
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Regula 

Tatranskej dobrovoľníckej služby 
Zo dňa 21. 3. 2013 

V zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len “regula”) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

§1 

Poslanie Tatranskej dobrovoľníckej služby 

1. Poslaním Tatranskej dobrovoľníckej služby (ďalej len „TDS“) je prostredníctvom 
verejnoprospešnej, nezištnej a dobrovoľnej práce v prospech Tatier prispieť k osobnému 
a duchovnému rozvoju ľudí, vytváraniu priateľstiev a vzájomných väzieb medzi ľuďmi, 
budovaniu hodnôt a vzťahu k prírodným, kultúrnym a historickým tradíciám Tatier bez 
ohľadu na rasu, vierovyznanie,  kultúrne a ideové hodnoty ľudí. 
 

2. TDS nie je ochranárske ani politické hnutie alebo zoskupenie, preto nebude zaujímať 
konkrétne odborné, vedecké alebo politické stanoviská ku konkrétnym témam, s 
výnimkou záverov výskumných a vedeckých aktivít v oblasti etnografie, etológie, 
kulturológie, histórie, práva a architektúry. 
 

3. Fundamentálnym poslaním Tatranskej dobrovoľníckej služby je nezištná a obetavá práca 
v prospech Tatier so zameraním na  osobný  rozvoj odborných a fyzických 
zručností  dobrovoľníkov. 
 

4. Tatranská dobrovoľnícka služba sa preto zameriava nielen na vytváranie nových 
kultúrno-historických artefaktov  umiestnených na verejných priestranstvách, podporu 
vytvárania zelených plôch, úpravu chodníkov, osádzanie odpočinkových miest, ochranu 
kultúrnych pamiatok, ale po dohode so správcami územia a príslušnými orgánmi ochrany 
prírody prispieva k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva na území Tatier, vytvára 
nové a obnovuje staré pramene poznania, vykonáva výskum v oblasti prírodných, 
technických, humanitných a spoločenských vied, podporuje umenie, kultúru a 
vzdelanosť, rozvoj, výchovu a prácu s mládežou, podporuje a rozvíja cezhraničnú 
spoluprácu, podporuje vznik nových spoločenských väzieb.  
 

5. Tatranská dobrovoľnícka služba sa  neobmedzuje len na región Vysokých Tatier, ale je 
aktívna na celom území Tatier; Belianskych, Vysokých, Západných, Nízkych a tiež na 
území poľských Tatier. 

§2 

Tatranský okrášľovací spolok 

1. Tatranská dobrovoľnícka služba je dobrovoľnícky program Tatranského okrášľovacieho spolku 
(ďalej len „TOS“), ktorý vytvára a kreuje v zmysle napĺňania cieľov TOS ustanovených v čl. III 
Stanov TOS. 
 

2. TOS je občianskym združením založeným na základe zákona č. 83/1990 Zb. – o združovaní 
občanov, zaregistrovaným v registri občianskych združení MV SR pod reg. číslom VVS/1-
900/90-34390 zo dňa 24. 9. 2009 so sídlom v Grandhoteli Starý Smokovec, Starý Smokovec 38, 



  

062 01 Vysoké Tatry, Spiš, Slovenská republika. 
 

3. TOS je zakladateľom, ideovým garantom a hlavným organizátorom všetkých aktivít Tatranskej 
dobrovoľníckej služby, ktorých obsah je vyjadrený v tejto regule. Okrem iného TOS spolupracuje 
pri napĺňaní cieľov TDS so svojimi partnermi. 
 

4. TOS vykonáva, organizuje alebo sprostredkúva pre svojich partnerov dobrovoľnícku činnosť, 
alebo takúto činnosť spolu s partnermi organizuje.  

§3 

Tatranská dobrovoľnícka služba 

1. Tatranská dobrovoľnícka služba nemá právnu subjektivitu a predstavuje len ideovú a 
organizačnú platformu v rámci TOS ustanovenú pre projekt dobrovoľníckych aktivít 
TOS. 

