
miesto nar.:

PSČ:

občiansky preukaz evid. číslo: poisťovňa:

občianstvo
číslo účtu/ kód banky/názov banky štát.príslušnosť:

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

1.

2. Miesto výkonu práce
1
: 🔲 miesto výkonu práce si určuje sám zamestnanec

🔲 iné:

3.

4.

5. od: do:

6. Rozvrhnutie pracovného času1: 🔲 pracovný čas si rozvrhuje sám zamestnanec

🔲 zamestnávateľ môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce v pracovných 

dňoch od 06:00 do 20:00, pričom je povinný informovať zamestnanca o výkone práce v lehote najneskôr 24 hodín pred výkonom práce.

7. Zamestnanec bude vykonávať práce osobne.

8.

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

10. Potvrdzujeme, že narod.
v triede /ročníku.

dňa

1 výber označte krížikom, v kolonke "Iné" doplňte konkrétne miesto výkonu práce

1)

Dátum: podpis:

2)   je  -  nie je   v súlade s rozpočtom, pridelenou dotáciou a účelovo pridelenými prostriedkami
Dátum: podpis:

dátum

študuje v školskom /akademickom roku 

odtlačok pečiatky školy

najviac v rozsahu podľa § 227 ods.2 Zákonníka práce

Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára  

Dohodnutý rozsah pracovného času v hodinách:

 odmena je splatná pozadu za mesačné obdobie najneskôr v 12. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Odmena za vykonanú prácu je splatná po odovzdaní výkazu počtu odpracovaných hodín za mesiac, potvrdeného vedúcim pracoviska,

trvalý pobyt:

bankové spojenie:

dohodu o brigádnickej práci študentov

rodné číslo:

Dohodnutá odmena: EUR / hodinu

Dohodnutá práca (druh práce):

DOHODA  O  BRIGÁDNICKEJ  PRÁCI  ŠTUDENTOV

rodinný stav :

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakultaZamestnávateľ:

so sídlom v Špitálska 24, 813 72 Bratislava,

dátum narodenia

a

študent rodné priezv.:

a podpis zodpovedného zamestnanca

pečiatka zamestnávateľa a podpispodpis študenta

V  Bratislave

ustanovenia § 224 Zákonníka prácepodľa tohto pracovnoprávneho predpisu:

Práca nebude vykonávaná počas sobôt, nedieľ 
a sviatkov a v noci po 22.00 hod. 

zamestnanca oprávneného konať v jeho mene

Fond

Finanč.položka(EK)

Názov projektu/grantu vyplní 

vedúci pracoviska

Prvok ŠPP

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

V súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola vykonaná predbežná 

finančná kontrola oprávnenosti vynaloženia verejných finančných prostriedkov :

spĺňa   -   nespĺňa    ustanovenia Zákonníka práce, všeobecno záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK 

BA

návrh dohody 

Záznam zamestnávateľa:

Podpis vedúceho 

pracoviska

Nákladové stredisko Funkčná oblasť

Finančné stredisko


