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Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne využívať

prácu osôb na základe jednej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru/

LنألمعلابحاصلنكمZا/ئاث+ساصاخشالامدختس صاخشألاءالؤهعمفvظوتلاةقالعجراخلمعزاجنإلتاقافتالادحأساساdع0
هتاجاvتحانمضتماهمزاجنإل

DÔLEŽITÉ: Dohody nemajú nahrádzať prácu vykonávanú na základe pracovnej zmluvy/
Kما:  KالتاقافتالاەذTة/ساسألاف/ظوتلاةقالعلحملحتنأبج

Poznáme tri typy takýchto dohôd/
:تاقافتالاەذهلعاونأةثالثدجوي

Ø Dohoda o vykonaní práce – ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom/

Øدحتمتيو-لمعزاجنإلقافتاTةع/بطدKةزجنملاةج/+نلا�عًءانبلمعلااذ
Ø Dohoda o pracovnej činnosti – ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce/

Øماهمزاجنا�عقافتاÑÖ
Üو-لمعلاáÜتةقرفتمتاقافتا لمعلاةع/بطåدّدحُ

Ø Dohoda o brigádnickej práci študentov – ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce/

Øو-تقؤملابالطلالمعلقافتاáÜتةقرفتمتاقافتا لمعلاةع/بطåدّدحُ

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru/ 
ف/ظوتلاةقالعجراخلمعدوقع



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Dohody musia mať písomnú formu, inak sú neplatné/

ØGتعتال_و ,ة/.تكم )دوقعلا(تاقافتالاەذهنوكتنأبجabغالdة

Ø Dohody je možné uzavrieť s osobou mladšou ako 18 rokov len, ak výkon práce neohrozí jej zdravý

vývoj, bezpečnosť a mravnosť/

ØGتنأنكم
ُ

abعةنماثلانسنودصاخشأعمتاقافتالاەذهمz{ش~الاذإÄ
Å

صخشلاةحصوروطتáعةروطخلمعلااذهل

Ø Dohody nie je možné uzatvoriť na činnosti, ktoré sú predmetom Autorského zákona, ako napríklad

za účelom vytvorenia literárneho alebo umeleckého diela/

ØGتنأنكمabلملاقوقحنوناقتحتجردنتلامعأزاجنإلتاقافتالاەذهمñdكفلاةóòة, ôلالامعالاöõ
úإبلطتتùدأعادübúفوأö° ّ

ú

Ø Na základe dohody nesmiete odpracovať za jeden deň viac ako 12 hodín (ak ste mladistvý, nesmiete

za deň pracovať viac ako 8 hodín)/

ØالGأللمعلاكنكم®a©عةنماثلانسنودتنكاذإتاعاس8و-تاقافتالاەذهنمضةعاس12نمz{

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru/ 

فOظوتلاةقالعجراخلمعدوقع



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø DÔLEŽITÉ: Ak pracujete na základe jednej z dohôd, nemáte nárok na platenú dovolenku ani na náhradu mzdy
pri prekážkach v práci (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, pracovné voľno)/

Ø*ال  :ماPعتوأةعوفدمتازاجإتاقافتالاەذهتحتلماعلاقحتسmnضpq
rالادارفأة�اعروأضرملا}لمعلازاجنإلقئاعدوجولاحÄة

Ø Zamestnávateľ Vám nemôže nariadiť pracovnú pohotovosť alebo prácu nadčas. Máte nárok na minimálnu
mzdu aj pri práci na základe dohôd, taktiež na príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci a pod. Ak pracujete
cez sviatky, patrí Vám za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura. Aj
pri dohodách je potrebné dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce o pracovnom čase, prestávkach v práci, 
odpočinku, dňoch pracovného pokoja, nočnej práci a ochrane práce/