2. Tatranská dobrovoľnícka služba prostredníctvom svojich orgánov: 
a) organizuje a zabezpečuje výkon dobrovoľníckej práce pre širokú verejnosť, 
b) vytvára podmienky pre dobrovoľnícke aktivity a dobrovoľnícku službu, 

odborné aj materiálne, 
c) stará sa o potreby dobrovoľníkov, najmä zabezpečuje ubytovanie a stravu za 

podmienok ustanovených v ročnom programe, 
d) stanovuje ciele dobrovoľníckych aktív a vytvára stratégie pre ich naplnenie, 
e) vzdeláva dobrovoľníkov alebo sprostredkúva vzdelávanie pre dobrovoľníkov, 
f) vytvára dobrovoľnícke družby na Slovensku i v zahraničí s inými 

dobrovoľníckymi združeniami a iniciatívami, 
g) sprostredkúva v mene TDS a TOS pre dobrovoľníkov rôzne zľavy a iné 

výhody, ktoré na ročnej báze aktualizuje. 
3. Tatranská dobrovoľnícka služba združuje širokú verejnosť a delí sa na: 

a) osobitné platformy TDS, 
1. Tatranskú zelenú hliadku, 
2. Tatranskú vodnú hliadku, 

b) skupinovú dobrovoľnícku službu, 
c) individuálnu dobrovoľnícku službu, 
d) firemné dobrovoľníctvo. 

§4 

Definície 

1. Dobrovoľník je v zmysle §2 zákona č.406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného 
rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre TOS alebo jej partnerov v rámci programu 
TDS so súhlasom TOS v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť 



  

založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené 
zákonom alebo touto regulou. 
 

2. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti 
(ďalej len “zmluva”) uzavretej medzi TOS a dobrovoľníkom v rámci programu Tatranskej 
dobrovoľníckej služby. 
 

3. Aktívna dobrovoľnícka služba je služba dobrovoľníka, ktorý sa aktívne svojou prácou 
zúčastňuje  v niektorej  z foriem dobrovoľníckej činnosti, a to tak, že práve vykonáva službu v 
Tatranskej zelenej hliadke, alebo vykonáva aktívny výskum alebo činnosť postavenú jej na 
roveň v rámci individuálnej dobrovoľníckej služby alebo je členom skupiny vykonávajúcej 
skupinovú dobrovoľnícku službu. 
 

4. Dobrovoľnícka činnosť v rámci TDS je činnosť najmä: 
a) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v 
oblasti práce s mládežou, 
b) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri 
humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred 
požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, 
zahraničných a medzinárodných organizácií, 
c) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri 
starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní 
kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových 
podujatí, 
d) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a 
znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého 
cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi, 
e) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, 
najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia, 
f) pri administratívnych prácach v záujme lepšieho a efektívnejšieho zabezpečenia 
TDS. 

 
5. Ročný program je súbor podmienok a  usmernení vydávaných hajtmanom Tatranskej 

dobrovoľníckej služby, na základe ktorých sa uskutočňuje dobrovoľnícka služba v príslušnom 
kalendárnom roku. Ročný program obsahuje okrem iného: 

a) generálne podmienky účasti, 
b) možnosti a podmienky ubytovania, 
c) možnosti a podmienky stravy, 
d) materiálno-technické zabezpečenie, 
e) predpokladaný plán a objem prác so zameraním na konkrétnu oblasť  rozvoja 
verejnoprospešnej činnosti v príslušnom kalendárnom roku, 
f) študijný program pre príslušný kalendárny rok, 
g) denný poriadok TDS. 

 



  

6. Pôda Tatranskej dobrovoľníckej služby je priestor v nehnuteľnostiach, v ktorých majú 
dobrovoľníci ubytovanie alebo tam vykonávajú inú dobrovoľnícku činnosť a tento priestor je 
označený ako pôda Tatranskej dobrovoľníckej služby. Na pôde TDS  sa zaručuje sloboda 
prejavu a právo na slobodné vyjadrovanie vlastných názorov počas dobrovoľníckej služby v 
súlade s kontextom dobrovoľníckej služby  a poslaním TDS a najmä ustanoveniami §17. 
 

7. Vyjadrenia a prejavy mimo pôdy TDS sú súkromnými prejavmi danej fyzickej osoby s 
výnimkou, že tak ustanoví orgán TDS alebo TOS. 
 

8. Partner je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou TOS v rámci programu TDS podpísal 
memorandum o spolupráci alebo iný zmluvný dokument. Tento dokument je verejne prístupný 
a dobrovoľník má právo sa s takýmto dokumentom oboznámiť. 
 

