Pracovné právo v kocke
Podnikatelia, prinášame vám stručný
prehľad o základných inštitútoch
pracovného práva s dôrazom na pracovný
pomer resp. pracovnoprávne vzťahy
upravené Zákonníkom práce.
HARMONOGRAM SÉRIE PODUJATÍ:

1. deň 27.9.2021
2. deň 28.9.2021
3. deň 29.9.2021

27. – 29.9.2021
09:00 – 13:00 hod.

ONLINE

Microsoft Teams
Kontakt:

Tím RP NPC Trnava: rp.tt@npc.sk
Tím RP NPC Nitra: rp.nr@npc.sk
Tím RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
Tím RP NPC Žilina: rp.za@npc.sk
Tím RP NPC Košice: rp.ke@npc.sk
Tím RP NPC Prešov: rp.po@npc.sk
Tím RP NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

PODMIENKY

Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.
Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1
Rastový program. Kód projektu ITMS2014+:
313031I870.

REGISTRÁCIA

https://bit.ly/3t60nMC

DETAILNÝ HARMONOGRAM SÉRII PODUJATÍ:

1

2

3

27.9.2021

ČO SA DOZVIETE?
» Uzatváranie pracovných zmlúv (pohovor s uchádzačom o zamestnanie, povinné
a odporúčané obsahové náležitosti pracovnej zmluvy, manažérske pracovné
zmluvy)
» Konanie (podpisovanie) v pracovnoprávnych veciach (kto môže
za zamestnávateľa konať, správne nastavenie vnútorných predpisov a poverení
pre zamestnancov)
» Práva a povinnosti zamestnancov (všeobecný prehľad, osobitosti vedúcich
zamestnancov)

28.9.2021

ČO SA DOZVIETE?
» Vnútorné predpisy zamestnávateľa (tvorba, zverejňovanie, odporúčaný obsah,
zmena/rušenie vnútorných predpisov)
» Pracovný čas
» Mzda (formy mzdy, výplata mzdy, optimálny spôsob úpravy mzdových nárokov
zamestnanca)

29.9.2021

ČO SA DOZVIETE?
» Skončenie pracovného pomeru (spôsoby skončenia pracovného pomeru vo
svetle najnovšej judikatúry súdov, správna voľba formy skončenia PP, povinné
náležitosti dokumentov, procesná taktika)
» Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda
o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, brigádnická práca študentov – kedy
zvoliť ktorý typ dohody, výhody/nevýhody jednotlivých typov dohôd)
» Zástupcovia zamestnancov (postavenie, právomoci, povinnosti)

VÁŠ LEKTOR JE
Mgr. Juraj Kočiš LL.M. - advokát, člen Slovenskej
advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných
poradenským spoločnostiach a advokátskych kanceláriách
na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti sa vo svojej odbornej praxi
zameriava najmä na pracovné právo, obchodné právo, trestné
právo, cudzinecké právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch
a administratívnych konaniach. Intenzívne sa venuje aj lektorskej
činnosti. Prednáša právne témy na odborných seminároch
a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty.
Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií
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