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1. Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť burzabrigad je prevádzkovateľom internetovej burzy brigád a poskytovateľom ďalších služieb
na adrese www.burzabrigad.sk (ďalej len „Webová stránka“) a ako jediná je oprávnená k poskytovaniu
a predaju služieb prostredníctvom Webovej stránky.
1.2 Spoločnosť vydáva tieto Obchodné podmienky, ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Spoločnosti a
tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Spoločnosti. Obchodné podmienky sú zverejnené a dostupné
v písomnej forme v mieste sídla Spoločnosti a v elektronickej forme na adrese www.burzabrigad.sk.
2. Právne vzťahy
2.1 Obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov služieb Spoločnosti a všetky vyššie uvedené
vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č.428/2002 Z.z. zákona o
ochrane osobných údajov v platnom znení, zákonom č.618/2003 Z.z. autorského zákona v platnom znení a
ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
2.2 Záujemca o brigádu a Klient týmto potvrdzuje, že s obsahom Obchodných podmienok Spoločnosti súhlasí.
2.3 Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú riešené podľa platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
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3. Definícia použitých pojmov
3.1
Služby sú poskytované Spoločnosťou užívaním Webovej stránky, a pre účely týchto Obchodných
podmienok rozumie prechádzanie, čítanie, zápis na internetové stránky a prebratie dokumentov zaslaných
v elektronickej podobe na mail, ktoré sú verejne prístupné.
3.2 Klient je fyzická, alebo právnická osoba objednávajúca si Služby za odplatu, ak nie je v Objednávke
uvedené inak. Na zadanie objednávky sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke Spoločnosti.
3.3 Krátkodobá ponuka práce - brigáda je ponuka Klienta na prácu vykonávanú formou brigády
zverejnená na Webovej stránke, pričom jej trvanie neprekračuje 15 kalendárnych dní a je vykonávaná na
základe Dohody o vykonaní práce, Dohody o pracovnej činnosti, alebo Dohody o brigádnickej práci študentov.
3.4 Záujemca o brigádu je fyzická osoba, ktorá hľadá krátkodobú pracovnú príležitosť (ďalej len „brigádu“)
s využitím Služieb na Webovej stránke Spoločnosti. Na záväzné prihlásenie sa na brigádu sa vyžaduje
registrácia Záujemcu o brigádu na Webovej stránke Spoločnosti.
3.5 Objednávka krátkodobej práce je elektronická alebo písomná objednávka Služieb vyplnená resp.
zadaná Klientom a akceptovaná Spoločnosťou, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené
Spoločnosťou. Objednávka je vyplnená priamo na Webovej stránke a môže byť zadaná aj prostredníctvom
obchodného zástupcu Spoločnosti.
3.6 Poskytnutie služby je zverejnenie ponuky na Webovej stránke s cieľom zabezpečiť Záujemcu o brigádu
na Krátkodobú ponuku práce - brigádu zadanú Klientom na Webovej stránke v čase uzávierky brigády/burzy.
3.7 Uzávierka brigády/burzy je čas, do ktorého sa záväzne prihlasujú Záujemci o brigádu na Krátkodobú
ponuku práce – brigádu zadanú Klientom na Webovej stránke. Uzávierka brigády je termín, do ktorého je
ponuka Krátkodobej práce zverejnená na Webovej stránke spoločnosti. Čas automatickej uzávierky brigády je
3 hodiny pred požadovaným začiatkom brigády zadanej na Webovej stránke Klientom. Automatická uzávierka
brigády sa realizuje v čase medzi 22:00 hod a 6:00 hod. Čas automatickej uzávierky brigády sa zobrazuje pri
každej zverejnenej objednávke samostatne. Klient si na Webovej stránke Spoločnosti má možnosť vykonať
manuálne uzávierku ponuky v ľubovoľnom termíne.
3.8 Klasická brigáda je Krátkodobá ponuka práce - brigáda zadaná na Webovej stránke spoločnosti, kde
Klientom zadaná mzda brigádnika sa nemení v závislosti od dopytu po brigáde Záujemcami o brigádu,
a súčasne Záujemca o brigádu sa na túto môže záväzne prihlásiť potvrdením svojho záujmu o túto brigádu na
Webovej stránke Spoločnosti za predpokladu, že spĺňa požiadavky definované Klientom pri tejto brigáde.