9. Vzdelávacia aktivita je aktivita určená predovšetkým pre dobrovoľníkov nad rámec 
dobrovoľníckej služby, ktorú zabezpečuje TDS pre dobrovoľníkov najmä v záujme zvyšovania 
ich odborných a osobnostných kvalít. Ide najmä o vzdelávacie podujatia typu seminárov, 
prednášok, diskusií a workshopov určených pre dobrovoľníkov alebo inú, obvykle pozvanú a 
vopred vymedzenú skupinu ľudí.  
 

10. Benefitom sa rozumie výhoda nad rámec dobrovoľníckej služby, ktorú poskytuje TOS 
dobrovoľníkom v aktívnej dobrovoľníckej službe. Zoznam benefitov na príslušný kalendárny 
rok je zverejnený v ročnom programe.   
 

§5 

Účasť na programe 

1. Dobrovoľníci sa do programu TDS prihlasujú na základe elektronickej prihlášky a splnenia 
podmienok účasti v TDS na príslušný kalendárny rok, ktoré sú zverejnené v ročnom 
programe TDS. 
 

2. Dobrovoľníci v prihláške vyznačujú  typ dobrovoľníckej služby, o ktorý máju záujem v 
zmysle §3 ods. 3 regule TDS. 
 

3. Firemní dobrovoľníci sa prihlasujú do TDS na základe osobitných zmlúv o spolupráci medzi 
TOS a podnikateľom (spoločnosťou), ktoré nemusia mať písomnú podobu. 
 

4. Dobrovoľník sa môže zúčastniť TDS neobmedzene. 
 

5. Dobrovoľník sa zúčastňuje na programe na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný 
zúčastniť sa školenia prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prípadne ďalších 
špeciálnych školení, ak si to výkon dobrovoľníckej služby vyžaduje. 
 



  

6. Dobrovoľník písomným čestným vyhlásením potvrdí, že mu nie sú známe zdravotné prekážky 
výkonu dobrovoľníckej služby vzhľadom na povahu a druh vykonávanej dobrovoľníckej 
služby. 
 

7. Podmienkou začatia dobrovoľníckej  služby je písomná zmluva o výkone dobrovoľníckej 
činnosti v rámci programu TDS medzi TOS a dobrovoľníkom, ktorá obsahuje najmä: 

a) označenie zmluvných strán, 
      b) označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 

c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej 
činnosti, 

d) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, 
e) dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti, 
f) čestné vyhlásenie, ktorým dobrovoľník pristupuje a vyhlasuje, že bude rešpektovať 

ducha a poslanie TDS a pristupuje k etickému kódexu Tatranskej dobrovoľníckej služby. 

§6 

Osobitné platformy TDS 

1. Osobitnými platformami sui iuris v rámci Tatranskej dobrovoľníckej služby sú Tatranská 
zelená hliadka a Tatranská vodná hliadka (ďalej len "platformy "sui iuris"). 
 

2. Sú zriadené a spravujú sa na základe osobitých štatútov platforiem sui iuris. Ak nie je možné 
niektoré otázky riešiť podľa  ustanovení osobitných štatútov platforiem sui iuris, riešia sa podľa 
ustanovení tejto regule. 
 

3. Členovia osobitných platforiem sui iuris sú prijímaní do  platforiem sui iuris na základe 
osobitných ustanovení štatútov platforiem sui iuris jednotlivých osobitných platforiem sui iuris. 

§7 

Individuálna dobrovoľnícka služba 

 

1. Individuálna TDS je určená pre jednotlivcov, ktorí majú z rôznych dôvodov záujem zapojiť sa 
do  práce Tatranskej dobrovoľníckej služby na vopred obmedzený alebo neobmedzený čas. 
 

2. Individuálny dobrovoľník sa podriaďuje dennému poriadku TDS, pričom má právo 
individuálnej zmeny popoludňajšieho programu, ktorý je určený pre skupinových 
dobrovoľníkov. Zmenu schvaľuje hajtman TDS. 
 

3. Individuálny dobrovoľník má po dohode s TDS právo výberu medzi fyzickou alebo odbornou 
prácou. 



  

 
4. Po dohode s TDS vykonáva dobrovoľník fyzickú prácu buď spoločne so skupinovými 

dobrovoľníkmi alebo individuálne na základe inštrukcií TDS. 
 

5. Odbornú prácu vykonáva dobrovoľník len na základe dohody s TOS. TOS ako garant 
odbornosti pridelí individuálnemu dobrovoľníkovi konzultanta, ktorý v mene a na účet TOS 
garantuje odbornosť vykonanej činnosti  a stanoví si s dobrovoľníkom individuálne 
podmienky, na základe ktorých sa odborná individuálna činnosť vykoná. 

