
Počet brigádujúch študentov sa od januára zvýšil
takmer o 10 tisíc
Ak príjem študenta z dohody o brigádnickej činnosti presiahne sumu 200 eur, vznikne mu
dôchodkové poistenie aj v prípade, že požiadal o výnimku z platenia poistného.
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Počet dohôd o brigádnickej práci študentov aj v súvislosti so začínajúcim obdobím letných brigád od
začiatku roka postupne stúpa. Kým ku koncu januára tohto roka Sociálna poisťovňa evidovala celkom 57
665 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkového poistenia a 22 003 dohôd s dôchodkovým
poistením, k 30. aprílu tohto roka sa ich počet zvýšil o 4 555 bez dôchodkového poistenia a o 5 278 s
dôchodkovým poistením. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
Ak príjem študenta z dohody o brigádnickej činnosti podľa Višvádera presiahne sumu 200 eur, vznikne
mu dôchodkové poistenie aj v prípade, že požiadal o výnimku z platenia poistného. Ak má študent
viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku
najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov so zárobkom do 200 eur.
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Súvisiace odborné články

Študentská prax a výkon práce študentov
Dohoda o brigádnickej práci študentov
OTESTUJTE SA: Študentská prax a výkon práce študentov
Letné brigády študentov – platenie poistného a zdaňovanie príjmu
Pracovnoprávny vzťah založený dohodou o brigádnickej práci študentov
Práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného
Postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu
Zahraničné brigády študentov
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2016
Základné rozdiely medzi pracovným pomerom a dohodou
Pracovnoprávna ochrana dohodára pri výkone práce na základe dohody
Podmienky vzniku, trvania a spôsob zániku dohôd + záver
Cestovné náhrady a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/odborny-clanok/studentska-prax-a-vykon-prace-studentov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-60.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/otestujte-sa--studentska-prax-a-vykon-prace-studentov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/itemid6266988.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/pracovnopravny-vztah-zalozeny-dohodou-o-brigadnickej-praci-studentov-10.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/prava-a-povinnosti-studenta-a-zamestnavatela-v-suvislosti-s-platenim-poistneho-20.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/postup-studenta-a-zamestnavatela-pri-zdanovani-prijmu-20.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zahranicne-brigady-studentov-90.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru-v-roku-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-rozdiely-medzi-pracovnym-pomerom-a-dohodou.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/pracovnopravna-ochrana-dohodara-pri-vykone-prace-na-zaklade-dohody.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/podmienky-vzniku-trvania-a-sposob-zaniku-dohod-zaver.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/cestovne-nahrady-a-dohoda-o-praci-vykonavanej-mimo-pracovneho-pomeru.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/porovnanie--pracovny-pomer-dohodar-zivnost.htm


Dohoda o brigádnickej práci študentov - študent pokračuje v štúdiu na II. stupni
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Jazykový kurz brigádnika v daňových výdavkoch
Dohoda o brigádnickej práci študenta doktorandského štúdia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

311/2001 Z. z. Zákonník práce
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
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https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-19.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru-20160630.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/jazykovy-kurz-brigadnika-v-danovych-vydavkoch.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-20161116.htm
https://www.epi.sk/zz/2001-311
https://www.epi.sk/zz/2003-461
https://www.epi.sk/zz/2004-580