3.9 Brigáda umiestnená na burze je Krátkodobá ponuka práce - brigáda zadaná na Webovej stránke
spoločnosti, kde Klientom zadaná mzda brigádnika sa mení v závislosti od dopytu po brigáde Záujemcami
o brigádu, a súčasne Záujemca o brigádu pri prihlásení sa na brigádu umiestnenú na burze je zaradený do
poradia medzi ostatných Záujemcov o brigádu, ktorí sa prihlásili ma tú istú brigádu umiestnenú na burze.
Poradie Záujemcov o brigádu je tvorené podľa požadovanej mzdy zadanej Záujemcom o brigádu na Webovej
stránke a to od najnižšej požadovanej mzdy po najvyššiu požadovanú mzdu. V prípade ak viacerí Záujemci
o brigádu požadujú rovnakú mzdu je ich poradie usporiadané podľa ich osobnostného ratingu. Burza pri
zadanej Krátkodobej ponuke práce- brigády zadanej na burzu je spustená 48 hodín, pred začiatkom prác
zadaných v Objednávke krátkodobej práce. Krátkodobá ponuka práce - brigáda môže byť umiestnená na
burzu, ak rozdiel medzi časom umiestnenie ponuky na Webovej stránke a požadovaným časom začiatkom prác
je väčší alebo rovný 17 hodín.
3.10 Forma odmeny brigádnika je Klientom definovaný spôsob výpočtu mzdy brigádnika. Klient formou
odmeny brigádnika stanoví, či mzda brigádnika bude určená ako súčet ceny za hodinu práce a počtu
odpracovaných hodín tzv. hodinová mzda, alebo ako súčet počtu odovzdaných/vyhotovených jednotiek a ceny
za jednotku tzv. úkolová mzda.
3.11 Vyvolávacia cena je Klientom zadaná cena práce brigádnika pri Krátkodobej ponuke umiestnenej na
burzu.
3.12 Maximálna cena je Klientom maximálne akceptovaná cena za vykonanie práce a môže byť požadovaná
Záujemcami o brigádu pri ponuke Krátkodobej brigády umiestnenej na burze.
3.13 Automat je systém postupného zvyšovania/znižovania ceny práce ponúkanej/požadovanej o hodnotu
nastavenú Klientom/Záujemcom o brigádu na Webovej stránke.
3.14 Rating je systém hodnotenie Záujemcov o prácu. Rating je usporiadaný od 5* (výborný) až po 1*
(neuspokojivý)
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3.15 Cenník je cenník Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
3.16 Ak niektoré pojmy definované v Obchodných podmienkach budú mať v Zmluve a/alebo Objednávke
definovaný iný význam, budú vykladané v súlade s ich definíciou uvedenou v Zmluve a/alebo Objednávke.
4. Krátkodobá ponuka práce – brigáda
4.1 Krátkodobá ponuka práce – brigáda musí mať presne definovanú pracovnú úlohu, určené miesto
vykonávania prác, stanovený čas práce od do, stanovený spôsob určenia mzdy brigádnika a to či ide o
hodinovú mzdu prípadne úkolovú mzdu, ďalej musí byť stanovená odmena za hodinu práce prípadne za
jednotku ak ide o odmenu úkolovú. Krátkodobé ponuky práce – brigády sú realizovaná na základe Dohody
o vykonaní práce prípadne Dohody o brigádnickej práci študenta. Pre účely týchto Obchodných podmienok
Krátkodobá práca – brigáda nepresahuje svojím trvaním 15 kalendárnych dní.
4.2 Zadanie Klientom Objednávky krátkodobej práce – brigády na Webovej stránke spoločnosti, môže klient
v rámci jednej objednávky požadovať zabezpečenie maximálne 15 brigádnikov na jeden kalendárny deň na
jednu zadanú Objednávku.
4.3. Obmedzenia vyplývajúce z článku 4 odst. 4.1) a 4.2) sa nevzťahujú na Náborové ponuky podľa čl.6.7 a na
Krátkodobé pracovné ponuky zadané Klientom na Webovej stránke Spoločnosti pri využití služby „Správa
vlastných brigádnikov“ podľa čl.7.
