
DOHODA O PRÁCOVNEJ ČINNOSTI
Č. 2021/02/06

uzavretá podľa ~ 228a zákona Č 311/2001 Z. z, Zákonn{ka práce v platnom zswní medzi
(ďalej ao „Dohoda o pracovnej činnosti“):

Obchodně ineno: Slovenský zväz včelárov
so sidlom: Svrčia 14, 842 08 Bratislava
štatutárny orgán: VY SZV v zastúpení predsedom SZV Ing. Milanem Rusnákem
IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
zapísaný: na MY SR pod číslem spisu VVS/1-909/90-40

(ďalej ako „zamestnávatel“)

a

Meno a priezvisko:
trvale bytom:
dátum narodenia:
rodně číslo:
zdravotná poisťovňa:
kód poisťovne:
čísle OP:
Číslo účtu:

(ďalej ako „zamestnanee“)

Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli na nasledujúcom znení Dohody o pracovnej
činnosti:

Článokl.
Úvodné ustanovenia

1. Predpokladom platného iizatvorenia a trvania Dohody o pracovnej činnosti je postavenie
zaniestnanca v pozícií regionálneho odborného poradcu Slovenského zväzu včelárov, so
sídlom Svrčia 14, 842 08 Bratislava, iČo 00178349, zapísaný na MV SR pod číslom
spisu VVS/l-909/90-40.
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ČIá‘ĺok 11.
Druh práce

I. Zamestnanec sa touto dohodou zavázuje, že bude pra zamcstnávateľa vykonávat‘
nasledovnú prácu:

- výkon čirnioslí spojených s prácou regionálneho odborného poradcu
- zabezpečenie poskytovania pomoci, servisu a služieb, poradenských služieb a

spracúvanie požiadaviek včelárov a včelárskych organizácii v zmysle platného
nariadenia vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanic opatreni zahrnutých do
vnútroštátneho programu pra sektor včelárstva.

2. Dohodnutý rozsah pracovného času: do 40 hodín/kaleudárny nesme, max. do 10 hodin
týždenne. Rozsah pracovného času v týždni musí zodpovedaf alikvotnej pracovnej časti
v danom kalendárom mesiaci.

3. Za vykonanú prácu vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu vo výške do 500 EUR
tnesačne v Inuborn.

4. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 15.02.2021 do 31.1.2022.

5. Doba uzatvorenej dohody móže byť ukončená alebo upravená na základe rozhodnutia
yV SZV aleho rozhodnutím Valného zhromaždenia SZV.

Článok III.
Odmena a povinnosti zamestnanca

1. Na základe tej to dohody oboznánjil zamcstnávateľ zamestoanca s právnyrni predpismi
vzťahujúcinii sa na vykonávanú prácu a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.

2. Zamestnávateľ je povinný vytvorif pracovné podmienky zaisťujúce riadny a bezpečný
výkon práce, zaplatit‘ dohodnutú mzdu do 15. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje Po mesiaci,
v ktorom hola vykonaná práca, na základe tejto dohody, a to na účet zamestnanca vedený
v

3. Zamestnanec je povinný vykonávat‘ dohodnutů prácu osobne, zodpovedne, riadne, včas a
dodržiavať podmienky dohodnuté v súlade s právnymi predpismi (všeobecne záväzné
právne predpisy, interně právne predpisy SZV a Smernice SZV) vzťahujúcimi sa na jej
výkon, hiuvue s piedpismi bezpcčnosLi a ochniny zdraviu pd práci.

‘L Zumostnanoc je povinný plnit‘ svoje pracovně povinnosti najni~ podľa nižšie uvtdenýcli
bodov:

a) vykonávat‘ poradenskú činnost‘ pre včelárov na území Slovenskej republiky podľa
časového harmonogramu schváleného predsedom SZV do 15 dní,
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b) zhromažďovaf dáta a údaje týkajůce sa oblasti včelárstva Slovcnskcj republiky
a ochranu týchto údajov a informácií v zniysle platnej legislatívy, a ochranu
informácií, ako i vyhodnocovanie hospodárskych ukazovateľov v odbore včelárstva,

c) na požiadanie sa zúčastňovat‘ a spoluorgani2ovaf ěii2nosť komisif určených na
hkvidéciu nebezpečných nákaz, chwób včiel v tegióitt~ a piL ž[veLILých 1iuL‘toLtLát~[t
predovšelkým:

a lilcvidácia obnísk moru a hniloby včelieho plodu,
a mých udalosti,
o v prípade účasti na činnosti komisií odsúblasuje zápisnicu, vecnosf

a pravdivosť jej obsahu, a jednu kópiu zápisnice postupuje na Sekretariát szv
d) aktívne sa zúčastňovať na priprave a realizácii Národného programu stabilizácie

a rozvoja slovenského včelárstva a Priručky pie žiadateľa o poskytnutí pomoci na
príslušné obdobie a uplatňovat‘ Nariadenie vlády SR o poskytovaní podpory na
opatrenia k zlepšeniu všeobecných podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími
produktmi platných.pre príslušné obdobie,

e) organizovat‘ vzdelávanie a zabezpečovat‘ informácie pie včelárov v oblasti výroby
a spracovania včelích produktov, technológie včelárenia, oblasti zverozdravotnej —

používanie liečiv ako i v oblasti likvidácie škůd,
f) zabezpečovat‘ informácie o aktuálnych pomeroch na trhu s včelími produktmi,