 

§8 

Skupinová dobrovoľnícka činnosť 

1.     Skupinová TDS je určená pre organizované fyzické dobrovoľnícke práce a je postavená na 
týždennej báze od nedele do soboty nasledujúceho týždňa. 

2.     Dobrovoľníci v rámci skupinovej TDS plnia konkrétny týždenný plán dobrovoľníckej 
činnosti vypracovaný v ročnom programe TDS. 

3.     Dobrovoľníci nastupujú na TDS vždy v sobotu do 18.00 na miesto, ktoré určí TDS. 

4.     Skupina adresuje všetky svoje požiadavky okrem orgánov TDS aj na svojho tútora z radov 
TOS a TDS, ktorý sa dobrovoľníkom venuje najmä v čase osobného voľna počas celého 
týždňa. 

5.     Odborné požiadavky s dobrovoľníkmi konzultuje konkrétny odborník TOS. 

§9 

Firemné dobrovoľníctvo 

1. Firemné dobrovoľníctvo je osobitná forma dobrovoľníctva, kedy TDS a TOS spolu so svojimi 
partnermi pripravuje podľa osobitných požiadaviek konkrétneho podnikateľa dobrovoľnícke 
aktivity pre podnikateľa. 
 

2. TDS pre podnikateľa organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť  s jeho 
súhlasom  v prospech TOS alebo partnerov TOS. 

§10 

Povinnosti dobrovoľníka 



  

1. Dobrovoľník je povinný najmä: 
a) neporušovať túto regulu a etický kódex TDS, 
b) vykonať prácu svedomito, podľa svojich najlepších možností a schopností, 
c) vykonávať prácu, ktorá mu bola zadaná a podľa inštrukcií, ktoré dostal, 
d) nevykonávať prácu, ktorú mu zadala tretia osoba, s výnimkou partnerov TOS a 
dobrovoľník bol o takejto možnosti vopred upovedomený, 
e) nevykonávať prácu, ktorá je v rozpore s poslaním TDS, 
f) dodržiavať návštevný poriadok národných parkov, 
g) dodržiavať zákony a platný právny poriadok Slovenskej republiky, 
h) zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno TOS alebo jeho 
partnerov, 
i) k zvereným veciam sa správať ako riadny hospodár, 
j) vždy zanechať svoje lôžko v čistote a poriadku, 
k) starať sa spoločne s ostatnými dobrovoľníkmi o poriadok a čistotu domu dobrovoľníctva 
počas celej dĺžky svojho pobytu, 
l) komunikovať so všetkými osobami v rámci TDS, TOS, ktoré ho k tomu vyzvú a 
informovať ich o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri výkone dobrovoľníckej služby 
dozvedel, najmä o takých, ktoré vzbudzujú akékoľvek podozrenie a vybočujú z normálneho 
stavu alebo sú v rozpore s touto regulou, 
m) vypĺňať svedomito prehľad výkonov dobrovoľníckej služby a tento doručiť TDS 
najneskôr v deň odchodu, 
n) absolvovať a oboznámiť sa s podmienkami účasti na TDS a to najmä s regulou TDS, so 
zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, etickým kódexom TDS, 
o) podpísať zmluvu o  dobrovoľníckej činnosti. 

2. Osobitné povinnosti dobrovoľníkov: 
a) Dobrovoľníci sú povinní podľa inštrukcií prefekta hostí pripravovať pre ostatných 
dobrovoľníkov stravu, podľa rozpisu, ktorý bol ustálený po dohode s prefektom Domu 
hostí. 
b) Všetci dobrovoľníci sú počas svojho pobytu spoločne zodpovední s ostatnými 

dobrovoľníkmi za čistotu a poriadok Domu dobrovoľníctva. 
c) V rámci večere každý deň iný dobrovoľník číta ostatným večerajúcim dobrovoľníkom 

vybranú stať z knihy, ktorú určí prefekt hostí alebo hajtman. 
d) Dobrovoľníci sú povinní dostaviť sa na večeru načas, presne o 18:00. 

3. Dobrovoľník môže odmietnuť vykonanie dobrovoľníckej služby z dôvodu jeho výhrady 
svedomia, alebo v prípade, ak sa domnieva, že nie je dostatočne zabezpečená jeho ochrana. O 
odmietnutí je povinný bezodkladne informovať terénneho pracovníka TDS alebo legáta. 