4.4 Za krátkodobé pracovné ponuky – brigády nepovažujeme nasledujúce typy pozícii, ktoré nie je možné v
rámci služieb poskytovaných na Webovej stránke Spoločnosti požadovať ich zverejnenie:
 erotické služby akéhokoľvek charakteru (vrátane fotenia aktov, erotických služieb prevádzkovaných na
internete, go-go tanečnice, a pod),
 MLM (multi-level marketing),
 praxe, stáže, trainee programy;
 seba prezentáciu - ponuku vlastných schopností a služieb (napr. doučím anglicky, odblokujem telefón,
hľadám prácu atď.),
 poskytovanie obchodných kontaktov za províziu,
 ponuky typu „zarábajte pozeraním reklamy na internete/posielaním SMS/pomocou Vašich
internetových stránok/kopírovaním CD“ a pod.
 ponuky slúžiace ako zdroj pre naberanie uchádzačov do databáz,
 ponuky bez bližšieho popisu práce, z ktorých nie je možné zistiť presný obsah práce, alebo ktoré v
texte majú uvedené „viac informácii e-mailom“ a pod.
 ponuky na vyhľadávanie pracovníkov pre rozširovanie tímov obchodných zástupcov, finančných
poradcov, realitných maklérov, predajcov kozmetiky, pre predaj po telefóne a pod.
 ponuky na práce so vstupným alebo sprostredkovateľským poplatkom
 Au-pair pobyty

4.5 Za krátkodobé pracovné ponuky – brigády považujeme nasledujúce typy pozícii, ktoré je možné v rámci
služieb poskytovaných na Webovej stránke požadovať ich zabezpečenie, musia obsahovať:




ponuka na Spoločníčky / sprievod do spoločnosti musí obsahovať konkrétne informácie (akcia + termín
konania + miesto konania).
hostesky musia mať jasne definované miesto pracoviska (práca v hypermarketoch Tesco a
Hypernova), dátum od kedy (1.1. - 31.1. 2010), čas trvania ( 10.00 hod – 18.00 hod) a konkrétnu
promo akciu (pre promotion akciu na Nescafé).
modelky, komparzy do filmov a fotenie musí byť jasne definovaná akcia/projekt (prehliadka zimného
oblečenia, komparz do filmu "Moonlight" alebo fotenie pre reklamný časopis). Ponuka musí obsahovať
uvedený dátum, čas trvania a miesto castingu (Bratislava 1.1. 2010 o 16:00 hodine na recepcii hotela
Mövenpick).

4.6 Spoločnosť si zároveň vyhradzuje právo Objednávku na Krátkodobú prácu - brigádu nezverejniť:
a. informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a
dobrými mravmi,
b. objednávky, v ktorých Klient podmieňuje zabezpečenie brigády platbou manipulačného, alebo iného
poplatku,
c. neúplné, zavádzajúce, alebo nepravdivé údaje v objednávkach,
d. informácie o produktoch a službách Klienta v objednávkach, ktoré majú charakter reklamy, alebo
propagácie v akejkoľvek forme,
e. informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno Spoločnosti, alebo iných fyzických a právnických osôb,
f. nie je dostatočne opísaný spôsob práce
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4.7 Klient je oprávnený úplne, alebo čiastočne zrušiť zadanú Objednávku, resp. objednané Služby pred ich
poskytnutím tzn. pred uzávierkou brigády
na Webovej stránka prostredníctvom svojho registráciou
vytvoreného konta.
4.8 Klient je oprávnený so súhlasom Spoločnosti zmeniť Objednávku pred ich poskytnutím služby tzn. pred
uzávierkou brigády; zmenou v Objednávkovom formuláre zadanej Ponuky. Klient v zadanom objednávkovom
formulári môže meniť:
a) Počet brigádnikov
b) Dátum prác
c) Čas začiatku výkonu práce
4.9 Spoločnosť je oprávnená okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb Klientovi, ak Klient závažným
spôsobom porušuje Obchodné podmienky, najmä ak:
a. Klient využíva údaje o Záujemcoch o brigádu získané sprístupnením Služieb na Webovej stránke na
iné účely ako je krátkodobé zamestnanie čo je v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami,
b. Klient prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať Služby akejkoľvek inej osobe, ktorá má
v databáze Spoločnosti zákaz z dôvodu neuhradenia akéhokoľvek splatného záväzku voči Spoločnosti,
z dôvodu využívania údajov o Záujemcoch o brigádu získaných sprístupnením Služieb v rozpore s
ustanoveniami Obchodných podmienok, alebo z dôvodu iného závažného porušenia dobrých mravov,
c. Spoločnosť zistí, že Klient využíva Webovú stránku a Služby na hromadné rozosielanie elektronických
správ, na rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách Klienta, na rozosielanie
správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými
normami a dobrými mravmi alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Spoločnosti,
d. Klient koná v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, a/alebo v rozpore s dobrými mravmi, ďalej
môže byť poškodené dobré meno Spoločnosti ale najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany
Záujemcov o brigádu.
