
GLATZOVÁ & Co. a MAZARS Vás srdečne pozývajú na interaktívnu konferenciu
určenú top managementu, členom správnych orgánov či personalistom

Pracovné právo v roku 2013
právne a daňové aspekty novely Zákonníka práce
a súvisiacich právnych predpisov

6. decembra 2012 od 13:00 hod Falkensteiner Hotel Bratislava, Pilárikova 5
Od januára 2013 čakajú slovenské pracovné právo veľké zmeny. Rozsiahlou novelou prechádzajú nielen Zákonník práce
ale aj mnohé daňové predpisy. Všetky tieto zmeny významným spôsobom zasiahnu do života každého podnikateľa
ako aj zamestnanca. Od nového roku sa významne zmenia pravidlá spolupráce so živnostníkmi. Rozdielna bude úprava
dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru alebo výpočet výšky odstupného. Prinesú legislatívne zmeny
požadovanú flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov alebo pribudnú nové zväzujúce pravidlá alebo zákazy?

V priebehu konferencie Vás zoznámime s kľúčovými zmenami právnych predpisov upravujúcich vzťahy medzi
zamestnávateľom a jeho zamestnancami a s tým súvisiacimi finančnými dopadmi. V interaktívnej časti konferencie
budete mať možnosť prediskutovať s odborníkmi praktické prípady prierezových vybraných tém zameraných nielen na
aktuálne zmeny. Priestor bude poskytnutý taktiež individuálnym konzultáciám.

Prednášajúci
Mgr. Marie Janšová JUDr. Lucia Regecová Mgr. Ing. Tomáš Jelínek advokátska kancelária Glatzová & Co.
Ing. Zuzana Pešková Barbara Vojtová Ing. Veronika Rakovická MAZARS

PRAHA • BRATISLAVA

Hlavné témy konferencie
Závislá práca po novom. Obmedzí nová definícia závislej
práce možnosť „pracovať na živnosť“?
Monitorovanie súkromia zamestnanca počas pracovnej
doby v novele Zákonníka práce
Skúšobná doba a jej modifikácia
Pracovný pomer na dobu určitú
Konkurenčná doložka
Zmeny čakajúce na osoby pracujúce na základe dohody
Zmeny v odvodoch od 1. 1. 2013
Novela Zákonníka práce vo vzťahu k odborom
Ukončenie pracovného pomeru
Novinky v pracovnom práve na praktických príkladoch,
diskusie modelových situácií

Program konferencie
12:30 – 13:00 Registrácia účastníkov
13:00 – 14:30 Novinky v pracovnom práve – právny

a daňový pohľad – I. časť
14:30 – 15:00 Diskusia, Coffee Break I.
15:00 – 16:45 Novinky v pracovnom práve – právny

a daňový pohľad – II. časť
16:45 – 17:00 Coffee Break II.
17:00 – 18:20 Pracovné skupiny:

1. Švarcsystém - možnosti spolupráce
zamestnávateľov a živnostníkov od 1. 1. 2013

2. Ukončenie pracovného
pomeru / konkurenčná doložka

3. Práca na dohodu
18:20 – 18:45 Individuálna konzultácia
18:30 Welcome drink
19:00 Večera, program

Cena: 228 EUR (vrátane DPH)
Cena zahŕňa: prednášky, interaktívny workshop, občerstvenie,
večeru, program a individuálnu hodinovú konzultáciu so
zástupcami obidvoch poradenských spoločností s platnosťou
6 mesiacov od uskutočnenia konferencie.

Podrobné informácie nájdete na:
www.glatzova.com/konferencia

Za účelom prihlásenia sa, prosíme, vyplňte
registračný formulár.
Registrácia je platná po zaplatení registračného poplatku,
o čom budete obratom informovaní.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
tel.: +420 224 401 497 – Hana Pánková

Mediálni partneri akcie

www.glatzova.sk www.mazars.sk

e-mail: konferencia@glatzova.com

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRqb0hsQl9sYkxzMXlxOE1Jb0ZUNmc6MA

