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cena
vojvodu z Edinburghu (DofE)
Ocenujeme mladých ludí, ktorí sa neboja velkých cielov

Medzinárodná

Zmluva
pre Mje
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tne
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cena
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F.dinburghu

trany:

Edinburgh's lnternational Award
Mlynské Nivy 7816/16, 821 09. Bratislava

názov:

The Duke of

sidlo:

ICO:
DIC:

lovensko.

o.z.

42418232
2120049734

Zastúpenie:

Marián Zachar, Riaditel

Komaktná

osoba

Bankové

pojcnic

a

Petra Knazeová,

email:

K6

IBAN:

kód:

WIFI

(dalej

o

/O?EDUKE?-,

er

ako

FIO

petra.knazeovta

dofe.sk

8330 0000 0021 0098 2979
KBAXXX

kancelária)

árodná

a

Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
vazovova
6, 81107 Bratislava

názov:
idlo:

ICO:
DIC:

17337046

zastúpenie:
Kontaktná

Gabriela

osoba

a

Miroslava

email:

pojenie
Prijmový úcet IBAN:
Výdavkový úcel IBA

Barclakcvä, riaditelka
Kublnovä, miroslava.kubinovn@gmail.com

Bankové

K 15 8180 0000 0070 004 7 2154

Wlf· l kód:

(dalej ako

Miestne

centrum)

PREAMBULA

(A)

je obcianskym združením registrovanýmna území lovenskej republiky,
je motivovat všetky skupiny mladých ludí vo veku 14-24 rokov na sebe
vdelävacicho
komplexne pracovat, najmä sprostredkovaním overeného
programu a mat
ich
zrucnosti.
ludí
a šancu
a
zodpovednost
na
spolocenskú
praktické
trvalý dopad
mladých
živote,
v
uspiet
árodnä kancelária

ktorého cielom

(B) Miestne

centrum

je gymnázium zriadované

Bratislavskýmsamosprávnym k.rajom.

strany sa rozhodli uzavriet túto zmluvu La úcelom stanovenia podmienok spolupráce
Award".
udelenia licencie v súvislosti s programom .,Thc Duke of Edinburgh's lnternational

(C) 7mluvné
a

1

I

1.

De fin ícic

pojmovpoužívanýchpre úcely tejto zmluvy sú

Definície

1.1

uvedené

v

Prílohe

1.

2.

Podporné lužby

2.1

posk) toval Miestnemu centru podporu vo
forme. ktorú uzná za
tejto zmluvy, najmä.avšak nielen, prístup ku
knižke (ORB) po dobu trvania jej
školeniam. Online Learning I lub a Online Úcastníckej
bude použivat ORB na vytvorenie databázy v úlade
clenstva v Klube. Miestne centrum
v Klube
Miestneho centra
7. využívaníe týchto služieb je podmienené clenstvom
s clánkom
árodná kancelária

bude

podla vlastného

uváženia

vhodnú, pocas doby trvania

združenia,
2.2

Clenstvo
clánku 3

oprávnuje Miestne centrum 1..bezodplatnému užívaniu Licencie
Zmluvy
tejto
po dobu trvania jeho clenstva.
v

Klube

daJej bude

2.3 Miestne centrum
v

sa

2.4

hradit

prípade. ak sa tak Miestne centrum
úctuje poplarok.]cpovinné hradit

Miestnemu

centru

a

to

v

lehote

zmysle

árodnej kancelárii poplatky za volitelné podpornéslužby
rozhodne objednat dodatocné podpornéslužby, za ktoré
poplatkyza tieto dodatocné podpornéslužby.

'árodnej kancelárii Miestnym centrom

Poplatky budú hradené

v

do dvadsiatich

na

základe

faktúr

dorucených

(28) kalendárnych dni odo dna

ôsmich

dorucenia danej faktúry.
2.5

v súlade
Úhradu poplatkov vykoná Miestne centrum
vystavenýchNárodnou kanceláriou (napr. cisto úctu).

s

pokynmi uvedenými

faktúrach

je oprávnenázmenit poplatky. pricom úcinky tohto zvýšenianastanú
(60) dnu odo dna dorucenia oznámenia o týchto zmenách Miestnemu centru.

2.6 Národná kancelária

šestdesiatemu

vo

ku

neuhradí sumy uvedené v bode 2.3 až 2.6 , lehote splatnosti
prípade, ak Miestne centrum
kancelária
Iárodná
je oprávnená odstúpit od tejto zmluvy (zmluva o polupráci
faktúry,
odstúpeniaMiestnemu centru.
a licencná zmluva) s okamžitým úcinkom ku dnu dorucenia

2.7 V

2.8

árodná

kancelária

na

základe

vlastného

centru
po kytnút' Miestnemu
úcelom podpory programu Doffi
poskytujúcich program DofE. alebo podpory

uváženia

financnú, alebo (ii) nefinancnú

bezodplatne podporu (i)
centre, podpory dobrovolníkov
v Miestnom
úcastníkov

programu

DofF..

2

môže
za

J.

Licencia

J.I

týmto udeluje Miestnemu centru nevýhradnú licenciu na používanie
uvedených v Prílohe c. 4 tejto zmluvy. ako aj Materiálov uvedených v prllohe c. l
tejto zmluvy na úcely vykonávania programu .,The Duke of Edinburgh's tmernational A\\ard„
a to po dobu úcinnosti tejto zmluvy.
I

ärodnä

kancelária

nim u, loga

3.2

árodná kancelária

udeluje licenciu

rozsahu:

,

vyhotovenie rozmnoženinydiela;
preklad;
verejné vy tavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela;
verejnévykonanie diela.

J.2.1
J.2.2
3.2.3

3.2.4

Miestne centrum

3.3

zaväzuje:
postupovat v
brandingovoupríruckou árodncjkancelárie najm!lv úvislo ti
s používaním názvu, loga a materiálov a nebude konat tak. aby poškodilo dobré meno
Národnejkancelárie: a
používm' názov. logo a materiálytak, aby nedochádzalo k porušovaniupráv Národnej

J.3.1

sa

súlade

3.J.2

kancelárie.
3.4 Miestne
ako

centrum

sa

zavil.loje.že (i) nebude

aj že (ii) zabezpecí. aby tak

V) konáva

Miestne

centrum

nekonali

konat

tak ako

zamestnanci

je

uvedené

Miestneho

kontrolu, alebo také osoby ktoré

vykonávajú pre Miestne centrum cinnosti
vykoná všetky nevyhnutnékroky nato, aby nedochádzalo

iného vztahu

v

na

nižšie

centra.

v

odseku.

tomto

osoby

ktol)mi

nad

základe zmluvného

alebo

zmysle tejto zmluvy a taktie) (iii)

k takémuto konaniu

zo

strany tretích

osôb:
3.4.1

zneužívar
v

3.4.2

bode 3.1

3.4.4

použivat názov, logo alebo materiály (najmä tie uvedené
inú zamenitelnú
znacku mena alebo loga inak.

tejto zmluvy), ci akúkolvek

ako je zmluvnými stranami dohodnuté v tejto zmluve:
použivat názov, logo a materiály Ná.rodnejkancelárie

Miestneho
3.4.3

alebo akokolvek

tak.

akoby boli majetkom

centra;

nebude poutival ani iné názvy, logá. materiál). ktoré b} boli zamenitelné
s názvom,
logom.alebo materiálmi
árodnej kancelárie. a to aj po ukoncení tejto zmluvy;

používat' názov, logo a/alebo materiál) tak,

,e bude dochádzat

Národnejkancelárie, alebo porušovaniu dobrého
vojvoduI Edinburghu",

mena

vylúcenie akýchkolvek pochybne Ii. udelením licencie na názov.
Národnej kancelárie neprechádzavlastnícke právo k nim na Miestne centrum.

3.5 Pre

3

k

porušovaniu práv

programu „Medzinárodná

logo

a

cena

materiál}

4.