4.10 Klient sa zaväzuje uhradiť Spoločnosti za objednané a/alebo poskytnuté Služby cenu uvedenú v
Objednávke a/alebo Cenníku.
5. Služby poskytované Záujemcom o brigádu
5.1 Služby, ktoré Spoločnosť poskytuje na Webovej stránke Záujemcom o brigádu, sú bezplatné.
Medzi Služby poskytované Záujemcom o brigádu patrí najmä:
 možnosť prezerať a vyhľadávať brigády podľa vybraných kritérií,
 možnosť prihlásiť a zúčastniť sa vybranej brigády, na prihlásenie sa na vybranú brigádu sa vyžaduje
registrácia Záujemcu o brigádu na Webovej stránke
 možnosť získať brigádu umiestnenú na burze prostredníctvom burzového obchodovania s ostatnými
Záujemcami o brigádu, účasť na burze vyžaduje registrácia Záujemcu o brigádu na Webovej stránke
 možnosť vytvoriť si na Webovej stránke agenta pre brigády, ktorý bude prostredníctvom e-mailu a sms
správ posielať všetky brigády zodpovedajúce určeným kritériám; na vytvorenie agenta pre brigády sa
vyžaduje registrácia Záujemcu o brigádu na Webovej stránke
 možnosť vytvoriť si na Webovej stránke rezerváciu na Voľný čas, ktorý bude prostredníctvom e-mailu
a sms správ posielať všetky brigády zodpovedajúce určeným kritériám; na vytvorenie rezervácie Voľný
čas pre brigády sa vyžaduje registrácia Záujemcu o brigádu na Webovej stránke
5.2 Registrácia Záujemcu o brigádu. Záujemca o brigádu sa registruje na Webovej stránke prostredníctvom
vyplnenia kontaktnej e-mailovej adresy a ľubovoľného hesla. Na kontaktnú mailovú adresu, na ktorú má
Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 65 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení možnosť zasielať informácie o nových dostupných službách Spoločnosti. Registrovaní
Záujemcovia o brigádu využívajú zdarma všetky dodatočné Služby na Webovej stránke, ktorých rozsah
závisí od aktuálnej ponuky. Ak bude súčasťou týchto dodatočných Služieb poskytovaných Spoločnosťou
Záujemcom o brigádu akýkoľvek druh poradenstva, všetky informácie poskytnuté Spoločnosťou na Webovej
stránke v rámci tohto poradenstva sú iba orientačné a nezáväzné a v žiadnom prípade nezakladajú
zodpovednosť Spoločnosti za úplnosť, vhodnosť a správnosť poskytnutých informácií.
5.3 Spoločnosť eviduje Záujemcov o brigádu v databáze. Údaje týkajúce sa Záujemcov o brigádu Spoločnosť
eviduje výlučne za účelom poskytnutia pomoci pri vyhľadaní brigády a jej zabezpečení, formou sprístupnenia
údajov týkajúcich sa Záujemcov o brigádu zadaným požiadavkám svojich Klientov na Webovej stránke.
5.4 Pri evidencii Záujemcov o brigádu Spoločnosť dodržiava ustanovenia príslušných právnych predpisov,
najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
5.5 Registráciou na Webovej stránke Záujemca o brigádu o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú
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pravdivé a súhlasí bez výhrad, aby tieto údaje boli sprístupnené prostredníctvom počítačovej siete Internet
počas zvolenej doby. Po ukončení tejto doby budú údaje z databázy Spoločnosti vymazané.
