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                                                                                              Číslo strediska: 
 
 
 

Dohoda o vykonaní práce č.                /20.. 
uzatvorená podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) 

v pregraduálnom štúdiu 

Zamestnávateľ: 
Obchodné meno:    Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
Sídlo:      Limbová 12, 833 03 Bratislava 
IČO:      00165361 
Zastúpený:                 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. - rektor 
 
(ďalej len „zamestnávateľ“) 
 
a 
 
Zamestnanec: 
Titul, Meno a Priezvisko:                                   ........................................................................ 
Rodená /  rodinný stav   .......................................................................                        
Trvalý pobyt:     ........................................................................ 
Dátum narodenia:                                   ........................................................................ 
Miesto narodenia            ........................................................................ 
Rodné číslo:                                                         ........................................................................ 
Číslo OP:                                                               ........................................................................ 
Tel. číslo:                                                              ........................................................................ 
Mailová adresa:                                                  ......................................................................
     
Druh príjmu*:                                                       pravidelný  -  nepravidelný 
Poberateľ dôchodku*:                                        som – nie som  
Druh dôchodku*:                                              starobný, invalidný, výsluhový po dovŕšení           
                                                                                dôchodkového veku, ZŤP ( priložiť kópiu  
                                                                                 rozhodnutia) 
Zdravotná poisťovňa:                                        ........................................................................ 
IBAN / banka     ........................................................................ 
 (ďalej len „zamestnanec“) 

 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto dohody o vykonaní práce (ďalej len „dohoda“): 

 

 
 
*nechodiace  sa prečiarknite 
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Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Predmetom tejto dohody o vykonaní práce je záväzok zamestnanca vykonať pre 
zamestnávateľa práce, ktoré čo do rozsahu podľa článku III. tejto dohody nepresiahnu 
hranicu 350 hodín v kalendárnom roku stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom 
a záväzok zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi odmenu za vykonanú prácu dohodnutú 
v článku IV tejto dohody.  

 
Článok II 

Pracovná úloha 
 

1. Zamestnanec sa zaväzuje vykonať dojednanú pracovnú úlohu pre FZ SZU v BB: 

     Názov katedry / kliniky / ústavu : ............................... 

     Popis pracovnej úlohy: (prednáška/ sem./ stáže/skúška/..... ročník/  štud. odbor/počet 

hodín.......) 

    ......................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................... 

    ďalšia pedagogická záťaž ( prednáška v kurzoch/ školiacich miestach, číslo akcie / skúšky 

    PČ, TČ, vyhotovenie posudku )............................................................................................... 

    ......................................................................................................................................... 
 
 

Článok III 
Rozsah práce 

 
1. Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli na rozsahu pracovnej úlohy spolu     

.................... hodín (dohodnutý čas nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku) na 

splnenie pracovných úloh, od ....................   do .................... 

 

Článok IV 
Odmena 

 
1. Za riadne vykonanú pracovnú úlohu zodpovedajúcu dohodnutým podmienkam, vyplatí 

zamestnávateľ zamestnancovi odmenu vo výške .................... v súlade s výškou odmien 
spojených s pedagogickou činnosťou zamestnancov a externých učiteľov na základe 
uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  
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Odmena bude zdanená a zúčtovaná a poukázaná zamestnancovi na účet zamestnanca 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

2. Zmenu účtu sa zamestnanec zaväzuje okamžite písomne oznámiť zamestnávateľovi. 
V prípade porušenia uvedenej povinnosti zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za 
omeškanie vyplatenia mzdy.  

3. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy  je splatná po dokončení a odovzdaní práce / 
alebo na základe priloženého pracovného výkazu o čiastkovom splnení dohodnutej  
pracovnej úlohy v zmysle čl. II tejto dohody vo výplatnom termíne  - 14. v mesiaci  za 
predchádzajúci mesiac.  

 
 

Článok V 
Ukončenie dohody 

 
1. Dohoda o vykonaní práce končí splnením pracovnej úlohy, ktorá bola touto dohodou 

dojednaná.  
2. Dohoda o vykonaní práce môže byť tiež ukončená: 
- Písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení dohody o vykonaní práce 
- Odstúpením zamestnávateľa od dohody o vykonaní práce z dôvodov ak zamestnanec 

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin 
b) porušil pracovnú disciplínu, a ak bol predtým na takéto konanie zamestnávateľom 
minimálne jeden krát písomne upozornený 
c) dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať dohodnutú pracovnú úlohu 
d) nevykonal pracovnú úlohu v dohodnutej dobe 

       -  Odstúpením zamestnanca od dohody o vykonaní práce 
a) ak podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov dlhodobo stratil spôsobilosť 
vykonávať dohodnutú úlohu 

      3. Odstúpenie musí byť urobené v písomnej forme a musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane.  

 

Článok VI 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Výsledok vykonanej práce prevezme za zamestnávateľa ............................................ 

( vedúci pedagogického útvaru fakulty)  
2. Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať dohodnutú prácu osobne, riadne a včas 

a dodržiavať podmienky dohodnuté účastníkmi dohody pre výkon práce, alebo 
vyplývajúce pre výkon práce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel 
pri výkone zamestnania u zamestnávateľa, alebo v súvislosti s ním. Uvedené 
skutočnosti nesmie oznamovať ani inak sprístupniť tretím osobám. Zamestnanec tiež 
prehlasuje, že skutočnosti, ktoré sa dozvie pri výkone zamestnania u zamestnávateľa, 
alebo v súvislosti s ním nebude zneužívať vo svoj prospech ani v prospech tretích 
osôb a tieto skutočnosti bude využívať len v rámci pracovnej činnosti pre 
zamestnávateľa. 
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4. Zamestnanec podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s vnútornými 
predpismi zamestnávateľa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s 
protipožiarnymi predpismi, s právami a povinnosťami, ako aj s inými skutočnosťami 
nevyhnutnými pre riadny výkon jeho práce. Zamestnanec dáva súhlas so spracovaním 
a používaním osobných údajov uvedených v dohode prostredníctvom informačného 
systému za účelom spracovania agendy personálnej a mzdovej, realizácie zákonných 
zrážok a odvodov v súhlase s platnými zákonmi. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zamestnanec podpisom tejto dohody výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím 

svojich osobných údajov v súlade NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely úkonov vyplývajúcich 
z pracovnoprávnych vzťahov založených touto dohodou o vykonaní práce. 

2. Túto dohodu je možné meniť iba na základe dohody oboch účastníkov dohody 
formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma účastníkmi dohody. 

3. Ostatné práva a povinnosti účastníkov dohody vyplývajúce z tejto dohody, ktoré nie 
sú v dohode výslovne upravené sa spravujú ustanoveniami Zákonníka práce 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

4. Dohoda je podpísaná vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka 
dohody. 

5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi 
dohody. 

6. Účastníci dohody prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom dohody, že táto 
dohoda vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto dohodu neuzavreli 
ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany 
túto dohodu vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 

V Bratislave, dňa ......................... 
          

 
.......................................................   ....................................................... 

                       Podpis zamestnanca                                                prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
                                                                                                                          rektor SZU 


