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POZVÁNKA 
 

Téma: ZÁKLADY PERSONALISTIKY 
 

Dátum konania: 1. júl 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 hod. 
 

Lektor: Ing. Martina Švaňová 
Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a 
príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti 
pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú 
politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne 
prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, 
pracovného práva a mzdového účtovníctva. 
 
Počas webinára s Ing. Martinou Švaňovou si podrobne prejdeme celý životný 
cyklus zamestnanca vrátane náležitostí spojených so vznikom pracovného 
pomeru, osobným spisom zamestnanca, ochranou osobných údajov, 
rozvrhnutím pracovného času alebo zánikom pracovného pomeru. 
Oboznámiť sa môžete aj so špecifickejšími činnosťami, ako je 
monitorovanie zamestnanca, pre ktoré platí od 29. 1. 2020 nové 
usmernenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, prípadne s riešením 
disciplinárnych sporov. Po absolvovaní webinára budete okrem iného 
navyše schopný správne viesť povinnú personálnu dokumentáciu o 
zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, 
zákona o archivácii, nariadenia GDPR a iných). 
 

Program: ● Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona 
o Nábor a výber zamestnanca 
o Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch 
 

● Vznik pracovného pomeru 
o Spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce 
o Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca 
o Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti 

 
● Osobný spis zamestnanca 

o Obsah osobného spisu 
o Vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu 

príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, zákona o archivácii, 
Nariadenia GDPR...) 

o Lehoty uloženia pracovno-právnej dokumentácie 
 
● Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov 

o Monitorovanie zamestnanca na pracovisku z pohľadu Zákonníka 
práce a zákona o ochrane osobných údajov 

o Zákaz diskriminácie 
 

● Rozvrhnutie pracovného času – základné princípy 
o Rovnomerné 
o  Nerovnomerné 
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o Zmennosť 
o Evidencia pracovného času zamestnanca 
 

● Zánik pracovného pomeru 
o Spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru 
o Riešenie disciplinárnych sporov 
o Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca 

 
Účastnícky 
poplatok: 
 

 
72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

29. jún 2020 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita 
seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/ 
 

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

 
 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 
ZÁKLADY PERSONALISTIKY 
/ ONLINE, 01.07. 2020 / 

 
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: ~ povinne ~ 

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 sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam zo školenia a náklady na 
organizačné zabezpečenie seminára. 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. 
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: 200701 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