5.6 Pre potreby uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu medzi Záujemcom o brigádu a Klientom, Spoločnosť na
Webovej stránke pri prihlásení na brigádu môže požadovať vyplnenie osobných údajov o Záujemcovi
o brigádu. Záujemca o brigádu udeľuje Súhlas na spracovanie a poskytovanie osobných údajov Spoločnosti na
uzavretie pracovnoprávneho vzťahu medzi Klientom a Záujemcom o brigádu a to vyznačením svojej vôle na
Webovej stránke Spoločnosti a aktiváciou príslušného formulára. Zapísaním osobných údajov do formulára
a uložením osobných údajov na Webovej stránke Spoločnosti je potvrdenie Súhlasu na spracovanie
a poskytovanie osobných údajov.
5.7 Za pravdivosť informácií je zodpovedný Záujemca o brigádu, ktorý tieto informácie uložil na Webovej
stránke Spoločnosti
5.8 Záujemca o brigádu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Spoločnosti s
vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.
5.9 Informácie z portálu burzabrigad.sk sú zasielané formou sms správ. V prípade, ak si záujemca o brigádu
neželá zasielanie týchto informácii na ním uvedené mobilné číslo v registračnom formulári, má možnosť
vyznačiť svoju vôľu po prihlásení sa na stránkach burzabrigad.sk v časti profil.
6. Služby poskytované Klientom
6.1 Spoločnosť poskytuje a zabezpečuje pre Klientov najmä nasledovné Služby:







zverejňovanie krátkodobých pracovných ponúk - brigád na Webovej stránke,
zverejňovanie náborových ponúk za účelom hromadného náboru záujemcov o brigádu
správu vlastných brigádnikov na Webovej stránke,
vytvorenie personálnej agendy vybratým Záujemcom o brigádu na Webovej stránke,
spracovanie mzdy vybratým Záujemcom o brigádu na Webovej stránke,
poskytovanie informácií z prieskumu odmien brigádnikov na Webovej stránke,

6.2 Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke prostredníctvom
vyplnenia registračného formuláru. Klient môže zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Spoločnosti
s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.
Registrácia u právnických osobách a fyzických osobách podnikateľ obsahuje:
 obchodné meno aj právnu formu,
 poštovú adresu sídla (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto alebo obec),
 IČO klienta,
 DIČ alebo IČ DPH Klienta,
 fakturačnú adresu Klienta,
 meno a priezvisko kontaktnej osoby,
 kontaktné údaje e-mail, telefón.
Registrácia u fyzických osôb – nepodnikateľ :
 meno a priezvisko,
 poštovú adresu sídla (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto alebo obec),
 fakturačnú adresu Klienta,
 meno a priezvisko kontaktnej osoby,
 kontaktné údaje e-mail, telefón.
6.3 Spoločnosť umožňuje Klientom po ich registrácii okamžité zadávanie krátkodobých pracovných ponúk –
brigád a Náborových ponúk. Spoločnosť má právo preverenia si Klienta v dostupných informačných zdrojoch.
Ak Spoločnosť pri preverovaní Klienta zistí, že ide o neoprávnenú registráciu (napr. v prípade neexistujúcej,
resp. vymyslenej fyzickej alebo právnickej osoby vydávajúcej sa za Klienta alebo v prípade registrácie pod
menom inej fyzickej alebo právnickej osoby), okamžite znemožní zadávanie krátkodobých pracovných ponúk brigád na Webovú stránku. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov a Klientov, u ktorých
existuje na základe predchádzajúcich skúseností Spoločnosti riziko, že by mohli zneužiť údaje a služby
Spoločnosti je táto oprávnená po ich registrácii obmedziť zadávanie Krátkodobých pracovných ponúk – brigád
na Webovej stránke, prípadne vôbec neumožniť, alebo zablokovať možnosť využiť služby poskytované
Spoločnosťou na Webovej stránke.
6.4 Služby Spoločnosti sa objednávajú na základe elektronicky vyplneného formuláru Ponuky
práce - brigády so všetkými požadovanými náležitosťami na Webovej stránke. Objednávka
krátkodobej práce - brigády je platná až po jej akceptácii Spoločnosťou. Spoločnosť je pred
Objednávky oprávnená si telefonicky, faxom alebo inou formou potvrdiť u Objednávateľa údaje

krátkodobej
na Ponuku
akceptáciou
uvedené na
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Objednávke a v prípade pochybností má právo od Objednávateľa požadovať doplňujúce údaje
6.5 Klient zadaním Objednávky Spoločnosti vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných
údajov Spoločnosťou v prípade, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Spoločnosti objednal.
