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V spolupráci s organizátorom - spoločnosťou Relia, s.r.o., si Vás dovoľujeme pozvať na
dvojdňový odborný seminár, určený personalistom, mzdárom, ekonómom a podnikateľom

Mzdárska škola Jozefa Mihála
Lektor

RNDr. Jozef Mihál
poslanec NR SR, špecialista a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej a odvodovej problematiky

Termín

18. - 19. 11. 2013
zahájenie: pondelok 18. 11. 2013, 10.30 h / záver: utorok 19. 11. 2013, 15.00 h

Miesto

Hotel KASKÁDY****, Sielnica pri Zvolene
http://www.hotelkaskady.sk

Program
seminára

1. deň - 18. 11. 2013 (pondelok 10.30 - 15.30 h)
Zákonník práce
Závislá práca, pracovný pomer, pracovná zmluva
Pracovný pomer na určitú dobu, flexibilné formy pracovného pomeru
Dočasné pridelenie (agentúrni zamestnanci)
Ukončenie pracovného pomeru, výpovedná doba, odstupné
Pracovný čas, rozvrhnutie pracovného času, konto pracovného času, nadčas, odpočinok
Dovolenka
Mzda a priemerný zárobok
Prekážky v práci
Ochrana práce
Stravovanie zamestnancov, sociálna politika zamestnávateľa
Pracovné podmienky, materská a rodičovská dovolenka
Dohody
Zástupcovia zamestnancov

2. deň - 19. 11. 2013 (utorok 9.00 - 15.00 h)
Zákon o dani z príjmov, sociálne zdravotné poistenie
Príjmy zo závislej činnosti
Príjmy z podnikania (SZČO), ostatné príjmy, príjmy oslobodené od dane
Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2013
Daňové priznanie, ročné zúčtovanie dane, zamestnanecká prémia, daňový bonus
Preddavky na daň závislá činnosť, povinnosti zamestnávateľa, daň vyberaná zrážkou
Odvody zamestnanec a zamestnávateľ
Odvody z dohôd o brigádnickej práci študentov, o vykonaní práce, o pracovnej činnosti
Odvody na zdravotné poistenie z podielov na zisku
SZČO, vznik a zánik poistenia
Nemocenské dávky, náhrada príjmu (podmienky nároku, výpočet dávky, ochranná lehota)
Špecifiká pri materskom
Dôchodky (nárok, výpočet) a ďalšie dávky
Vykazovanie a ďalšie povinnosti zamestnávateľa

Legislatívne zmeny k 1. 1. 2014
Daň z príjmov - fyzické osoby, sociálne poistenie, zdravotné poistenie

Manažér seminára:
Katarína
Golianová,
...aby Vaše
plusgolianova@akademiaplus.sk
bolo vzdelanie!
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
prihlášok
Ako sa
prihlásiť

Prihlášky, prosím, zasielajte do 11. 11. 2013.
Možnosť prihlásenia sa po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára.

Prihlásiť sa na seminár môžete:
+ vyplnením on-line prihlášky na internetovej stránke Akadémie Plus
(www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára
(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 e-mailom
(formulár je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Možnosti
účasti na
seminári
Účastnícky
poplatok

Ponúkame Vám 2 varianty účasti na seminári:
+ absolvovanie odborného programu podujatia bez ubytovania,
+ absolvovanie seminára s ubytovaním, s možnosťou kombinácie pracovného a relaxačnospoločenského programu
1 osoba - bez ubytovania:
s DPH
bez DPH

štandardná cena
120,00 EUR
100,00 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

114,00 EUR
95,00 EUR

111,60 EUR
93,00 EUR

108,00 EUR
90,00 EUR

+ pravidelní účastníci seminárov Akadémie Plus môžu využiť vernostný program, umožňujúci
dlhodobé využívanie zliav až do výšky 10 % (viac na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)
+ pri účasti 3 a viac osôb z 1 subjektu na tomto seminári, poskytujeme zľavu vo výške 10 %
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške a zohľadnite ju pri bezhotovostnej úhrade poplatku - zľavy nie je možné
sčítavať ani vzájomne kombinovať. Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách - zahŕňa
kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť
prihlásenej osoby na odbornom programe seminára, pracovný materiál, občerstvenie a 2 krát obed.