Materiály,

datahb,a

a

ochrana

osobných údajov

centrum
ako aj so
touto zmluvou udeluje súhlas Národnej kancelárii
s nahliadaním.
\tlie tne centrum.
pracovanim údajov (aj osobných údajov) uvedených v databáze.
osobné údaje
koordinátori, pripadne akékolvek dalšie osoby. ktoré budú zhromaždovat
úcasutíkov, alebo dalších osôb. zabezpecia, aby všetky spracovávané údaje v databáze boli
spracované na základe súhlasu dotknutých osôb udeleného v prospech árodncj kancelárie.
Európskeho parlamentu a Rady
resp. aby osobné údaje boli spracované v zmysle Nariadenia
(EÚ)2016/679 7. 27. apríla 2016 o ochrane fyzickýchosôb pri pracúvaní údajov a o volnom
pohybe takýchto údajov. ktorým sa zmšuje mernica 95/46/E
(všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a v zmysle zákona c. 1812018 Z. z. o ochrane
osobných údaja, a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Osobné
údaje môže Národná kancelária spracúvat po dobu
úcinnosti tejto zmluvy.

4.1 Miestne

4.2

Materiály. fotografickúdokumentáciu, alebo iné dokumenty, ktoré vypracuje Miestne ccmrum
úcelom plnenia podmienok tejto zmluvy budú odovzdané
árodnej kancelárii, ktorá ich
bude pracúvat' pre úcel) vyhodnotenia výsledkov programu a propagácie programu. Mie tne
centrum
zabezpecí, aby obsah týchto dokumentov
neporušoval práva tretích osôb (najmä
v súvislosti
s ochranou
osobných údajov). Za týmto úcelom Miestne centrum
udeluje
licenciu
na
Národnej kancelárii
bezvýhradnú a casovo neobmedzenú
používanie 1ej10
fotografickej dokumcruácie, alebo iných dokumentov.

za

prípade, že Miestne centrum vytvorí preklady, zmeny alebo iné úpravy materiálov. ktoré
od
árodnej kancelárie, je Miestne centrum
povinné v prípade ukoncenia zmluvy
dôvodu
7 akéhokolvek
ktorejkolvek zmluvnej strany postúpit bezodplatne výkon
majetkovýchpráv vztahujúcich sa 1.: uvedeným materiálom na árodnú kanceláriu.

4.3 V

získalo

úcelom splnenia povinno ti uvedenej v odseku 4.3 tohto clánku. je Miestne centrum
povinné pri vyhorovovaní prekladov, zmien a iných úprav materiálov získaných od árodnej
kancelárie postupovat rak, aby vždy bolo možné postúpit výkon majetkových prav na

4.4 Za

1

4.5

árodnú kanceláriu.

Povinnosti

v

odsekoch

4.2, 4.3

a

4.4

sa

4

vztahujú aj na Databázu.

S.

Púvinnu

ti Miestneho

Miestne

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

centra

sa

centrum

zaväzuje, že:
aktivity v súlade

a Princípmi Medzinárodnej ceny
vojvodu7. Edinburghu:
podla ustanovení tejto zmluvy, bude po k}tovat program v súlade s platnými
normami
lovenskejrepublikya Európskejúnie. vrátane tých uvedenýchv Prílohe 2:
vie t a spristupnovat' Národnej kancelárii
bude
úplné a relevantné záznamy
a štatistik)
všetkých aspektov odovzdávania
Medzinárodnej ceny vojvodu 7
Edinburghu,vrátane, ale nielen:
a)
databázy v zmysle clánku 7 .1:
b)
škody spôsobené úcastníkom, koordinátorom alebo akejkolvek inej osobe, ktorá

bude

uskutocnovat

koná

c}

,,

súvislosti

s touto

so

/,ásadami

zmluvou

všetkých aktivít a/alebo školiacich cvicení
zaznamenanie

takýchto informácií je

uskutocnenýchv

rámci programu.

5.1.5

povinné používat
systém ORB (okrem tých vyššie uvedených v bode S. l.3 (b). ktoré budú bez
zbytocného odkladu hlásené Národnej kancelárii). V prípade, ak nie je možné
použit systém ORB, Miestne centrum sa písomne dohodne na alternativnom
úrodnej kancelárie.
postupe s riaditelom
bude používar názov a logo Medzinárodnej ceny vojvodu , Edlnburgu vo svojich
reklamných a marketingových materiáloch (vrátane tých. ktoré boli upravené.
preložené alebo zmenené) podla brandingovcjprírucky árodnej kancelárie:
zabezpecí, ab} na svojej internetovej stránke bol uvedený odkaz na webovú stránku

5.1.6

árodnejkancelárie:
zabezpecí, aby dotknuté

a

5.1.4

5.1.8

centrum

osob} boli pred poskytnutím osobných údajov riadne
všetkých aspektoch spracúvania osobných údajov v zmysle ariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (El))2016/679 '- 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní údajov a o volnom pohybe takýchto údajov. ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/E
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona c.
18/2018 l. ,_ o ochrane osobných údajov a o zmene
ch zákonov,
a doplncni niekto!")
vrátanie. nie však výlucne, lnformácie o sprístupnení oscbných údajov Miestnemu
centru, Národnej kancelárií, Nadácii a spolocnosti uniDap olutions Pty Ltd. ako aj o
prenose osobných údajovmimo Európskyhospodárskypriestoru:
nebude v súvislosti s programom DolH hladat pro trednictvom inzercie. ani prijímat
alebo ;,,.apájalúcastníkov, ktorí nie sú súcastou Miestneho centra a zakladat jednotky
alebo iné prevádzkové orgány v súvislosti
s Medzinárodnou
cenou
vojvodu z
Edinburghu mimo Miestneho centra. Výnimku predstavujú úcastníci, ktorí podla
osobitného zákona (zákon c. 245/2008 7:1. o výchove a vzdelávaní (škol ·ký zákon)
a o miene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) prestali byt'
žiakmi škol). ktorá je zároven Miestnym centrom.
na ktorom je úcastník
zapojený
do programu Doffi: takíto úcastníci
majú právo byt' zapojení do programu do
30. septembra príslušného kalendárneho roka. v ktorom prestali byt žiakml školy.
Pricom piati, že príslušné Miestne centrum
je za nich aj nadalej zodpovedné
iná obdobná situácia, ktorá nie je riešená
Doffi. Ak nastane
v súvislosti s programom
árodnú kanceláriu. ktorá si
týmto bodom. Miestne centrum o tom bude informovat
veci
vyhradzuje právo vo
rozhodnút;
co najskôr oznámi
árodncj kancelárii akúkolvek vážnu nehodu. stažnost ci možnú
reklamáciu
voci Miestnemu
ktorá by mohla vyvolat macnú
centru.
negatívnu
informovaní

5.1.7

Miestne

o

5

reklamu,

5.1.10

5.1.11

pre

Miestne

alebo

centrum

1árodnú

informovar

v

podla bodu

12.1.3.t.

centrum
je povinné dodržiavat
tnndardy pre Miesme centrum uvedené
pocas celej dob, trvania tejto zmluvy a v súlade s casovými obmedzeniami

5.2 Miestne

v

v

Prllohc c. 2

uvedenými

Prílohe 2.
centrum
je povinné za trvania tejto zmluvy poskymút
splnení povinností Miestneho centra v zmysle tejto zmluvy,

