
DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI č.2019106/14

I. Zalues Lnávakľ; SIo4‘ eusk3~ z“ ~i ~ ~1áio v
so sídlom: Svrčia 14, 842 08 Bratislava
štatutárny orgán: Vy SZV v zastúpení predsedom SZV Ing. Milanom Rusnákom
IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
zapísaný: na MV SR pod číslom spisu VVSĺ1-909/90-40

a

2. Zamestnanec:
trvale bytom:
rodiié číslo.
dá Lum nurodonia:
zdravotná poisťovňa
kód poist‘ovne:
číslo OP:
číslo účtu:

uzatvárajú podl‘a ~ 228a zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce túto

Dohodu o pracovnej činnosti

I. Druh práce

1. Zamestnanec sa touto dohodou zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa vykonávat‘
nasledovnú prácu:
- výkon činnosti spojených s prácou zástupcu pre predsedu odborných poradcov

2. Dohodnutý rozsah prac vnčho času: 10 hodín/kalciidárny týždeň
3. Za vykonanú prácu vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi odmenu vo výške do 730 EUR.
4. Táto dohoda sauzatvára na dobu určitú od 14.06.2019 do 15.12.2019.

II. Odmena a povinnosti zamestnanca

1. Na základe tejto dohody oboznámil zamcstnávatel‘ zamestnanca s právnymi predpismi
vzt‘ahujúcimi sa na vykonávanú prácu a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.

2. Zamestnávateľ je povinný vytvorit‘ pracovně podmienky zaist‘ujúce riadny a bezpečný
výkon práce, zaplatit‘ dohodnutú odmenu do 15. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje Po mesiaci,
v ktorom bola vykonaná práca, na základe tejto dohody, a to na účet zamestnanca vedený
v SLSP č. účtu Sl
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3. Zamestnanec je povinný vykonávat‘ dohodnutú prácu osobne, zodpovedne a riadne, a včas
dodržiavat‘ podmienky dohodnuté v súladc s právnymi predpismi (všeobecne záväzné
1á“1i~~ ~)k%t~~Ĺsy, [[[((M [[(~ lávu~ [pky St\/ ~-.t ~ ieinic~) vzt‘aLmjucimi sa na j~‘j výkon.
hiavue s piedpismi bezpečiiosli a ocluaiiy zdiav ia ph phúci.

4. Zamestnanec je povinný plnit‘ svoje pracovné povinnosti najmä podl‘a nižšie uvedených
bodov:
a) vykonáva poradenskú činnost‘ pre včelárov na území Slovenskej republiky podl‘a

časového harmonogramu schváleného predsedom SZV.
b) zbromažd‘uje dáta a údaje týkajúce sa oblasti včelárstva Slovenskej republiky a ochranu

týchto údajov a informácií v zmysle platnej legislatívy, a ochranu informácií, ako i
vyhodnocovanie hospodárskych ukazovateľov v odbore včelárstva,

c) na požiadanie sa zúčastňuje a spoluorganizuje činnost‘ komisií určených na likvidáciu
nebezpečných nákaz, chorób včiel v regióne a pri živelných pohromách, predovšetkým:

. likvidácia ohnísk moru a hniloby včelieho plodu

. mých udalostí
V prípade účasti na činnosti komisií odsúhlasuje zápisnicu, vecnost‘ a pravdivost‘ jej
obsahu a jednu kópiu zápisnice postupuje na Sekretariát SZV.

d) aktívne sa zúčastňuje na príprave a realizácii Národného programu stabilizácie a rozvoj a
slovenského včelárstva a Príručky pre žiadateľa o poskytnutí pomoci na príslušné
obdobie a uplatňuje Nariadenie vlády SR o poskytovaní podpory na opatrenia k
zlepšeniu všeobecných podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
platných pre príslušné obdobie,

e) organizuje vzdelávanie a zabezpečí informácie pre včelárov v oblasti výroby
a spracovania včelích produktov, technológie včelárenia, oblasti zverozdravotnej —

používanie liečiv, ako i v oblasti likvidácie škód,
f) zabezpečí informácie o aktuálnych pomeroch na trhu s včelími produktmi, spolupodiel‘a

sa na organizovaní poduj atí pre ich prezentáciu,
g) aktívne sa zúčastňuje na organizovaní programov a akcií celoštátneho charakteru,

týkajúcich sa rozvoja včelárstva, propagácie včelích produktov ako aj národných
a medzinárodných podujalí,

h) poskytuje informácie pre širokú včelársku verejnost‘, formou prednášok a publikovania
v tlači, predovšetkým o možnostiach čerpania podpór pre rozvoj včelárstva,

i) spolupracuje s organizáciami pósobiacimi v odbore včelárstva,
j) spolupracuje s verejnou správou (štátna správa a samospráva) v rámci Slovenska a ich

zložkami agrosektoru, ochrany prírody, životného prostredia, skúšohnými ústavmi
pol‘nohospodárstva v otázkach dotýkajúcich sa odboru včelárstva,

k) vykonáva fenologické pozorovania hmyzomilných kultúr s celoslovenskou
pósobnost‘ou a prezentuje ich v internetovej informačnej sieti,

1) spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami v záujme rozšírenia znalostí mládeže z oblasti
včelárstva, výroby včelích produktov a ich vplyvu na zdravie človeka,

m)organizuje akcie zamerané na zvýšenie spotreby včelích produktov,
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n) organizuje pinenie hlavných úloh SZV s celoslovenskou pósobnost‘ou a plní úlohy
vyplývajúce z real izácie Národného programu stabilizácie a rozvoj a slovenského
Vč(.~~Lkü5[ V~t

5. Zamestnanec je povinný najneskór do siedmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje Po mesiaci, za ktorý poskytoval prácu na základe tejto Dohody zaslat‘
zamestnávatel‘ovi na e-mailovú adresu sekretariat(~ivcelari.sk ním spracovaný a podpísaný
pracovný výkaz, ktorý obsahuje za zasielaný kalendárny mesiac popis zamestnancovej
pracovnej činnosti na základe tejto dohody. Vzor pracovného výkazu je súčast‘ou dohody
o pracovnej činnosti v prílohe Č. 1.

