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Mnoho študentov stredných a vysokých škôl využíva prázdninové mesiace na letné brigády.
Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci
študentov.
Dohodou o brigádnickej práci študentov vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a
fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu vznikajú pre
zamestnávateľa aj študenta určité práva a povinnosti vyplývajúce predovšetkým zo Zákonníka
práce, zákona o sociálnom poistení a zákona o dani z príjmov. Zamestnávatelia aj študenti musia v praxi
uplatňovať a rešpektovať:

náležitosti dohody o brigádnickej práci študentov, práva a povinnosti zúčastnených strán vyplývajúce
zo Zákonníka práce,
na účely zákona o sociálnom poistení:

postavenie študenta ako zamestnanca na účely dôchodkového poistenia,
povinnosť zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť študenta do/zo Sociálnej poisťovne, určiť
vymeriavací základ pre platenie poistného a poistné vypočítať, platiť a vykázať určeným
spôsobom,
identifikovať uzatvorenú dohodu ako dohodu s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem,
právo študenta určiť dohodu, pri ktorej nebude mať postavenie zamestnanca a pri príjme do 200
€ nebude povinne dôchodkovo poistený,

na účely zákona o dani z príjmov:

povinnosť zamestnávateľa vyberať preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti a plniť ostatné
povinnosti vyplývajúce zo zákona,
právo študenta podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane,
možnosť študenta požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
alebo podať daňové priznanie.

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb
uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu
o vykonaní práce (§ 226), dohodu o pracovnej činnosti (§ 228a) a dohodu o brigádnickej práci
študentov (§ 227 a § 228). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje
deviata časť Zákonníka práce. 
 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:
Letné brigády študentov – platenie poistného a zdaňovanie príjmu
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Súvisiace vzory

Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227, § 228 Zákonníka práce)
Výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov (§ 228 Zákonníka práce)

Súvisiace príklady z praxe

Prihlasovanie študenta na účely sociálneho poistenia
Skončenie dohody o prácach mimo pracovného pomeru
Doba, na ktorú sa uzatvárajú dohody mimo pracovného pomeru
Dohoda o brigádnickej práci študentov
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Povinná školská dochádzka a uzatvorenie dohody
Dohoda o brigádnickej práci študentov
Dohoda o brigádnickej práci študentov (doktorand dennej formy štúdia)
Dohoda o brigádnickej práci študentov - študent pokračuje v štúdiu na II. stupni
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dohoda o brigádnickej práci študenta doktorandského štúdia

Súvisiace komentované ustanovenia

Komentár k § 227 zákona 311/2001 Z. z.
Komentár k § 228 zákona 311/2001 Z. z.
Komentár k § 228a zákona 311/2001 Z. z.

Súvisiace odborné články

Postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu
Zahraničné brigády študentov
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2016
Registrácia, sociálne poistenie, dohoda o práci mimo pracovného pomeru – začiatok
Cestovné náhrady a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť
Kontrola evidencie dohôd
Pracovnoprávny vzťah založený dohodou o brigádnickej práci študentov
Práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

311/2001 Z. z. Zákonník práce
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https://www.epi.sk/vzor/Dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-227-228-Zakonnika-prace.htm
https://www.epi.sk/vzor/Vypoved-dohody-o-brigadnickej-praci-studentov-228-Zakonnika-prace.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/prihlasovanie-studenta-na-ucely-socialneho-poistenia.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/skoncenie-dohody-o-pracach-mimo-pracovneho-pomeru.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/doba-na-ktoru-sa-uzatvaraju-dohody-mimo-pracovneho-pomeru.htm
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https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-228-zakona-311-2001-Z-z-4.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-228a-zakona-311-2001-Z-z-2.htm
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/zahranicne-brigady-studentov-90.htm
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