5.3 Miestne
o

kanceláriu

lárodnú kanceláriu o postupe v takomto prípade:
prípade akéhokolvek narušenia bezpecnosti alebo neautorizovaného prístupu k
spracúvaným osobným údajom bezodkladne oznámit 1010 narušenie Národnej
kancelárii a príslušnému úradu pre ochranu osobných údajov. vyšetrit situáciu a
spolupracovat na jej náprave;
pri realizácii casti cinnosti Medzinárodnejceny vojvodu 1 Edinburghu externe tretou
stranou, zabezpecí, aby poskytovatelia cinnosti spjnallpožiadavky na dodanie danej
cinnosti, vrátanie opatrení na ochranu zdravia a bezpecnostipri práci a nekonali tal...
aby dochädzalo k porušeniu tejto zmluvy.
zabezpecí, aby všetky osoby participujúcena programe Dom v rámci Miestneho
kolitelia a Hodnotitelia
centra
(najmä však Vedúci programu,
dobrodružných
iní
možnú
úroven
etického
konania.
splnali
a
dobrovolníci)
expedícií
najvyššiu
V
detí
a mládežc.
ochrany práv a bezpecnosti
prípade. ak osobami podla
predchádzajúcej veLy nie sú 11.v. pedagogickí zamestnanci a/alebo odborní
zamestnanci
podla osobitného právneho predpisu (napr. zákon c. 138/2019 Zz.). tieto
osob} preukážu svoju bezúhonne l predložením výpisu 1 registratrestov (t.j. výpis 7
ich registra trestov je "bez záznamu") nie staršieho ako 3 mesiace v case zaciatku ich
spolupráce s Miestnym centrom. ako aj kedykolvek neskôr na požiadanie Miestneho
a/alebo Národnej kancelárie; túto skutocnost
centra
je Miestne centrum povinné
bezodkladne
kancelárii.
Ak
Miestne
centrum
potvrdit Národnej
poruší akýmkolvek
t
spôsobom ktorúkolvek povinne podla 10h10 odseku, a/alebo bude spolupracovats
osobou. ktorá nepreukázalasvoju bezúhonnost podla tohto odseku. považujesa to za
podstatné porušenie tejto zmluvy a Národná kancelária môže od tejto zmluvy odstúpit

a

5.1.9

financný záväzok

ci

árodnej kancelárii

dôkazy

povinné poskytnút odpovede na othl1 položené árodnou
kanceláriou
v procese
zabezpecilo splnenie
moniroringu a 10 najmä, ci Miestne centrum
nasledovnýchpodmienok:
5.4.1
podpísanie dokumentu Etický kódex všetkými plnoletými osobami zapojenými do
projektu DofE na Miestnom centre do 30.09.2020 a archivovanie tohto dokumentu po
obdobie zapojeniatýchto osôb do projektu DoíE na danom Miestnom centre. Uvedené
neplatí v prípade, ak uvedené plnoleté osoby poskytli súhlas prostredníctvom Online
úcastníckejknihy Národnej kancelárie (ORB).
5.4.2
zabezpecenie tvorby a archivácie Pláno, trás Dobrodružných expedícií, Risk

5.4 Taktiež

je

Miestne

manažment
5.4.3

centrum

a

dokumentu

Incident.

priebežné doškolovanie Vedúcich a/alebo kolitclov
ich pocet menší. ako vyžadujú licencné štandardy.

6

a

l lodnotitelov

expedícii. ak je

6.

V)'hlásenia Miestneho

centra

je
vyhlasuje. že je oprávnené uzatvorit túto zmluvu. Miestne centrum
rámci
v
bude
za
fungovanie
programu
zodpovedný
povinnénominovat koordinátora, ktorý
bude
tohto Miestneho centra a oznámit jeho menovanie Národnejkancelárii. Miestne centrum

6.1 Miestne

centrum

árodnej kancelárii

oznamcvai'

zverejnitkontakt
6.2 Zmluvné

trany

zmeny

1.

email

telefón)na

koordinátora

(napr. meno,

sa

dohodli.

najmenejdve dospelé osoby

že

Vedúceho
v

7

Národná

koordinátora.

na

stupna pre kotenie pre
Dobrodružne]expedície.tak ako je uvedené

školenie

osobe

v

a

7

programu,
Prílohe c, 3.

kancelária

môže

svojej webovejstránke.
Miestneho

centre

Školitela

a

absolvujú
l lodnotltcla

7.

llatabb.a

zabezpecí spracovanie údajov , aktualizovanejdatabáze pro trednictv om
systému ORO. pricom bude dodržiavar bezpecnostné požiadavkytýkajúcesa ochrany údajov
tak ako je uvedené v tandardoch pre Miestne centrum
(minimálne však v rozsahu
v databáze.
zai
tenie
štandardnom
a
organizacných
bezpecne
tných opatrení v zmysle
technických
pre
ariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fy1ickych osôb pri spracúvaníúdajov a o volnom pohybetakýchto údajov.ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/E
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmy Ie zákona c. 1812018 Z.
z. o ochrane
osobnýchúdajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), Miestne centrum
nebude spracúvat údaje inak ako prostrednlcivcmsystému ORB bez prcdchádzajúcehe
písomnéhosúhlasu árodne]kancelárie.

7.1 Miestne

centrum

7.2 Miestne centrum
v

informacnom
Miestne

7.3

je oprávnené spracúvat údaje len
systéme ORB.

úcelom

naplneniaciclov tejto lmluvy

spracúvat údaje najskôr odo dna platno:.ti o úcinnosti

bude

centrum

za

a

tejto

Zmluvy.
7.4 Miestne

centrum

táujcmco,
a

o

koluelcv

úcelom

za

program.

plneniapredmetutejto zmluvy spracúva osobné údaje úcastníkov.
ich

rodicov, koordinátorov,

Vedúcich

programu.

l todnotitelov

Dobrodružných expedícii a iných dobrovolníkov Miestneho centra (rdotknuté
na:,lcdujúcomrozsahu: identifikátorydotknutých osôb, kontaktné údaje a súvisiace

osob}") v
údajeo ich aktivitách

v

programe.

spracúvaním Údajovoprávnené vykonávat' nad Údajmi
priamym zadaním do
z nasledujúcich operácii: získavanie. zhromaždovanie
ci
ystému ORB alebo fonnou prihlášok dotazníkov distribuovaných Mie tnym centrom.
vyhladávanie, prehliadanie.
zaznamenávanie, usporadúvanie. prepracúvaniealebo zmena.
likvidácia.
blokovanie.
užívanie.
uchovávanie,
premiestnovanie,V}

7.5 \•1icstnc

centrum

je

"

súvislosti

so

všetk} ci niektoré

7.6

árodná

vyhlasuje.

kancelária

že

pri výbere

Miestneho

centra

ako

sprostredkovatela

Európ keho parlamentu a Rady ( EÚ)2016/679 z 27. apríla
2016 o
pri spracúvaní údajov a o volnom pohybe takýchto (1dajov.
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/E' (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle
zákona c. 18no 18 Z. z. o ochrane osobn}ch údajova o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

postupoval

zmy Ie Nariadenia
ochrane fyzických osôb

spracovanie údajov bude postupovat , zmysle platných právnych
prcdpi ov lovenskej republiky, najmä teda v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu
127. apríla 2016 o ochrane f)zick$ch osôb pri spracúvaní údajov
a Rad} (EÚ) 2016'679
a o volnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/4ó/E. (, seobecné
nariadenie o ochrane údajov) a , zmy Ie zákona c. 1812018 Z. 7_ o ochrane osobných údajo,
a o zmene
a doplneníniektorých zákonov,

7.7 Miestne

centrum

na

8

8.

Schvalovanie

8.1

Všetky ceny

8.2

sú schválené

kancelária

árodná

árodnou

môže

za

kanceláriou.

úcelom

schválenia

programu DolT:,l.1orýoverí vhodnost

overovatela
9.

cien

Bronzovej a Striebornej
udelenia

ceny konkrétnemu

ceny

ustanovit

úcastníkovi.

Vyhodnotenie
strany sa dohodli. že Národná kancelária je oprávnená kedykolvek pocas trvania
tejto zmluvy vyhodnocovat na základe vlastného uváženia a v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy výkon cinnosti Miestneho centra a následne je oprávnená tieto výsledky zverejnit;
v tejto súvislosti
povinné poskytnút árodnej kancelárii potrebnú
je Miestne centrum

9.1 Zmluvné

súcinnost;

zmysle tejto zmluvy
centru,
ktorej budú uvedené
(30)
týmto ·úhlasl, aby árodná kancelária
pokyny na vypracovanie tejto správy. Miestne centrum
zverejnilasprávy a štatistiky Miestneho centra v súvislosti s výkonom cinnosti v ZID)Sletejto
zmluvy. Miestne centrum zabezpecí, aby údaje uvedené v správe boli spracúvané na základe
platných právnych predpisov lovenskej republiky.

