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Ako zabezpečiť BOZP
na pracovisku aj počas
home office

Vedeli ste, že nové opatrenia BOZP
prijaté v dôsledku pandémie
ostávajú aj naďalej platnosti?
Netreba ich zanedbať. O tom, ako
správne nastaviť BOZP jednak na
pracovisku, ale aj počas výkonu
práce formou telepráce a home
office, vás v tomto videoškolení
informuje Mgr. Miroslava
Mošonová, ktorá priamo pôsobí v
inšpekcii práce. Nájdete tu množstvo praktických pomôcok, napr. vzorové otázky hodnotenia vhodnosti
zamestnanca na teleprácu, prehľad o požiadavkách na zaistenie BOZP, príklady psychosociálnych rizík,
ktoré môžu u zamestnanca nastať a podobne..

>> pozrieť
video

Dovolenka v roku
2021/2022 – fakty,
príklady a
pripravovaná novela
Zákonníka práce

Povinností, ktorými sa musia
mestá a obce v odpadovom
hospodárstve zaoberať, je veľmi
veľa. Prinášame vám preto
praktické videoškolenia, kde na
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jednom mieste získate prehľad o základných pravidlách, ktoré pre držiteľov odpadov vyplývajú
z príslušného zákona a súvisiacich vyhlášok. Rýchlo a jednoducho sa tu mestá a obce zorientujú
v základných paragrafoch a zároveň si vypočujú, ako v praxi čo najefektívnejšie nakladať
s komunálnym či kuchynským odpadom tak, aby na nič nezabudli.

>> pozrieť
video

Autor: Mgr. Miroslava Mošonová

Súvisiace dokumenty

Komentár zákona č. 311/2001 Z. z.

Súvisiace dokumenty

Eurokódex komentár zákona č. 311/2001 Z. z.

Súvisiace odborné články

Celozávodná dovolenka
Nevyčerpaná dovolenka
OTESTUJTE SA: Nevyčerpaná dovolenka
7. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnancov vykonávajúcich práce z domácnosti
IV. Domácka práca a telepráca – § 52 ZP
VIII. Dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa

Súvisiace príklady z praxe

Poskytovanie príplatku za zmennosť počas vykonávania práce z domu
Nárok na zabezpečenie stravovania
Stravovanie zamestnancov vykonávajúcich prácu z domu
Zabezpečenie stravovania pri práci z domácnosti
Prechod na kratší pracovný čas a nárok na dovolenku
Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
Nárok na dovolenku
Výpočet dovolenky
Náhrada mzdy za dovolenku

Súvisiace videoškolenia

Mzdy v roku 2021 podľa stupňov náročnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

311/2001 Z. z. Zákonník práce
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