
DOHODA O PRACOVNU ČINNOSTI č.2019/07/19
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1. Zamestnávatel‘: Slovenský zväz včelárov
so sídlom: Svrčia 14, 842 08 Bratislava
štatutárny orgán: VV SZV v zastúpení predseclom SZV Ing. Milanom Rusnákom
IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
zapísaný: na MV SR pod číslom pod číslorn spisu VVS/l -909/90-40

a

2. Zamestnanec:
trvale bytom:
rodiié číslo.
dátum narodonia:
zdravotná poist‘ovňa
kód poisfovne:

číslo OP:
číslo účtu:

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

Dohodu o pracovnej činnosti

L Druh práce

1. Zarnestnanec sa touto dohodou zaväzuje, že bude pre zamestnávatel‘a vykonávat‘
nasledovnú prácu:
— výkon ČI1LILUS(j si~ojetiýcli s l~n~eou prizvaného odborného poradcu

2. Dohodnutý rozsah pracovného času: 10 hodín/kalendárny týždeň
3. Za vykonanú prácu vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi odmenu vo výške do 400 EUR.
4. Táto dohodasa uzatvára na dobu určitú od 10.08.2019 do 15.12.2019.

II. Odmena a povinnosti zamestnanca

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

2. Zamestnávatcl‘ je povinný vytvorit‘ pracovné podiiiienky zaist‘ujúce riadny a bezpečný
výkon práce, zaplatit‘ dohodnutú odmenu do 15. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje Po rnesiaci,
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v ktorom bola vykonaná práca, na základe teito dohody, a to na účet zamestnanca vedený
V ~IOV(~ILSkcj S~O[ tÉ~~Iiii a s W

3. ZainesLiian~o je povhiuý VykúIkLvaL uuIIuutIuW p‘acu usoulic, Loupuvcdlle a t!adiie, a včas
dodržiavať podmienky dohodnuté v súlade s právnymi predpismi (všeobecne záväzné
právne predpisy, interné právne preclpisy SZV a Smernice) vzt‘ahujúcimi sa na jej výkon,
hlavne s predpisrni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4. Zamestnanec je povinný plnit‘ svoje pracovné povinnosti najmä podl‘a nižšie uvedených
hodov:
a) vykonáva poradenskú činnosť pre včelárov
b) odobrené poradenstvo k chorobám včiel
c) informovať včelárov o používaných licčivách na včely, spósob liečenia, aplikácia Iiečiv

a ich účinnost‘.
d) poskytovať odborné poradenstvo a konzultácio predsodovi SZV a člonom yV SZV

~) zastupuje SZV prod orgánini štátiioj správy v oblasLi zverozdravolnej
f) zhromažd‘uje dáta a údaje týkajúco sa oblasti včelárstva, ohorób a produkcie včelích

produktov publikovaných domácimi a rnedzinárodnými organizáciami ako EFSA, OlE,
WHO, ŠVPS SR, Copa Cogeca, Parlament Eú a podobne.

5. Zamestnanec je povinný najneskór do siedmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje Po mesiaci, za ktorý poskytoval prácu na základe tejto Dohody zaslať
zamestnávatel‘ovi na e-mailovú adresu sekretariat@vcelari.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 súčasťou dohody
o pracovnej činnosti v prílohe Č. 1.

III. Spracúvanie osobných údajov

1. Zamestnanec je oprávnený spracúvať osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných
ůdajov a o vol‘nom pohybe takýchto údajov (d‘alej len „Nariadenie UDPR“) až Po
písomnom potvrdení poučenia o spracúvaní osohných údajov.

2 Zamestnávat~l‘ oko prevád7kovatcl‘ v 7my~le‘ Nariadenia UDPR informuje, že osobiió

údaje zamestnanca budeme spracúvat‘ pre účely pinenia povinností zamestnávatel‘a
súvisiacich s pracovnoprávnym a obdobným vzl‘ahom vrátane predzmluvných vzťahov.
Právnym základom spraoúvania je zmluvný vzťah a súbor zákonov, ktorými sa riadi
pracovnoprávny a obdobný vzt‘ah. Z tohto dóvodu sú spracúvané osobné údaje
nevyhnutné na napinenie legislatívnych požiadaviek. Osobné údaje zamestnanca budú
zameslnávateľom poskytované lnštltúciám len na základe legislativnych požiadaviek a
móžu byť spracúvané spoločnosťami poskytujúcimi služby zamestnávatel‘ovi. Osobné
údaje zamestnanca budú spracúvané zamcstnávatel‘oiii pu živutopisocli po clubu 1 tuka
od získania, účtovno-daňové informácie 10 rokov od ukončenia pracovného pomeru a
osobné spisy a mzdové listy zamestnancov po dobu 70. roku veku zamestnanca.
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3. Zamestnanec udel‘ujete zamestnávatel‘ovi, ako prevádzkovatel‘ovi v zmysle Nariadenie
(JD1‘R bulilab ~‚o oi~jia~iiíiii IoLuWaIii. iiu ktuiaj ~a zair1~bt1Lat1~u IIiwlládLLt ti pi ĺpuj~iiic
inena zarn~stnarica a spri~vodných inĺbrmácií. ~úhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie
trvania pracovného vzt‘ahu a následne 5 rokov Po jeho ukončení. Zamestnanec móže
tento súhlas kedykol‘vek odvolať zaslaním písomného zrušenia súhlasu na adresu
prevádzkovatel‘a. Odvolanie súhlasu však nemá spätný účinok.

El 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 podať sťažnost‘ hradu
na ochranu osobných údajov.

III. Spö~oh skončinia pracovnóho pornoru

1. Dohodu možno skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len
výpoved‘ou bez uvedenia dóvodu s 1 5-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom,
v ktorom sa písomná výpoved‘ doručila.

III. Záverečné ustanovenia

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

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

V Bratislave, dňa 25.7.2019 V Bratislave, dňa 25.7.2019

~2OL ~~-~

zamestnávatel‘
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