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POZVÁNKA
Téma:

ZÁKONNÍK PRÁCE 2022 V PRAXI

Dátum konania:

1.- 2. december 2021

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 14:30 hod.

Lektor:

JUDr. Zdeňka Dvoranová
Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne
vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer
25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnik - expert v oblasti
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006
bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a
vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych
sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. V súčasnosti vykonáva
lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky.
Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému
jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Program:

1. DEŇ (01.12.2022)
Novely Zákonníka práce 2021/2022
• všetko o novelách Zákonníka práce
Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru.
• všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP
• pracovný pomer, pracovná zmluva a jej náležitosti, druhy pracovných
pomerov
• minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, mzdové podmienky,
diskriminácia
• mzdové zvýhodnenia
• preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy
• spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru
• závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, dôsledky
porušenia pracovnej disciplíny
• základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov
• pracovný poriadok, zákaz konkurencie, výkon inej zárobkovej činnosti

2. DEŇ (02.12.2022)
Pracovný čas a doba odpočinku
• pružný pracovný čas
• rozvrhovanie pracovného času, prestávky v práci
• nadčas, pohotovosť, nočná práca
• evidencia pracovného času
Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa
• druhy dovolenky, výmera
• čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky
• spoločné ustanovenia o dovolenke
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•
•

druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa
spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
• druhy dohôd, podmienky uzatvorenia
• forma a obsah dohôd, skončenie dohôd
Náhrada škody v pracovnom práve
• všeobecná zodpovednosť a osobitné druhy zodpovednosti
• zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu
zverených predmetov)
• zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa (za pracovný úraz a
chorobu z povolania a za vecnú škodu).

Účastnícky
poplatok:

168- Eur s DPH (140,- Eur bez DPH)

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 2022 V PRAXI
/ ONLINE, 01.- 02.12. 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: 21120102

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

