
 

 

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA O VÝŠKE PRACOVNÉHO PRÍJMU ZAMESTNANCA / 
MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS A MUNKAVÁLLALÓ MUNKAJÖVEDELÉMÉRŐL 

 

Zamestnávateľ / Munkáltató: 

Názov spoločnosti / A vállalat neve:................................................................................................................................................................ 

Sídlo / Székhely:.............................................................................................................................................................................................. 

IČO / Statisztikai számjel:................................................................................................................................................................................ 

 

Zamestnanec / Munkavállaló: 

Priezvisko / Vezetéknév:................................................Meno / Keresztnév:................................................Titul / Cím:................................. 
Trvalý pobyt / Állandó lakcím:...........................................................................................................PSČ / Irányítószám:............................... 
Dátum narodenia / Születési idő:........................................................Rodné číslo / Személyi szám:..................................../......................... 
Rodinný stav / Családi állapot:........................................Počet vyživovaných detí / Eltartott gyermekek száma:........................................... 

Pracovné zaradenie / Munkakör:.....................................................Je u nás zamestnaný od / Munkaviszony kezdete:................................. 

Druh pracovného pomeru (uveďte TPP, Dohoda,Iné) / Munkaviszony típusa (főállás, megállapodás alapján, 

egyéb):............................................................................................................................................................................................................. 
 

Pracovný pomer dojednaný na dobu: neurčitú  určitú  do dňa: ........................................................................................................... 

Munkajogviszony időtartama: határozatlan  határozott  év/hónap/nap................................................................................................ 
 

Zamestnanec je - nie je vo výpovednej lehote a pracovný pomer bude / A munkavállaló felmondási időben van: igen – nem és 
munkaviszonya megszűnik: rozviazaný dňa:......................................napon (nehodiace sa škrtnite / a nem kívánt rész törlendő) 

 
Priemerný čistý mesačný príjem / Nettó havi átlagjövedelem: 

Za posledných 6 kalendárnych mesiacov  / A legutóbbi 6 naptári hónapban:...............................EUR / EURO 

Za posledné 3 kalendárne mesiace: / A legutóbbi 3 naptári hónapban:...............................EUR / EURO  

Za posledný kalendárny mesiac: / A legutóbbi naptári hónapban:..................................EUR / EURO 

 

Z pracovného príjmu sú – nie sú vykonávané tieto zrážky: (nehodiace sa škrtnite) / A jövedelmből levonásra kerülnek – nem 

kerülnek levonásra a következő tételek (a nem kívánt rész törlendő): 
 

Bežné zrážky v EUR / Általános levonások EURO:......................................................(splátky úverov, pôžičiek, sporenie, bežné výživné / 
kölcsön- és hiteltörlesztések, megtakarítás, gyerektartás...) 

Spoločnosť / Vállalat Variabilný symbol / Egyedi 
utalási szám 

Suma mesačne v EUR / 
Összeg havonta EURO 

   

   

   

   

   
 

Zrážky na základe výkonu rozhodnutia v EUR / Végrehajtó határozat végrehajtásán alapuló levonások 
EURO:..................................(exekúcie, prednostné pohľadávky / végrehajtás, elsőbbségi követelések) 

 
Zrážky celkom v EUR / Összes levonás EURO:...............................(spolu bežné zrážky + zrážky na základe výkonu rozhodnutia / 
általános levonások + végrehajtó határozaton alapuló levonások) 

 
V.......................................-ban, dňa..................................napon 

 

Potvrdenie vyhotovil / Az igazolást kiállította: 
 
 
....................................................……………                                                            …………………......................................... 

(priezvisko paličkovým písmom / vezetéknév nyomtatott nagybetűvel)                   (pečiatka a podpis / bélyegző és aláírás) 
 

Telefón / Telefonszám:....................................................... 

 

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM A MODRÝM PEROM. POTVRDENIE NESMIE BYŤ 
STARŠIE AKO JEDEN MESIAC. / A MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁST NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL ÉS KÉK TOLLAL TÖLTSE 
KI. AZ IGAZOLÁS NEM LEHET EGY HÓNAPNÁL RÉGEBBI. 

Silverside, a. s. 
Bratislava Business Center 5 
Plynárenská 7/B 
82109 Bratislava 
mestská časť Ružinov városrész 
 

IČO / Statiszt. számjel: 50 052 560 
DIČ / Adószám: 2120155268 
Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sa, vložka č. 6261/B 
Cégbejegyzés: Bratislava I. Kerületi 
Bíróság Cégjegyzéke, Sa osztály, 
ügyiratszám: 6261/B 

 

Infolinka / Infovonal: 0800 555 678 
silverside@silverside.sk 
www.silverside.sk 

mailto:silverside@silverside.sk
http://www.silverside.sk/