§11 

Zabezpečenie TDS 

1. Tatranský okrášľovací spolok má voči dobrovoľníkom povinnosť najmä: 
a) oboznámiť ich so zásadami prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
b) informovať dobrovoľníkov o ich právach a povinnostiach, 



  

c) zabezpečiť dodatočné špeciálne alebo odborné zaškolenie dobrovoľníka, ak je potrebné pre 
riadny výkon jeho činnosti, 
d) zabezpečiť  potrebné vybavenie pre riadny výkon dobrovoľníckych činností, 
e) zabezpečiť primeraný pracovný odev  alebo iné osobné ochranné pracovné prostriedky a 
pracovné pomôcky, 
f) poskytnúť bezplatný nocľah v kategórii turistického ubytovania, pričom počet lôžok je 
kapacitne obmedzený; prefekt domu hostí ho spoločne s hajtmanom stanovujú v ročnom 
programe na príslušný kalendárny rok, 
g) zabezpečiť dopravu na miesto výkonu prác, 
h) vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné 
hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník požiada. 

 

§12 

Denný a týždenný program dobrovoľníctva 

1.              Denný program dobrovoľníkov počas pracovného týždňa je nasledujúci: 

a)     6:00 budíček dobrovoľníkov, ktorí pripravujú  raňajky; 

b)     7:00 – 7:30 raňajky; 

c)     7:45 ranné čítanie; 

d)     8:00 – 15:00 práca v teréne; 

e)     16:00 – 18:00 návšteva múzeí, diskusia; 

f)      18:00 – 19:00 večera spojená s čítaním; 

g)     19:00 – 22:00 osobné voľno; 

h)     22:00 – 6:00 nočný pokoj. 

2.     Denný program dobrovoľníkov počas nedele je nasledujúci: 

a)     6:00 budíček dobrovoľníkov, ktorí pripravujú  raňajky; 

b)     7:00 – 7:00 raňajky; 

c)     7:45 ranné čítanie; 



  

d)     8:00 – 18:00 turistika; 

e)      18:00 – 19:00 večera spojená s čítaním; 

f)     19:00 – 21:00 prednáška; 

g)     22:00 – 6:00 nočný pokoj. 

3.     Denný program dobrovoľníkov počas soboty je nasledujúci: 

a)     6:00 budíček dobrovoľníkov, ktorí pripravujú  raňajky; 

b)     7:00 – 7:30 raňajky; 

c)     7:45 ranné čítanie; 

d)     8:00 – 18:00 turistika; 

e)      18:00 – 18:30 večera spojená s čítaním; 

f)     18:30 – 21:00 výklad regule, etického kódexu, BOZP pre 
nových dobrovoľníkov, podpis zmlúv o dobrovoľníckej 
činnosti, oboznámenie sa s ubytovacím poriadkom; 

h)     21:00 – 22:00 osobné voľno; 

i)      22:00 – 6:00 nočný pokoj. 

  

4.     Týždenný program činností je nasledujúci: 

a)     pon., pia. – práce v teréne v objeme min. 6 hodín denne; 

b)     po., ut. – prednáška na aktuálnu tému; 

c)     str. – návšteva Múzea TANAP; 

d)     štvr. – návšteva Podtatranského múzea, Múzea Kežmarok 
atď..., 

e)     pia. – otvorené fórum s orgánmi verejnej správy; 

f)      so., ne. – vysokohorská túra; 



  

g)     ne. – prednáška. 

§13 

Dom dobrovoľníctva 

1.     Dom dobrovoľníctva je nehnuteľnosť, v ktorej majú dobrovoľníci ubytovanie a v ktorej sa 
konajú vzdelávacie aktivity v rámci programu Tatranskej dobrovoľníckej služby. 

2.    Dobrovoľníci v aktívnej dobrovoľníckej službe majú ubytovanie počas aktívnej 
dobrovoľníckej služby v Dome dobrovoľníctva bezplatne. 

3.    Dobrovoľníci majú nárok na bezplatné ubytovanie aj v prípade voľných dní počas výkonu 
aktívnej dobrovoľníckej služby. 

