
Dohoda o brigádnickej práci študentov – PODCAST

V podcaste sa napríklad dozviete, kto môže pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov a za
akých podmienok, aké sú odvody a dane, či sú nejaké vekové obmedzenia, mzdové zvýhodnenia za
prácu cez víkendy a sviatky a iné a tiež, ako sa zmenill štatút študenta od 1. 3. 2021 novelou Zákonníka
práce.
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Autor: Ing. Jana Repáčová

V letnom podcaste sa dozviete: 

kto môže pracovať na takýto typ zmluvy a za akých podmienok
aké sú odvody poistného a daní podľa Zákonníka práce
ako je špecifikovaný pojem študent, s ktorým možno takúto dohodu uzatvoriť
aké sú obmedzenia veku študenta, pri ktorom platí dohoda
s kým, naopak, nie je možné uzatvoriť študentskú dohodu
výnimky v prípade externého štúdia
sporné situácie počas leta – kedy osoba stratí štatút študenta a čo sa mení novelou od marca 2021
podmienka odpracovania max 20 hodín – chyby z praxe
nevyhnutné náležitosti dohody o brigádnickej práci študenta
minimálna výška odmeny za odpracovanú hodinu
nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu cez víkendy a sviatky
úľavy pri platení poistenia zamestnávateľom i zamestnancom

We're sorry but Podbean Player doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to
continue.

     
Okrem tohto podcastu môžete odteraz na stránke Mzdového centra nájsť všetky podcasty v časti
Mzdová TV:
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/jana-repacova
https://www.pp.sk/podcast/
https://www.pp.sk/podcast/


 

 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Jana Repáčová

Súvisiace odborné články
Práca zamestnancov mladších ako 18 rokov
XI. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a štatút študenta
8. Dohody na účely sociálneho a zdravotného poistenia
Odborná prax študentov – podmienky zamestnávania študentov

Súvisiace príklady z praxe
Dohoda o brigádnickej práci študentov
Študent a podanie daňového priznania

Súvisiace komentované ustanovenia
Komentár k § 227 zákona 311/2001 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
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https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/praca-zamestnancov-mladsich-ako-18-rokov.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/xi-dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru-a-statut-studenta.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/8-dohody-na-ucely-socialneho-a-zdravotneho-poistenia.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odborna-prax-studentov-podmienky-zamestnavania-studentov.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-8.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/student-a-podanie-danoveho-priznania.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-227-zakona-311-2001-Z-z-3.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311
http://www.epi.sk/zz/2003-461
http://www.epi.sk/zz/2003-595
http://www.epi.sk/zz/2004-580

