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POZVÁNKA 
 

Téma: ZÁKONNÍK PRÁCE POD LUPOU 2021 /2 DNI/ 
 

Dátum konania: 22.-23. marec 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod.  
 

Lektor: JUDr. Alena Huťanová 
Lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých 
firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež 
aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 
má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane 
poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania. 
 
Aj v roku 2021 organizujeme jedno z našich najnavštevovanejších školení, 
tentoraz však online. Počas 2 dní budeme mať dostatok priestoru na to, aby 
sme si podrobne prešli všetky novinky v Zákonníku práce, vrátane už 
schválenej novely, ktorá od 1. 3. 2021 upravuje pravidlá home office. 
Ozrejmiť si budete môcť navyše aj celý životný cyklus zamestnanca – od 
vzniku pracovného pomeru až po jeho ukončenie. Hovoriť budeme taktiež o 
druhoch pracovných pomerov a ich špecifikách, povinnostiach 
zamestnancov aj zamestnávateľov, odstupnom a odchodnom, nastavení 
pracovného času, dovolenke, prekážkach v práci či práci vykonávanej z 
domu. Tradične si lektorka vyhradí čas aj na vaše problémy a pokúsi sa 
nájsť pre vás optimálne riešenia. 
 

Program: • Úvod, základné zásady a základné pojmy  
• Založenie a vznik pracovného pomeru 
• Pracovná zmluva a jej náležitosti 
• Druhy pracovných pomerov 
• Zmena pracovného pomeru 
• Spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru 
• Ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením 

pracovného pomeru 
• Zástupcovia zamestnancov pri skončení pracovného pomeru 
• Odstupné a odchodné 
• Pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie 
• Pracovný čas, možnosti a spôsoby jeho rozvrhnutia, práca na zmeny 
• Pracovná pohotovosť, práca nadčas a práca vo sviatok 
• Nočná práca, práca v sobotu a nedeľu vrátane zmien daných novelou 

ZP 
• Dovolenka, jej čerpanie, pri skrátenom a nerovnomerne rozvrhnutom 

pracovnom čase 
• Prekážky v práci  v praxi, druhy a ako, resp. čo uznať pri pevnom a 

pružnom prac. čase 
• Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

 
Účastnícky 
poplatok: 
 

 
 
216,- Eur s DPH (180,- Eur bez DPH) 
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Uzávierka 
prihlášok: 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/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 

 

ZÁKONNÍK PRÁCE POD LUPOU 2021 
/ ONLINE, 22.-23.03.2021 / 

 

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 z webinára na 14 dní 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: 21032223 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