Øفاضإتاعاسلمعللوأبلطلادنعلمعللكنّيعُ�نألمعلابحاصلنكم�الòّلّوخمتنأفتاقافتالاەذهتحتلمعزاجنإدنع .ة
pqلمعلادنعةòفاضإروجألةفاضإروجأللùqدألادحلاõعلوصحلل

rبسألاة�اهنةلطعmللاتاعاسلالخوأعòلطعلالالختلمعاذإ .ل
ما�اوةحا́™سالا}لمعلانوناقطو®Äقبطنتام} ,ةعاسلßلوروي3.58لًةفاضإاهيلعقفّتملاروجألاõعلوصحلللّوخمتنأفةòّمسرلا
لمعلانمعmنلااذهõعةòحصلاطة®≠لاوةلطعلا

Ø Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu všetkých dohôd, ktoré uzatvára/ 
Øةم¥™ملاتاقافتالاعيمجنعتالجس≥ظافتحالا∞مزلُملمعلابحاص

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru/ 
فQظوتلاةقالعجراخلمعدوقع



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

KOĽKO? Prácu možno vykonávať najviac 350 hodín v kalendárnom roku – tento
limit platí pre všetky dohody o vykonaní práce, ktoré uzavriete s tým istým
zamestnávateľom/

 .تاقافتالاەذ^تحتةدحاولاةWّمUVقتلاةنسلانمضMقأدحكلمعةعاس350زاجنإكلقح:
lmلاتاقافتالاعيمجhعدحلااذ^قبطني

nت
ُ

pqلمعلابحاصسفنعماهم
AKO DLHO? Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, max. 12 mesiacov. Dohodu je
potrebné uzatvoriť najneskôr deň pred začatím vykonávania práce/

ارهش12زواجتيالدح�قافتالامpqينأبج:
Ö

opqألاmعدحاومويلgققافتالاعيقوتمتينأبجUو

لمعلاءدtنم
SKONČENIE: Dohoda skončí vykonaním a odovzdaním výsledku práce. 
Zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť, ak zamestnanec nevykoná prácu v 
dohodnutom čase. Zamestnanec môže odstúpiť od dohody, ak mu zamestnávateľ
nevytvorí dohodnuté pracovné podmienky, ktoré potrebuje na vykonanie práce/

نمباحسäالالمعلابحاصلقحU .هÑلعقفتُملالمعلامÑلسÅوزاجنإدنعقافتالا|}تzي:قافتالاءاهنا
بحاصëíّîهُيملاذإباحسäالالماعللقحUو ,هÑلعقفتُملاتقولانمضلمعلالماعلازجنيملاذإقافتالا
لمعلازاجنإلةgسانملافورظلالمعلا

Dohoda o vykonaní práce/ عقافتالاhلمعلازاجنا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Dohoda je písomná a obsahuje nasledovné/
EنأبجEتكمقافتالانوكTUا VوEام]عيوتحE[\

• určenie pracovnej úlohy, ktorú má zamestnanec pre zamestnávateľa vykonať/
لماعلاەذّفنينأبجEيذلالمعلادEدحت•

• dohodnutú odmenu za vykonanú prácu/
لمعلااذهزاجنإلuاقمهrلعقفتُملاغلmملا•

• dobu, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať/
لمعلازاجنإتقو•

• dohodnutý rozsah práce (pracovného času)/
لمعلاتقووألمعلاذrفنتىدم•

Ø Odmena za prácu sa vyplatí po dokončení a odovzdaní práce, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ
nedohodnú, že časť odmeny sa poskytne už po vykonaní časti práce/

ØEنأبجEُاقملاعفدuفنتدنعيداملالrوذÑلسrمضت]عنافرطلاقفتااذإالإ ,لمعلامãåçئزُجةعفدrّةuفنتدعrلمعلانمءزجذ
بولطملا

Ø Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu rozsahu odpracovaného času (denná dĺžka časového
úseku)/

ØEُلمعلابحاصمزلuظافتحالاõبيلجسãå ّçلمعلازاجناتاقوأ

Dohoda o vykonaní práce/ لمعلازاجنا9عقافتالا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

