ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПЕРЕД
ПІДПИСАННЯМ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРУ
Перш ніж платити комісію агентству, переконайтеся, що компанія, в
якій ви працюєте в Словаччині, дійсно існує.

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР:
▪

Повинен бути оформлений
в письмовій формі.

▪

Завжди підписуються дві
копії, одна з яких повинна
залишитися у вас.

▪

Не підписуйте нічого, чого
не розумієте. Якщо ви не
розумієте, запитайте
контракт на мові, який
розумієте.

▪

Сфотографуйте документ
(довіреність), який дає
іншій особі право
представляти вас в органах
влади в Словацькій
Республіці, або запитайте
копію цього документа.

Розрахуйте нетто зарплату через портал:

▪

Зверніть увагу на інші відрахування із заробітної плати, зазначені
роботодавцем у трудовому договорі. Наприклад на проживання, вартість
авіаквитків або послуг з підбору персоналу. Після їх вирахування ваша
заробітна плата буде значно нижче.

Запитайте копію всіх
документів, які ви
підписуєте, або принаймні
зробіть знімок.

▪

У трудовому договорі
повинні бути вказані:

Введіть назву компанії в Комерційному регістрі Словацької Республіки
www.orsr.sk , де ви можете легко дізнатися, чи вказано особу, яка
підписала контракт з вами, в якості керуючого директора, і чи
відповідають зареєстрований офіс і ідентифікаційний номер IČO даним в
трудовому договорі. У разі невідповідностей в даних, будь ласка,
зв'яжіться з посольством Словацької Республіки або Міграційним
інформаційним центром МОМ.

ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА
Мінімальна можлива заробітна плата, яку ви повинні отримати,
працюючи повний робочий день (40 годин на тиждень), становить 520.
євро (2.989 євро / год).
Це сума брутто заробітної плати, що означає, що з неї ще виплачуються
внески на медичне і соціальне страхування, тому отримана вами сума
буде нижче: 430.35 євро.

За понаднормову роботу (понад узгоджений щотижневий робочий час),
ви маєте право на компенсаційні відгули або підвищення заробітної плати
на 25% від розміру середнього заробітку. Компенсаційні відгули ви
узгоджуєте з роботодавцем (ви маєте право їх використовувати протягом
4 місяців).→

що ви будете робити
(назва посади)
де ви будете працювати
(місто в Словаччині)
дата початку роботи →

UA / ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Окрім узгодженої заробітної плати ви маєте право на доплату за:
а) роботу в суботу в розмірі 50% від погодинної мінімальної заробітної
плати (1.49 євро);
б) роботу в неділю в розмірі 100% від погодинної мінімальної заробітної
плати (2.98 євро);
в) за кожну годину роботи в нічний час не менше 40% від погодинної
мінімальної заробітної плати в євро на годину.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
▪

У трудовому договорі
повинні бути вказані:
розмір заробітної плати,
і коли ви будете
отримувати гроші (не
пізніше останнього дня
наступного місяця)

ХАРЧУВАННЯ
Якщо ви працюєте більше 4 годин протягом дня, ви маєте право на
харчування. Роботодавець повинен забезпечити їжу на об'єкті
громадського харчування або зобов'язаний відшкодувати не менше 55%
від вартості їжі (найчастіше у вигляді ваучерів на харчування).

графік роботи
наприклад з
до
або нічна зміна з
до

Мінімальна вартість ваучера на харчування становить 3.83 євро.

кількість днів відпустки

СТРАХУВАННЯ
Роботодавець зобов'язаний оплачувати медичне і соціальне
страхування кожного працівника за рахунок його заробітної плати.
Медичне страхування
Медичне страхування дозволяє вам відвідувати лікарів в Словаччині і
прописувати вам ліки в аптеці за мінімальну плату.
Після прибуття до Словаччини та отримання тимчасового перебування в
Словацькій Республіці ви повинні зареєструватися в державній медичній
страховій компанії (Union, Dôvera або Všeobecná ZP).
Ви повинні повідомити свого роботодавця, яку страхову компанію ви
вибрали. Ваш роботодавець буде платником вашої страховки. Якщо у вас
є діюча страховка, страхова компанія видасть вам карту застрахованого.
Якщо у вас немає страховки, лікар огляне вас тільки в гострих випадках.
Державне медичне страхування є обов'язковим для кожного
працівника, який заробляє не менше 520 євро в місяць. Ви маєте право
на медичне страхування.

Соціальне страхування
Соціальне страхування забезпечить вам, крім іншого, в разі тривалої
відпустки через хворобу (більше 10 днів), часткову оплату (55% від
денної заробітної плати). Довідку про непрацездатність вам видасть ваш
лікар-терапевт.

ВІДПОЧИНОК
Якщо зміна триває довше 6 годин, ви маєте право на відпочинок та
перерву на їжу тривалістю 30 хвилин. Перерви для відпочинку та
харчування не включаються в робочий час. →

РОБОЧИЙ ЧАС
▪

максимум 40 годин на
тиждень

▪

В середньому за тиждень
робочий час працівника,
включаючи понаднормові,
не повинна перевищувати
48 годин.

▪

Трудовим договором також
регулюється
випробувальний термін. Він
не повинен перевищити 3
місяці.

UA / ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Якщо ви відпрацювали не менше 60 днів за календарний рік, ви маєте
право на відпустку.
Якщо вам не виповнилося 33 роки, ви маєте право на 20 днів відпустки
за календарний рік (1,5 дня відпусток на місяць, якщо ви не
відпрацювали повний календарний рік). Якщо ви старше 33 років, у вас
є 25 днів відпустки за календарний рік. Ви маєте право на повну оплату
під час відпустки.

ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ
Під час випробувального періоду ви або ваш роботодавець можете
припинити роботу з будь-якої причини. Після випробувального періоду
ви вже мусите попередити про це (як правило, за 1 місяць). Це період,
коли ви все ще повинні працювати зі своїм роботодавцем після
повідомлення. Це також стосується випадків, коли роботодавець
попереджає про звільнення. Ви можете домовитись про коротший
термін попередження з роботодавцем. Період попередження становить
щонайменше один місяць і починається з першого дня наступного
календарного місяця після отримання повідомлення та закінчується
наприкінці останнього дня відповідного календарного місяця
(наприклад, якщо ви попередите про звільнення 15 липня, ви повинні
працювати до 31 серпня).

СЕРЕДНІ ЦІНИ В СЛОВА ЧЧИНІ
Їжа
Молоко літр
Куряча грудка кг
Яйця
Помідори кг
Картопля кг
Хліб
г
Сир
г
Оренда
Квартира
м
Братислава
Квартира
м інші
міста
Проїзд
Громадський транспорт
Бензин л

Ціна в євро

Більш детальну інформацію про ціни в Словаччині можна отримати за
посиланням: https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/slovakia

ВАЖЛИВО
Якщо роботодавець не дотримується домовлених умов праці, зверніться
до Інспекції праці https://www.ip.gov.sk/home/