9.2 Mie

tne

centrum

do tridsat

9.3

1

dorucenia

žiadosti

Miestnemu

v

v

kancelária je na svoje náklady oprávnená na:
vykonanie monitoringu riadneho vykonávania povinností Miestneho centra, t.j. ci
Miestne centrum
vykonáve svoje povinnosti v súlade so štandardmi a ustanoveniami
takisto
na
vykonanie prehliadky v priestoroch Miestneho centra a
tejto zmluvy, a
tento
úcelom kontroly plnenia tejto zmluvy. Miesme centrum
vstup zástupcom
árodnej kancelárie bezodkladne povolí na základe žiadost zo strany Národného
Miestne
árodná kancelária
centrum
o vykonaní
centra.
je povinná informovat
dni
ich
uskutocnením;
(5)
a
pred
pracovných
monitoringu prehliadky najneskôr pät

árodná

9.3.1

9.3.2
9.4 V

predlož! Národnej kancelárii správu o výkone cinnosti

dni odo dna

vy tavit hodnotiacu

prípade. ak Národná

správu z monitoringu.

kancelária

identifikuje porušenie podmienok tejto zmluvy
Prllohc

a/alebo

Miestneho

zo
centra,
uvedených
strany
vy7.11e
aby v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dni odo dna dorucenia oznámenia
o vyhodnotení, vykonalo nápravu nedostatkov
uvedených v oznámení o vyhodnotení. Miestne
centrum
v primeranej lehote
uvedenej vo výzve tieto nedostatky odstráni a dorucí Národnej
árodná kancelária
kancelárii bez zbytocncho odkladu oznámenie o náprave nedostatkov.
lehotu na nápravu.
môže na základe vlastného uváženia predlžit'

nedosahovanie
Miestne

štandardov

v

c, 2

centrum,

nedôjde k náprave v zmysle predchádzajúceho bodu zmluvy. árodná kancelária je
oprávnená vykonat nasledovné opatrenia:
9.5.1
odstúpit od tejto zmluvy na základe oznámenia o odstúpení s okamžitým úcinkom
ku dnu jeho dorucenia Miestnemu centru,
rozhodnút o znížení príspevkov v zmysle tejto zmluvy.
9.5.2

9.5 Ak

9

10. Odškodnenie

poistenie

a

týmto zaväzuje. že v prípade. ak árodnej kancelárii vznikne škoda
alebo iných tretích osôb, ktoré sn
centra
v dôsledku
Gcj zamestnancov,
na základe
zmluvy alebo
podielali na programe Dofb
pro tredníctvom Miestneho centra
Miestne centrum
iného vztahu). túto škodu
árodnej kancelárii uhradí Miestne centrum.
kancelárii
vzniknú
ktoré
kancelárii
alebo
árodncj
škodu,
nahradí
náklady,
árodnej

10.1 Miestne

centrum

sa

konania Miestneho

-

v

reklamácií.

dôsledku

iného konania

strát, alebo akéhokolvek

,

rozpore

s touto

zmluvou,

aj škodu spô obenú Miestnym centrom (porušenie zmluvy alebo
árodnej kancelárii ,. dôsledku konania
právnych predpisov R a E:.Ú),ktorá vznikne
Miestneho centra, úcastníkov programu DofE, ako aj dobrovolníkov.
zamestnancov
musí disponovat poistením zodpovednostiprávnickýchosôb za škodu, Ak
10.2 Miestne centrum
pocas trvania tejto zmluvy dôjde k ukonceniu poistenia, árodná kancelária je oprávnená od
tejto zmluvy odstúpit s okamžitým úcinkom dnom dorucenia omámenia o odstúpení
Miestne

centrum

nahradí
.

Miestnemu

centru.

11. Doba trvania

11.1 Táto zmluva

je uzatvorená

na

dobu urcitú, odo dna nadobudnutia

úcinnosti

tejto zmluvy a

to

do 30.9.2022.

12.

koncenie

zmluvy

12.1 Túto zmluvu

12.1.1
12.1.2

možno

ukoncit

zmluvnýchstrán:
odstúpením ktorejkolvekzmluvnej strany,
dohodou

ak

je

tak

výslovne uvedené

v

tejto

zmluve:
12.1.3

odstúpením árodnej kancelárie
12.1.3.1

Miestne centrum

od zmluvy v prípade, ak:
podstatným spôsobom porušilo túto zmluvu,

re

p,

licenciu:

podstatnýmspôsobom poškodilodobré

12.1.3.2

Miestne

12.1.3.3

árodncj kancelárii:
centrum
vstúpi do konkurzu, reštrukturalizácie. alebo nie je
schopné platit poplatky árodncj kancelárii po obdobie dlhšie ako tri

centrum

meno

Miestne

(3) mesiace.

ktorejkolvekzo zmluvných trán;
podpisom zmluvy medzi árodnou kanceláriou a Autorizovaným prevádzkovatelom,
ktorý zäkcnom, zmluvne, organizacne alebo dohodou o spolupráci môže formálne alebo
neformálne
vplývat na Miestne centrum alebo vykonávat svoju právomoc voci Miestnemu
12.1.4

zánikom

12.1.5

centru:

12.1.6

vylúcením alebo vystúpením Miestneho

7

Klubu združenia,

prípade, že dôjde k ukonceniu tejto zmluvy zo strany Mic tncho centra, alebo dohodou
zabczpccl, aby úcastníci programu Doff mohli
zmluvných strán, Miestne centrum
árodná kancelária v tomto zmysle posk) tne
pokracovatv tomto program na inej inštitúcii.
·t".
súcinne
Miestnemu centru
potrebnú
Odstúpenieje úcinné ku d!lu dorucenia odstúpenia druhej zmluv nej irane.

12.2 V

12.3

centra

10

13.

Úcinkyukoncenia

13. l V

prípade.

Miestne

ak

centrum

11nluv)

použivanienázvu

zastavit

bezodkladne

13.1. l

zmluvy. tak ako je

dôjde k ukonceniu
je povinné:

a

uvedené

loga programu

v

clánku

a

12

tejto zmluvy,

prijimat nových

úcastníkov;

prípade pok) nu Národnej kancelárie aj zlikvidovat všctk?
centra týkajúce sa programu v zmysle tejto zmluvy;

vrátit, nepoužívat a

13.1.2

\:

materiál) Miestneho
13 .1.3

nepoužívatdatabázu:

13.1.4

Pri ukoncení
JC Národná

zmluvy

z

akéhokolvek

dôverných

kancelária

informácii

ktorejkolvek zmluvnej strany nie
naspät iiadnu cast
uhradilo Národnej kancelárii.

a z

povinná preplácat ani vracat

zaplatenýchpoplatkov,ktoré
1-4. Ochrana

dôvodu

a

'v1iestnc centrum

transparentnost

tejto zmluvy a všetky dôverné informácie o druhej zmluvnej strane, alebo dôverné
poskytnuté druhou zmluvnou stranou (ako sú napr. osobne údaje Vedúcich
a
iných osôb. prevádzkové materiály, atd.) nie je možné sprístupnh' tretej strane
programu
bez predchádzajúcehopísomného súhlasu
druhe] zmluvnej strany. okrem odborných
poradcov zmluvnejstrany alebo pokial to vyi.aduje zákon. alebo pokial tak stanovuje táto
mlcanlivost
zmluva. Zmluvné strany sú povinné zachovávat
, zmysle tohto ustanovenia
aj
skoncení
trvania
zmluvy.
tejto
po

14.1 Obsah

informácie

je povinné postupovat pri zverejnení tejto zmluvy v súlade so zákonom c.
2 l lf.!000 z. r: o slobodnom
a doplnení niektorých
prístupe! k informáciám a o zmene
nie je oprávnené zverejnit napr. osobné údaje dotknutých osôb.
zákonov. Miestne centrum
know-how
Národnej kancelárie (uvedený v materiáloch a školeniach Národnej kancelárie),
t.j. štandardy uvedené v Prílohe c. 2 tejto zmluvy, prevádzkové materiál}, resp. iné
materiály. ktoré poskytne íárodná kancelária a oznací ich za dôverné.

