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POZVÁNKA

Téma: ZMENY V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH POČAS A PO
PANDÉMII COVID-19 + VZORY DOKUMENTOV
ZAMESTNÁVATEĽA

Dátum konania: 6. november 2020

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 13:00 hod.

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii
LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje
uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach,
konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a
ďalšími štátnymi inštitúciami. Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil
niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde
okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v
spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti
sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a
pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri
poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov.
Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach,
konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od
samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013
Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a
nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych
riešení pre firmy a živnostníkov.

Spolu so zmenami v ekonomike a v ďalších odvetviach, ktoré boli
zapríčinené vplyvom pandémie COVID-19, pocítili zamestnávatelia výrazný
zvrat i pracovnoprávnej oblasti. Pre zamestnávateľov, vedúcich
zamestnancov alebo pre zamestnancov personálnych oddelení preto
organizujeme webinár, kde si zosumarizujeme všetky posledné schválené
novinky. Ide o nevyhnutné zmeny, ktoré musí zamestnávateľ vykonať v
pracovnoprávnych vzťahoch, aby predišiel zbytočným súdnym sporom, kedy
môže zamestnanec žiadať náhradu mzdy až za 36 mesiacov a taktiež, aby
sa vyhol pokutám zo strany štátnych orgánov. Čo určite všetci účastníci
uvítajú v rámci programu, je bližšie vysvetlenie potrebných vzorov
dokumentov zamestnávateľa, ktoré následne dostanú.

Vzhľadom na to, že mnoho zo zamestnávateľov bolo nútených, resp. sa
rozhodlo dobrovoľne nariadiť prácu zamestnancom z domova, venujeme
časť programu tiež dohodám o „home office“, ako aj prekážkam na strane
zamestnávateľa počas a po pandémii COVID-19 vrátane náhrady mzdy 100
% , 80 %, 60 % a 0 %.

Počas webinára navyše získate aj praktické informácie, ako postupovať a
brániť sa v prípade žaloby zo strany zamestnanca alebo inšpektorátu práce.

Program:  pracovné zmluvy, ich uzatváranie, zmena a skončenie počas a po
pandémii COVID-19

 jednostranné rozhodnutie zamestnávateľa vs. dohoda o home office
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 prekážky na strane zamestnávateľa počas a po pandémii COVID-19 a
náhrada mzdy 100 % , 80 %, 60 % a 0 %

 postup a obrana v konaní s inšpektorátom práce
 postup a obrana v konaní so zamestnancom na súde v prípade žaloby

zamestnanca

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

Uzávierka
prihlášok

4. november 2020
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./

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

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE
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PRIHLÁŠKA

ZMENY V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH POČAS A PO PANDÉMII COVID-19 +
VZORY DOKUMENTOV ZAMESTNÁVATEĽA

/ ONLINE, 6.11. 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 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 seminára.
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: 201106

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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