KOĽKO? Prácu možno vykonávať najviac 10 hodín týždenne – tento
rozsah nie je možné prekročiť/

ا@عوبساتاعاسة>;علالمعلاتاعاسددعزواجتينأنكم&ال A

AKO DLHO? Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, max. 12 mesiacov/
ارهش>;عانثإ ,ة@نمزةMNفLدودحمقافتالانوك& AقأدحكY

SKONČENIE: Dohodu je možné ukončiť dohodou zamestnávateľa a 
zamestnanca k dohodnutému dňu, okamžitým skončením (ako pri
pracovnom pomere) alebo písomnou výpoveďou bez uvedenia
dôvodu s výpovednou lehotou 15 dní od doručenia výpovede/

hiاfgبقافتالاءاهنانكمX :قافتالاءاهنا
jkفرطلاالqri, وXقافتإلليروفلاءاهنالانكم

kامxjلاyzطو|i
jظوتلاةقالعÇطنعوأفÜáاموي15هتدمراعشإق

ê
ëإنودëيأءاد

بîس

Dohoda o pracovnej činnosti/ عقافتالاrةزجنملالامعالاuv
wلمعلا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Dohoda je písomná a obsahuje nasledovné/
EنأبجEتكمقافتالانوكTUا VوEام]عيوتحE[\

• dohodnutá náplň práce/
هhلعقفّتملالمعلاراطإ•

• dohodnutá odmena za vykonanú prácu/
لمعلااذهزاجنإلqاقمهhلعقفتُملاغلmملا•

• dohodnutý rozsah pracovného času/
هhلعقفتُملالمعلاتقو•

• doba, na ktorú sa dohoda uzatvára/
اهيلعقفتُملالمعلاتقوهيلعقفتُملالمعلاةدم•

Ø Odmena za prácu (výplata) musí byť vyplatená v termíne uvedenom v dohode, najneskôr však do 
konca nasledujúceho mesiaca/ 

ØEتنأبج àâهhلعقفّتُملادعوملالولحqاهيلعقفّتملاروجألاعفدُ
دعوملاكلذل\éاتلارهشلاةEاهنزواجتيالو ,قافتالا\

Ø Jeden originál dohody je pre zamestnanca, treba si ho doma uschovať/
ØEنأبجEلماعلاظفتحqلاíلصألاةخسhاهبظفتحا ,قافتاللةàâ

لôââملا\
Ø Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času (začiatok a koniec pracovného času)/

Øنألمعلابحاص]عبّجوتيEظفتحúبُيلجسûü ّâزجنملالمعلاتاعاس

Dohoda o pracovnej činnosti/ ةزجنملالامعالا:عقافتالاBC
Dلمعلا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

KTO? Ak ste študent strednej školy alebo študent dennej formy vysokej školy/ univerzity a máte
menej ako 26 rokov (prácu možno vykonávať do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite 26 
rokov)/

ا?لاطتنكاذإقافتالانمع3نلااذ1تحتلمعلاكنكم%
@

AB
C3ناثلاةسردملاJبلاطوأةNماودPلماAB

CحةعماجلاST

STلاةYم3Jقتلاةنسلاة%اهن
Cعلاوةسداسلانس[إاهيفلصت_̀Jن

KOĽKO? Prácu možno vykonávať najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom tento priemer sa
posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená/

اYعوبساةعاس20لالمعلاتاعاسددعزواجتينأبج%ال
@

NسولالّدعملاmC, سولالّدعملاباسحمتيmCنم
ABزجنملالمعلاتاعاسع3مجم

C1قافتالااذ
AKO DLHO? Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, max. 12 mesiacov/

ارهش12 لا زواجتت ال و ةدّدحم نوكت نأ بج% قافتالا ةدم
@

SKONČENIE: Dohodu je možné ukončiť dohodou zamestnávateľa a zamestnanca k dohodnutému
dňu, okamžitým skončením (ako pri pracovnom pomere) alebo písomnou výpoveďou bez 
uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 15 dní od doručenia výpovede/