14.2 Miestne

centrum

15. O,námcnia
15.1 Zmluvné

strany

sa

dohodli. 7C pre úcely tejto zmluvy budú komunikovat:
emailu, uvedeného \: záhlav] tejto zmluvy:

15.1.1

Prostredníctvom

15. l .2

Poštou

16. Záverecné

u

na

adresy uvedené

\

zahlavl

tejto zmluvy.

uanovenía

nadobúda platnost

16.1

Zmluva

16.2

/mcn)

16.J

Zmluva bola vyhotovená

a

úcinnost

dnom jej podpisu oboma

zmluvnými stranami.

, tejto /rnluvc
je možné vykonat len formou písomných dodatkov.
podpísanéoprávnenymizástupcami oboch Zmluvných strán.

v

dvoch

(2) rovnopisoch. z ktorých každá

zmluvná

ktoré budú

strana

obdrž!

jeden ( 1) rovnopis.
16.4

Vztah)' medzi zmluvnými stranami v tejto /mluve neupravené
záväznými právnymi predpismi lovenskej republiky.
11

sa

spravuju

všeobecne

16.5

Zmluvné

strany

prednostne
16.6

Na

dohodli, že v prípade sporov, vyplývajúcich z tejto zmluvy budú tieto
vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.

sa

riešit

právne vztahy zmluvných strán, vyplývajúce
Slovenskej republiky.

z

tejto zmluvy, sa vztahuje právomoc

súdov

16.7

Zmluvné

16.8

prípade, ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je v rozpore so zákonom, alebo bude
vyhlásené súdom za neplatné, ostávajú ostatné stanovenia tejto zmluvy v platnosti.
Zmluvné
strany sú v takom prípade povinné v primeranej lehote nahradit
neplatné

strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne precítali, jej obsahu porozumeli, je
prejavom ich slobodnej vôle a na znak súhlasu ju podpisujú.
V

ustanovenia

za

ustanovenia

súladné

so

zákonom.

v

Za Národnú

kanceláriu:

Za Miestne

12

dna
centrum:

Príloha

1

Deflnlclc

Klub združenia

Klub

X Vili

Clen Klubu

tanov

1..aloi,myna základe
"IJárodncjkancelárie.

Fyzickáalebo právnická osoba,

clánku

i,;torá je clenom

Klubu.

Program „Medzinárodná cena vojvodu
Ldinburghu"(skrátene Dofl.) a po anglicky
lhc Duke of Edinburgh's lnternational
Award'wiac na '"'w.dofe.sk

Program (DofE)

z
„

poverenákoordináciou Medzinárodnej
ceny vojvodu, Edinburghu v tiestnom centre.
ktorá je zodpovednáza všetky skupín)
úcastníkov zapojené Y programe na danom

Osoba

Koordinátor

mieste;

kupina

,..ipájajúdo aktivít
ktorí
centre
a
vykonávajúakth ity
,
Dofl
na urcitej úrovni
na
spolocne programe
(bronzová, strieborná. zlatá) alebo pod

Skupina osôb ktoré

úcastnit.o,

sa

Miestnom

niektorého

dohladom

Prírucka

Vedúci

pre Vedúcich

vojvodu l

vedúcich

programu;

Prírucka pri! Vedúcich programu (priebežne
aktualizovaná). ktorá ,ahrna Princíp) programu,
súcasne požiadavky a podmienky
ceny vojvoduz Edinburghu:
Medzinárodnej

programu

Osoba, ktorá je zodpovedná ,,a Skupinu
úcastníkov fungujúcu v Miestnom centre:

programu

Prírucka

z

Obsahujepodrobne informácie o povinnostiach
koordinátora a o spôsobe riadenia programu
Doll , Miestnom centre. ktorej kópiudostane

'\1edón:irodnej cenj
Edinburghu

riadenia

Miestne centrum;

Z:\sad) Mcd,ini\rodncj
Fdioburgbu

ccn)

,

oj, odu

1

prevádzkovéla.sad) stanovené
v zakladatelskejlistine Medzinárodnej
ceny
vojvoduz í dinburghu a ktoré \!árodná

/ak.ladné

a

kancelária poskytne Miestnemu
,iadosl Miestneho centra:
Overovatcl'

centru

na

poverená Národnou kanceláriou, ktorá
zodpovedá,a kontrolu a odovzdanie cien

Osoba
v

zmysle zmluvy. Overovatel nemôže
svoju vlastnu skupinuúcastniko,.

kontrolovat
l)atabá,a

DatabáJ.a mformacii o vlie:-.tnom centre a jeho
akth 11ách,osobné údaje a kontaktné inlonnúcie
M1c!>tneho
prncovnlkoch(l,'Unl!?tnancoch)
úcasmikoch.
pomocnikoch n Vedúcich
centra.
13

programu ktoré sú spracované podla ?lánku 7
v

dalost

,,

dó. ledku

vyšše] moci

a

zmysle platných právnych predpisov;

Udalost alebo okolnost, ktorú nemôže
kontrolovat ani ovpl, vnil zmluvná strana

vojnovéhokonfliktu, prírodnej
kaiastrofy,ncodvrátilclnejalebo
neovplyvnitelnejudalosti. vzblll') a obcianskych
nepokojov(neplatí pre praco, né spol) medzi
árodnou kanceláriou a ich
Miestnym centrom
vrátane

zamestnancami

);

Priami zamestnanci Miestneho centra a
kolhc]', inštruktor.
dobrovolník alebo iná osoba poverená

Pomocníci

ktorýkolvek Hodnotitel.
Miestnym centrom

nn

pomoc

priebehu

v

programu;

Licencia

Lieencia

na

logo a materiál) podla tejto

názov.

zmluvy;
Logo

Logo u vizuálna identita uvedená

Materiály

Materiály, ktoré
Miestnemu

v

Prílohe 4:

adácla obcas poskytne

centru

v

súvislosti

Medzinárodnou

s

vojvoduz Edinburghu a všetky preklady,
úpravy a/alebo zmeny celej alebo casti 1ej10
dokumentácie, ktorú vypracovaloMiestne

cenou

alebo tretia strana kedykolvek poverená
avšak bc, fotografii.lnorc
Miestne centrum
vyhotovilo alebo použilo ako
súcast týchto materiálov;

centrum

Miestnym centrom.

„Medzinárodná

:\zol

cena

vojvodu1, Edinburghu"a
Edinburgh·s

po anglicky„lhc Duke of
Intcrnatíonal Award":

Online Learníug Hub
Prevádzkové

materi.Uy

Nová

e-learningová platformaprogramu Dotr?

