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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Členovia klubu sa zamerali na tému “Brigádnická práca študentov”, kde diskutovali o možnostiach 

študentov uplatniť sa na trhu práce a získavaní nových pracovných návykov. Zároveň sa debata viedla 

aj okolo zákonníka práce (práca na dohodu a brigádnicka práca).  

 

Kľúčové slová: brigáda, čiastočný pracovný pomer, práca na dohodu, “práca na čierno” 

 

Krátka anotácia: Téma klubu zamerala diskusiu na otázku brigádnických prác študentov. Členovia klubu 

FG poňali brigádnickú prácu študentov ako možnosť získať prvé pracovné návyky študentov a zároveň 

pochopiť situáciu na trhu práce (odmena za vykonanú prácu, mať povinnosti a zodpovednosť). Členovia 

klubu zároveň analyzovali dostupné možnosti brigád pre študentov z pohľadu profesijného rastu 

študentov pre ich budúcnosť (kde a aké pracovné ponuky študenti majú). Súčasne porovnávali výhody 

a možnosti sezónnych brigád a celoročných brigád pre študentov a neopomenuli ani možnosti 

jednorázových pracovných príležitostí. Záver diskusie bol zameraný na legislatívne úkony spojené 

s brigádnickou prácou študentov a možným zneužitím práce ľudí ako „práce na čierno“ a tiež 

s povinnosťami okolo odvodovej povinnosti pracujúcich. 

 

 



 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Brigádnické práce študentov 

2. Zákonník práce a odvodová politika 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s témou brigádnických prác študentov a legislatívnymi 

povinnosťami spojenými s daňovými náležitosťami. Úvod stretnutia bol zameraný na výhody 

a príležitosti, ktoré študenti môžu získať na brigádach. Porovnávali sa rôzne možnosti brigádnických 

pracovných ponúk (miesto výkonu práce, finančné ohodnotenie a iné benefity) a poukazovalo sa na ich 

prospech z pohľadu získavania pracovných návykov a iných pracovných zručností. Členovia klubu sa 

jednohlasne zhodli v tom, že brigády učia študentov k zodpovednosti. Z legislatívneho pohľadu sa 

debata orientovala na definíciu pojmu v zákonníku práce a porovnávanie s inými čiastočnými 

pracovnými úväzkami. V tomto bode bolo cieľom diskusie zhrnúť aj to, čo je nutnosťou pri uzavretí 

dohody o brigádnickej práci – náplň práce, miesto výkonu práce, odmena za vykonanú prácu, časový 

rozsah pracovnej činnosti a doba, na ktorú sa dohoda podpisuje. Tu sa debata zaoberala o zákonných 

normách na možné minimálne finančné ohodnotenie a zároveň na maximálny týždenný pracovný čas 

a maximálny priemerný pracovný čas. Členovia klubu taktiež poukazovali na povinnosť uhrádzať 

odvody zamestnanca aj z brigádnických prác a debatovali o možnostiach úľav a oslobodenia od platenia 

dane a odvodov z vykonanej brigádnickej činnosti. 

Členovia klubu FG navrhli možnosť aplikovania tejto témy na hodinách OBN ako aj jej možného 

využitia na hodinách Konverzácie v anglickom jazyku, kde pri téme Jobs and Employment (Práca a 

zamestnanosť) žiaci diskutujú o potrebe pracovať a diskutujú o vysnívanej brigáde alebo práci.   

 

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom – že brigádnické práce študentov sú dobrou 

štartovou pozíciou pre začlenenie sa na trhu práce a zároveň zdokonaľujú finančnú gramotnosť (učia sa 

hospodáriť s vlastnými zarobenými peniazmi). 

Členovia klubu sa zhodli, že táto téma má veľmi dobré využitie na  hodinách cudzích jazykov a OBN. 
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