+ uzávierka prihlášok
5. 5. 2010 - z dôvodu obmedzenej kapacity odporúčame zaslať prihlášku
v najskoršom možnom termíne
+ možnosti prihlásenia
+ vyplnením on-line registračného formulára na internetových stránkach
Akadémie Plus, s.r.o. (www.akademiaplus.sk)
+ zaslaním prihlášky elektronickou poštou (uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy)
+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo faxom - formulár je prílohou pozvánok zasielaných poštou, na stiahnutie a vytlačenie
je k dispozícii na www.akademiaplus.sk
+ účastnícky poplatok
Jednotlivé dni - len školenie (pracovný program seminára) / 1 osoba:
50,00 EUR s DPH (42,02 EUR bez DPH)
+ v cene je zahrnutá účasť na 1 dni školenia a občerstvenie
Všetky 3 dni - len školenie (pracovný program seminára) / 1 osoba:
135,00 EUR s DPH (113,45 EUR / bez DPH)
+ v cene je zahrnutá účasť na všetkých 3 dňoch školenia a občerstvenie
Kompletný balík / 1 osoba:
349,00 EUR s DPH (293,28 EUR bez DPH) / 2-posteľová izba
414,00 EUR s DPH (347,90 EUR bez DPH) / 1-posteľová izba
+ v cene je zahrnuté: účasť na všetkých 3 dňoch školenia; ubytovanie
v izbe s balkónom / 2 noci; voľný vstup do hotelových bazénov a sáun;
klasická masáž v trvaní 20 minút; bohaté občerstvenie; prvý deň obed
a večera; druhý deň raňajky, obed, večerné posedenie v kolibe
s ľudovou hudbou, pečeným prasiatkom a tombolou; tretí deň raňajky
+ upozornenie: vernostná zľava pre klientov Akadémie Plus je na tento
seminár poskytovaná maximálne vo výške zľavy z ceny bez ubytovania
+ poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom do 5. 5. 2010
+ bankové spojenie pre bezhotovostnú úhradu poplatku za seminár:
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 6626195003/1111
symboly: variabilný - 1710 špecifický - vaše IČO
Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu BB, odd.: Sro, vložka
č. 10719/S. IČO: 36640514 IČ DPH: SK2022047280

+ daňový doklad - faktúru obdrží účastník seminára pri prezencii
+ storno účasti na seminári v prípade potreby dohodou
+ táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení
účastníckeho poplatku

v spolupráci s partnerom RELIA s.r.o., Bratislava
si Vás dovoľujú pozvať
na trojdňový seminár

M ZDY 2010
termín
25. - 27. máj 2010
miesto
Hotel KASKÁDY,
Sielnica pri Zvolene
lektor

RNDr. Jozef Mihál
špecialista na problematiku mzdového účtovníctva

spoluorganizátor
Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

... aby Va še plus bolo vzdelanie!

Novela Zákonníka práce, zmeny v odvodoch k 1. 7. 2010, daňový
bonus a zamestnanecká prémia v roku 2010, daňové a odvodové tipy.
To sú hlavné témy trojdňového odborného seminára, na ktorý Vás
srdečne pozývame. Seminár je určený pre mzdárov, personalistov,
majiteľov a konateľov firiem. Na seminári získate detailné vedomosti
o podmienkach a rozdieloch pri platení daní a odvodov pri rôznych
formách zamestnania resp. odmeňovania.. Dostatočný priestor bude
venovaný legislatívnym zmenám v Zákonníku práce a v zákone o dani
z príjmov.
+ termín konania seminára
25., 26., 27. máj 2010
+ miesto konania
Miestom konania seminára je osvedčený 4* hotel Kaskády v Sielnici
pri Zvolene. Hotel je známy vysokou úrovňou poskytovaných služieb,
výbornými podmienkami na usporadúvanie kongresových podujatí,
ako aj vynikajúcim wellness centrom s liečivou vodou z neďalekej
Kováčovej - účastníci seminára majú možnosť využiť tiež širokú
ponuku jeho rehabilitačno-relaxačných služieb.

+ možnosti Vašej účasti na seminári
+ kompletný balík - 3-dňový pobyt v hoteli Kaskády obsahujúci
pracovný, spoločenský aj relaxačný program
+ všetky 3 dni - len pracovný program seminára (školenie)
+ jednotlivé dni - len pracovný program seminára (školenie)
+ časový harmonogram
1. deň: 09.30 - 11.00
11.00 - 14.30
2. deň: 08.00 - 08.30
08.30 - 13.00
3. deň: 09.00 - 09.30
09.30 - 14.00

ubytovanie účastníkov, prezencia
odborný program seminára
prezencia účastníkov
odborný program seminára
prezencia účastníkov
odborný program seminára

+ organizačný garant
Katarína Golianová
manažér programov odborného vzdelávania Akadémie Plus, s.r.o.
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341
fax: 045 - 53 66 521
e-mail: golianova@akademiaplus.sk

+ program seminára:
1. deň - 25. 5. 2010:
Novela Zákonníka práce
- Pracovný pomer na dobu určitú, príklady
- Pracovný pomer na kratší pracovný čas, príklady
- Ďalšie vybrané ustanovenia Zákonníka práce (skúšobná doba,
ukončenie pracovného pomeru, výpovedná doba, odstupné,
odchodné)
2. deň - 26. 5. 2010:
Pracovno-právne vzťahy, dane a odvody
- Pracovný pomer, dohody o prácach mimo pracovného pomeru,
príkazné zmluvy a ďalšie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, spoločníci a konatelia, členovia štatutárnych orgánov - formy
a spôsoby odmeňovania, ako klasifikovať príjmy podľa zákona
o dani z príjmov, kedy je a kedy nie je nárok na daňový bonus
a na zamestnaneckú prémiu, kedy a ako sa platí (a neplatí) poistné na sociálne a zdravotné poistenie
- Zmeny v odvodoch k 1. 7. 2010
- Daňový bonus a zamestnanecká prémia v roku 2010
3. deň - 27. 5. 2010:
Daňové a odvodové tipy
- Ako legálne ušetrí pri platení odvodov SZČO
- Zdravotné poistenie a poistenci štátu (študenti, dôchodcovia,
mamičky na rodičovskej dovolenke)
- Daň z príjmov a dôchodcovia
- Príjmy zdanené zrážkovou daňou a daňové priznanie
- Dobrovoľné nemocenské poistenie
+ účastníci seminára získajú ako bonus knihu Daňové a odvodové
tipy Jozefa Mihála

