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Podmienky používania 
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I. Všeobecné ustanovenia 

1.  Občianske združenie Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií so sídlom Hviezdoslavova 

681/119, 90031 Stupava, IČO 42257221, (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom 

internetovej stránky http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk , na ktorej je prístupné online portfólio 

kompetencií D-zručnosti pre zamestnanie (ďalej len „D-zručnosti") a poskytovateľom služieb  v D-

zručnosti. 

2.  Prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky používania D-zručnosti (ďalej len „PPD"), ktoré upravujú 

práva a povinnosti Prevádzkovateľa, dobrovoľníkov, organizácií, centier a Univerzity registrovaných 

v online nástroji pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. Súhlas s PPD je podmienkou 

registrácie a využívania služieb Prevádzkovateľa. 

3.  Registrácia a využívanie služieb s ňou spojených je zdarma. 

4.  Pojmy pre účely PPD sa interpretujú týmto spôsobom: 

Dobrovoľnícka organizácia (ďalej len Organizácia) je právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje 

využívať online nástroj D-zručnosti. 

Dobrovoľnícke centrum (ďalej len Centrum) je právnickou osobou alebo organickou zložkou právnickej 

osoby, ktorá poskytuje servis dobrovoľníckym  organizáciám a dobrovoľníkom a sprístupňujeme kód 

koordinátorom dobrovoľníkom.  

Dobrovoľník je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva online nástroj D-zručnosti v záujme získať 

certifikát D-zručnosti. 

Koordinátor/ka dobrovoľníka je fyzická osoba, ktorá koordinuje prácu dobrovoľníka v organizácii, má 

vstupný kód do online nástroja D-zručnosti. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len Univerzita) je partner projektu a zabezpečuje 

akreditovanú certifikáciu kompetencií nadobudnutých v dobrovoľníctve. Adresa: Univerzita Mateja 

Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.  

http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk/
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II. Služby poskytované dobrovoľníkovi 

1. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje dobrovoľníkom, sú bezplatné a slúžia na certifikovanie 

kompetencií a zručností dobrovoľníka, ktoré nadobudol počas svojej dobrovoľníckej činnosti 

prostredníctvom nástroja D-zručnosti. D-zručnosti pre zamestnanie sú určené pre dobrovoľník, ktorý 

odpracoval minimálne 40 dobrovoľníckych hodín v jednej organizácií. 

2. Pre využívanie služieb poskytovaných dobrovoľníkom sa vyžaduje jeho registrácia v online nástroji 

D-zručnosti. Dobrovoľník sa registruje vyplnením registračného formuláru pomocou ľubovoľného 

prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu 

zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu. Do 

prihlasovacieho formuláru je pre účely vytvorenia certifikátu dobrovoľníka potrebné vyplniť 

meno,  priezvisko, titul, adresu, miesto narodenia, dátum narodenia dobrovoľníka. Ostatné údaje sú 

dobrovoľné.  

3. Po vyplnení D-zručností a odsúhlasení koordinátorom/-kou ich koordinátor/-ka odošle na Univerzitu. 

Na Univerzite zasadá raz za štyri mesiace komisia, ktorá potvrdí D-zručnosti a odošle certifikát na 

adresu, ktorá je zadaná v profile Dobrovoľníka. 

 

III. Služby poskytované organizácii 

1. Pre využívanie služieb poskytovaných Organizácii sa vyžaduje jej registrácia v online nástroji D-
zručnosti. Registráciu uskutočňuje dobrovoľnícke centrum pridelením kódu koordinátorovi 
dobrovoľníkov v organizácii. Na získanie vstupu do D-zručností, je potrebné  splniť aspoň jednu z 
nasledovných podmienok: 

a.  Organizácia spĺňa minimálne základný štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčok, teda má tzv. značku kvality  "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme",  
 
b. Koordinátor dobrovoľníkov v organizácii absolvoval akreditovaný tréning manažmentu 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a má doklad o takomto vzdelaní,  

alebo   

c. Organizácia disponuje smernicou/manuálom o dobrovoľníctve/dobrovoľníckom programe v 
organizácii.  

 
2. Organizácia sama poskytne kód dobrovoľníkovi, ktorý u nej vykonával dobrovoľníctvo v minimálnom 

rozsahu 40 hodín.  

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať prihlasovací kód organizácie ak organizácia už 

nespĺňa podmienky uvedené v III.1. .Rovnako si vyhradzuje právo vylúčiť Organizáciu: 

a. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými 

mravmi, 

http://dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-80/1509-Standardy-kvality-manazmentu-dobrovolnikov-a-dobrovolnicok.html
http://dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-80/1509-Standardy-kvality-manazmentu-dobrovolnikov-a-dobrovolnicok.html
http://dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-80/1509-Standardy-kvality-manazmentu-dobrovolnikov-a-dobrovolnicok.html
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b. V ktorej Organizácia podmieňuje službu platbou manipulačného alebo iného poplatku, 

c. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby.  

4. Prevádzkovateľ umožňuje Dobrovoľníkovi chránený prístup do online nástroja D-zručnosti.  

 

IV. Ochrana Osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ v D-zručnostiach eviduje profil Dobrovoľníka vytvorený Dobrovoľníkom. 

Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných Dobrovoľníkovi sprístupňuje profil Organizácii, 

v ktorej dobrovoľník pracoval; dobrovoľníckym centrám a Univerzite za účelom overenia si 

nadobudnutých kompetencií a vystavenia certifikátu.  

2. Profil Dobrovoľníka uložený v D-zručnosti Prevádzkovateľa obsahuje údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona 

č. 122/2013 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje. 

3. Pred vytvorením Profilu na Webovej stránke Dobrovoľník vyhlasuje, že všetky ním/ňou uvedené 

údaje sú pravdivé a súhlasí s ich spracovaním pre účely vystavenia certifikátu D-zručnosti pre 

zamestnanie. 

4. Profil Dobrovoľníka uložených v D-zručnostiach zahŕňa: 

A. Meno a priezvisko 

B. Titul pred a za menom (nepovinný údaj) 

C. Adresa (Ulica, mesto, PSČ)  

D. Miesto narodenia  

E. Dátum narodenia  

F. Ukončené vzdelanie (nepovinný údaj) 

G. Súčasný stav  (Zamestnaný, nezamestnaný, študent, dôchodca, iné) (nepovinný údaj) 

H. Prihlasovacie údaje (email a heslo) 

 

5. Uvedenie ďalších údajov v Profile je  na výlučnom rozhodnutí dotknutého Dobrovoľníka. 

Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje 

od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v 

ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov. 

6. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Dobrovoľníka s týmito Podmienkami používania 

Prevádzkovateľ, Organizácia, Univerzita a Centrá nie sú oprávnení spracovať údaje Dobrovoľníka. 

7. Pred vytvorením Profilu na Webovej stránke Dobrovoľník preukázateľným spôsobom poskytne svoj 

súhlas, aby tieto údaje boli spracované Prevádzkovateľom a sprístupnené prostredníctvom počítačovej 

siete internet Organizácii, Univerzite a Centrám. Údaje Dobrovoľníka budú tiež sprístupnené správcovi 

IT a webhostingu. Dobrovoľník môže sám určiť a zmeniť dobu sprístupnenia svojho Profilu v online 
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nástroji D-zručnosti prostredníctvom informovania Prevádzkovateľa emailom o tejto zmene. Pred 

zaregistrovaním do online nástroj D-zručnosti Dobrovoľník vyjadrí svoj súhlas o spracovaní osobných 

údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované 

a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. 

8. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Profiloch uložených v Databáze výlučne za účelom 

certifikovania kompetencií Dobrovoľníka. 

9. Dobrovoľník môže kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom 

spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ tieto údaje eviduje. Dobrovoľník je oprávnený 

kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa a/alebo Centrum o likvidáciu údajov, ktoré o ňom 

Prevádzkovateľ a/alebo Centrum eviduje. 

10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a ním oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú 

do styku s osobnými údajmi Dobrovoľníkov, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o 

ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez 

súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z 

príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov. 

 

V. Zodpovednosť za škodu 

1. Centrum a Univerzita sú povinné chrániť údaje získané z online nástroja D-zručnosti pred 

akýmkoľvek zneužitím, sú tiež povinné zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo 

poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Centrum a Univerzita v 

plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Prevádzkovateľ 

nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených Dobrovoľníkom v nástroji D-zručnosti . 

2. Centrum a Univerzita sa zaväzujú, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia 

akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky sú 

povinní uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť. 

3. Prevádzkovateľ negarantuje Dobrovoľníkovi uznanie všetkých ním deklarovaných kompetencií 

získaných v dobrovoľníctve. O finálnom zozname rozhodne komisia Univerzity. 

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť 

používaním nástroja D-zručnosti, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát. 

5. Dobrovoľníkovi/Centru/Organizácii nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za služby, 

ktoré nemohol využívať počas prípadného pozastavenia prevádzky nástroja D-zručnosti. Nárok 

Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla 

neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v 

dôsledku takého zneužitia. 
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VI. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Presný postup používania nástroja D-zručnosti je uvedený v publikácii „D-zručnosti pre zamestnanie, 

manuál pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, dobrovoľnícke organizácie a dobrovoľnícke centrá“ a vo 

videách, ktoré sú dostupné na stránke http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk  

2.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie PPD, pričom o zmenách bezodkladne 

informuje Dobrovoľníkov, Organizácie, Univerzitu a Centrá formou e-mailu s uvedením dátumu, od 

ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových PPD strácajú platnosť 

pôvodné PPD. 

3.  Všetky vzťahy neupravené v PPD sa riadia platnými právnymi predpismi SR. 

4.  Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred PPD. Pôsobnosť PPD alebo ich časti možno vylúčiť 

iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve. 

5.  Tieto PPD nadobúdajú platnosť dňa 10.12.2015 

 

V Bratislave, 26. november 2015                                   

 

 Mgr. Alžbeta Frimmerová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií 

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 

Hviezdoslavova 681/119 

90031 Stupava 

IČO: 42257221 

platforma@dobrovolnickecentra.sk 

www.dobrovolnickecentra.sk  

http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk/
mailto:platforma@dobrovolnickecentra.sk
http://www.dobrovolnickecentra.sk/

