
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

Rozpočtovanie a preukazovanie hodnoty dobrovoľníckej práce v rámci 

dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Programy pre mládež 
 
 
V zmysle Zákona č. 360/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s 
mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
niektoré zákony je možné podľa  § 16 ods. 2 do 10 % nákladov v rámci projektov na podporu práce 
s mládežou započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce vyjadrenú za každú hodinu vykonávania 
dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške ustanovenej minimálnej mzdy za hodinu1 alebo minimálneho 
mzdového nároku za hodinu 2.  
 
Pri započítavaní hodnoty dobrovoľníckej práce do spolufinancovania projektov platia tieto zásady:  
 
1. Dobrovoľnícka práca je oprávnenou formou spolufinancovania, ak  je zahrnutá v žiadosti o 

dotáciu a v rozpočte projektu.   
 

2. Dobrovoľnícka práca je oprávnenou formou spolufinancovania, ak  je uskutočnená pre príjemcu 
projektu. Žiadatelia  musia byť prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti.   
 

3. Dobrovoľnícka práca je oprávnenou formou spolufinancovania, ak  je preukázateľná a overiteľná 
počas realizácie projektu, a to najmä predložením zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, výkazom 
práce za relevantné reportovacie obdobie, inými podkladmi preukazujúcimi výsledky práce (napr. 
fotodokumentácia, písomné výstupy atď.) 
 

  Dobrovoľník/dobrovoľníčka má s organizáciou uzatvorenú zmluvu o dobrovoľníckej 
činnosti v zmysle Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Organizácia pri preukazovaní hodnoty 
dobrovoľníckej práce predloží zmluvu o dobrovoľníckej činnosti 
s dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou.  

 V zmluvách o dobrovoľníckej činnosti nemôžu organizácie uvádzať náplň činnosti totožnú 
s náplňou činností uzavretých v rámci pracovno-právnych vzťahov so svojimi 
zamestnancami  a zároveň nemôžu uvádzať náplň práce, ktorú majú vykonávať na základe 
obchodných vzťahov alebo iných zákonných predpisov (napríklad na základe zmluvy 
o dielo,  príkaznej zmluvy a pod.).  Musí ísť o inú pracovnú náplň ako je pracovná náplň 
vykonávaná v rámci pracovno-právneho vzťahu, dodávaných služieb na základe 
obchodného vzťahu prijímateľa s dodávateľom alebo obdobného vzťahu.  

 Výkon dobrovoľníckych činností je vykonávaný mimo rámca povinností, ktoré osobe 
vyplývajú z jej členského vzťahu s organizáciou.  

                                                           
1 § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. 
2 § 120 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.  



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

 
Zákon o dobrovoľníctve ustanovuje v § 2, že za dobrovoľníka sa považuje fyzická osoba, ktorá o. i. 
dobrovoľnícku činnosť nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, 
zamestnancom, žiakom alebo študentom. Aj keď to Zákon o dobrovoľníctve (v nadväznosti na vyššie 
uvedené) výslovne neustanovuje, výklady právnikov zastávajú názor, že aby sa fyzická osoba ako 
člen občianskeho združenia mohla považovať za dobrovoľníka (vo vzťahu k občianskemu združeniu, 
ktorého je členom), musí ísť o výkon dobrovoľníckej činnosti mimo rámca jej povinností, ktoré jej 
vyplývajú z členského vzťahu.  
 
Príklad: Dobrovoľník je členom občianskeho združenia „Zeleninka“. Rozsah jeho práv a povinností 
určujú stanovy v časti o povinnostiach členov. Dobrovoľník môže pre občianske združenie „Zeleninka“ 
vykonávať len takú dobrovoľnícku činnosť, ktorá je odlišná od jeho členských povinností (od povinností 
člena), ktoré mu vyplývajú zo stanov občianskeho združenia „Zeleninka“. Napríklad ak je jeho členskou 
povinnosťou pravidelne sa zúčastňovať zberu zeleniny na záhrade občianskeho združenia „Zeleninka“, 
nevykonáva to ako dobrovoľnícku činnosť, ale ako svoju členskú povinnosť.  
 
Člen združenia vznikom svojho členstva totiž pristúpil k stanovám, ktoré svojou povahou predstavujú 
viacstrannú zmluvu vymedzujúcu o. i. rozsah, druh a charakter jeho členských povinností. Členský 
vzťah teda predstavuje primárny dôvod ich výkonu/realizácie. Ak by došlo ku konkurencii medzi 
výkonom určitých povinností resp. činností vyplývajúcich zo stanov ako aj dobrovoľníckej zmluvy, tak 
výkon týchto povinností v rámci plnenia členských povinností má „prednosť“ pred ich výkonom v rámci 
realizácie dobrovoľníckej činnosti. Takýto záver je v súlade s definičným znakom dobrovoľníka 
obsiahnutým vo vyššie uvedenom písm. a). 
 

 Organizácia eviduje odpracované hodiny dobrovoľníka/dobrovoľníčky. Organizácia pri 
preukazovaní hodnoty dobrovoľníckej práce predloží evidenciu hodín odpracovaných 
dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou (napríklad výkaz práce). 
 

