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E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

POZVÁNKA
Téma:

VEĽKÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A PRACOVNOPRÁVNYCH
PREDPISOV 2023

Dátum konania:

9. december 2022

Miesto konania:

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

Čas konania:

9:00 hod. – 14:30 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 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.
S účinnosťou od 1. novembra 2022 nadobudla účinnosť dlho očakávaná
novela Zákonníka práce, prinášajúca početné a významné zmeny, ktoré sa
dotýkajú viacerých práv a povinností zamestnávateľov a zamestnancov
v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Zmeny sa významnejšie dotkli aj práce
vykonávanej na základe dohôd mimo pracovného pomeru a vymedzil sa
nový pojem otcovskej dovolenky.
Účelom tejto novely Zákonníka práce bola povinnosť transpozície
európskych smerníc, ktoré mala Slovenská republika povinnosť prevziať do
začiatku augusta 2022 ako aj odstránenie niektorých nejasností výkladu
zákona v praxi. Zmeny boli síce prijaté s oneskorením, no vo všeobecnosti
ich možno vnímať pozitívne. Cieľom úprav je zvýšiť dôraz na spravodlivé,
uspokojivé, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky.

Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

Základné zásady, čl. 1, predvídateľnosť práce, Zmena § 13 ZP
Minimálna dĺžka úložnej lehoty pri doručovaní
Trvanie pracovného pomeru, skúšobná doba a doba určitá
Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach
zamestnávania, vysielanie zamestnancov
Poskytovanie informácií aj v elektronickej podobe, zavedenie novej
informačnej povinnosti zamestnávateľa
Doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy
Vymedzenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať a ich
zmena
Odstupné, odchodné v prípade úmrtia
Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a práceneschopnosť
Právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania,
Otcovská dovolenka
Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Odborová organizácia
Novela ďalších pracovnoprávnych predpisov

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX
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Účastnícky
poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok:

2 dni pred konaním akcie
/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
VEĽKÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A PRACOVNOPRÁVNYCH PREDPISOV 2023
/KOŠICE, 09.12.2022/
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:

~ povinné ~

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, teplý obed 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 a nezúčastnite sa tejto akcie( stále je ale možná
účasť 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: 221209

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

