
  
  

INFORMAČNÝ FORMULÁR 

 

1. Číslo podujatia: 2015/KSP/26 

 

2. Druh podujatia: jednodňové celoslovenské podujatie určené primárne pre sudcov a prokurátorov, 

sekundárne pre vyšších súdnych úradníkov a asistentov sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

 

3. Názov podujatia: Aktuálna rozhodovacia činnosť v oblasti pracovného práva (celoslovenské podujatie) 

 

4. Témy podujatia:   

 neplatnosť skončenia pracovného pomeru; 

 vybrané otázky k zodpovednosti zamestnanca za škodu; 

 novinky pracovnoprávnej úpravy (stručný prehľad: pracovný pomer  na určitú dobu a agentúrne  

     zamestnávanie, whistleblowing) 

 

5. Miesto konania podujatia: Justičná akadémia Slovenskej republiky v Pezinku, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok 

 

6. Termín konania podujatia: 19.02.2015 (štvrtok) 

 registrácia účastníkov  19.02.2015 od 09.00 hod. 

 oficiálne otvorenie podujatia  19.02.2015 o   09.30 hod. 

 predpokladaný záver podujatia  19.02.2015 o   15.30 hod.  

      

7. Plánovaný lektor prednášajúci v rámci podujatia: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (členka Katedry 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave)  

 

8.  Pramene k  príprave účastníka na podujatie: v prípade, ak lektor pripraví sylaby pre účastníkov, budú 

distribuované priamo na mieste v priebehu podujatia alebo viď: http://www.ja-sr.sk/node/4109  

 

9. Primárna cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori, 

 

10. Sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

  

11. Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 50 

 

12. Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove 

akadémie deň vopred (bez nároku na stravu), t.j. dňa 18.02.2015, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej 

prihláške alebo dodatočne nahlásiť tel. č.: 0911 960 972, e-mail adresa: gabriela.urbanska@justice.sk 

 

13. Strava: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečí občerstvenie počas prestávok  (minerálnu 

vodu, kávu, čaj).  Na obed je určená 1-hodinová obedová prestávka, každý účastník si obed hradí sám, v rámci 

stravného poskytnutého od zamestnávateľa. Stravovanie je zabezpečené formou donášky s tým, že stravu je potrebné 

si nahlásiť a uhradiť pri podpise prezenčnej listiny, následne počas obedňajšej prestávky bude objednaná strava 

pripravená na konzumáciu v priestoroch jedálne.  

 

14. Zodpovedný garant* podujatia za Justičnú akadémiu Slovenskej republiky:  

       JUDr. Katarína Strížová 

       tel. č.: 033/69 033 04, 0910 960 364 

       e-mail: katarina.strizova@justice.sk   

 

15. Organizačný garant* podujatia za Justičnú akadémiu Slovenskej republiky:  

       PhDr. Gabriela Urbanská 

       tel. č.: 033/69 033 13, 0911 960 972 

       e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk  
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