Listinná forma (tzn. nie elektronická)materiálov
potrebnýchna zapojenieosôb do programu
Dofb. vrátane: Priruck}'pre Vedúcich programu.
úcastnlcke]knitk?. pripínacíchodznakov
bronzovej, strieborneja zlatejúrovne, pnruck)
riadenia

ORB

Miestneho

centra;

Online úcastnícka kniha 'árodncjkancelárie:
online riadiaci systém ''Yl"orenj Miestnym
ako pomôckapre posk)tovarclov. ktorú
centrom

používajú všetkyskuptn} úcasimkov
zaznamenávanie

Úcastník

Osobu

vo

programu:

14

aktivít programu

veku 14 až 24 rokov.

na

Doffi;

ktorý sa

úcastní

materiály

Reklamné

Materiál) na propagáciua informovanie o
programe. najm!i:leták o Medzinárodnej cene
vojvodu z l .dinburghu, dalšie letáky alebo
plagát). informacné brožúry. darcekové
predmet} akými sú trická. polokošele. nášivky,
darcek) alebo iné materiály súv isiace
programom na propagáciu a informovanie
programe v rámci Miestneho centra alebo
iných miestach:

s

o

tandardj

na

tandardy na V)kon

cinnosti Miestneho centra
Prílohe 2, a iné štandard}, ktoré môže
kancelária oznámit Miestnemu centru

uvedené
Národná

v

pocas platnosti tejto ZJTilu,1;
Dohodnuté

pouiitie

poih

Dohodnuté

amc

na?Vu

11

loga ako

uvádza

Prílohe 4;

Podporné služby

Podpornéslužby, ktoré árodná kancelária
ponúkne Miestnemu centru pocas <lob) trvania
tejto zmluvy. vrátane prístupu do Online
Learning ! lub a ORB:

Doba trvania

tejto zmluvy. ktorá zaclna dnom
podpisu zmluvy (alebo v tn) dátum. na ktorom
Doba trvania

zmluvne strany prsornne

sa

dohodli)

a

konci

upi) nutim platnostitejto zmluvy:
Rámec

školcnt

školenia. ktoré musí absolvovat každý
poverený
praco, nik alebo dobrovolník
Miestnymcentrom na riadenie aktiv lt

Medzinárodnejceny vojvodu z Edinburghu,ako
je uvedené vo Vyhlásení íiestneho centra
o

Webo,á

stránka

Pltín tr:1s)

školenl

ww

,,

v

tabulke 3.

.dofe.sk

Dokument. v ktorom študenti pod dohladom
Školitela expedicií naplánujú detailnú trasu
expedície, zaznacia , nom podrobnosti a 10
najmä:predpokladanýcas pochodu.
lúpanie/klesanie. cas na odpocinok, rizikové
miesta na trase ci únikové tras> v prípade
zranenia ci zlého pocasia a iné. lento dokument
pomáha kolitclovi manažovat riziko a
prispôsobit mieru dohladu podla potreby a
miery rizika.
,

Incident

D0kume111. ktOI) Miestne centrum
, ) pÍna
a
zasiela Národnejkancelárii vždy ked dôjde k
zraneniu úcaslnlkuv alebo
Školitelov 1 lodnotitelo, alebo k poškodeniu

materiálu, alebo

v

takejto udalosti.

V
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prípade ak nastane riziko
prípade. ,c dôjde k \áint:j

udalosti.je nutné postupovatpodla krizového
popísanéhov dokumente Risk
manažment
a co najskôr po udalosti kontaktovat

scenára

kanceláriu Dol}.
Dokument. ktorý ') plnaŠkolitel expedíciepred
Dobrodružnou expedíciou ikolitcl v nom
identifikuje možné ri,ik,\ spojené s konkrétnou
Dobrodružnou cxpcdicíou a nastaví systémjeho

Národnú
Risk manažment

..

riešenia spocívajúci , prevencii tomuto riziku,
ako aj krizo,) manažment v prípade.ak dôjde
k uvedenému riziku.
llodnotítcl

Dobrodružne] expedície

Školitel Dohrodrufoej expedfcíc

Vhodne kvalifikovaná, vytrénovanáa skúsená
plnoletá osoba. ktorá monitoruje a hodnoti
úcastníkov pokrok a pripravujepatricnú
Dobrodružnú expedíciu berúc do úvahy správu
od I lodnotitela aktiv it). Ak je to mozné.
l lodnotitelom
b) nemala b) l tá istá osoba ako
Školitel Dobrodruincjexpedície.

Vhodne kvalifikovaná, vytrénovanáa skúsená
plnoletáosoba dobrovolník zodpovedný,a
bezpecnostjeho skupiny pocas cvicenia a potom
Dobrodružné expedície. 1 áto
za kvalifikacné
osoba taktici dohliada na c, icné expedície.
hodnoti schopnostiúcastníkov a skupin) pre
absolvovanie kvaliflkacnc]
expedície, ako aj
dohliada zapisovanie do Ucastníckcjknihy alebo
Onhnc úcastrucke]knihy \!árodncj kancelárie
a tým pot, rdzuje, íl! je úcastník na expedíciu
pripravenýaje schopnýju absolvovat. L'loh}
školitela Dobrodružnejexpedíciemôže docasne
vykonávat aj Vcduci programu. avšak len za
podmienky.ie plnenie týchto úloh dohliada
1lodnotite! Dobrodružnejexpedície.
-
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Príloha

Štandardypre

2

Miestne

centrum

Vše1kyorganizácie, ktoré sa chcú zúcastnif plOfektu Medzinárodnei oenu vojvodu z Ed1nburghuvyhlasujú že sa
nasledu1úcirmštandardmi V pnebehu dvoch rokov od Podpisuzmluvy pre Miestne centrum. okrem
Úvodných
štandardov, ktoré dodl'žlava kazd?. musí organizácia na zachovanie l1ceocie:
budú nad1t

štandard
l

dôku.,o\•

Príklad

úvodn? štnndardv

Strn1ée;aMiestnchc,
fonne ódsúhlruen(t
7dkhldné o OrgunizllfntZkul} pmgmmu (súezm'
duševnébo ,tns1niC1va programu, :i;vcnmé Niltod111()u
knno:láriou).
/.íkudné Prinl!ip)prov,unu ( IO) a dodržia,al Pralidl:i po$kyrontni3
ilko je u1 cdi.'1lé I Prírucke pie Vcdúcith pmgmmu).
(11111
dodrlraval

l.t

cerura

\

vedením

pbiomne_i
OJiúni:n\cíc.

P,;11d.í\'1micrel11,•uou1j'ch
dol.ument,l\

na posk)10?1111ic
W'Ccný<!h
pmg.rumu ulu
lrirucka Vedúcich Prúl!mmu. IAC
,\wan! managemem manuál, Podpoma
priruckn pre Vedúcich
Podpornúpriruckn pni kolitl'fo\ a
l lodnotuclov F.l'ipcdicíi,
Priruckn llll
použlvanie 0Rl3 o iné

?rogrmnu.

Rocná ttu1i$lická srra?u 1·?plncn.iu
z.n,.Laná ':ítodn?j?311.Q:l:írii\O formlitc
exeel o?úr.a
inlonnkic o pocte
.

1.2

je:, súhi,dc .!> požiadovl.nminn 1.a,Jl(lJn1:oo,wi1ua. adminil.tciom
J11llllmntUMedzimí.rodn6 cena vojvoduI l:dinburghu(deli1iovam!
líci,nciuu)

mpoj(nSch Šllld?mo\
úrovniach programu

v

rnmych

(Oront? Striebro.

o p<>Ctll
Zlu11.>).
1upojcnýchVedúcich,
Školit.:lo, 11 Hodnotitc:lOI,ô11lšlcli
dobro,ofnikov. ?r·tu-p..>t.'t úcastnll,:ov,

rodico,. mcmomv
\1?tncho
IXntm.

,

ninu:i

n

mimo

Pnldod kuU,o,·.

prctcnukií 1111ŽÍvaných
prcllniáciu progrJmu (rn?li by b}l ,.
súl!ldc:. Príruckou o vizuálnejidcrltlte)
n:fcrcooia o posk)iovani prognunu IU.I
wcbs1ninkc a/al1:bo podstnink.arut hlavnej
strántc organinkíe ,cnnv.mA programu
Do1Eso.\llnivn?mn3Stn1cním
bra.ndingu.
Pl'l!Jchádnijúucpuufaanie odzMkov.
certUikú10, llJ ASL (lc11v prípade.že Sti
obJedn:\\olo , A Sl )
Vl?m! , idcá a pmJlil&li? materiál)
nlcbo fotogruf"t.:
, } uži u11él. 1 citj nej
prop.1s?ciiprogrJJnu .o sprá,11011

oa

l.3

pouJ.í\:t1°li7.u:ltnu identilil u 1.drojc\lcdzinárodntj ceny voj,odu
l.dinbwghu(uko lllllf PrlruCl;npre Vcducich programu. uC;i:,1nicl.u
kniíko. od,,11:tk)ti oeniíikilt>},n to, ,úladc s ustllllllvcniami
Bruudingovej prírucky.

