Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656
DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001
tel./fax: 037 / 7418097
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo seminár:
Aplikácia Zákonníka práce v praxi pre OBCE
Cieľová skupina:
-

pre OcÚ, MsÚ

Termín školenia:
Miesto školenia:

27. 5. 2019 (pondelok)

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.

začiatok seminára: 9:00 hod.

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Lektor:
Program:

1. Závislá práca - charakteristické znaky
2. Vznik pracovného pomeru
2.1 Pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti
•
•
•
•
•
•

miesto výkonu práce - pravidelné pracovisko,
druh práce – stručná charakteristika, náplň práce,
mzdové podmienky – spôsob ich zakotvenia
deň nástupu do práce
ďalšie obsahové náležitosti pracovnej zmluvy
skúšobná doba

3. Druhy pracovných pomerov
•
•
•
•

súbežné pracovné pomery
konkurenčná doložka
pracovný pomer na určitú dobu,
pracovný pomer na kratší pracovný čas

5. Zmena pracovného pomeru
•
•

dohoda o zmene pracovných podmienok
jednostranné preradenie na inú prácu

koniec: cca 13:30 hod.

6. Skončenie pracovného pomeru
•
•
•
•
•

dohoda o skončení pracovného pomeru
výpoveď - dôvody, výpovedná doba, zákaz výpovede
okamžité skončenie pracovného pomeru
nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
odstupné a odchodné

Bonus: Prekážky v práci
•

s dôrazom na dôležité osobné prekážky v práci - lekárske vyšetrenia a pod.

Poplatok za veľký seminár:

Člen ZO – RVC Nitra:

0 € / osoba

Nečlen:

32 € / osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe a režijné náklady.
Na seminári nepodávame občerstvenie.
Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.
Poplatok za seminár ak ste nečlen prosíme uhradiť prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 27052019
ŠS: IČO Vašej organizácie
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

