
Dohoda o vykonaní práce

UNIVERZITA PAVLA JOZEfA ŠAfÁRIKA V KOŠICIACH

číslo: pp 235/2012

Zamestnávateľ:
so sídlom:
zastúpená:
a
zamestnanec: Mgr. Marek Pataky
rodné číslo: 74081118619
trvalý pobyt: Komenského 10, 085 O1 Bardejov
občiansky preukaz evid. čís.: SJ 768337
zamestnávateľ: Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,08501
číslo účtu zamestnanca: 365588200115600

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Šrobárova 2, 040 59 Košice
prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc., dekanom FF UPJŠ

Bardejov

uzavierajú podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce (ZP) túto

dohodu o vykonaní práce:

1. Dohodnutá pracovná úloha:
a. rozbor hodín počas realizácie pedagogických praxí študentov študijných programov

v študijnom programe učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
b. rozbor hodín počas realizácie pedagogických praxí študentov doplňujúceho pedagogického

štúdia.
2. Dohodnutá pracovná úloha bude vykonaná od 1.9.2012 do 30. 6. 2013, a to podľa písomnej

informácie, resp. akceptačného listu, ktorý bude zamestnancovi doručený najneskôr 2 týždne
pred termínom konania pedagogických praxí študentov podľa bodu 1.

3. Predpokladaný dohodnutý rozsah práce (pracovnej úlohy) v hodinách spolu: max. 120
4. Za vykonanú prácu vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi odmenu vo výške:

5,00 Eur /1 hod. rozboru
5. Dohodnutá odmena je splatná po dokončení a odovzdaní práce a po odovzdaní výkazu o počte

odpracovaných hodín potvrdených riaditeľom školy a odsúhlasená zamestnancom UPJŠ pre
pedagogickú prax vo výplatnom termíne platnom u zamestnávateľa.

6. Zamestnávateľ môže odmenu primerane znížiť, ak vykonaná práca nebude zodpovedať
dohodnutým pracovným podmienkam (§ 226 ods. 4 Zákonníka práce).

7. Ďalšie dohodnuté podmienky (§ 224 ZP):
Zamestnanec svojim podpisom dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v Integrovanom
akademickom systéme UPJŠ a SAP HR za účelom spracovania personálnej a mzdovej agendy.

8. Zamestnanec je povinný vykonávať dohodnutú prácu osobne, riadne a včas a dodržiavať
podmienky dohodnuté v súlade s predpismi, vzťahujúcimi sa na jej výkon, hlavne s predpismi
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

9. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými
pracovnoprávnymi predpismi.

10. Táto dohoda bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnanec a dve
sa zakladajú u zamestnávateľa.

v J?9-!:':~~~ dňa .~{J:.~1?- V Košiciach dňa .

podpis zamestnávateľa


