Podľa
vzoru Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti nie je súčasťou zmluvného vzťahu vyplatenie odmeny, ale poskytnutie príspevku na
úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti a príspevku na úhradu
nevyhnutných výdavkov na mieste vykonávania dobrovoľníckej činnosti v sume 100,- €. Túto sumu určil Ústredný krízový
štáb, aby sa vzhľadom na závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie odbyrokratizovalo preukazovanie cestovných
náhrad spojených s cestou na miesto dobrovoľníckej činnosti vrátane preukazovania príspevku na úhradu nevyhnutných
výdavkov. Úhrada vyššie spomínaných nákladov je v súlade s § 6 ods. 2 písm. d/ zákona o dobrovoľníctve.

Vo vzore Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti je deklarované, že táto zmluva sa uzatvára za účelom prípravy a uskutočnenia
celoštátneho  testovania na prítomnosť  ochorenia COVID-19 (uznesenie vlády SR č. 665/2020  zo dňa 18.10. 2020) a preto  zastávame názor, že v žiadnom prípade nedáva návod do budúcnosti
iným subjektom na území Slovenskej republiky obchádzať zákon o dani z príjmov ani iné všeobecne záväzné právne predpisy, vrátane zákona o dobrovoľníctve. 

Združenie miest a obcí Slovenska dňa 28. októbra spracovalo komplexnú informáciu so vzorom Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, ktorá je súčasťou tohto usmernenia: Legislatívne zabezpečenie
administratívnej výpomoci počas testovania
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