1

,i:1.ur\111oui<kntitou

Rotný ro1pocc1 un.'cný ne rn1111:v-0rnnic
J.?

Po,stupo\'tll!líÍ (Jfmc
n

sodbom1111 <ru1ro,1lho?tou. utel1J11)
l11Jliellw

1ran!1p3?ntlll! Ol\klndat

so

l'š.:lk}mi1.dmjmi3 majetkom.

pn1s.mmu,
L\ ídcncl:i re:í111,
eh prijmo\ .i ,"j<Lwlú\'
s: man,ij.Manim
)-pojl:oých
pmgramu \

MicSlnom centre.
'

u

r.nll\.'1.pccil.
®> ,·šetci plai.enlZlllfle$ln;ind„ koordimílori. Vedúci
proiramu. Skolitcllaa Hodnoti1eJi:i pn,g11,1mu,plnahna,ledo\'né
kritériá:

>-

l.S.1

boll

vo

su riadf\C 1.aškolcni, pritlan!,

ORB

ú?jc

u

S)'M.lma
muju V)plncné 1ktky relevaruné

(nh'tld al(, l..11.Jl.llnm•hut do ORll liudc
1
f'O,\k)1nu1ý
vdcu 16+.
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prípade ak ludia. ktori abS(llvovalí

\'

(poJln pravidielNárodnejkam:dáric), klon!
Školuclom a l lodnotitelom po\k) 10,al program
(minimátnc jeden btno, anj Vedúci. Školitel a lloJno1i1cl cxpcdici.:

ab,oho,ali

?ol.:nia
Vc:Jucim.
um<l>nujú

I.S.2

-

Jo 18 ni..-.,iacu, od /°'11lia

po,k)lo' ania
z,školitcl II llodnntllcf).

h,cJúd-

I.S.3

bolí nálciitc prevercn] a,
dietata

?lade

s

progrnmu

'-kolcnic

a odi{lí 1 Miestneho centra
je
po1rctinéd.id111ocncab;.ol\ovnt \kolcnic.
?ni
ab) , MC hol minimálny
dvaja ,yU.olcni Vedúci a d,11jaškulitdia
-

hodnotilclía (mô>c bl o dve u:iob).
kh1ré a°"-1hujúobe ?kolcnia).

a

näroJnimi š1andardami ochrdll)

Etickýkóde, podpis:mykažd) m
Josp,:lým,apojcnSm do programu
a rrctfloicny,jpis 1 rcgi\tra trcsto,
KoorJin:u1>ro,i (,)pi,, ich n:gi,1ra
1resto,
ob'.llhujcpotvrdenie"Semä
,.ámam v n:gi:,trltrestov,") osobami.
ktoo: nie ?u tzv, pcd3gogickiamc-tnand
a/alebo odborní 1.a111c,111andP.Jdla
osobnn.:ho pr.hneho predpisu(napr.
l.likon c, 138'20191-L.l.

I.S.4

I.S.S

sú si vcJ.11111r.í,:Vku k ,i,ii programu

pomajú hodnol) a princ!?

pro?111mu

boli poucení o ochrane

1dnn ia pri práci ( BO/ P] v súlade
a bcTp1:cnosti
pri,lu.m)miprá,nymipredpismiupra, ujucimiollllk) HOit>

,

1.6

a

doJr-i:ia,ul

3

práv Jed

mláJei.i:

a

,ahe,pe?ít dodríia,-anu: 1..ikono,

a

pn:dpiS(),o ochrunc

Miestne centrum má )pi...uicpra,·iJlá
ochran}deti a mládek dobro\olníci
ltick)
,apoj,;ni do prognunu podpi<oali
kóde, dobm\olnika

,Jns\ia n bc,pc:cno?ti
S}stémo,·na
praco,niko, a ich \Úlad s príslušnýmipln1nSmi
pnhn)mi

zab.:7pcc1le.,1,tcnciu
1.7

úc?tnikm
11n:Jnbmi

a

ochranu

BOZP,

o

pa,\.)tnút nc\)hnU1néúJ3j,: (\ rozsahu ')1.lldovanomprogramom)
1.8

nominovanejdo po1icickoordinátora
kontal.tné údaje.

o

osobe

vic,t
1.9

o

a

?-cntni

jej

a

ucho\'1hat aktuali.tovanii da1alw:u osobnýchudajo,

praC\wnl\.och.úc?nilmch.

úcelom riadenia

a

2.

\l:Júcich

a

inSchdobro,ofnikoch ,a
vyho10,o,uia spni,

monitorov11ni:1 progr.imu.

'>kone.') lv6rania štau,tik

2.1

\1ics.tncho

u ,a

2.3

2.4

spi..anépr.1\1Jlá
hetpccnosti (BO/P)

m6
a

hiitcnda
III.Ih neho koordinatora
Mi?'tlltbo ceolra. m.:no. t.clcton a
cm.si111,i adresa
a doplnenéORB 1.amam)
do po,k)tovania
?lkS·ch 1.apojenýcb

l\\.tu.ilnc
o

ult:lom komuniU.:ie.

,

pmgl'IIIIIU

Pgsk}!tg,ooiei! admini?trás;ia

biStujc koorJin:itor

co sii, isi

programu ,oJpo\cJnS ,.a ,ktko
po\k}ltwaním programu\ rrunci "1iesUltho centra.

,. ORB
s

kni>kajepouii\unti na admínbtr.ídu
l',ctk)utlaje?u ,. nej aktuálne.

Onlmc úc:l.,tnida
\

Koordinátor ab!.oho\111 odborné
'1Ch\8fujcNäroJná kanceláriu.

na.\lJI\
na

ený hla,n}

\1 ic?nom

centre

(Koordinálor)

ruíle>ua a efe\.ti,na štrul.nira na ntu1v?=1
a '> lvcr10,l
Vedúcich pmgr.imu a d'aHich pomocniko,? j3)1k:1aJclinCl\ anými
nilami :1111Jpo,cdno,lruni.

programu.

je ,prnvnc

\' cdúci programu

hi,tuj.:
2.2

Mics1nc centrum

ochrun} 1.dra,ia

II

po?k)to,anic

a doplnenéORH 1vn11m}
do po,L:)lnvania
\ŠCU.)l'h 1.1p0jcn)Ch

Aktu?lne
p?rumu

i\klÍ\nc

\} ufäunic

kniJk). \'

cclko,om

Onlínc

ik.':lsu,ickcj

manaJ.mcntc

programu

škok?ia.ktoré organilujc31c:bo

/únam 10 šliolcnia,
Ccr1ifil.fu o uca.'ili

ORB

-

Mie,mc

alr.ú,ne ronJJa

2.S

udr>.ia,a parutCN\á, in)mí
organil.3Ciamina 1..1bvr,ec,mie
rú1n},h akti\ lt pre úca.,11111.11,.

2.6

Po, mno?l ') l\oril plán linancmania.,
a \ )·da,L:o\\? poloTk).

cenirum

a

I o,nam
c:,i.,1ujúckhpartJK:l"lfch
<.>rpni,ácii
Pl.in huJúci(h partner-tle, (podJl(lmcj

Sic:IC)

prijrnoH!