4.     Dobrovoľníci, ktorí nie sú práve v aktívnej dobrovoľníckej službe, ale využívajú ubytovanie 
ako benefit získaný  na základe svojej predchádzajúcej  aktívnej dobrovoľníckej služby v 
príslušnom kalendárnom roku na základe podmienok ustanovených v ročnom programe, majú 
nárok na získanie ubytovania za podmienok ustanovených v ročnom programe. 

5.    Dobrovoľníci v Dome dobrovoľníctva sú povinní rešpektovať ubytovací poriadok Domu 
dobrovoľníctva. 

6.     Dobrovoľník je povinný v čase príchodu/odchodu do/z Domu dobrovoľníctva zapísať sa do 
knihy hostí, ktorá sa nachádza u prefekta hostí. Ubytovanie hostí je možné v čase medzi 16:00 
– 18:00. Ukončenie ubytovania je potrebné zrealizovať v deň odchodu najneskôr do 12:00. 

7.     Dobrovoľníci zodpovedajú za čistotu v Dome dobrovoľníctva. Dobrovoľník zodpovedá za 
čistotu svojho lôžka, ktoré preberá čisté a pripravené na užívanie a v rovnakom stave je 
povinný ho odovzdať. Dobrovoľníci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za spoločné 
priestory Domu dobrovoľníctva, ktoré užívajú. TDS prostredníctvom prefekta hostí kontroluje 
na dennej báze stav poriadku v Dome dobrovoľníctva. Opakované porušenie alebo 
nerešpektovanie povinnosti udržiavať poriadok môže mať za následok predčasné ukončenie 
dobrovoľníckej služby. 

8.     Dobrovoľník zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobil alebo ktoré vznikli zanedbaním jeho 
povinnosti na majetku Domu dobrovoľníctva. 

9.     Dobrovoľníci sú povinní dodržiavať v Dome dobrovoľníctva nočný pokoj v čase medzi 22:00 
– 6:00. V prípade večerných aktivít sú povinní brať ohľad na nočný pokoj a nerušiť svojim 
konaním ostatné osoby v Dome dobrovoľníctva. 

10.  Vysokohorské túry v čase voľna sú dobrovoľníci povinní deň vopred nahlásiť prefektovi hostí 
a zapísať ich najneskôr v deň odchodu do knihy vychádzok a túr. 



  

  

§14 

Orgány TDS 

1.     Na čele TDS stojí hajtman. Hajtman zodpovedá za celkové vedenie a organizáciu TDS, za 
zachovanie poslania TDS, za zachovanie regúl TDS, etického kódexu TDS. Hajtman má 
právo vyjadriť sa k personálnym otázkam orgánov TDS. 

2.     Hajtmana do funkcie menuje a odvoláva výkonný riaditeľ TOS alebo predseda Správnej rady 
TOS. 

3.    Hajtman v prípade porušenia regúl TDS alebo etického kódexu TDS podáva návrh na 
prešetrenie prípadu výkonnému riaditeľovi TOS. 

4.     Hajtman zodpovedá za zostavenie ročného programu TDS na príslušný kalendárny rok a 
spoločne s výkonným riaditeľom TOS zodpovedá za jeho splnenie. 

5.     Prefekt  hostí je zodpovedný za organizáciu ubytovania, za poriadok v Dome dobrovoľníctva 
a na pôde Tatranskej dobrovoľníckej služby, za dodržiavanie ubytovacieho poriadku v Dome 
dobrovoľníctva a za stravovanie dobrovoľníkov za podmienok ustanovených v 
ročnom  programe pre príslušný kalendárny rok. 

6.   Terénny pracovník je orgánom TDS, ktorého menuje a odvoláva výkonný riaditeľ TOS. 
Obvykle tak urobí na návrh hajtmana TDS. Terénny pracovník je zodpovedný za výkon 
terénnych prác dobrovoľníkov, za splnenie a vykonanie  zadaných úloh v teréne, za 
organizáciu práce v teréne, za rozvoz a dovoz dobrovoľníkov do terénu, za rozvoz a sprievod 
dobrovoľníkov pri návšteve múzeí, galérií a pod.  

7.    Hajtman spoločne s terénnym pracovníkom zodpovedajú za stanovenie študijného plánu TDS 
na príslušný kalendárny rok. 

8.     Výkonný riaditeľ TOS je oprávnený v prípade potreby zriadiť vlastným dekrétom nový orgán 
TDS, v ktorom určí aj obsah práce orgánu. 