6.6 Pre potreby zabezpečenia pracovnej sily na vykonanie krátkodobej práce Klient na Webovej stránke
Spoločnosti vyplní Objednávku na Krátkodobú ponuku práce – brigáda.
Objednávka – Krátkodobá ponuka práce – brigáda musí obsahovať minimálne:
g. typ práce,
h. popis práce,
i. adresa výkonu práce,
j. mesto výkonu práce,
k. kontaktnú osobu,
l. formu odmeňovania tzn. hodinovou sadzbou, alebo úkolovou odmenou,
m. typ ponuky tzn. klasická brigáda – „vezmi hneď“ alebo brigáda umiestnená na burzu,
n. ponúkaná mzda brigádnika,
o. dátum prác,
p. čas prác od do,
q. počet mužov prípadne počet žien.
V prípade zadania úkolovej sadzby odmeny klient v objednávke zadáva:
 mernú jednotku,
 cenu za jednu mernú jednotku,
 predpokladaný čas trvania práce.
V prípade zadanie typ ponuky „brigáda umiestnená na burze“ klient v objednávke zadáva:
 vyvolávaciu cenu,
 maximálnu cenu,
 nastavuje si Automat.
6.7 Pre potreby zverejnenia informácii o ponuke práce vykonávaná na základe Dohôd mimo pracovného
pomeru a pre potreby realizácie náboru krátkodobej pracovnej sily Klient na Webovej stránke Spoločnosti
vyplní Objednávku na Náborovú ponuku
Objednávka – Náborová ponuka musí obsahovať minimálne:
a. typ práce,
b. popis práce,
c. adresa výkonu práce,
d. mesto výkonu práce,
e. kontaktnú osobu,
f. formu odmeňovania tzn. hodinovou sadzbou, alebo úkolovou odmenou,
g. deň a čas ukončenia náboru
h. počet mužov prípadne počet žien
Klient na Webovej stránke Spoločnosti má možnosť od Záujemcov o brigádu si vyžiadať životopis.
6.8 Po uzávierke Krátkodobej ponuky – brigády a uzávierke Náborovej ponuky je Klientom mailom zaslaný
zoznam záväzne prihlásených Záujemcov o brigádu v čase uzávierky a v súlade s Objednávkou služieb
zadaných Klientom na Webovej stránke. Údaje o záväzne prihlásených Záujemcoch o brigádu sú Klientom
sprístupnené na Webovej stránke po prihlásení sa do svojho registrovaného konta.
6.9 Za pravdivosť prezentovaných informácií je zodpovedný Klient, ktorý tieto informácie uložil na Webovej
stránke Spoločnosti
6.10 Klient súhlasí s tým, že niektoré údaje poskytnuté v súvislosti s objednávkou Krátkodobej pracovnej
ponuky – brigády a Náborovej ponuky môžu byť verejne prístupné.
7. Systém správy vlastných brigádnikov
7.1 Klient na základe Zmluvného vzťahu uzavretého so Spoločnosťou využíva Systém Správy Vlastných
Brigádnikov ďalej len „Systém SVB“, ktorý je umiestnený na servery Spoločnosti a Klient Systém SVB využíva
prostredníctvom Webovej stránky Spoločnosti.
7.2 Klient pre použitie Systému SVB nepotrebuje vykonať žiadnu inštaláciu dodatočných softwarových
programov.
7.3 Systém Správy vlastných brigádnikov Klientom umožňuje:
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Vedenie zoznamu vlastných brigádnikov,
Interné brigády - zadávanie a evidencia Interných brigád, a systém hromadného oslovenia internou
brigádou vybratých vlastných brigádnikov,
Interaktívnu komunikáciu - systém komunikácie a hromadného oslovenia internou brigádou
vybratých vlastných brigádnikov,
Špecializované funkcie - Automatické doobsadzovanie voľných miest, Automatické testy kontroly
voľného pracovného fondu brigádnika a jeho veku, Vytvorenie xml. súborov pre soc. Poisťovňu

7.4 Pre využitie „Systému SVB“ Klientom je potrebná aktivácia Systému. Aktivácia „Systému SVB“ je
vykonaná Spoločnosťou po uzavretí Zmluvného vzťahu a po zaplatení aktivačného poplatku definovaného
v Cenníku na Webovej stránke.