III. Spracúvanie osobných údajov

1. Zamestnanec je oprávnený spracúvat‘ osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 20 16/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných
údajov a o voľuom pohybe takýclito údajov (ďalcj len „Nariadcnic (JDPR«) už Po
písomiiom polvideiií poučeiiia o spi acúvaiií osobnýcli údajo v.

2. Zamestnávateľ ako prevádzkovatel‘ v zmysle Nariadenia GDPR informuje, že osobné
údaje zamestnanca budeme spracúvat‘ pre účely plnenia povinností zamestnávateľa
súvisiacich s pracovnoprávnym a obdobným vzt‘ahom vrátane predzmluvných vzt‘ahov.
Právnym základom spracúvania je zmluvný vzt‘ah a súbor zákonov, ktorými sa riadi
pracovnoprávny a obdobný vzt‘ah. Z tohto dóvodu sú spracúvané osobné údaje
nevyhnutné na naplnenie legislatívnych požiadaviek. Osobné údaje zamestnanca budú
zamestnávatel‘om poskytované inštitúciám len na základe legislatívnych požiadaviek a
móžu byt‘ spracúvané spoločnost‘ami poskytujúcimi služby zamestnávatel‘ovi. Osobné
údaje zamestnanca budú spracúvané zamestnávateľom pri životopisoch po dobu 1 roka
od získania, účtovno-daňové informácie 10 rokov od ukončenia pracovného pomeru a
osobné spisy a mzdové listy zamestnancov Po dobu 70. roku veku zamestnanca.

3. Zamestnanec udeľujete zamestnávateľovi, ako prevádzkovatel‘ovi v zmysle Nariadenie
GDPR súhlas so zveiejiiením fotografií, na ktorej sa zarnestnancc nachádza a pripojenic
mena zamestnanca a sprievodných informácií. Súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie
trvania pracovného vzt‘ahu a následne 5 rokov po jeho ukončení 7amestnanec móže
tento súhlas kedykol‘vek odvolat‘ zaslaním písomného zrušenia súhlasu na adresu
prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však nemá spätný účinok.

L~1 súhlasím (označit‘ krížíkom)

4. V zmysle Nariadenia GDPR má zamestnanec právo prístupu k osobným údajom, právo
na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietat‘ proti spracúvaniu
ako aj právo na prenosnost‘ údajov. Zamestnanec má taktiež právo podat‘ st‘ažnost‘ Úradu
na ochranu osobných údajov.
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III. Spösob skončcnia pracovného pomeru

[ 1 )o[t~Lu ttt(€~II(~ 1~úti~í( (I(ItLU(I(~IL L t~~ttLÍk(~V k (IOILL IItiIkLLLLL (IČLLL ~t J~(lflL~1Uflt~Ilt@ ~
výpoveďou beL uvedeiiia dóvodu s 15-deitiiou v~‘puvcduou dobou, kloiá sa Lačllla df~oiii,
v ktorom sa písornná výpoveď doručila.

III. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa nadia ustanoveniami Zákonníka práce
a ostatnými pracovnoprávnymi predpisrni.

2. Táto dohoda bola napísaná vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevzal zamestnanec
a druhý zamestnávatel‘.

V Bratislave, dňa 12.6.20 19 V Bratislave, dňa 12.6.20 19

zames~‘tel‘
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Príloha Č. 1 k Dohode o pracovnej Činnosti

PRA~COVNÝ VÝK~i Č. _/2019

Program: Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského

včelárstva Nariadenie vlády SR Č. 135/2017 Z. z.

Podporný rok: 2018/2019
Názov organizácie - prijímatel‘ pomoci: Slovenský zväz včelárov

Odplata za koordináciu, služby a servis technickej pomoci

Názo\‘ podopatrr~nia a poradenstva na národnej úrovni na zahezpeČenie

programu pre sektor vČelárstva Slovenskej republiky

Meno a priezvisko osoby predkladajúcej . . .

‚ ‚ Meno, Priezvšsko, Titulpracovny vykaz:
Pozícia v projekte: Zástupca predsedu odborných poradcov

Vyplňte podl‘a Smernice o rozsahu a obsahu Činností
Oblast‘: regionálnych odborných poradcov v oblasti vČelárstva, ich

náhradách a výdavkoch
Obdobic vykonávania činnosti: mesiac/rok

Čas vykonania
Detailný popis činnostĺ a popis Počet Miestoprác

Začiatok Koniec výsledkov vykonanej činnosti odpracovaných vykonávania Označenie PN
(hod.) (hod.) hodmn* činnosti činnosti

Dátum

Čestné vyhlásenie odborného
poraden:
Vyhlasujem, že údaje uvedené v pracovnom výkaze sú pravdivé, reálne a správne.

Dátum a podpis osoby deň!mesiac/rok
predkladajúcej pracovný výkaz: Meno/Priezvisko

Dátum a podpis štatutárneho
zástupeii organizácie:

I Spolu: 0,00
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