§15 

        Insígnie TDS 

1.    Symbol Tatranskej dobrovoľníckej služby tvorí v kruhu reliéf Lomnického štítu, ktorý je 
zhodný z logom TOS. V  strede symbolu TDS sa nachádzajú k štítu vztýčené otvorené dlane 
ruky (ďalej len “logo”). Grafické znázornenie loga tvorí prílohu tejto regule. 



  

2.     Logo TDS sa môže používať len so súhlasom Tatranského okrášľovacieho spolku. 

3.     Logo TDS je umiestnené na uniformách TDS, na všetkých dokumentoch a materiáloch TDS a 
na všetkých plochách, ktoré vyznačujú alebo ohraničujú pôdu TDS. 

4.     Dobrovoľníci TDS smú logo TDS nosiť len so súhlasom TOS a nesmú ho umiestňovať na 
svoj súkromný odev. 

 

§16 

Uniforma TDS 

1.     Konkrétne zloženie uniformy je na príslušný kalendárny rok zadefinované v ročnom 
programe. 

2.     Uniforma môže byť užívaná dobrovoľníkmi výlučne v čase plnenia úloh a zadaní 
dobrovoľníckej služby.  Prípustné je užívanie v čase vzdelávacích aktivít TDS alebo v 
situáciách, keď tak ustanoví hajtman alebo výkonný riaditeľ TOS alebo predseda správnej 
rady TOS. 

3.     Zakazuje sa využívanie uniformy na súkromné ciele. Taktiež sa zakazuje využívanie 
uniformy osobami, ktoré neplnia aktívnu dobrovoľnícku službu alebo nemajú podpísanú 
písomnú zmluvu o  dobrovoľníckej činnosti v rámci programu TDS. 

4.     Dobrovoľník pri nosení uniformy si má byť vedomý jej reprezentatívnej funkcie a preto by ju 
nemal nosiť v rozpore s dobrými mravmi a nemal by jej nosením poškodzovať dobré meno 
TOS a jeho partnerov. 

5.     Je zakázané zakrývať logá a insígnie na uniforme alebo na ne umiestňovať iné loga a insígnie 
ako tie, ktoré tam umiestnil TOS. 

6.     Uniforma musí byť vždy čistá a úhľadná. Za jej čistotu a úhľadnosť zodpovedá dobrovoľník. 
V prípade znečistenia je povinný s prefektom ubytovania a legátom vykonať nápravu. 

  

§17 

Sloboda prejavu 

1.     Sloboda prejavu sa zaručuje a právo na informácie sa zaručujú. Zaručuje sa sloboda prejavu 
a právo na informácie. 



  

2.     V rámci pôdy TDS sa zaručuje sloboda prejavu a právo na slobodné vyjadrovanie vlastných 
názorov počas dobrovoľníckej služby v súlade s kontextom dobrovoľníckej aktivity. 

3.     Dobrovoľníci nie sú oprávnení sa sami bez vedomia TOS alebo hajtmana TDS vyjadrovať vo 
veciach TOS alebo jeho partnerov voči tretím osobám. A to najmä nie sú oprávnení 
zaujímať  vlastné odborné, politické a verejné stanoviská počas výkonu  dobrovoľníckej 
služby voči tretím osobám a mimo pôdy TDS, s výnimkou vzdelávacích aktivít. 

4.     Dobrovoľníci môžu voči tretím osobám v mene a na účet TDS, resp. TOS zaujímať 
stanoviská len so súhlasom TOS alebo hajtmana TDS. 

5.     Dobrovoľníkom sa zaručuje na vzdelávacích aktivitách TDS absolútna sloboda prejavu na 
pôde TDS, pričom ich prejav nesmie zasahovať do základných práv a slobôd iných osôb. 

6.     Prejav alebo stanovisko dobrovoľníka v rámci vzdelávacej aktivity na pôde TDS sa považuje 
za súkromný prejav alebo stanovisko dobrovoľníka a nie je to oficiálnym stanoviskom TDS 
ani TOS. 

7.     Vzdelávacie aktivity na pôde TDS sú obvykle určené pre vopred vymedzenú skupinu ľudí, 
zvyčajne dobrovoľníkov, členov alebo ašpirantov TOS, priateľov TOS, partnerov TOS alebo 
osôb, ktoré sa preukážu pozvánkou TOS.  

