RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Floriánska 7, 040 01 Košice
Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

POZVÁNKA
Téma:

ZÁKONNÍK PRÁCE V AKTUÁLNOM ZNENÍ - SO ZMENAMI ÚČINNÝMI
OD 1.1. 2019

Dátum konania:

12. február 2019

Miesto konania:

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:

9:00 hod. – 14:30(15:00 hod.) (registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:

JUDr. Alena Huťanová
Po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej
právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca
personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo
viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.
Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré
vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákonník práce v aktuálnom znení spojený s informáciou o zásadných
zmenách
Založenie a vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru
Pracovná zmluva - obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie
skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru, vrátane dočasného
pridelenia.
Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné
spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby
v praxi.
Ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením
pracovného pomeru
Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov
zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať
pozor.
Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením
pracovného pomeru
Príspevok na rekreáciu/rekreačné poukazy
Zmeny v zákone o sociálnom fonde
Príplatky za prácu cez víkendy a sviatky v roku 2019
13. a 14. platy a ich zdaňovanie.
Zrušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o platoch/mzdách
zamestnancov
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zmeny v
odmeňovaní dohodárov a pri skončení prác na ich základe.

Účastnícky
poplatok:

78,- Eur s DPH (65,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok:

7. február 2019 príp. dosiahnutý limit účastníkov
Počet účastníkov je LIMITOVANÝ, preto Vám odporúčame prihlásiť sa
čo najskôr.

Kontakt

RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Floriánska 7, 040 01 Košice
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www.pft.sk

PRIHLÁŠKA
ZÁKONNÍK PRÁCE V AKTUÁLNOM ZNENÍ - SO ZMENAMI ÚČINNÝMI OD 1.1. 2019
/Košice, 12.02. 2019/

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku je zahrnuté občerstvenie počas seminára, školiace materiály a obed /.
Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie.
Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred
konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie (stále je však možné poslať náhradníka ).
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.
Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 190212

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