�lطو{|لاm}امnقافتإلليروفلاءاهنالانكم]و ,tulفرطلاالklmnاijبقافتالاءاهنانكم]:قافتالاءاهنا
mظوتلاةقالعÖوأف

اموي15هتدمراعشإقâäطنع ìîإنودîسيأءادÇب

Dohoda o brigádnickej práci študentov/ بالطللتقؤملالمعلاقافتا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Dohoda je písomná a obsahuje nasledovné/
EنأبجEتكمقافتالانوكTUا VوEام]عيوتحE[\

• dohodnutá náplň práce/
هhلعقفّتملالمعلاراطإ•

• dohodnutá odmena za vykonanú prácu/
لمعلااذهزاجنإلqاقمهhلعقفتُملاغلmملا•

• dohodnutý rozsah pracovného času/
هhلعقفتُملالمعلاتقو•

• doba, na ktorú sa dohoda uzatvára/
هhلعقفتُملالمعلاتقو•

Ø Súčasťou dohody je potvrdenie o štatúte študenta strednej alebo vysokej školy/
ØEثوقافرإبجhتةق�mقافتالاعمةعماجلاوأةسردملانمبلاطلاعضوت

Ø Jeden originál dohody je pre zamestnanca, treba si ho doma uschovať/
ØEنأبجEلماعلاظفتحqلاàلصألاةخسhاهبظفتحا ,قافتاللةëí

لìííملا\
Ø Odmena za prácu (výplata) musí byť vyplatená v termíne uvedenom v dohode, najneskôr však do konca

nasledujúceho mesiaca/
ØEتنأبج ëíهhلعقفّتُملادعوملالولحqاهيلعقفّتملاروجألاعفدُ

عTملاكلذل\ûاتلارهشلاةEاهنزواجتيالو ,قافتالا\
Ø Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času (začiatok a koniec pracovného času)/

Øنألمعلابحاص]عبّجوتيEبُيلجس£ظفتح•¶ ّíزجنملالمعلاتاعاس

Dohoda o brigádnickej práci študentov/ بالطللتقؤملالمعلاقافتا
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Dôležité!/
ا1تامولعم

2
 !ةم

Pred podpísaním dohody môžete požiadať svojho zamestnávateľa o uplatnenie výnimky z platenia
dôchodkového poistenia (podľa § 227a zákona o sociálnom poistení)/

تنألkقيدعاقتلابتارلالدbعفدنمءانث]سابلطYنألمعلابحاصنمبلطتنأكناJمIب
ُ

mnقافتإلام, bنم222مسقلاعمقفاوتيام
�Äامتجالا|}zمأتلانوناق

Ø Ak požiadate o túto výnimku a Váš mesačný príjem neprekročí 200 eur, nebudete platiť dôchodkové
poistenie vôbec; ak máte príjem viac ako 200 eur, tak budete platiť dôchodkové poistenie (7%) iba z 
prekročenej čiastky/

Øعفدك`لعبّجوتيالeميرهشلاكلخدزواجتيملاذإيدعاقتلابتارلالدyملاكلذزواجتاذإو ,وروي200غلyس{عفدك`لعبج`فغلyة
يدعاقتلابتارلاÜáàمأتءاقلوروي200نعدÇÉييذلاغلyملانم 7%

Ø Ak o túto výnimku nepožiadate, zamestnávateľ Vám bude strhávať dôchodkové poistenie z celého platu/
Øالâسإلااذهبلطتنأك`لعبجêءانث, âلمعلابحاصموقeعاطتقاeكلخدنميدعاقتلابتارلالد

Ø Ak máte viac ako jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, o túto výnimku môžete požiadať iba vo
vzťahu k jednej dohode/

Øسابلطكنا§م£بفبالطلالمعلتاقافتاةّدعتحتلمعتتنكاذإêمأتعفدنمءانثÜáàتاقافتالانمطقفةدحاونعدعاقتلا

Dohoda o brigádnickej práci študentov/ بالطللتقؤملالمعلاقافتا
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