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Odborný program

Anna Čunderlíková AC vzdelávacia agentúra Zvolen

Vás srdečne pozýva na odborno-konzultačný seminár:

VVEEĽĽKKÁÁ NNOOVVEELLAA ZZÁÁKKOONNNNÍÍKKAA PPRRÁÁCCEE
ss pplláánnoovvaannoouu úúččiinnnnoossťťoouu oodd 11.. 99.. 22001111

ktorý  sa  uskutoční

vo Zvolene v Divadelnej reštaurácii dňa 13. septembra 2011  –  utorok

Mgr. Slávka Miháľová
Lektorka je skúsená odborníčka v danej problematike

Oboznámite sa s rozsiahlymi zmenami, získate prehľad a orientáciu v novele, ktorá sa dotkne všetkých častí
Zákonníka práce, a nadobudnete zručnosti pri efektívnej interpretácii a aplikácii jeho jednotlivých ustanovení v praxi.

Seminár je určený
� širokému spektru záujemcov – zamestnávateľom,
príp. iným subjektom, ktorým vyplývajú povinnosti zo
Zákonníka práce a ktorých sa zmeny v Zákonníku
práce môžu dotknúť, podnikateľom, študentom,
účtovníkom, mzdárom, manažérom, zamestnancom
obcí, miest a ich rozpočtových organizácií (vrátane

škôl), príspevkových organizácií,
zamestnancom personálnych a ekonomických
oddelení, oddelení riadenia ľudských zdrojov a
tiež ďalším odborným zamestnancom, ktorí
majú záujem získať poznatky z danej oblasti, i
laickej verejnosti

§§ Definícia zamestnávateľa, vedúceho zamestnanca, konanie v mene
 zamestnávateľa
§§ Možnosti odstúpenia od pracovnej zmluvy – dôvody, lehota, forma
§§ Skúšobná doba – dĺžka skúšobnej doby, plynutie počas prekážok v práci,
 možnosti jej predĺženia

§§ Pracovný pomer na dobu určitú – dôvody a doba trvania
§§ Atypické formy zamestnávania – delené pracovné miesto
§§ Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo stredného odborného učilišťa
§§ Agentúra dočasného zamestnávania – právo na uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským
 zamestnávateľom
§§ Výpovedná doba – diferenciácia dĺžky výpovednej doby v závislosti od doby trvania pracovného pomeru
§§ Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
§§ Hromadné prepúšťanie
§§ Odstupné a odchodné
§§ Výkon inej zárobkovej činnosti
§§ Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru
§§ Dovolenka – základná výmera dovolenky, krátenie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky, výkon práce
 na účely dovolenky
§§ Prekážky v práci – s náhradou mzdy, bez náhrady mzdy, pracovné voľno z vážnych
 prevádzkových  dôvodov, povinnosť preukazovať prekážky v práci
§§ Sociálna politika zamestnávateľa – rodičovská a materská dovolenka
§§ Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom
§§ Ďalšie schválené zmeny v Zákonníku práce

ü   Praktické spôsoby riešenia problémov, predložených účastníkmi seminára v rámci diskusie
ü Účastníci seminára obdržia aktuálny doplnkový  študijný materiál
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Organizačné informácie a podmienky:

Miesto konania: ZVOLEN – DIVADELNÁ REŠTAURÁCIA – Kaviareň (2. poschodie)
                                ul. Divadelná 3 (na námestí, v budove Divadla J. G. Tajovského)

C Interaktívnu mapu s popisom, ako sa k nám dostanete, nájdete na: www.acvzdelavanie.com/mapa

Časový harmonogram:

¿   

8.15 h. 9.00 h. prezentácia účastníkov
9.00 h.  9.05 h. otvorenie seminára
9.05 h. 10.45 h. prednáška I. časť

10.45 h. 11.15 h. prestávka (obed, káva / čaj, minerálka)
11.15 h. 14.00 h. prednáška II. časť, diskusia

