
PRAVIDLÁ A PODMIENKY  
INICIATÍVY ORAVA SI POMÁHA 

 
 

 
 

Článok 1 
Preambula 

 
1. Tieto PRAVIDLÁ A PODMIENKY FUNGOVANIA INICIATÍVY Orava si pomáha upravujú 

pravidlá a postupy pri poskytovaní, zhromažďovaní, administrácii a alokácii finančných a 
materiálnych darov (ďalej len „Pravidlá“) iniciatívy Orava si pomáha, zameranej na 
distribúciu materiálnej a finančnej pomoci žiadateľom, ktorí v dôsledku rozšírenia 
ochorenia COVID-19 na území okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín trpia 
nedostatkom potrebného materiálneho vybavenia a finančných prostriedkov (ďalej len 
„Iniciatíva“), ktorej organizátormi sú: 

a) Branislav Kožuch, 
b) Igor Janckulík, 
c) Magdaléna Zmarzláková, 
d) Milan Hubík, 
e) Ján Prílepok,  
f) Jakub Ptačin 

(ďalej spoločne len „Organizátori“). 
 
 

Článok 2 
Definícia niektorých pojmov 

 
1. Subjektami sú darca, žiadateľ a obdarovaný a subjektom je ktorýkoľvek z nich. 
 
2. Darcom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodne podporiť Iniciatívu (alebo 

obdarovaných) darom a zároveň súhlasí s pravidlami uvedenými v tohto dokumente. 
 
3. Žiadateľom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, bývajúca (ktorá má trvalý alebo 

prechodný pobyt) v okresoch Dolný Kubín, Námestovo alebo Tvrdošín, ktorá ďalej súhlasí 
s týmito pravidlami a má záujem obdržať od Iniciatívy (alebo priamo od darcu) dar. 

 
4. Obdarovaným je žiadateľ, ktorému Iniciatíva poskytla alebo sprostredkovala poskytnutie 

materiálu alebo finančného daru (resp. rozhodla o jeho poskytnutí).  
 
5. Darom je finančný dar a materiál. 
 
6. Finančným darom sú peňažné prostriedky darované Iniciatíve darcom alebo finančné 

prostriedky poskytnuté obdarovanému. 
 
7. Materiálom je akýkoľvek typ materiálu, pomôcok, prístrojov, trvanlivé potraviny, 

nepoužité hygienické potreby alebo iné súvisiace materiálne vybavenie, ktorého užívanie 
alebo uskladnenie nepodlieha osobitným predpisom a nariadeniam (napr. lieky, 
chemikálie a pod.).  



 
8. Webovou stránkou je webová stránka Iniciatívy s adresou www.oravasipomaha.sk alebo 

akákoľvek iná stránka, ktorá ju nahradí. 
 
9. Garanti sú odborní garanti Iniciatívy, ktorí sú zverejnení na webovej stránke. 
 
10. Platformou Iniciatívy je webová stránka, profil alebo stránka Iniciatívy na akejkoľvek inej 

komunikačnej platforme, ktorú Iniciatíva pri svojej činnosti využíva (napr. Facebook, 
Instagram atď.). 

 
11. Registračným formulárom je formulár nachádzajúci sa na webovej stránke Iniciatívy, 

prostredníctvom ktorej môžu žiadatelia prejaviť svoj záujem o dar. 
 
12. Darovacia zmluva je spoločne darovacia zmluva (materiál) a darovacia zmluva (finančný 

dar).  
 
13. Darovacia zmluva (materiál) je darovacia zmluva uzatvorená (písomne, na diaľku, 

konkludentne, ústne alebo inou vhodnou formou) medzi Organizátormi a darcom alebo 
medzi darcom a obdarovaným, prostredníctvom ktorej darca podporil Iniciatívu 
materiálom alebo po sprostredkovaní cez Iniciatívu podporil darca priamo obdarovaného. 

 
14. Darovacia zmluva (finančný dar) je darovacia zmluva uzatvorená (písomne, na diaľku, 

konkludentne, ústne alebo inou vhodnou formou) medzi Organizátormi a darcom, 
prostredníctvom ktorej darca podporil Iniciatívu finančným darom. 

 
15. Účtom je transparentný účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. 

účtu IBAN: SK37 8330 0000 0023 0180 9718. 
 
 

Článok 3 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Iniciatíva bola vytvorená Organizátormi za účelom odstraňovania následkov ochorenia 

COVID-19 v regióne Orava, a to poskytnutím podpory a pomoci jednotlivcom a rodinám 
žijúcim v regióne Orava, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Iniciatíva bola vytvorená s 
verejnoprospešným účelom. 
 

2. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady a pravidlá fungovania Iniciatívy. 
 
3. Pravidlá sa vzťahujú na všetkých žiadateľov, darcov, obdarovaných a na všetky prijaté dary. 
 
 

Článok 4 
Základné princípy fungovania Iniciatívy 

 
1. Základným princípom Iniciatívy je: 

a) prijímať od darcov finančné dary a materiály a tieto dary následne použiť pre 
obdarovaných, či už vo forme poskytnutia materiálu, finančného daru alebo inej 
vhodnej forme a  

b) sprostredkovávať od darcov finančné dary a materiály priamo pre obdarovaných. 

