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- doc. JUDr. Krist ián Csach, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej 

univerzity) 

- JUDr. Marcel Dolobá?, PhD. (advokát, Právnická fakulta 

Univerzity Pavla Jozefa ?afárika v Ko?iciach) 

- doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. (Ústav ?tátu a práva  AV ? R, PRK 

Partners Praha)

- Mgr. Daniela Hlobíková (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)

- doc. JUDr. Milo? Lacko, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej 

univerzity)

- doc. JUDr. Mgr. Andrea Ol?ovská, PhD. (Právnická fakulta 

Trnavskej univerzity) 

- JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. (partner advokátskej kancelárie 

TaylorWessing  e|n|w|c advokát i s.r.o.)  

- JUDr. Jana Palú?ová (právni?ka, V?ZP, a.s. )

  

Súbeh pracovnoprávneho a obchodnoprávneho vz?ahu ?lenov orgánov obchodných spolo?ností, ale aj iných právnických osôb priná?a v praxi 

nemalé problémy. Judikatúra sa postupne vyvíja a hoci sa na?alej uvádza, ?e ?innos? ?lena orgánu spolo?nost i nemo?no vykonáva?  v pracovnom 

pomere, prax priná?a ?asto nerie?ite?né problémy paralelného postavenie ?lena orgánu ako zamestnanca a ako ?lena orgánu  V ? eskej republike 

do?lo v nedávnom období k zmene v tomto chápaní (nález Ústavného súdu ? R sp. zn. I. ÚS 190/15 z 13. septembra 2016, rozsudok ve?kého 

senátu Najvy??ieho súdu ? R sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 z 11. apríla 2018) a je otázne, ?i podobný vývoj nebada? aj u nás. Podujat ie sa preto 

zameria    na rie?enie problémov, ktoré sú spojené s pôsobením zamestnanca v orgánoch obchodných spolo?ností, ich vystupovanie navonok           

v mene spolo?nost i, rozhodovacie procesy ?lenov ?tatutárnych orgánov v pracovnom práve (rozhodnutia obchodného vedenia a pracovnoprávne 

opatrenia), vznik, obsah a zánik jednot livých právnych vz?ahov ako aj na ich zodpovednostný re?im. 

Na podujatí sa pozornos? lektorov sústredí aj na prípady, kedy sa obchodnoprávna zodpovednos? za ?kodu aplikuje aj na zamestnancov ako 

takých. Vzh?adom na novú právnu úpravu (§ 66 ods. 7 Obchodného zákonníka), ú?innú od 1. januára 2018, mô?u by? aj riadiaci zamestnanci 

obchodnej spolo?nost i, ktorí nie sú ?lenmi ?tatutárnych orgánov, vystavení zodpovednost i za ?kodu, akoby ?lenmi ?tatutárnych orgánov boli.  

Známi lektori z oblast i pracovného práva a obchodného práva priblí?ia problémy, s ktorými sa prax stretáva z oboch poh?adov a radi Vám 

zodpovedia nastolené otázky.  

  Na konferencii vystúpia:        OBSAH KONFERENCIE:

- súbeh pracovnoprávneho a obchodnoprávneho 
vz?ahu pri výkone  funkcie ?lena ?tatutárneho 
orgánu,

-  vznik, zmena a zánik pracovného vz?ahu a 
obchodnoprávneho  vz?ahu ?lena ?tatutárneho 
orgánu,

- zamestnanci v orgánoch obchodných 
spolo?ností,

- obchodné vedenie a  pracovnoprávne úkony - k 
právomoci ?lenov ?tatutárnych orgánov  v 
oblast i pracovného práva,

- odvodové za?a?enie ?lenov orgánov 
obchodných spolo?ností,

- obchodnoprávna zodpovednos? riadiacich 
zamestnancov.
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Ú?astnícky poplatok

198,00 eur s DPH



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁ?KA NA KONFERENCIU

   13. JÚN 2018 / HOTEL SAFFRON / BRATISLAVA 

www.vzdelavame.sk

Quo vadis Pracovné právo? 

Obchodné  a platobné podmienky, organiza?né pokyny

Ú?astnícky poplatok:    198,00 Eur  (s DPH)/osoba* 

*zah??a: materiály, ob?erstvenie, obed, nealko nápoje, kávu, ?aj. Ubytovanie nie je v ú?astníckom poplatku zahrnuté. 