4. Hodnota dobrovoľníckej práce za jednu odpracovanú hodinu sa vypočíta na základe minimálnej 
hodinovej mzdy v príslušnom roku podľa stupňov náročnosti práce. Organizácia určí stupeň 
náročnosti práce dobrovoľníka podľa charakteru  dobrovoľníckej činnosti a podľa počtu 
odpracovaných hodín vypočíta hodnotu dobrovoľníckej práce v rámci projektu. 

 
Vysvetlenie k výpočtu:  
Výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce vychádza z minimálnej mzdy odstupňovanej 
podľa náročnosti práce. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 
v znení neskorších predpisov. Sumu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej 
republiky svojím nariadením. Podľa Zákonníka práce (Zákon č. 311/2001 Z.z.) sa minimálna mzda odvíja 
od stupňa náročnosti práce, pričom existuje 6 stupňov náročnosti práce. K stupňom náročnosti vydalo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR túto vysvetľujúcu prílohu k zákonu č. 311/2001. 
Každému stupňu je priradený koeficient minimálnej mzdy, ktorým sa pri výpočte minimálnej mzdy pre 
daný stupeň násobí minimálna mzda ustanovená pre konkrétny rok. Podľa stupňa náročnosti práce 
vyberie organizácia ku každej dobrovoľníckej práci príslušný stupeň náročnosti. Pri výpočte 
ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ vychádza z minimálnej mzdy pre príslušný 
stupeň náročnosti práce v danom roku. Počet hodín dobrovoľníckej práce vykonanej pre projekt sa 
vynásobí minimálnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce. Výšku minimálnej mzdy za 

https://www.employment.gov.sk/files/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/zakonnik-prace/priloha-c-1.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

príslušný rok  je možné zistiť napr. na stránke www.minimalnamzda.sk, stupne náročnosti pre príslušný 
rok rovnako na stránke http://www.minimalnamzda.sk/narocnosti.php.  
 
 
Podľa stupňa náročnosti vyberie prijímateľ ku každej dobrovoľníckej práci príslušný stupeň náročnosti.  
Tabuľka pre rok 2020:  

 

Stupeň 
náročnosti      

Koeficient 
minimálnej 
mzdy 

Hodinové 
sadzby v € 

Možné  typy dobrovoľníckych pracovných 
činností 

1 1,0 3,3330 manuálne, čistiace práce 
pomocné práce na akciách, upratovanie, 
distribúcia letákov, čistenie potoka, výdaj 
tovaru, spočítavanie hlasov, údržba kostola 
a okolia 

2 1,2 3,9996 administratívne, asistentské práce, rutinné 
práce 

3 1,4 4,6662 tvorba, výroba, remeselnícke práce, prevádzka, 
čiastočná zodpovednosť, oprava hradu, 
remeselnícke práce s drevom, stavba niečoho, 
výsadba kvetov, stromov, starostlivosť 
o zvieratá  

4 1,6 5,3328 práca s klientmi, vyžaduje istú 
odbornosť/školenie  a zodpovednosť,  
vedenie schôdzok, vedenie výpravy, 
doučovanie detí, mentoring, stretávanie sa 
s klientmi, tréner, inštruktor 

5 1,8 5,9994 špecialisti (odborníci na prácu s klientmi, IT, 
a pod.), tlmočenie, preklady, príprava článkov, 
spracovanie strategického plánu, tvorba 
metodiky, publikácií, korektúry brožúr, 
publikácií, lektorovanie,  fundraising, tvorba 
web stránok, propagačných materiálov  

6 2,0 6,6660 riadiace a koordinačné práce  
napríklad: projektový manažment, programový 
manažment, koordinácia dobrovoľníkov, 
riadenie komunikácie, vedenie akcie pre 
verejnosť, pre dobrovoľníkov, koordinácia PR 
organizácie,  riadenie tímu 
 

 
    

Napríklad ak pôjde o prácu deťmi v krízových centrách, v ktorých dobrovoľníci a dobrovoľníčky 
vykonávajú doučovanie detí, pôjde o kvalifikovaných pracovníkov alebo budú vykonávať inú prácu 
priamo s klientmi a klientkami v teréne, pôjde o stupeň 4. Ak budú dobrovoľníci a dobrovoľníčky 
vykonávať čistiace práce, pôjde o stupeň 1. Ak budú roznášať kávu a čaj pacientov v nemocnici, či 

http://www.minimalnamzda.sk/
http://www.minimalnamzda.sk/narocnosti.php


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

usmerňovať účastníkov festivalu, pôjde o stupeň 3.  Ak budú pomáhať ako IT špecialisti a pod., bude to 
stupeň 5.  Odporúča sa, aby prijímatelia dobre zdôvodnili v dokumente, kde opisujú činnosť 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, aj ich zaradenie k príslušnému stupňu náročnosti práce.  
 
Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ postupuje takto: Piati dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky počas projektu v roku 2020 odpracovali spolu 165 hodín doučovania predmetov prvého 
a druhého stupňa základnej školy detí do 14 rokov v krízovom centre (stupeň 4). 165 hodín  x 5,3328 
Eur = 879,91 Eur. Suma 879,91 Eur tvorí ekonomickú hodnotu dobrovoľníckej práce všetkých 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte.  
 
 
 
 
 
Tento dokument bol odsúhlasený Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
a Odborom podpory práce s mládežou, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže za prítomnosti zástupcov 
strešných organizácií v oblasti mládeže. 
 
  


