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Vzorová zmluva                       č. 18 
 
 

Dohoda o brigádnickej práci študentov 
uzavretá v zmysle § 227 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.,  Zákonník práce v znení 

neskorších právnych predpisov medzi 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 
1. Zamestnávateľ: 
 
Obchodné meno: 
Sídlo/Miesto podnikania: 
IČO: 
Registrácia: 
Zastúpený: 
 
(ďalej len „Zamestnávateľ“) 
 
 
2. Zamestnanec: 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Bydlisko: 
Č.OP: 
Bankové spojenie: 
 
(ďalej len „Zamestnanec“) 
 
Zamestnávateľ a Zamestnanec ďalej spolu len „Zmluvné strany“ uzatvárajú túto dohodu 
o brigádnickej práci študentov (ďalej len „Dohoda“). 
 

Čl. II  
Druh práce 

 
1. Zamestnávateľ prijíma Zamestnanca na pozíciu korešpondenčná asistentka (druh 

práce).  
2. Predmetom práce asistentky (stručná charakteristika práce) je administratíva spojená 

s odosielaním poštových zásielok, ktoré odchádzajú od Zamestnávateľa, preberania 
poštových zásielok, ktoré sú zasielané Zamestnávateľovi, zabezpečenie odoslania 
poštových zásielok, ktoré odosiela Zamestnávateľ, zariaďovanie záležitostí na 
štátnych inštitúciách a úradoch a ďalšie práce obdobného druhu týkajúce sa 
administratívy a evidencie zákazníkov Zamestnávateľa a to všetko podľa pokynov 
Zamestnávateľa, resp. nadriadeného pracovníka Zamestnanca. Zamestnanec môže 
byť taktiež požiadaný o zabezpečenie občerstvenia (káva, čaj, nealkoholické nápoje) 
pre zákazníkov a vybraných zamestnancov Zamestnávateľa.  
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Čl. III  
Miesto výkonu práce 

 
1. Zamestnanec vykonáva prácu v priestoroch sídla Zamestnávateľa: _____________. 

Na čiastkové úkony môže byť vyslaný aj na iné miesto v rámci mesta _________ 
(napr. pošta). 

 
 

Čl. IV 
Deň nástupu do práce 

 
1. Zamestnanec nastupuje do práce dňa ___________. 

 
Čl. V 

Pracovný čas 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pracovný čas Zamestnanca je od 14:00 do 17:00 hod 

v pracovných dňoch. 
 

 
Čl. VI 
Mzda  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na hrubej mesačnej mzde vo výške 100,- Eur 
2. Mzda bude vyplácaná mesačne, najneskôr do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, za ktorý sa mzda vypláca. 
3. Mzda bude vyplácaná Zamestnancovi na bankový účet, ktorý je špecifikovaný v Čl. 

I tejto Dohody.  
4. V prípade, že bude Zamestnanec vykonávať prácu nadčas, za každú najviac 

odpracovanú hodinu mu patrí 2,- Eur.  
 

Čl. VII 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Pred uzatvorením tejto Dohody Zamestnávateľ oboznámil Zamestnanca s právami 

a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z tejto Dohody a internými 
pracovnoprávnymi predpismi a predpismi BOZP a OPP, ktoré sú pre Zamestnanca 
záväzné.  

2. Zamestnávateľ je povinný prideľovať Zamestnancovi prácu podľa tejto Dohody, platiť 
mu za vykonanú prácu mzdu dojednanú v tejto Dohode a utvárať podmienky na 
plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené 
právnymi predpismi a touto Dohodou. 

3. Zamestnanec je povinný podľa pokynov Zamestnávateľa vykonávať práce osobne 
podľa tejto Dohody v pracovnom čase určenom Zamestnávateľom a zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré majú zostať v záujme Zamestnávateľa 
utajené, a to aj po skončení pracovného pomeru založeného touto Dohodou.  

4. Zamestnanec je povinný najneskôr pri podpise tejto Dohody odovzdať potvrdenie 
o návšteve školy preukazujúce jeho štatút študenta. Potvrdenie o návšteve školy sa 
stáva neoddeliteľnou súčasťou Dohody a bez uvedeného potvrdenia je Dohoda 
neplatná.  
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Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré Dohoda výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Zákonníka práce a ostatných platných predpisov Slovenskej republiky. 
2. Táto Dohoda  sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.04.2007. 
3. Akékoľvek zmeny Dohody je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

4. Účastníci podpisom tejto Dohody zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 
táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným 
vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Dohodu neuzatvárajú v tiesni 
ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy. 

6. Táto Dohoda bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
 
 
V  .........................dňa...................  
 
 
 
 
 
_____________________                                                      ____________________ 
 
        Zamestnávateľ                                                                        Zamestnanec 
 
 
 
 


