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e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

Zmeny k 1. 5. 2017
práca evidovaných nezamestnaných - sezónne práce - materské

Lektor
Termín

RNDr. Jozef Mihál
28. 4. 2017 (piatok)
9.00 - 14.30 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, Kongresová sála reštaurácie Centrum (2. poschodie)
ulica J. Kozáčeka 8 / mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/seminare.htm

O seminári

Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní
nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom
a letnom období zaujímavá otázka akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov
a aké bude ich daňové a odvodové zaťaženie. K 1. 5. 2017 sa zvyšuje materské.

Program
seminára

Novela zákona o službách zamestnanosti k 1. 5. 2017
- možnosti práce evidovaných nezamestnaných pred 1. 5. 2017
- aké možnosti práce majú evidovaní nezamestnaní po 1. 5. 2017
- ktoré právne vzťahy nemôžu evidovaní nezamestnaní využívať po 1. 5. 2017
- časové obmedzenie práce evidovaných nezamestnaných na dohody
- zákaz zamestnania evidovaného nezamestnaného na dohodu u bývalého zamestnávateľa
- ďalšie zmeny v zákone o službách zamestnanosti a zákone o pomoci v hmotnej núdzi
- prechodné ustanovenia, špeciálne prípady
Dohody a ďalšie možnosti sezónnej práce
- všeobecne platné zásady a pravidlá pre dohody podľa Zákonníka práce
- dohody o pracovnej činnosti
- dohody o vykonaní práce
- dohody o brigádnickej práci študentov
- práca na dobu určitú
- agentúrne zamestnávanie
- práca na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
- dane a odvody z dohôd
- kedy sa uplatní odvodová výnimka
- odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch
Materské od 1. 5. 2017
- zvýšenie materského na 75% DVZ
- kedy je nárok na materské
- výpočet výšky materského
- otec na materskej
Diskusia
- v rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia,
zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
Uzávierka
prihlášok
prihlášok
Ako sa
Ako sa
prihlásiť
prihlásiť

Prihlášky zasielajte do 21. 4. 2017.
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára (okrem prípadu predĺženej registrácie, oznámenej dlhodobým klientom prostredníctvom e-mailu).

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.

Účastnícky
poplatok
Účastnícky
poplatok

Poplatok za 1 účastníka
s DPH
bez DPH

štandardná cena
60,00 EUR
50,00 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

57,00 EUR
47,50 EUR

55,80 EUR
46,50 EUR

54,00 EUR
45,00 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 1 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 podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie (káva / čaj, minerálka)
a obed (špecifické požiadavky na stravu je potrebné oznámiť organizátorovi pri prezentácii účastníkov seminára).

Mimoriadna
ponuka:
odborná
Úhrada
literatúra
poplatku

Úhrada
poplatku
- prevodom

POZOR! Na seminári si môžete za výhodné ceny zakúpiť publikácie Jozefa Mihála:
Mzdárske zákony 2017
- cena: 5,50 EUR s DPH (bežná cena: 9,90 EUR s DPH)
Zákonník práce 2017 (komentár) - cena: 9,90 EUR s DPH (bežná cena: 16,50 EUR s DPH)
ODVODY
- cena: 9,90 EUR s DPH (bežná cena: 16,50 EUR s DPH)
Počet kníh je obmedzený - záujemcom odporúčame požiadať o rezerváciu vybraných titulov
priamo v prihláške na seminár (v časti Vaše otázky a požiadavky).

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 21. 4. 2017
č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
referencia platiteľa: VS 1217 / SS 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

Storno
účasti
- v hotovosti
Organizačné
a obsahové
zmeny
Všeobecné
organizačné
podmienky
Upozornenie

+ 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.
Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov seminára.
+ pri hotovostnej platbe bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.
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 2 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, požiadať o zaslanie
pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného
účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.

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