§18 

Neplnoletí dobrovoľníci 

1.     TDS sa zúčastňujú obvykle dobrovoľníci po dovŕšení 18.  roku veku. 

2.     Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil 18. rok veku je povinný k prihláške vyplniť osobitný motivačný 
list, v ktorom odôvodní svoje rozhodnutie stať sa dobrovoľníkom. Tento motivačný list musí 
byť podpísaný zákonným zástupcom dobrovoľníka. Povinnou náležitosťou listu je uvedenie 
mena a priezviska zákonného zástupcu dobrovoľníka  a uvedenie korešpondenčnej adresy a 
kontaktných údajov zákonného zástupcu dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov. 

3.     Hajtman TDS v prípade akceptácie prihlášky dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov veku 
vystaví zákonnému zástupcovi dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov akceptačný list pre 
dobrovoľníka, v ktorom ho okrem iného poučí o obsahu a rozsahu prác, ktoré bude 
dobrovoľník v rámci dobrovoľníckej služby vykonávať. 

4.     Dobrovoľník mladší ako 18 rokov veku nesmie počas celého pobytu konzumovať alkoholické 
nápoje a musí dodržiavať večierku. Je povinný dostaviť sa najneskôr do 21:30 do Domu 
dobrovoľníctva alebo na pôdu TDS, kde je ubytovaný a svoj príchod ohlásiť prefektovi hostí 
alebo osobe, ktorú prefekt hostí určí. 



  

5.     Počas dobrovoľníckej služby je povinný svoje aktivity a pohyb komunikovať s prefektom 
Domu hostí. 

6.     Túry a iné vychádzky do voľného terénu je dobrovoľník mladší ako 18 rokov veku povinný 
konzultovať s prefektom hostí, ktorý môže po zvážení samostatný pohyb zakázať alebo ho 
podmieniť prítomnosťou plnoletej osoby. 

7.     Dobrovoľník mladší ako 18 rokov veku nesmie absolútne požívať alkoholické nápoje. 

§20 

Riešenie sporov 

1.     V prípade vzniku sporov v rámci výkonu dobrovoľníckej služby je na ich riešenie oprávnený 
hajtman. 

2.     Voči rozhodnutiu hajtmana je dobrovoľník oprávnený sa odvolať k výkonnému riaditeľovi 
TOS. 

3.      Rozhodnutie výkonného riaditeľa TOS je konečné a záväzné. 

  

§21 

Predčasné skončenie dobrovoľníckej služby 

1.     Úmyselné alebo hrubé porušenie zákona alebo zásad ustanovených v tejto regule  je dôvodom 
pre okamžité ukončenie dobrovoľníckej služby alebo odstúpenie od zmluvy o výkone 
dobrovoľníckej činnosti  bez udania dôvodu. 

2.     Bezprostredne po okamžitom skončení dobrovoľníckej služby je dobrovoľník povinný opustiť 
pracovisko alebo bezprostredne prerušiť výkon dobrovoľníckej služby, vrátiť všetky zverené 
veci, uniformu, preukaz dobrovoľníka a bez zbytočného odkladu ukončiť ubytovanie v Dome 
dobrovoľníctva. 

3.     Poškodzovanie dobrého mena, porušenie etického kódexu alebo opakované porušenie 
návštevného poriadku zo strany dobrovoľníka je dôvodom pre okamžité ukončenie 
dobrovoľníckej služby. 

4.  O predčasnom ukončení dobrovoľníckej služby rozhoduje hajtman.  

§22 



  

Záverečné a prechodné ustanovenia 

1. Partnerom TDS je len taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá je platne založená v zmysle 
platného právneho poriadku SR alebo právneho poriadku štátu pôvodu a  medzi TOS a 
partnerom je podpísané memorandum o spolupráci, ktoré ustanovuje základný rámec 
spolupráce medzi partnerom a TOS a definuje vklad a podiel partnera na práci TDS.  

2. Táto regula bola vydaná na základe oprávnení výkonného riaditeľa TOS a za jej obsah 
zodpovedá Patrik Kolesár, výkonný riaditeľ zo dňa 22. 3. 2013. 

3. V prípade nejasností alebo nezrozumiteľnosti jednotlivých článkov tejto regule je na jej 
výklad oprávnený hajtman. Konečný výklad regule podáva výkonný riaditeľ TOS alebo 
Správna rada TOS. 

 

 

V Tatranskej Lomnici  21. 3. 2013 

 

Mgr. Patrik Kolesár 

výkonný riaditeľ 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


