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V spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o., si Vás dovoľujeme
už po deviatykrát pozvať na najobľúbenejšiu odbornú akciu pre mzdových špecialistov
a personalistov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády
- tentoraz vo formáte dvojdňovej konferencie

PERSONALISTIKA A MZDY 2014
Termín

19. - 20. 5. 2014
zahájenie: pondelok 19. 5. 2014, 10.30 h / záver: utorok 20. 5. 2014, 16.00 h

Miesto

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

Aj v roku 2014 došlo k mnohým zmenám v daniach, odvodoch, pracovnoprávnej legislatíve
a vyznať sa v tom kolotoči nie je jednoduché. Cieľom dvojdňovej konferencie je upevniť
a prehĺbiť Vaše vedomosti a na dostatočnom priestore za účasti viacerých odborníkov
poskytnúť kvalifikované odpovede na Vaše otázky.
Program
konferencie

1. deň - 19. 5. 2014 (pondelok)
10:30 - 13:00 h

Ing. Ľuboslava Minková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Zákon o cestovných náhradách v praxi
13:00 - 14:00 h
obed
14:00 - 16:30 h

JUDr. Marcela Macová, špecialista na ochranu osobných údajov:

Zákon o ochrane osobných údajov, aktuálna prax + novela k 15. 4. 2014
2. deň - 20. 5. 2014 (utorok)
9:00 - 11.00 h

RNDr. Jozef Mihál, poslanec NRSR:

Zákonník práce + pracovnoprávna legislatíva, aktuálne problémy v praxi
11:15 - 13:15 h

Ing. Viera Mezeiová, Ministerstvo financií SR:

Zákon o dani z príjmov - závislá činnosť v praxi
13:15 - 14:00 h

obed
14:00 - 16:00 h

RNDr. Jozef Mihál, poslanec NRSR:

Daňové a odvodové tipy 2014
Manažér podujatia:
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 14. 5. 2014.
Možnosť prihlásenia sa po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
podujatia.

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

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto podujatia
(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 podujatia)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Možnosti
účasti na
konferencii

Ponúkame Vám 2 varianty účasti na podujatí:
+ absolvovanie odborného programu konferencie bez ubytovania,
+ absolvovanie konferencie s ubytovaním, s možnosťou kombinácie pracovného a relaxačnospoločenského programu

Účastnícky
poplatok

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 podujatí, 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 konferencie, účasť
prihlásenej osoby na odbornom programe, zborník s pracovnými materiálmi k prednáškam, knihu „Daňové
a odvodové tipy III. (2014), občerstvenie počas konferencie (minerálka, káva, croissant a 2 krát obed.

V prípade záujmu o absolvovanie konferencie 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 14. 5. 2014.
č. účtu: 6626195003/1111 ; IBAN: SK78 1111 0000 0066 2619 5003 ; SWIFT: UNCRSKBX
referencia platiteľa: VS 1314 / SS Vaše IČO / KS 0308
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 konferencie 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 konferencie. Pri neskoršom zrušení
prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na konferencii bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok
nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka.

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

