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Tel. č.: 0948/259 629, 0948/321 982, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk 
 

V á s  p o z ý v a  n a  o d b o r n ý  s e m i n á r  
 

ZÁKONNÍK PRÁCE V PRAXI PERSONALISTOV A MANAŽÉROV 
 

Termín:   25. september 2018 o 8:30 hod. 
 

Miesto konania:  V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava 
 

Lektor:   Ing. Miluška Horváthová 
 

Program:  
 

1. Pôsobnosť Zákonníka práce 

• čo upravuje, na koho a v akom rozsahu sa vzťahuje, vzťah ZP a Obč. zákonníka, interpretačné pravidlá ZP, ich aplikácia v praxi 
2. Výklad pojmov 

• vznik pracovnoprávneho vzťahu – PZ, akceptačný list, zmluva o budúcej PZ, závislá práca, neplatnosť právneho úkonu, zánik 
práva, počítanie času, spôsoby doručenia dokumentov, status zamestnanca, pracovnoprávne podmienky 

• spôsoby zabezpečenia nároku zamestnávateľa, riešenie sporných nárokov, bezdôvodné obohatenie - vznik, vydanie 

• zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, pracovný úraz, zbavenie sa zodpovednosti za pracovný úraz, ľahkomyseľné konanie, 
čo sa považuje za plnenie úloh a čo činnosť v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh 

• osobná zodpovednosť zamestnanca za zverené hodnoty, predmety, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu a 
spôsob jej riešenia, vymáhanie náhrady škody spôsobenej zamestnávateľovi – zamestnancovi 

• postup zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov- ak sa požaduje súhlas, dohoda, prerokovanie, kto 
nimi môže byť, ochrana zástupcov pred skončením pracovného pomeru 

• ustanovenia ZP, ktoré sa použijú na zamestnancov štátnej služby a verejnej služby 
3. Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru 

• povinnosti zamestnávateľa a uchádzača o zamestnanie pri predzmluvných vzťahoch 

• pracovná zmluva – vznik pracovného pomeru, povinné náležitosti pracovnej zmluvy, zmena pracovnej zmluvy 

• druhy pracovných pomerov, pravidlá pri ich uzatváraní, povinnosti z nich plynúce 

• spôsoby skončenia PP, povinnosti zamestnávateľa pri skončení PP (potvrdenia, posudok, odstupné, odchodné, ...) 

• ochrana zamestnancov pred výpoveďou, okamžitým skončením PP zo strany zamestnávateľa 

• vedúci zamestnanci a ich povinnosti pri vzniku PP, skončení PP, počas jeho trvania 

• uzatváranie dohôd na práce vykonávané mimo PP - práva a povinnosti strán, nároky zamestnancov plynúce z uzatvorených 
dohôd, odmena, zodpovednosť za škodu, neplatné skončenie PP, uplatnenie na súde, nároky z neplatného skončenia PP 

4. Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania 

• povinnosť vedúcich vytvárať vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov (vrátane pracovných podmienok pre mladistvých, 
tehotné ženy, ženy- mužov starajúcich sa o maloleté deti, osoby so ZPS) 

• pracovný čas - rovnomerne/nerovnomerne rozvrhnutý, pružný PČ, flexibilný PČ, konto pracovného času, práca nadčas, práca 
vo sviatok, nočná práca, evidencia PČ, pracovná pohotovosť -formy, obmedzenia, evidencia, odmeňovanie 

• prestávky v práci, denný, týždenný odpočinok v práci, skrátenie odpočinku a jeho nahradenie 

• dovolenka, prekážky v práci na strane zamestnancov, zamestnávateľa – povinnosti strán, čerpanie náhradného voľna, 
poskytovanie neplateného voľna vo väzbe na mzdu, výkon zárobkovej činnosti mimo PP, jej obmedzenie po skončení PP 

• výkon práce v osobitných prípadoch - na účely dovolenky, úprava pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v 
internom predpise - pracovný poriadok, obsah, účinnosť, záväznosť, náležitosti 

5. Starostlivosť o zamestnancov - sociálna politika 

• stravovanie, vzdelávanie, pracovné voľno, skrátenie- úprava PČ, BOZP, LP, zabezpečenie ochrany súkromia zamestnancov na 
pracovisku a spoločných priestoroch, zákaz diskriminácie - formy diskriminácie, prejavy, ochrana  

6. Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára 
 

Účastnícky poplatok: 54 € s DPH (45 € bez DPH) 
*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, obed a režijné náklady.  

 

ÚČASTNÍCI SEMINÁRA OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL. 
 

 Záväznú prihlášku zašlite do 20.9.2018 poštou, osobne alebo e-mailom na horeuvedenú adresu. Do tohto termínu, 
prosíme, tiež uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu:  

2628800766/1100, KS 0308, VS 25091811, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012, 
IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766 

 

 Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné 
nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej 
prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku. Informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/259 629, e-
mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk. 

                                                                                                                                               PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 
                                             riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave 

P R I H L Á Š K A  

na odborný seminár  „Zákonník práce v praxi personalistov a manažérov.“ – 25.9.2018 
 

            Meno a priezvisko                            Názov a adresa zamestnávateľa              tel. číslo: ................................................ 

1............................................................. ............................................................... e- mail: .................................................. 

2............................................................. ............................................................... IČO: ....................................................... 

3............................................................. ............................................................... IČ DPH: ................................................. 

Číslo účtu / IBAN: ........................................................................................................ DIČ: ....................................................... 

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla účtu na prihlášku a pri platbe 
uveďte Vaše identifikačné číslo organizácie, resp. firmy (IČO) ako špecifický symbol (ŠS). 

A) Účastnícky vo výške ................. € bol uhradený dňa ...................... z č. ú: ...............................................................................................................................................                                       

B) Ak bude platba v hotovosti, prosíme označiť krížikom  .                                                                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                                                                                                            pečiatka a podpis             
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