
 

 

 

 

 

 

 

 
 COVID AUTOMAT a marcová novela Zákonníka práce - ako na nariadený HOME – OFFICE 

 Domácka práca – telepráca – home office  - v rámci špecifík školstva 

 Aplikácia § 52 Zákonníka práce    

 Čo znamená „primerane uplatní odsek 8 písm. b) a odseky 9 až 11.“ (§ 52 ods. 2) 

 Dočasná úprava podmienok pre nepedagogických zamestnancov  

 Dohoda o HO – je nutná, povinná, potrebná?  

 Podstatné náležitosti dohody  

 Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak vykonávanie práce z domu nie je možné – a Inšpektorát práce  

 „Home office“ a povinnosti zamestnávateľa a BOZP a pracovná zdravotná služba a legislatíva 

 Zamestnanci, ktorým nebolo možné prideliť prácu a majú inú prekážku  

 

 

 
Konzultačný seminár je určený osobám, ktoré pôsobia v oblasti školstva, a majú záujem o komplexné informácie o podmienkach 

a možnostiach práce formou home office. Konzultačný seminár prebehne pri malom počte účastníkov tak, aby sa dalo o problematike 

priamo konzultovať. Konzultačný seminár je krátky – trvanie max. 2 hodiny.  Venuje sa len jednej oblasti - § 52 Zákonníka práce.  

 

Cieľom  seminára je výklad § 52 Zákonníka práce, a rozobrať tému do hĺbky. Priniesť  príklady na možnosti nastavenia pravidiel  

v dohode, alebo v pracovnom poriadku.  Konzultovať konkrétne problémy účastníkov v danej tematike.  

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY  

Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára – OVES 

EDU – CONSULTANT s.r.o.   

 

Účastnícky poplatok  je stanovený dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách  

vo výške 30,00 EUR s DPH  na 1 osobu,  

vo výške 24,00 EUR s DPH  na 1 osobu (v prípade prihlášky viacerých osôb z jednej organizácie)   

Účastnícky poplatok budete uhrádzať  na základe faktúry, ktorá Vám bude zaslaná po seminári.  

Ak v prihlasovacom formulári udelíte súhlas so zaslaním faktúr v elektronickej podobe, znamená to, že  súhlasíte so zasielaním faktúr 

v elektronickej podobe (e-mailom) a s podmienkami pre elektronickú fakturáciu a s obchodnými podmienkami1 OVES EDU – 

CONSULTANT s.r.o.   

 

Vyhradzujeme si právo zrušiť seminár v prípade nenaplnenia minimálnej kapacity účastníkov,  resp. presunúť na iný vhodný termín z 

prevádzkových a organizačných dôvodov.  

 

Prihlášku zasielajte online cez http://www.oves.sk/oves/9-SEMINARE. V prihláške uveďte e- mail, na ktorý Vám zašleme pred 

seminárom link na pripojenie sa k semináru. Ak prihlasujete z jednej organizácie viacerých účastníkov, uveďte za každého účastníka 

jeho mailovú adresu. 

 

 

 

 Údaje organizátora:  

OVES EDU – CONSULTANT s.r.o., Veľký Lég 615, 930 37 Lehnice 

IČO: 51948273 DIČ: 2120839281, IČ DPH: SK2120839281 

                                                           
1 Na základe súhlasu sa dodávateľ zaväzuje odosielať odberateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je 
uvedená v súhlase. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na 
telekomunikačnej trase pri použití internetu. V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za doručenú po uplynutí troch dní od 
dňa preukázateľného odoslania dokladu odberateľovi. Odberateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávateľovi, že faktúra nebola doručená. V 
prípade nesplnenia si povinností nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. Odberateľ je 
oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi. 

KONZULTAČNÝ  SEMINÁR  
 diskusia  s malým počtom účastníkov  

Termín:     8. apríl 2021 

online cez MS  Teams        od  9 ,00 – 11,00 hod.  
 

Problematikou Vás prevedie:     Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová  
 

http://www.oves.sk/oves/9-SEMINARE