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301809718


 
2. Pre vysvetlenie je potrebné uviesť, že nie všetkým žiadateľom a nie všetkým požiadavkám 

žiadateľov bude možné vyhovieť. Organizátori spolu s garantmi budú vyhodnocovať 
jednotlivé požiadavky žiadateľov a budú rozhodovať o prideľovaní darov. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností je potrebné v týchto pravidlách uviesť, že na poskytnutie 
akejkoľvek pomoci pre žiadateľov zo strany Iniciatívy a/alebo darcov nie je právny nárok. 

 
3. Finančné dary môžu darcovia poskytovať Iniciatíve na účet alebo iným vhodným spôsobom 

po dohode s Organizátormi. V prípade záujmu Organizátori uzatvoria na finančný dar aj 
písomnú darovaciu zmluvu (finančný dar). Za poskytnuté finančné dary Organizátori budú 
obstarávať podľa svojej rozumnej úvahy materiál, ktorý bude určený pre žiadateľov, 
pričom však Organizátori môžu rozhodnúť aj o inom vhodnom použití finančných darov v 
prospech žiadateľov. 

 
4. Materiály môžu darcovia poskytovať nasledovne, a to: 

a) priamo Iniciatíve na základe darovacej zmluvy (materiál), pričom v takom prípade 
následne Iniciatíva v rámci ďalšej činnosti materiál daruje obdarovaným na základe 
jej rozhodnutia alebo  

b) priamo obdarovaným po sprostredkovaní cez Iniciatívu. 
 
5. Distribúcia materiálu obdarovaným bude prebiehať na základe dohody s Organizátormi pri 

dodržaní bezpečnostných opatrení v súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia COVID-
19 (t. j. ideálne aj bezkontaktným spôsobom) výlučne na území okresov Dolný Kubín, 
Námestovo a Tvrdošín, a to napríklad nasledovnými spôsobmi: 

a) materiál bude doručený a odovzdaný obdarovanému priamo dodávateľom 
materiálu (resp. jeho zástupcami) určeným Organizátormi, 

b) materiál bude doručený a odovzdaný obdarovanému Organizátormi alebo nimi 
určenými dobrovoľníkmi alebo inými zástupcami, 

c) materiál si vyzdvihne obdarovaný (alebo jeho zástupca) od Organizátorov alebo od 
dodávateľa určeného Organizátormi alebo od iného zástupcu Organizátorov alebo 

d) materiál bude dodaný obdarovanému iným vhodným spôsobom dohodnutým s 
Organizátormi. 

 
6. V prípade, ak nedôjde k uzavretiu darovacej zmluvy (materiál) akýmkoľvek spôsobom pred 

prevzatím materiálu, považuje sa takáto zmluva za riadne uzavretú konkludentným 
spôsobom, a to momentom prevzatia materiálu obdarovaným v súlade s podmienkami 
uvedenými v týchto pravidlách. 

 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti 

 
1. Organizátori sú oprávnení: 

a) konať v mene Iniciatívy samostatne, 
b) prijímať finančné dary a materiál, 
c) prijímať od žiadateľov žiadosti cez registračný formulár, 
d) komunikovať so subjektami, 



e) rozhodnúť podľa vlastného uváženia (v rámci diskusie s garantmi), ktorému 
žiadateľovi bude v akom množstve a v akej typovej špecifikácii poskytnutý materiál 
alebo finančný dar, 

f) informovať prostredníctvom platformy Iniciatívy o činnosti Iniciatívy a uverejňovať 
na platformách iniciatívy iniciály darcu a obdarovaného, ako aj informácie o 
materiáli, ktorý bol obdarovanému Iniciatívou poskytnutý, 

g) poveriť akúkoľvek osobu prebratím alebo odovzdaním materiálu, 
h) sprostredkovávať dodanie materiálu obdarovaným, 
i) odmietnuť akýkoľvek dar od akéhokoľvek darcu podľa vlastného uváženia a 
j) spracúvať osobné údaje v súlade s článkom 6 týchto pravidiel. 

 
2. Organizátori sú povinní: 

a) dodržiavať tieto pravidlá 
b) využiť všetky dary v súlade s účelom Iniciatívy, pričom v prípade prebytku darov 

nad požiadavkami žiadateľov po skončení činnosti Iniciatívy sú Organizátori 
povinní bezodplatne darovať nadbytočné dary akýmkoľvek zdravotníckym alebo 
sociálnym zariadeniam podľa vlastného uváženia, 

c) využiť všetky finančné dary na nákup materiálu alebo na iné účely slúžiace na 
naplnenie účelu Iniciatívy, 

d) informovať na platforme Iniciatívy o použití darov a 
e) spracúvať osobné údaje v súlade s článkom 6 týchto pravidiel. 

