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Videoškolenie - Téma č. 1 

Aktuálne situácie u zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom z hľadiska 

pracovnoprávneho a z hľadiska pokrytia dávkami (stav pred prijatím opatrení 

Lektor : RNDr. Jana Motyčková 

Rozsah videa : 2 - 3 hod  
Rozsah tlačeného materiálu : 14 strán A4 
Cena videoškolenia „Téma č. 1“ vrátane materiálu :  36,- € s DPH.  
Cena pri objednávke oboch videoškolení „Téma č. 1“ aj „Téma č. 2“ vrátane materiálu :  48,- € s 
DPH.  
V cene sú zahrnuté aj telefonické konzultácie s lektorkou. Deň, čas a telefónne číslo Vám oznámime 
po úhrade. 
Materiál samostatne nepredávame. 
Objednať videoškolenie si môžete na www.somitrencin.sk v sekcii Semináre:  

Video bude prístupné 27.3.2020 
Kúpou videoškolenia získate prístup k videoškoleniu minimálne na 12 mesiacov od zakúpenia. 
Videoškolenie je možné púšťať opakovane.  

Obsah 
Prekážky na strane zamestnanca  

− OČR z dôvodu uzatvorenia škôl 
− Zamestnanec v karanténe  
− Práceneschopnosť zamestnanca 
− Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavíruru 

Možnosti pri uzatvorení prevádzky alebo obmedzení činnosti zamestnávateľa 
− Zmena druhu práce a home office – podmienky 
− Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi 
− Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas 
− Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie, termíny, zamestnanci 

bez dovolenky 
− Prekážka na strane zamestnávateľa 
− Úpravy pri nerovnomernom rozvrhnutí a pri konte pracovného času 

Kombinácie a príklady 
− Ošetrovné a súčasne PN 
− Dovolenka vs OČR, PN, karanténa, sviatok 
− Home office vs. OČR, PN 
− Prekážka na strane zamestnávateľa vs. OČR, PN, dovolenka 
− PN, OČR a viac právnych vzťahov 

Ďalšie prípady 
− Zrušenie dovolenky zamestnancovi 
− Dohodári 

 
 
 
 
 
 
 



Videoškolenie - Téma č. 2 

Aktuálne prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom v mzdovej, personálnej 

oblasti, v oblasti poistného a dávok sociálneho poistenia 

Lektor : RNDr. Jana Motyčková 

Predpokladaný rozsah videa je cca 2 hod,  
Rozsah tlačeného materiálu bude podľa potreby. 
Cena videoškolenia  „Téma č. 2“vrátane materiálu :  24,- € s DPH.  
Cena pri objednávke oboch videoškolení „Téma č. 1“ aj „Téma č. 2“ vrátane materiálu :  48,- € s 
DPH.  
V cene sú zahrnuté aj telefonické konzultácie s lektorkou. Deň, čas a telefónne číslo Vám oznámime 
po úhrade seminára. 
Materiál samostatne nepredávame. 
Video bude prístupné pravdepodobne 31.3.2020 - za predpokladu, že opatrenia budú schválené do 
piatku 27.3.2020. Ak budú opatrenia schválené neskôr, posunie sa aj termín vytvorenia a sprístupnenia 
videoškolenia. Informáciu o sprístupnení videoškolenia Vám oznámime na e-mail. 

Objednať videoškolenie si môžete na www.somitrencin.sk v sekcii Semináre:  

Kúpou videoškolenia získate prístup k videoškoleniu minimálne na 12 mesiacov od zakúpenia. 
Videoškolenie je možné púšťať opakovane.  

Obsah videoškolenia budeme vedieť až po schválení prijatých opatrení. 

Úhrada:  
Účastnícky poplatok uhraďte na účet SK90 0200 0000 0025 4546 4955 

SWIFT SUBA SK BX. Za úhradu sa považuje pripísanie sumy  
variabilný symbol uveďte podľa typu seminára: 

Obe témy: 2020 , cena je 48,- € s DPH 
Téma č. 1: 20200327, cena je 36,- € s DPH 
Téma č. 2: 20200331, cena je 24,- € s DPH 

špecifický symbol: IČO organizácie 

 

 

Objednávka 
Meno: ......................................................................................................................................................... 

Organizácia: ............................................................................................................................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................................... 

IČO: ..........................................................DIČ/IČ DPH: .......................................................................... 

Telefón: ................................................................. 

Bank. spojenie: ...........................................................................,dátum úhrady: ...................................... 

 

Objednávam si videoškolenie Téma č. 1, Téma č. 2 - nehodiace sa prečiarknite. Ak si objednávate obe 

témy, neprečiarkujte nič. 

 

 

............................................ 

                 pečiatka a podpis 

 


