Pozvánka na webinár

PRACOVNO-PRÁVNE MINIMUM
PRE MANAŽÉROV A ZAMESTNANCOV HR

26. október 2022
8. a 9. november 2022
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manažérstva kvality
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on-line kurz naživo

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Vás pozýva na webinár

PRACOVNO-PRÁVNE MINIMUM PRE MANAŽÉROV A ZAMESTNANCOV HR
Rozsah a forma

On-line webinár naživo v rozsahu 3 x 0,5 dňa.
Určený zamestnancom bánk, poisťovní a iných inštitúcií na pozíciách: manažéri, vedúci tímov,

Účastníci

HR manažéri, HR personalisti, HR generalisti, a ďalší zamestnanci z oddelení riadenia ľudských
zdrojov a tiež každý koho téma aktuálnych zmien v Zákonníku práce zaujíma.

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s riešením rôznych situácií z pracovnoprávneho
aspektu a zefektívniť ich prácu. Manažér/personalista sa často musí rozhodovať veľmi rýchlo.

Cieľ

Rozhodnutie, ktoré je v súlade so zákonom a rieši danú situáciu, je optimálne a aj očakávané.
Účastníci

si

osvoja

záväzné

ustanovenia

Zákonníka

práce,

ktoré

k

svojej

práci

potrebujú a oboznámia sa s novelou ZP od 1.10.2022. Získajú námety na riešenie konkrétnych
situácií, s ktorými sa denne stretávajú.
► Podstatné zmeny Zákonníka práce od r. 2018 (GDPR, mlčanlivosť, dovolenka rodičov,
finančný príspevok na stravovanie, „ home office “, a pod.) + novela 10/2022.
► Pracovná zmluva – náležitosti.
► Doručovanie v pracovno-právnych veciach.
► Výklad pojmov – osamelý zamestnanec, osamelý rodič, rodinný príslušník, rodič trvale sa
starajúci o dieťa a pod.
► Skúšobná doba - práva a povinnosti zamestnávateľa, aj zamestnanca.
► Práva a povinnosti zamestnancov.
► Práva a povinnosti vedúcich zamestnancov.
► Dokladovanie PN, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri PN.
► Pracovný pomer na dobu určitú a jeho predĺženie (vrátane zástupu počas materskej a
rodičovskej dovolenky).

Obsah

► Spôsoby skončenia pracovného pomeru – výpovede, okamžité skončenie pracovného
pomeru a iné.
► Neuspokojivé plnenie pracovných úloh – porušenie pracovnej disciplíny.
► Upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh/porušenie pracovnej disciplíny.
► Pracovný čas – práca na zmeny, rozvrhnutie zmien, kontrola pracovného času, jeho
evidencia.
► Nepretržitý odpočinok, práca nadčas, práca v sobotu, nedeľu, prestávky v práci.
► Dovolenka, nariadenie dovolenky, prenos dovolenky do ďalšieho roka, dovolenka rodičov.
► Mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, v sobotu, nedeľu.
► Zrážky zo mzdy.
► Prekážky v práci na strane zamestnanca, ich dokladovania a rozsah uznania (uznanie
návštevy lekára na celý deň a pod.).
► Stravovanie zamestnancov - finančný príspevok.

LEKTORKA:
JUDr. Ivana Gajdošíková - špecialistka na pracovné právo.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

26.10.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.
8. a 9.11. 2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20% DPH

170,00 EUR
204,00 EUR

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK 2022730369

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

GARANT PODUJATIA:

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 +421 905 436 751
e-mail: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SKBX
2417
0308

SPÔSOB REALIZÁCIE:
On-line kurz sa uskutoční prostredníctvom aplikácie MS Teams alebo Zoom.
ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t. j. 19.10.2022. Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo
z internetbankingu) zašlú e-mailom na adresu vladimira.jackova@ibv-nbs.sk.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:
Záväznú prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné. Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných
podmienkach na: http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP.
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk
najneskôr do 19.10.2022.
Kompletná ponuka vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. je dostupná na internetovej
adrese http://www.ibv-nbs.sk

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