14.00 h. predpokladaný záver

Uzávierka prihlášok: záväznú prihlášku prosíme zaslať do 9. septembra 2011 na adresu:
� Anna Čunderlíková  AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA

P. O. Box  53,  960 01  Zvolen
                       alebo faxom: 045/ 540 18 63

e-mailom: agentura@acvzdelavanie.com
acvzdelavanie@mail.t-com.sk

 cez web: www.acvzdelavanie.com/online-prihlasenie

Údaje o organizátorovi:  IČO: 43984924,  DIČ: 1045423896,  IČ DPH: SK1045423896  (agentúra je platiteľom DPH)
Registrácia: OÚ Zvolen č. OŽP-G/2008/00602-2, č. živ. reg. 670-16814

Účastnícky poplatok: je stanovený podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V poplatku sú zahrnuté kalkulované náklady na organizačné, technické a lektorské zabezpečenie, účasť na
seminári, konzultácie s lektorom počas seminára, autorsky spracovaný materiál, hlavné jedlo, káva / čaj,
minerálka, podávané priamo v priestoroch konania seminára, a réžia.

  Účastnícky poplatok € / 1 osoba
bez 20% DPH

€ / 1 osoba
s DPH

  Pri bezhotovostnej platbe na účet vopred 25,83 31

ZĽAV A  pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 organizácie na 1 seminár 24,17 29

  Pri platbe v hotovosti v deň konania seminára 30 36

Na základe tejto pozvánky uhraďte poplatok uvedený s DPH vopred na účet agentúry, vedený vo VÚB a.s., Zvolen.

číslo účtu: 2417757753/0200,  VS: 1309,  KS: 0308,  ŠS: Vaše IČO

Pri úhrade dbajte na správne zadanie variabilného a špecifického symbola, aby bola Vaša platba správne identifikovaná.

  Ak platbu na účet uskutočníte menej ako 4 pracovné dni pred konaním seminára (t.j. 8. septembra 2011
a neskôr), zároveň je nám potrebné odfaxovať, príp. odmailovať

potvrdenie o vykonanej úhrade účastníckeho poplatku (výpis z účtu, bankou potvrdený príkaz na úhradu
alebo potvrdenku zaslanú spätne bankou pri internet banking-u).

Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii na seminári, no prihlášku je potrebné zaslať vopred
aj v takomto prípade. Prosíme, aby ste poplatok neuhrádzali poštovými poukážkami.

Daňový doklad – elektronická faktúra bude zaslaná na Vami uvedenú e-mailovú adresu v záväznej prihláške,
a to v zákonnej lehote do 15 dní od prijatia platby na náš účet / od uskutočnenia seminára.

Potvrdenie o účasti na seminári Vám vystavíme na požiadanie.

· V prípade neúčasti na seminári z dôvodu na strane prihlasujúceho subjektu – poplatok nevraciame.  Ako prihlasujúci
 subjekt  môžete  vyslať  náhradného účastníka, alebo sa s organizátorom, a to najneskôr v deň uzávierky prihlášok, môžete
 dohodnúť  o evidovaní  platby  na  iné podujatie, organizované AC vzdelávacou agentúrou v rovnakom kalendárnom roku.
· Za nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo organizačných zmien a zaväzujeme sa včas oznámiť vzniknuté zmeny
 prihláseným účastníkom telefonicky, faxom, e-mailom alebo písomne. Informáciu zverejníme aj na našej internetovej stránke.
· V prípade plnej kapacity si vyhradzujeme možnosť Vašu prihlášku za vrátenia uhradeného účastníckeho poplatku stornovať.
· V prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov seminár za vrátenia uhradeného účastníckeho poplatku odvoláme.
· Na seminári nie je povolené vyhotovovanie akýchkoľvek obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov.

Prihlásením sa na seminár vyjadrujete súhlas s týmito organizačnými informáciami a podmienkami.
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