+ uzávierka prihlášok
23. 11. 2010 - prihlásenie po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky
+ možnosti prihlásenia
+ vyplnením on-line registračného formulára na www.akademiaplus.sk
(formulár je súčasťou základných informácií o tomto seminári)
+ zaslaním prihlášky e-mailom - 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 k dispozícii na stiahnutie na www.akademiaplus.sk
+ telefonicky (v prípade, že nemáte možnosť prístupu na internet)
+ účastnícky poplatok a platobné podmienky
45,00 EUR s DPH (37,82 EUR bez DPH) / 1 účastník
+ pri prihlásení 3 a viac osôb z jedného subjektu získate zľavu 10 %
+ získajte vernostnú zľavu pre pravidelných účastníkov seminárov
Akadémie Plus až do výšky 10 % - viac na www.akademiaplus.sk
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške. Pri bezhotovostnej úhrade poplatku
zohľadnite zľavu. Zľavy nie je možné sčítavať ani vzájomne kombinovať.
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

+ údaje pre bezhotovostnú úhradu poplatku za seminár:
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 6626195003/1111
symboly: variabilný - 2810 konštantný - 0308 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

+ poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom do 23. 11. 2010 alebo
v hotovosti pri prezencii účastníkov seminára
+ v prípade bezhotovostnej úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri
prezencii účastníkov potrebné preukázať sa potvrdením o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu alebo príkazu na úhradu
+ daňový doklad - faktúru (v prípade hotovostnej platby doklad
z registračnej pokladnice) obdrží účastník seminára pri prezencii
+ v prípade neúčasti prihláseného účastníka na seminári Akadémia Plus,
s.r.o. poplatok nevracia, prihlasujúca organizácia môže vyslať náhradného účastníka
+ v poplatku je zahrnutý pracovný materiál, občerstvenie a obed podaný
účastníkom v priebehu podujatia
+ táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (faktúra, príp. doklad z registračnej pokladnice)

Dovoľujeme si Vás pozvať
na odborno-konzultačný seminár

EXEKUČNÉ ZRÁŽKY A ZRÁŽKY ZO MZDY
PODĽA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
konaný
30. novembra 2010
v priestoroch
reštaurácie Centrum vo Zvolene
lektor

RNDr. Jana Motyčková
odborník na mzdovú problematiku

organizátor
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!

Cieľom seminára je podať praktické informácie o možnostiach
a legislatívnom rámci vykonávania zrážok zo mzdy, pravidlách pre ich
vykonávanie, pre určenie prednosti a výšky zrážok, zorientovať
účastníkov v problematike povinností zamestnávateľa v súvislosti s
vykonávaním zrážok.
Seminár je určený mzdovým účtovníkom a personálnym manažérom,
ktorí sa s problematikou vykonávania zrážok stretávajú vo svojej praxi.
+ termín konania seminára
30. november 2010
+ časový harmonogram
08.30 - 09.00
09.00 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 14.00

prezencia účastníkov
odborný program seminára
prestávka, obed
odborný program seminára

+ program seminára
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce
Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov (Exekučný poriadok, Občiansky súdny poriadok, Občiansky zákonník...)
Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby, výpočet čistého príjmu
a výšky zrážky
Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach
Príklady výpočtu zrážok
Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok

+ účastníci seminára obdržia písomný materiál k danej problematike, obsahujúci praktické príklady výpočtu zrážok

+ miesto konania
malá banketová miestnosť reštaurácie Centrum vo Zvolene, ulica
J. Kozáčeka 8
+ organizačný garant
Katarína Golianová, manažér programov odborného vzdelávania
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: golianova@akademiaplus.sk
+ organizačné informácie a pokyny
+ v prípade nepredvídaných okolností si Akadémia Plus, s.r.o.
vyhradzuje právo na zmenu miesta alebo termínu konania seminára,
prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách
budeme informovať prihlásených záujemcov písomne, telefonicky
alebo e-mailom, pričom informácia bude zverejnená tiež na
www.akademiaplus.sk v sekcii Klientská zóna.

Pomáhajú Vám informácie získané na našich seminároch?
Chcete mať istotu,
že sa o pripravovanom seminári, ktorý je pre Vás dôležitý,
určite dozviete?
A viete, že upozornenie môžete dostať priamo
do Vašej e-mailovej schránky?
Ak Vás táto možnosť zaujala,
stačí vyplniť registračný formulár
na www.akademiaplus.sk (sekcia semináre a tréningy)
a my Vám budeme automaticky zasielať e-mailovú notifikáciu
(upozornenie na pripravované podujatia).

... aby Vaše plus bolo vzdelanie!

