vzdelávanie - poradenstvo
Agentúra TEMPO, s.r.o. – člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

Ponuka vzdelávacieho programu
NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
OD 1.9.2011
TERMÍN KONANIA:

29. septembra 2011
26. októbra 2011

Variabilný symbol: 49 09 11
Variabilný symbol: 59 10 11

MIESTO KONANIA:
Dom kultúry RUŽINOV, Ružinovská 28, Bratislava
POČET ÚČASTNÍKOV: neurčené
LEKTOR:
Doc. JUDr. Marta THURZOVÁ, CSc.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Seminár z pracovného práva, určený
personalistov, mzdových účtovníkov.
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OBSAHOVÉ ZAMERANIE
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•
•

vedúci zamestnanec
odstúpenie od pracovnej zmluvy
delené pracovné miesto
skúšobná doba
pracovné pomery na dobu určitú
nové spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru
rôzne dĺžky výpovedných dôb
peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby
odstupné a odchodné po novom
povinnosti zamestnanca
obmedzenie konkurečnej činnosti zamestnanca
pracovný čas ,nadčasová práca a doby odpočinku
dovolenka
prekážky v práci
flexikonto
zástupcovia zamestnancov
kolektívne zmluvy s novým významom
ďalšie schválené zmeny v zákonníku práce

ČASOVÝ HARMONOGRAM
9,00 – 12,00 - prednáška
11,00 – 11,30 – Coffeebreak, občerstvenie
12,45 – 14,00 - prednáška

www.tempo.sk

vzdelávanie - poradenstvo
PRACOVNÉ MATERIÁLY
Podklady k danej problematike vypracované lektorom.

METÓDY VZDELÁVANIA
Pri realizácii vzdelávacieho programu bude používaná kombinácia rôznych metód
vzdelávania dospelých tak, aby bola zabezpečená efektivita vzdelávacieho
procesu:
• prednáška
• diskusia - konštruktívny rozhovor
• konzultácie

PRIESTORY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA
•
•
•

dostatočne osvetlená učebňa
flipchart
meotar

CENA
44,90 € bez DPH .......53,88 € s DPH / osoba
Platba na preddavkovú faktúru
/zahŕňa – občerstvenie, coffeebreak, lektor, materiály, náklady na organizačné
zabezpečenie/
Banka: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0423443428/0900
......................................................................................................................

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – BRATISLAVA
Názov:

Dátum:

Účastníci:

Spoločnosť:
Adresa:

IČO/DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu:

E – mail:

Tel.:
Agentúra TEMPO
Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
041/562 18 10 0910 780 619
www.tempo.sk info@tempo.sk
IČO: 364 33 292

IČ DPH: SK 2022039008

www.tempo.sk