V prípade záujmu o absolvovanie seminára v exkluzívnej forme - s ubytovaním v
atraktívnom prostredí kongresového hotela Kaskády, s využitím wellness služieb
a účasťou na spoločenskom programe (v pondelok večera v Kolibe pri ľudovej hudbe
s tombolou - hlavná výhra LED TV Samsung), Vám všetky potrebné informácie radi
poskytneme na vyžiadanie e-mailom na adrese golianova@akademiaplus.sk.
Úhrada
poplatku
- prevodom

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 11. 11. 2013.
číslo účtu: 6626195003/1111
variabilný symbol - 2713 / konštantný symbol - 0308 / špecifický symbol - vaše IČO
Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č. 10719/S
IČO: 36640514 / IČ DPH: SK2022047280

+ daňový doklad - faktúra bude odovzdaná účastníkovi seminára pri prezentácii, alebo zaslaná
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu (viac na www.akademiaplus.sk/e-faktura.htm)
+ v prípade úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri prezentácii účastníkov potrebné
predložiť potvrdenie o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu, príkazu na úhradu
potvrdeného bankou alebo potvrdenky z internet bankingu.
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.

Všeobecné
organizačné
podmienky

Zrušenie prihlášky zo strany prihlasujúceho subjektu je možné uskutočniť telefonickým, e-mailovým alebo
písomným informovaním Akadémie Plus. Žiadosť o vrátenie uhradeného účastníckeho poplatku Akadémia Plus
akceptuje v prípade zrušenia prihlášky najneskôr 3 dni pred konaním seminára. Pri neskoršom zrušení prihlášky,
alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia.
Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka.

Manažér seminára:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

Organizačné informácie a pokyny
- príloha: Cenník s ubytovaním
Účastnícky
poplatok
- exkluzívna
forma s
ubytovaním

NIE JE UPRAVENÉ na november 2013 !!!!
Poplatok za účasť na seminári (1 osoba / s ubytovaním):
účasť na všetkých 3 dňoch
(12. - 14. 11. 2012)
s DPH
bez DPH

ubytovanie
v 2-posteľovej izbe
390,00 EUR
325,00 EUR

ubytovanie
v 1-posteľovej izbe
420,00 EUR
350,00 EUR

účasť na vybraných 2 dňoch
(12. - 13. 11. / 13. - 14. 11.)
s DPH
bez DPH

ubytovanie
v 2-posteľovej izbe
260,00 EUR
216,67 EUR

ubytovanie
v 1-posteľovej izbe
275,00 EUR
229,17 EUR

Zľavy z poplatku za účasť na seminári s ubytovaním:
+ pravidelným účastníkom seminárov Akadémie Plus, ktorí majú nárok na vernostnú zľavu (vo
výške 5, 7, alebo 10 % - podmienky vernostného programu sú uvedené na
www.akademiaplus.sk/seminare.htm) je z ceny za účasť na tomto seminári s ubytovaním,
poskytovaná jednotná zľava vo výške 10,00 EUR (1 osoba)
+ pri účasti 2 a viac osôb z 1 subjektu na tomto seminári s ubytovaním, poskytujeme zľavu
z vyššie uvedených cien vo výške 10,00 EUR (1 osoba)
+ zľavy nie je možné sčítavať, ani vzájomne kombinovať. V prípade pochybností pri výpočte
zľavy, prosím kontaktujte doleuvedeného manažéra seminára.
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške a zohľadnite ju pri bezhotovostnej úhrade poplatku.
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Cena za seminár s ubytovaním obsahuje:
+ účasť na odbornom programe tri (dva) dni s bohatým občerstvením a študijným materiálom
+ dva (jeden) krát ubytovanie v komfortnej dvojposteľovej alebo jednoposteľovej izbe,
parkovanie
+ neobmedzený vstup do Wellness (termálne bazény s tryskami i bez, sauny, jacuzzi,
relaxačná miestnosť s čajovým servisom...)
+ stravovanie: pondelok obed a večera, utorok raňajky, obed a večera v Kolibe, streda raňajky
a obed
+ folklórny večer: večera v Kolibe s opekaným prasiatkom a ďalšími špecialitami pri ľudovej
hudbe s tombolou. Hlavná cena v tombole elegantný červený „dámsky“ notebook ASUS
v hodnote 400 €
+ v prípade záujmu odvoz z autobusovej / železničnej stanice vo Zvolene do hotela
v pondelok 12. 11. ráno (príjazd vlaku z Bratislavy a autobusov z rôznych smerov o cca 9.30,
odchod áut do hotela o 9.45 od vchodu do predajne Lidl pri autobusovej stanici)

Manažér seminára:
Katarína
Golianová,
...aby Vaše
plusgolianova@akademiaplus.sk
bolo vzdelanie!
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