8. Fakturácia za poskytnuté služby
8.1 Sadzba ceny za objednané Služby je stanovená v Cenníku platného v deň objednania Služieb. Spoločnosť
si vyhradzuje právo zmien Cenníka. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na Webovej
stránke burzabrigad.sk, ak nie je v Cenníku uvedené inak.
8.2 Všetky ceny uvedené v Cenníku sú čiastkami, ktoré nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie
je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch
osobitné vyčíslená.
8.3 Cena za Služby je splatná na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej Spoločnosťou Klientovi.
Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
8.4 Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje Uzávierka brigády uvedenej v Objednávke
krátkodobej práce zadanej elektronicky Klientom na Webovej stránke spoločnosti.
8.5 V prípade, ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou fakturovanej čiastky, je Spoločnosť oprávnená
účtovať Klientovi úrok z omeškania až do výšky 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a zároveň je
oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. Ak
Spoločnosť pozastaví Klientovi poskytovanie Služieb z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete, alebo
z iných dôvodov uvedených v Obchodných podmienkach, nie je povinný poskytnúť Klientovi žiadnu náhradu
za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Spoločnosti na náhradu
škody tým nie je dotknutý.
8.6 Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade omeškania klienta s úhradou faktúry za Poskytnuté služby
v zmysle Objednávky po dobu dlhšiu, ako jeden kalendárny mesiac, prezentovať informácie o záväzku klienta
na Webovej stránke Spoločnosti.
9. Práva a povinnosti Zmluvných strán
9.1 Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Služby v najvyššej možnej kvalite.
9.2 Za obsahovú stránku Ponúk krátkodobej práce – brigád a / alebo iných oznámení uverejnených na
Webovej stránke je v plnom rozsahu zodpovedný Klient resp. Záujemca o brigádu, ktorý ponuku a / alebo
oznámenie na Webovú stránku umiestnil. V prípade, ak Spoločnosť zistí, že Klient resp. Záujemca o brigádu
uverejnil, alebo sa chystá uverejniť na Webovej stránke Spoločnosti ponuku a / alebo oznámenie, ktoré sú z
hľadiska obsahovej stránky akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi, Zmluvou, týmito
Obchodnými podmienkami, alebo dobrými mravmi, je oprávnený upozorniť Klienta resp. Záujemcu o brigádu
na túto skutočnosť a s poukázaním na Obchodné podmienky nezverejniť takú Ponuku krátkodobej práce resp.
oznámenie.
9.3 Ak Ponuka krátkodobej práce – brigády a / alebo oznámenie Klienta resp. akékoľvek oznámenie Záujemcu
o brigádu obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu, alebo iný výsledok duševnej tvorivej
činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá v plnom rozsahu výlučne Klient resp.
Záujemca o brigádu, ktorý také dielo na Webovú stránku umiestnil. Klient resp. Záujemca o brigádu súhlasí s
tým, že ak budú voči Spoločnosti z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto
odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Klient resp. Záujemca o brigádu tieto nároky uspokojiť
a Spoločnosť v celom rozsahu odškodniť.
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9.4 Klient a Záujemca o brigádu má výlučné právo prístupu k objednaným Službám. Prístup k objednaným
Službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient a Záujemca o brigádu je povinný
chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Spoločnosť 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.
9.5 Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť rozsah a/alebo špecifikáciu Služieb poskytovaných na Webovej
stránke Spoločnosti podľa vlastného uváženia.
9.6 Klient je oprávnený údaje o Záujemcoch o brigádu získané využitím Služieb poskytovaných na Webovej
stránke Spoločnosti využiť výlučne na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu zo Záujemcom o brigádu a na
splnenie si všetkých ohlasovacích a registračných povinností vyplývajúce s aktuálne platnej legislatívy
Slovenskej republiky v čase poskytnutia Služby súvisiacej z krátkodobým zamestnaním Záujemcu o brigádu.
9.7 Klient nie je oprávnený využiť údaje o Záujemcoch o brigádu získané využitím Služieb poskytovaných na
Webovej stránke Spoločnosti:
 na individuálne kontaktovanie väčšieho množstva Záujemcov o brigádu
 na iné ponuky krátkodobej práce odlišných od Ponúk zadaných na Webovej stránke, ktorú mal Klient
záujem obsadiť.