Uzávierka prihlá?ok:  4. jún 2018

Vypl?te a odo?lite prihlá?ku  emailom na adresu mailto:bpm@bpm-educat .com alebo faxom  na ?íslo: 02/3320 4686. Po jej 
doru?ení Vám za?leme potvrdenie Va?ej registrácie na konferenciu na Vami zadanú kontaktnú emailovú adresu. 

Ú?astnícky poplatok uhra?te na ?íslo ú?tu:    SK57 0200 0000 0017 3643 3751  vedený vo VÚB, a.s. Brat islava. Ako Variabilný 
symbol uve?te Va?e I? O, ako ?pecifický symbol uve?te termín konania konferencie v tvare  13062018. Po obdr?aní platby Vám 
za?leme da?ový doklad ? faktúru po?tou. Platbu ú?astníckeho poplatku je mo?né zrealizova? len prevodom alebo vkladom na 
ú?et. Ú?astnícky poplatok nie je mo?né uhradi? hotovostne pred alebo po?as konferencie. V prípade, ?e ú?astník neuhradí faktúru 
v?as a v celej vý?ke, organizátor si vyhradzuje právo stornova? ú?astnícku prihlá?ku. Prihlási? sa t ie? mô?ete prostredníctvom 
webovej stránky www.vzdelavame.sk

Z?ava pri regist rácii 
2 ? 4 ú?astníci z jednej spolo?nost i 5 % z?ava 
5 a viac ú?astníkov z jednej spolo?nost i 10 % z?ava 
Storno poplatok: 30 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 14 dní pred d?om konferencie, 50 % z 
ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 7 dní pred d?om konferencie. V prípade stornovania prihlá?ky 6 a menej 
dní pred za?atím konferencie ú?astnícky poplatok nevraciame, uvítame v?ak náhradníka. 

Miesto konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Brat islava, tel: 02/ 212 99 301

Registrácia ú?astníkov za?ína o 8:00 hod., odborný program o 9:00 hod. a ukon?enie konferencie je plánované o 16:30 hod. 

BPM Slovakia, s.r.o. ako organizátor konferencie si vyhradzuje právo na zmenu predná?ajúcich, termínu, miesta konania alebo na 
zru?enie konferencie. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukon?i? regist ráciu ú?astníkov pred stanoveným termínom 
uzávierky prihlá?ok, ak po?et  prihlásených ú?astníkov presiahne kapacitné mo?nost i. V prípade výskytu takýchto zmien a 
skuto?ností, Vás budeme o nich ?o najskôr informova? telefonicky alebo elektronicky. 

Kontaktná a faktura?ná adresa organizátora: BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Brat islava 831 04. tel: 02/2020 0078, 0903 885 
252, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat .com, bpmvzdel@zmail.sk. I? O: 35 861 886, DI? : 2021732262, I?  DPH: SK 
2021732262, Regist rácia: OR OS Brat islava I, Odd: Sro, vlo?ka ?íslo: 29249/B 

Poskytovanie osobných údajov ú?astníka:

Osobné údaje objednávate?a (ú?astníka) sú spracované na základe zákon ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (?alej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávate? (ú?astník) poskytuje osobné údaje 
predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na ú?ely realizácie práv a povinností zo zmluvných vz?ahov, a to v rozsahu: meno a 
priezvisko, adresa, doru?ovacia adresa, adresa elektronickej po?ty, telefónne ?íslo (?alej spolo?ne v?etko len ako "osobné údaje"), 
fotografia, zvukovo-obrazový záznam. 

Vyplnením prihlá?ky a jej odoslaním súhlasíte s vy??ie uvedenými obchodnými a platobnými podmienkami a t ie? so 
spracovaním osobných údajov pod?a zákona ?. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskor?ích predpisov.

Záväzne sa prihlasujem na konferenciu  Quo vadis pracovné právo? (13. jún 2018) a  súhlasím s  uvedenými 
obchodnými a  platobnými podmienkami a  zárove? súhlasím so spracovaním  osobných údajov pod?a zákona ?. 
122/2013 o  ochrane osobných údajov v  znení neskor?ích predpisov za ú?elom registrácie na uvedenú konferenciu.

Dátum:......................................................................... Podpis:.........................................................................

MENO A PRIEZVISKO..................................................................................................................................................................

I?O, DI?, I? DPH.........................................................................................................................................................................

NÁZOV SPOLO?NOSTI..............................................................................................................................................................

TEL.,E-MAIL.................................................................................................................................................................................

 SÍDLO  SPOLO?NOSTI................................................................................................................................................................
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