 
3. Žiadateľ je povinný: 

a) dodržiavať tieto pravidlá, 
b) uvádzať presné, správne a pravdivé údaje v registračnom formulári a na požiadanie 

Organizátora predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú a 
c) žiadať o materiál len v prípade skutočnej potreby a nedostatku pri zachovaní 

dobrých mravov. 
 
4. Obdarovaný je povinný: 

a) dodržiavať tieto pravidlá, 
b) použiť obdržaný materiál pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri inej 

súvisiacej činnosti, a to prednostne v súvislosti s liečbou, prevenciou alebo 
odstraňovaním následkov ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, 

c) na požiadanie Organizátorov informovať o použití darovaného materiálu a 
uzatvoriť s Organizátormi (alebo nimi poverenou osobou) príslušnú darovaciu 
zmluvu, a to spôsobom predpokladaným týmito pravidlami. 

 
5. Darca je oprávnený: 

a) dobrovoľne poskytnúť svoj dar priamo Organizátorom alebo obdarovaným (po  
sprostredkovaní Organizátormi) v prípade materiálov alebo prostredníctvom 
účtu v prípade finančných darov, alebo iným vhodným spôsobom po dohode s 
Organizátormi. 

 
6. Darca je povinný: 

a) dodržiavať tieto pravidlá, 
b) uvádzať o sebe úplne, pravdivé a správne údaje, 
c) darovať Iniciatíve len materiály, ktoré sú hygienicky nezávadné a ktorých stav a 

kvalita nepredstavuje pre obdarovaných riziko a 



d) oboznámiť Organizátorov alebo nimi poverenú osobu o skutočnom stave a kvalite 
materiálov. 

 
 

Článok 6 
Účet 

 
1. Vedenie účtu sa spravuje príslušnými obchodnými podmienkami spoločnosti Fio banka, a. 

s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 36 869 376, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel Po, Vložka č. 1875/B. 

 
2. Organizátori nie sú oprávnení nakladať s prostriedkami na účte iným spôsobom, ako v 

zmysle účelu Iniciatívy. 
 
3. Organizátori nemajú nárok na žiadnu odmenu za vykonávanie činnosti súvisiacej s 

Iniciatívou. 
 
 

Článok 7  
Zodpovednosť a záruky 

 
1. Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za: 

a) kvalitu a stav materiálu, 
b) pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov v registračnom formulári, ani za údaje 

súvisiace s darovaným materiálom, ktoré Organizátori získali pri uzatvorení 
príslušnej darovacej zmluvy (materiál) od darcu, 

c) za škody vzniknuté porušením právnych alebo iných predpisov zo strany subjektov 
a za takéto škody ani nijakým spôsobom neručia a 

d) spôsob využitia darovaného materiálu obdarovaným. 
 
2. Prevzatím materiálu obdarovaným (alebo akýmkoľvek jeho zástupcom vystupujúcim v 

jeho mene), obdarovaný potvrdzuje, že materiál prijíma a akceptuje v stave a kvalite v akej 
sa nachádza v momente jeho odovzdania. Obdarovaný ďalej potvrdzuje, že materiál si 
dôkladne pri prevzatí prezrel a nemá voči nemu akékoľvek výhrady alebo námietku. 

 
 

Článok 8 
Ochrana osobných údajov 

 
1. Nakladanie s osobnými údajmi a ich ochrana v rámci činnosti Iniciatívy sa riadi príslušnými 

ustanoveniami 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 nariadenie o ochrane údajov), v 
platnom a účinnom znení, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými aplikovateľnými 
platnými právnymi predpismi. 

 
2. Podrobné pravidlá ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi Iniciatíva, sú uvedené na 

webovej stránke. 



 
 

Článok 9 
Zmena pravidiel 

 
1. Organizátori sú oprávnení kedykoľvek zmeniť znenie pravidiel alebo vydať nové pravidlá. 
 
2. Zmenené alebo nové znenie pravidiel Organizátori zverejnia na webovej stránke najneskôr 

v deň ich účinnosti. 
 
 

Článok 10 
Trvanie Iniciatívy 

 
1. Iniciatíva vznikla v zmysle týchto pravidiel na dobu potrebnú na liečbu, prevenciu alebo 

odstraňovanie následkov ochorenia COVID-19 na území regiónu Oravy, pričom pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností je potrebné uviesť, že trvanie tejto doby určujú 
Organizátori. 

 
2. Organizátori sú oprávnení kedykoľvek ukončiť činnosť Iniciatívy. 
 
3. Činnosť Iniciatívy nesmie byť ukončená skôr, ako budú využité všetky dary v súlade s 

účelom Iniciatívy, pričom v prípade prebytku darov nad požiadavkami žiadateľov ku 
skončeniu budú prijaté dary darované akýmkoľvek zdravotníckym zariadeniam podľa 
vlastného uváženia Organizátorov. 

 
 
 
Tieto pravidlá boli vydané dňa 30. júla 2020. 