Spoločnosť také konanie Klienta považuje za porušenie Obchodných podmienok
9.8 Klient je povinný chrániť údaje získané sprístupnením informácii o Záujemcov o brigádu na uzavretie
pracovnoprávnych vzťahov zo Záujemcov o brigádu, v plnom rozsahu pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie
ich použiť pre seba, alebo pre iného na akékoľvek iné účely mimo účelu uzavretia pracovnoprávneho vzťahu.
Taktiež je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe. V prípade
porušenia tejto povinnosti je Klient v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto
povinnosti. Klient súhlasí s tým, že ak budú voči Spoločnosti z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb
uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Klient tieto nároky uspokojiť a Spoločnosť
v celom rozsahu odškodniť. Klient tiež berie na vedomie, že Služby poskytnuté na Webovej stránke vytvorené
Spoločnosťou sú predmetom autorského práva Spoločnosti a sú chránené podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
10. Zodpovednosť za škodu
10.1 Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené poskytnutím údajov
z Webových stránok a Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené
zverejnením Ponúk krátkodobej práce- brigády na webovej stránke.
10.2 Spoločnosť nezodpovedá za obsahovú časť zverejnených Ponúk krátkodobej práce - brigády a ani
akýchkoľvek iných oznámení uverejnených na Webovej stránke Spoločnosti.
10.3 Spoločnosť negarantuje Záujemcom o brigádu nájdenie vhodnej krátkodobej pracovnej príležitosti.
10.4 Spoločnosť negarantuje Klientom nájdenie vhodného Záujemcu o brigádu na obsadenie Krátkodobej
pracovnej práce – brigády.
10.5 Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na Webovej stránke a
neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.
10.6 Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním
Webovej stránky, vrátane ušlého zisku, alebo straty akýchkoľvek dát.
10.7 Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vyššej moci, alebo porúch
mimo technického zariadenia Spoločnosti.
10.8 Činnosťou Spoločnosti nie je činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004
Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
11. Autorské práva a ochranné známky
11.1 Akékoľvek užitie Webovej stránky Spoločnosti, alebo jej častí za iným účelom než pre potrebu využitia
Služieb Spoločnosti, najmä ich použitie formou šírenia, kopírovania alebo ďalšie technické spracovanie je
zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu stránok zo strany
Klientov a Záujemcov o brigádu.
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11.2 Právo nahrať a uložiť alebo vytlačiť materiály uložené na Webovej stránke Spoločnosti je umožnené len
na
účely
vzniku
pracovnoprávneho
vzťahu
medzi
Klientom
a Záujemcom
o brigádu.

12. Trvanie a zánik zmluvného vzťahu
12.1 Zmluvný vzťah sa uzatvára zvyčajne na dobu určitú s účinnosťou odo dňa doručenia elektronickej
objednávky Klientom do Spoločnosti.
12.2 Ak v nie je uvedené inak, Zmluvný vzťah je možné pred uplynutím doby platnosti ukončiť:
a. písomnou dohodou Zmluvných strán,
b. odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší svoje
povinnosti podľa Zmluvy podstatným spôsobom.
12.3 Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v
Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písomne oznámi druhej
Zmluvnej strany.
13. Spoločné ustanovenia
13.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Spoločnosťou a Klientom a medzi Spoločnosťou a Záujemcom
o brigádu, sa všetky zúčastnené strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť
spor dohodou. V prípade, ak sa zúčastnením stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je
ktorákoľvek zo strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v
Slovenskej republike.
14.Záverečné ustanovenia
14.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie Obchodných podmienok, pričom o zmenách
bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od
ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových Obchodných podmienok strácajú
platnosť pôvodné Obchodné podmienky.
14.2 Spoločnosť sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do
styku s osobnými údajmi Záujemcami o brigádu, 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, okrem účelu definovaného v týchto Obchodných podmienkach.
14.3 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Obchodných podmienok sa stanú celkom, alebo sčasti neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
14.4 Zúčastnené strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť
ustanovením novým a to takým, ktoré sa svojím zmyslom a účelom blíži nahradzovanému ustanoveniu a vôli,
ktorú v ňom zúčastnené strany prejavili. Do doby dosiahnutia dohody sa namiesto takýchto neplatných,
neúčinných a nevykonateľných ustanovení použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
14.5 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2011.
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