\.torom sú u,cdcné
-

?. \.fonaimélll
3.1

\'cdúcich

[!rugramu

a

dalších

?a mie,tc MÍasponduja

Jo,peli. lrori nb-;(11\ovuli ?lolcnic
alebo ,chválcm! II/úrodnou L:ancdunou.
?tupn1111rgani10\11né
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-

dobrovglnil:ov
Pf\ ého

školenia .1mm-.tnancm
ldobro,olniko,
o ab,ohovuní
je
upl!wn) , ORB spolu so .1.iiznamoc:h o damch dobro,olnikoch, ktorí
?i'iluju pri ro--,k:,-1ov1111f
programu

7vnam

1

3.2

Aktu:ílnc: a dupinené ORB ,it.n:1111)
\Š<:tkj·ch,apojcn)Chdo po,k}tO\IIIIÍII
programu

? M.!!nilfilivJ..A!illllJl.l.!Cpšqvunic
...

Výrotná "l"'-.í,azllhn\a napril..l:iddátum)
l)ohrodrum) ch e,pcdicii, prtXntácii f'IC
študentov, tréningo, urcených na
prípravu Oobrodrwnc:jc,pcdlcie
dolc>ité dátumy , nimci rc11lid1cic Ooffi
Pian ro/\oja na
, Miestnom
centre·
obdobie aspon 2 rokov (do dalše]
). \') uritic
monitorovacej n:ív?11:v)
scbahodnotiaceho do!.i!l11ika.
Vyu>itieII povedomie u BczpccnoSU1nm

•1.1

\hc,tnc centrum
preveruje.Y) hodnocujca reguluje kvalitu
po!J.)10,ani.i Mcdtin(uudnc:jcen) voj\'odu .1 l:di11burghu.

u

abctJ)Ccujc ''> knoán111it ak1iví1 oblasti
Oobrodrumcj expedíciev bezpecnoma vbodnem prostred. a iaborocll.

••

1113J1uóliQ krízevom
Mic,tnc

centrum

m:imsímcntchhodnotcní

manuál pre: Školitelov 1
(Be1pccoostn.Ý
l lodnotihilo,
Dobrodrut.nSchexpedícií+
Manaž.o,

4J

Pri po?l..)tnut_i
aextcmim po??)to,atcl??
pri,tup?
int.:m?m
DubrodruhteJc,pedfcn: sa M1c.,tnc centrum mus1 ubc,pc:cn.1.c
111,:bo?h,ókné
'l:árodnou
posk)'tov:uerje pre{kolcnSCorganilov1111é
kancd?ou) a musí pred u1J11,orcnim 11nlu,y 1.abc:rp.:Cil.ie
poiiada"k).
po?") 10?-atcl plnl ich, llbtllé 1dru,01né a bctpccno,111é

?. ?h,álcnie

ri,ík pred

Dobrodruírou c,pcJiciuu.

ume

ri11l

•

C:hccllistl

Aktu.alne ,.únwny o extcmj ch
(koli1elod111 hodnotiteloch na ORB.
kt.né prcuk111Ujú.
Lvidcncia po;1y/1111Jú,,

flO:riada,kyna oehronu ,dra, ia 11
? v sulade, po>iadavkami
bc7.pc:cno?ti
Nótodnej kancelárie.
1e

ccn?

Akti\lle

5.1

?li.:?tne centrum
kontroluje,.Aznam}akti"ll v ORB
dodržiavanie požiada, ick :-.:ó:mdncj
l.ancclänc.

5.2

?lic?tnc centrum
pm, íde Inej bál.t

5.3

centrum
rabc-,pccujc.ah), \ prípadepoucb) <1ehv:ílcnia zo
NirodneJkancelárie alebo ol1Í7.okohladom dosiahnutia ciclov
boli 1ic10 rrez.:nto, anc s do?tocným casovjm prcdMihomna
posúd?-nie11 ,yhod0<1lcnic.

a

zaruCuje

)Jeduj?a pripadne:potvnvujc al..th itu u?tnikov

a

pm

rámci cclko,éhu
?fa·,tnom centre
Akmn,:
na

a

idclnc \') ufo1111ic ORO
choou programu ,

pra, idelné

nimci c.ilko,ého
M1csmom centre

\)'U}ívamcORB,

chodu programu

\iic.cnc

strany

-
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:-:ie je

potrebné mal d<'kal

v

v

Príloha
Stanovisko

k Akolenlu

3
Miostnoho

centra

úvod
Školeo1e a rozvoj dospelých úcastníl<ov, za úcelom ich efektlvneho podporovania a poskytovania programu, je
Medzínérodnej ceny vo,Vodu z Edinburghu Toto stanOVlsko má za oer
pre rast a budúcnost
zabezpecil, aby
základom

•

do programu vede/1 te na to, aby mohlt robtt SVOJU,pracu• naozoJ dobre JO potrebné vzdeltivat
za{)OJenT
ma1ú motnost naplänovat si spôsob. resp cestu vzdelávania sa v spolupráci s manai6rm1 a mentomu

Ludia

•

te

a

Program DofE má vell<é množstvo úcastnlkov, ktorl podporuJú Medzinárodnú
ktorf
výhodou je na1ma komunita podporovaná zamestnancami
programu

cenu

môžu

sa

VOjvoduz Edinburghu. Jeho
ulahM

a

rozštn

dobru

prax

poznanie

a

Požiadavka

Táto potJadavka ie pra všelkych dospelých úcastnlkov, ktorf sú zapojení do programu OofE, aby sl dokonob
šlioterue 1. stupr'1a1alebo podobné online moduly ešte pred tým, ako zacnú program ponul<at alebo podporovat.
formálneho školenia.
Je množstvo úcastnlkov, ktorl podporovaUprogram už v mmulosu, avšak bez absolvovania
a

preto títo úcastnlet budú mat prilet1tosl na dovzdelame
je možné po absolvovaní školenia 3 stupna

sa

ohladom

poskytovania programu

Stat

•

sa

školitelom
Všetci

ktorí sú

dospelý útastnia,

zapOjenl do poskytovania programu

vo

svo,ich Miestnych centréch

sú

povinnl

poznal

2

a vplyv Medzmärodnet ceny VOJvoduz Ed1nburghu
zásady a požiadavky programu
Oblasb programu vrátane oblasb Rezidencného
p(OJeklu

3

Mentorovanie

4

Fungovanie programu

Histónu, filozofiu
1

Prevádzkové

ucastnikov
vrátane

dobrovofnlkov, manaiment
5

Proces

Online

admlnistrativu, vedeme
úcastnlckeJ knttky (ORB) všeobecnú
akbv1t. plänovame a komumkaciu

nzlk, outsourcovame

vyhodnotenia hoeool

Prfstup ku školeniu
Prlstup ku školeniu musl odrážal okolnosti a štýly ucenia našich fudl V prvom rade musl brat ohlad na
vzdelávanie. musl byt prlstupný financne dostupný a priJatelne castý VšetKy školenia budú Miestnemu centru
poskytované Národnou kanc:elänou.
Záver

dospelých úcastníkov Je
prístup a požiadavky nevyhnutné pre zaškOienie
ktorl
sa
na
úcastnlkov,
zúcash'luJú
poskytovanl
dospelých
programu v Miestnom centre
povmocstoc všetkych
a požiadavkami
aby pochop1it základy programu DofE a reahzovah Ich v súlade so štandardmi, zásadami
programu DofE. Prírucka pre Vedúcich programu je považovaná za referencný dol<ument na zaškolenie všetkých
Škohtelov a Hodnotitelov
dobrovolníkov
Vedúoch
Dobrodružnej expedície, ako aj dalších
programu
a pomocnfl<ov.
Toto

1
2

a

1?

stanovisko

i...o1micpre

2

·?

?olcmt ...

J

?

??olcnit""

ustanovu1e

\'cdú;:d,o

?

S\uli1da I ll<><h'A,tcla ?iinci

"pcdk,e

....a},:,,_....,_..
olilcr.,. prqiamu
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Prlloha
Dohodnuté

1.cast

Näzov

a

Zmluvné suany

sa

-

slovenské

heslo

logo

Je oprávnené pol.l!lval

D1za1nslovenskej

loga Je nasledovný

?)

poutlvanie

centra

dohodli, te Miestne centrun
.s hrdostou poskytuJeme
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