spoiupodieľať sa na organizovaní podujatí pie ich prezentáciu,
g) aktívne sa zúčastňovat‘ na organizovaní programov a akcií celoštátneho charakteru,

týkajúcich sa rozvoja věelárstva, propagácie včelích produktov ako aj n&odných
a rnedzinárodných podujatí,

h) poskytovat‘ informácie pre širokú včelársku verejnosf, formou prednášok
a publikovania v tlači, predovšetkým o možnostiach čeipania podpór pre rozvoj
včelárstva,

i) spolupracovat‘ s organizáciami pósobiacimi v odbore včelárstva,
j) spolupracovat‘ s verejnou správou (štátna správa a samospráva) v rámci Slovenaka a s

jeli zložkami agrosektoru, ochrany prirody, životného prostredia, skúšobnými ústavmi
poľnohospodárstva v otázkach dotýkajúcich sa odboru včelárstva,

k) vykonávat‘ fenologické pozorovania hmyzoniilných kultúr s celoslovenskou
pösobnosťou a prezentovat‘ ich v internetovej informačnej sjeti,

1) spolupracovat‘ so vzdelávacími ínštitúciami v záujnie rozší.renia znalostí mládeže
z oblasti včelárstva, výroby včelích produktov a ich vplyvu na zdravie človeka,

m) organizovat‘ akcie zamerané na zvýšenie spotreby včelích produktov,
n) plníť úlohy vyplývajúce z realizácie Národného programu stabilizácie a rozvoja

slovenského včelárstva,
o) zabezpečovat‘ organizovanie prijimanie žiadostí, určovat‘ prostriedky a limity na

zabezpečenie technických pomócok a zariadení, a zabezpečovat‘ ich rozdclcnic podYa
člea‘ov na reg [ňny
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5. Zamestnanec je povinný najneskór do siedmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasladuje Po mesiaci, za ktorý poskytoval prácu na základe tejto Dohody zaslať
zamastnávataFovi na e-mailovú adresu sekretaňat@vcelarLslc ním spracovaný a podpísaný
pracovný výkaz, ktoxý obsahuje za zasialaný kalendárny mesiac popis zamestnancovej
pracovnaj Činnosti na základe Lej W dohody. Vzor praccwného výkazu je súěast‘o‘t dohody
o pracovncj činnosti v prilohc Č. 1.

Článok W
Spracúvanie osobnýeh údaje“

1. Zamestnanec podpisom tejto Dohody o pracovnej činnosti potvrdzuje, že bol
oboznámený s vnútorným predpismi zamestnávatal‘a na zaistenie bezpečnosti a ochxany
zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi, s ustanoveniami upravqjúcimi zákaz
diskrimiuácie, s právami a povinnosfami, ako aj s mým skutočnosfami, nevyhnutnými
pra riadny výkon jeho práce a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa Ic ochrana osobných
ůdajov.

2. Zamestnanec sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy a platné interné
smernice odsúhlasené zamestnávateľom, najmä ale nielen vyplývajúce z Nariadenia EP a
Rady (Et!) 2016/679 o ochrana fyzických osób pij spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 951461ES (ďalaj aiw
„GDPR“) a zákona Č. 18/2018 Z.z. o ocbrane osobných údajov v platnom znení (ďalej
ako „Zákon“ alebo zákoně. 18/2018 Z.z. o ochrana osobných údajov).

3. V prípade osobných údajov ostatných zamestnanco‘~ členov predstavenstva, klientov~
zákaznikov alebo obchodných partnerov zamestnávateľa, dotknutých osób, ku ktorýmje
zamestnávateľ prevádzkovateľom podľa GDPR, tratích osób, príjemcov, ako aj ďalších
fyzických osób, s ktorýnii sa zamestnanec pri plnení svojich povinností pie
zamestnávataľa dostane do styku platí, že tiato majú podl‘a vóle zamestnávateľa zostať
utajené.

4. Zamestnanec udeľujete zamestnávateřovi, ako prevádzkovateľovi v zmysle GDPR
súhlas so zverejnením fotografii, na ktorej sa zamestnanec nachádza a pripojenie mana
zamastnanca a sprievodných infonnácií. Súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie
trvania pracovného vzfahu a následne 5 rokov Po jeho ukončení. Zamestnanec móže
tento súNas kedykoľvek odvolaf zaslaním písomného zrušenia súhlasu na adresu
pravádzkovateľa. Odvolanie sáhlasu však nemá spätný úČinok.

X súF ‘4i1 (označíť krížíkom)

~upeslnanec
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Článok V
ösob skončenia Dohody o pracovnej Činnosti

1. Dohodu o pracovnej Činnosti možno skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dim a
jednostranne len výpoveďou bez uvedenia důvodu s 1 5-dennou výpovednou dobou, ktorá
sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

2. Dohoda o pracovnej Činnosti zaniká:

a) v zniysle Zákonníka práce a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi,
b) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle Článku II. bod 4 Dohody

o pracovnej Činnosti,
c) dňom skončenia funkcie zamestnanca SZV v zmysle Článku I. Dohody o pracovnej

Činnosti z akéhokoľvek důvodu.

Článok VI.
ZávereČně ustanovenia

1. háva a povinnosti účastníkov tejto zinluvy sa nadia ustanoveniami Zákonníka práce
a ostatuými pracovnoprávnymi predpismi.

2. Táto dohoda bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevzal
zamestnanec a druhý zamestnávateľ.

V Bratislave, dňa ~ i P‘~ ůi V Bratislave, dňa 03 M~. 2021

. .estnanec
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