
miesto nar.:

Zdravotná

poisťovňa:

PSČ:

občianstvo:

štát.príslušnosť:

uzatvárajú podľa § 223, § 226 Zákonníka práce túto

1.

2.

3. od: do:

4. Zamestnanec bude vykonávať práce osobne.

5. Dohodnutá odmena:

6. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce, bude vyplatená v stanovenom

výplatnom termíne zamestnávateľa.

Iná dohoda o splatnosti odmeny podľa § 226 ods. 4 Zákonníka práce:

7. Zamestnávateľ môže odmenu primerane znížiť, ak vykonaná práca nebude zodpovedať dohodnutým pracovným

podmienkam (§ 226 ods. 4 Zákonníka práce). 

8. Ďalšie dohodnuté podmienky (§ 224 Zákonníka práce):

dňa

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2013 Smernici rektora UK

DOHODA  O  VYKONANÍ  PRÁCE

Zamestnávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta / súčasť UK

so sídlom v:

rodinný stav :

a

pán/pani: rodné priezv.:

rodné číslo:

zamestnanie:

poberateľ dôchodku     

- uveďte druh, resp.  nepoberám :

(starobný, invalidný, invalidný výsluhový, výsluhový po dovŕšení dôchod.veku, predčasný starobný *)

dátum narodenia:

trvalý pobyt:

občiansky preukaz evid. číslo:

bankové spojenie:

dohodu o vykonaní práce

Dohodnutá pracovná úloha:

Dohodnutý rozsah práce (pracovnej úlohy) v hodinách spolu:          hodín

Pracovná úloha bude vykonaná  

podpis zamestnanca pečiatka zamestnávateľa  a podpis

EUR

podľa tohto pracovnoprávneho predpisu: ustanovenia § 224 Zákonníka práce

zamestnanca oprávneného konať v jeho mene

*poberateľovi predčasného starob. dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu, zanikne nárok na výplatu predčasného starob.dôchodku.

číslo účtu/ kód banky/názov banky  (pri zahr. banke  vyplniť aj  IBAN / SWIFT kód)

V  Bratislave 



miesto nar.:

PSČ:

občianstvo:

štát.príslušnosť:

uzatvárajú podľa § 223, § 227, § 228 Zákonníka práce túto

1.

2.

3.

4. od: do:

5. Zamestnanec bude vykonávať práce osobne.

6. Odmena za vykonanú prácu je splatná:

7. Ďalšie dohodnuté podmienky (§ 224 Zákonníka práce):

8. Potvrdzujeme, že narod.

v triede / ročníku  v dennej forme štúdia .

Názov školy / fakulty:

9. Študent je povinný bezodkladne písomne oznámiť zamestnávateľovi ukončenie / prerušenie štúdia počas trvania dohody.

dňa

podpis študenta pečiatka zamestnávateľa  a podpis

zamestnanca oprávneného konať v jeho mene

a podpis zodpovedného zamestnanca

Pozn. - Ak je dohoda uzatvorená na dobu, ktorá zasahuje do štúdia v ďalšom školskom roku u študenta SŠ, alebo ktorá je dlhšia ako 1 

semester akademického roka u študenta VŠ, musí študent predložiť potvrdenie o návšteve školy na ďalšie obdobie znovu.

V  Bratislave

dátum odtlačok pečiatky školy

potvrdeného vedúcim pracoviska, bude vyplatená v stanovenom výplatnom termíne zamestnávateľa

študuje v školskom /akademickom roku 

Dohodnutý rozsah pracovného času v hodinách:

Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára  

po odovzdaní výkazu počtu odpracovaných hodín za mesiac, 

Dohodnutá odmena: EUR / hodinu

podľa tohto pracovnoprávneho predpisu: ustanovenia § 224 Zákonníka práce

číslo účtu/ kód banky/názov banky  (pri zahr. banke  vyplniť aj  IBAN / SWIFT kód)

dohodu o brigádnickej práci študentov

Dohodnutá práca (druh práce):

občiansky preukaz evid. číslo: rodné číslo:

bankové spojenie:

dátum narodenia: rodinný stav :

trvalý pobyt:

Zamestnávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta / súčasť UK

so sídlom v:

a

študent: rodné priezv.:

Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2013 Smernici rektora UK

DOHODA  O  BRIGÁDNICKEJ  PRÁCI  ŠTUDENTOV



miesto nar.:

Zdravotná

poisťovňa:

PSČ:

občianstvo:

štát.príslušnosť:

uzatvárajú podľa § 223, § 228a Zákonníka práce túto

1.

2.

3.

4. od: do:

5. Zamestnanec bude vykonávať prácu osobne.

6. Odmena za vykonanú prácu je splatná:

7. Ďalšie dohodnuté podmienky (§ 224 Zákonníka práce):

dňa

podpis zamestnanca pečiatka zamestnávateľa  a podpis

zamestnanca oprávneného konať v jeho mene

*poberateľovi predčasného starob. dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu, zanikne nárok na výplatu predčasného starob.dôchodku.

potvrdeného vedúcim pracoviska, bude vyplatená v stanovenom výplatnom termíne zamestnávateľa

V  Bratislave

Dohodnutý rozsah pracovného času v hodinách za týždeň spolu:

Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára  

po odovzdaní výkazu počtu odpracovaných hodín za mesiac, 

Dohodnutá odmena: EUR / hodinu

podľa tohto pracovnoprávneho predpisu: ustanovenia § 224 Zákonníka práce

číslo účtu/ kód banky/názov banky  (pri zahr. banke  vyplniť aj  IBAN / SWIFT kód)

dohodu o pracovnej činnosti

Dohodnutá práca (druh práce):

občiansky preukaz evid. číslo: rodné číslo:

bankové spojenie:

poberateľ dôchodku  

- uveďte druh, resp.  nepoberám 
(starobný, invalidný, invalidný výsluhový, výsluhový po dovŕšení dôchod.veku, predčasný starobný *)

trvalý pobyt:

dátum narodenia: rodinný stav :

zamestnanie:

so sídlom v:

a

pán/pani: rodné priezv.:

Príloha č. 3 k vnútornému predpisu č. 14/2013 Smernici rektora UK

DOHODA  O  PRACOVNEJ  ČINNOSTI

Zamestnávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta / súčasť UK


