Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborno-konultačný seminár

Novelizácie Zákonníka práce v roku 2011
Lektor

JUDr. Terézia Maděřičová
konzultant a lektor v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a personalistiky, SolidGroup, s.r.o., Bratislava

Termín

24. 8. 2011
9.00 - 14.30 h / prezencia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, Kongresová sála reštaurácie Centrum (2. poschodie)
ulica J. Kozáčeka 8 / mapu prístupu na toto miesto nájdete na stránke www.akademiaplus.sk/os_tab.htm

Program
seminára

 Prvá novela Zákonníka práce - účinnosť

 Veľká novela Zákonníka práce - účinnosť

od 1. 1. 2011

od 1. 9. 2011

- zmena dĺžky materskej dovolenky
- zmena výšky materského príspevku

- odstúpenie od pracovnej zmluvy
- rozdielna dĺžka skúšobnej doby
- zmena podmienok uzatvorenia pracovného
pomeru na dobu určitú
- osobitná forma pracovného pomeru zdieľané pracovné miesto
- dĺžka výpovednej doby, zrušenie súbehu
odstupného a výpovednej doby
- spresnenie poskytovania odchodného
- hromadné prepúšťanie
- rozsah týždenného pracovného času,
priemerný týždenný pracovný čas
- nepretržitý denný a týždenný odpočinok
- sprehľadnenie problematiky pružného pracovného času
- zavedenie nového právneho inštitútu konto pracovného času
- práca nadčas a nočná práca
- výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie po skončení pracovného pomeru
- povinnosť vydávať doklad o vyplatenej
mzde, možnosť elektronickej formy
- nárok na vyššiu výmeru dovolenky,
možnosť čerpania dovolenky po skončení
niektorých prekážok v práci (materská a
rodičovská dovolenka, výkon verejnej a
odborovej funkcie, dlhodobá PN)
- hromadné čerpanie dovolenky
- upresnenie ustanovení o prekážkach v
práci na strane zamestnávateľa, flexikonto,
nová úprava prekážok v práci na strane
zamestnanca
- dočasné prerušenie výkonu práce

 Zákon č. 48/2011, ktorým sa mení

zákonník práce - účinnosť od 1. 4. 2011
- zmena základných zásad ZP týkajúca sa
najmä diskriminácie, rovnakého prístupu k
všetkým osobám bez rozdielu pohlavia,
posilnenie ochrany tehotných žien a
matiek, upresnenie § 13 ohľadne zákazu
diskriminácie
- problematika diskriminácie z pohľadu
judikatúry a praxe, zásady rovnakého
prístupu - príklady
- zásadná zmena § 157 ZP - návrat zamestnankyne, alebo zamestnanca z materskej
alebo rodičovskej dovolenky podľa § 166
ods. 1 ZP, nároky týchto zamestnancov po
nástupe do práce z MD alebo RD
- upresnenie doby trvania RD
- posilnenie práv zamestnankyne alebo
zamestnanca po návrate z rodičovskej
dovolenky podľa § 166 ods. 2 ZP - nárok na
pôvodnú prácu a pracovisko a ďalšie
výhody
- úprava návratu zamestnanca po skončení
výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre
odborovú organizáciu, školení, mimoriadnej služby a pod.
- povinnosti zamestnancov pri nástupe,
prerušení alebo skončení MD a RD
- prípadové štúdie, riešenie konkrétnych
príkladov z praxe

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
prihlášok

Ako
Ako sa
prihlásiť
prihlásiť

19. 8. 2011
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára (okrem prípadu predĺženej uzávierky, o ktorej sú informovaní registrovaní klienti e-mailom).

Prihlásiť sa na seminár môžete:
+ vyplnením on-line registračného formulára na stránke www.akademiaplus.sk/os_tab.htm
(odkaz na formulár je súčasťou základných informácií o tomto seminári)
+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára - uveďte názov
a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy
+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou, faxom alebo e-mailom - formulár je
k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na stránke www.akademiaplus.sk/os_tab.htm
+ telefonicky - kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Účastnícky
Účastnícky
poplatok
poplatok

Poplatok za 1 účastníka
 s DPH
 bez DPH

štandardná cena
42,00 EUR
35,00 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

39,90 EUR
33,25 EUR

39,06 EUR
32,55 EUR

37,80 EUR
31,50 EUR

+ pri účasti 3 a viac osôb z 1 subjektu na 1 seminári poskytujeme zľavu vo výške 10 %
+ pravidelní účastníci seminárov Akadémie Plus môžu využiť vernostný program, umožňujúci
dlhodobé využívanie zliav až do výšky 10 % (viac na www.akademiaplus.sk/os_tab.htm)
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške a zohľadnite ju pri bezhotovostnej úhrade poplatku. Zľavy nie je možné
sčítavať ani vzájomne kombinovať.
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Zahŕňa kalkulované náklady na organizačné,
technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej
forme, občerstvenie (káva / čaj, minerálka) a obed, podávané v priebehu seminára. Požiadavku na bezmäsité
jedlo je potrebné nahlásiť pri prezencii účastníkov seminára.

Úhrada
Úhrada
poplatku
poplatku

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 19. 8. 2011
 číslo účtu: 6626195003/1111
 variabilný symbol - 2011 / konštantný symbol - 0308 / špecifický symbol - Vaše IČO
 Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č. 10719/S
 IČO: 36640514 / IČ DPH: SK2022047280

+ daňový doklad - faktúra bude odovzdaná účastníkovi seminára pri prezencii, alebo zaslaná
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu (viac na www.akademiaplus.sk/e-faktura.htm)
+ v prípade úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri prezencii účastníkov potrebné
predložiť potvrdenie o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu, príkazu na úhradu
potvrdeného bankou alebo potvrdenky z internet bankingu.
Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezencii účastníkov seminára.
+ pri hotovostnej platbe bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.

Storno
Storno
účasti
účasti
Organizačné
Právo
a na
obsahové
zmeny
zmeny

Upozornenie
Upozornenie

Prihlášku je možné stornovať najneskôr 3 dni pred konaním seminára. V prípade neskoršieho
storna Akadémia Plus, s.r.o. poplatok nevracia, prihlasujúci subjekt môže vyslať náhradníka.
V prípade nepredvídaných okolností alebo inej nepriaznivej situácie si Akadémia Plus, s.r.o.
vyhradzuje právo na zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne na jeho úplné
zrušenie. O všetkých zmenách budú prihlásení záujemcovia informovaní písomne, telefonicky,
alebo e-mailom a informácia bude zverejnená tiež na www.akademiaplus.sk/klientskazona.htm.
V prípade zmien priamo súvisiacich s odbornou problematikou seminára (napr. nová
legislatívna úprava), bude program seminára aktuálne doplnený.
Počas seminára je bez výslovného súhlasu lektora a organizátora zakázané vyhotovovanie
akýchkoľvek zvukových alebo obrazových záznamov.
Manažér seminára:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

