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COVID-19 a s tým súvisiace výzvy 
Pozvánka na sériu online webcastov 

 

 
Máte prehľad o aktuálnych opatreniach prijatých v súvislosti s ochorením COVID-

19? 

Viete, aké osobné údaje môže Vaša spoločnosť v tejto súvislosti spracúvať? 

Viete, ako treba v tejto situácii pristupovať k pracovnoprávnym vzťahom a režimu 

Home Office? 

 

Pozývame Vás na sériu našich online webcastov na témy spojené s ochorením 

COVID-19, ktoré sa uskutočnia 2., 6. a 7. apríla 2020 vždy o 10.00 hod. 

 

 

Webcast | COVID-19 a dôsledky súčasných 
opatrení 

Kedy: štvrtok 2. apríla 2020, 10.00 – 10.20 hod. 
Čo sa dozviete:  

 Informácie o úprave dočasnej práceneschopnosti (PN), nemocenského 

a ošetrovného (OČR) 
 Informácie o pozastavení plynutia vybraných lehôt 
 Informácie o prvých ekonomických opatreniach na zmiernenie negatívnych 

vplyvov pandémie 

Registrácia 
   

https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=251
http://www2.deloitte.com/us/en.html


 
Webcast | COVID-19 a ochrana osobných 
údajov 

Kedy: pondelok 6. apríla 2020, 10.00 – 10.20 hod. 
Čo sa dozviete:  

 Možnosti spracúvania informácií o zdravotnom stave 
 Informácie o celkovom nastavení spracúvania osobných údajov v tejto situácii 

Registrácia 
 

   

Webcast |COVID-19 a Home Office 

Kedy: utorok 7. apríla 2020, 10.00 – 10.20 hod. 
Čo sa dozviete:  

 Ako nastaviť režim Home Office so zamestnancom 

 Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri organizácii režimu Home Office 

Registrácia 

 

 

Odkaz na sledovanie webcastu Vám pošleme deň vopred. Zároveň Vám ponúkame 

možnosť pripojiť sa cez mobilnú aplikáciu. 
 

 

 

Dagmar Yoder 

Dagmar Yoder je lokálna partnerka a advokátka 

spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v 

poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a 

akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, 

projektov investičnej pomoci, ako aj v oblasti 

farmaceutického práva. Pravidelne vedie právny tím pri 

poskytovaní komplexného právneho poradenstva pri 

významných transakciách a vytváraní štruktúr tzv. joint 

venture pre klientov pôsobiacich v rôznych odvetviach. 
 
                                                                                

Róbert Minachin 

Róbert Minachin je senior manažér a advokát 
spoločnosti Deloitte Legal. Okrem štandardného 
právneho poradenstva v oblasti transakcií, 
obchodného práva a štruktúrovania investícií sa 
špecializuje na oblasť pracovného práva, ochrany 
osobných údajov, súvisiace regulačné aspekty, ako aj 
na tzv. governance a compliance v rámci spoločností. 

 

 

 

 

 

 

https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=252
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=253


 

Upozornenie 

Aby ste predišli akýmkoľvek problémom počas webcastu, skontrolujte si, prosím, 
Vaše nastavenie siete/firewallu vopred. 
 

Vaša sieť musí umožňovať pripojenie cez TCP porty 80,443 a 1935. Ak je niektorý 
z týchto portov zatvorený, môže sa hovor pripojiť cez „Emergency mode“. To 
znamená, že Vás síce pripojilo do webcastu, ale môžete mať problémy so zvukom 

alebo obrazom. 
 
Ak sa chcete týmto problémom vyhnúť, musíte si Vy alebo Váš IT tím upraviť 

nastavenia siete a povoliť spomenuté porty. 
 
Ak toto riešenie nie je možné, môžete sa pokúsiť pripojiť pomocou mobilného 

dátového bodu 4G/LTE. 
 
V prípade otázok kontaktujte Denisu Antalovú na tel. č. +421 918 188 097. 
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Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v 
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