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V spolupráci s hlavným organizátorom podujatia - spoločnosťou Relia, s.r.o.,
si Vás dovoľujeme pozvať na

odbornú konferenciu

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO 2017

Lektorské
obsadenie

Termín

RNDr. Jana Motyčková
RNDr. Jozef Mihál
12. - 13. 6. 2017
pondelok 12. 6. 2017, 10.30 - 16.00 h / utorok 13. 6. 2017, 9.30 - 15.00 h

Miesto

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

V poradí jubilejný pätnásty krát Vás pozývame na najobľúbenejšiu odbornú akciu pre
mzdárov, účtovníkov, ekonómov a majiteľov firiem, do populárneho kongresového
a wellness hotela Kaskády. Tematické zameranie konferencie je orientované na aktuálne
problémy v oblasti mzdového účtovníctva. Lektormi na konferencii sú tí najlepší v danej
oblasti: Jana Motyčková a Jozef Mihál.
Program
konferencie

Pondelok 12. 6. 2017 - RNDr. Jana Motyčková
(začiatok: 10.30 h; obed: 12.30 - 13.30 h; ukončenie: 16.00 h)
I. časť: Sociálne a zdravotné poistenie - oznamovacie povinnosti
Pojem zamestnanca v sociálnom a zdravotnom poistení
Prerušenie poistenia
Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných
- štatutári, spoločníci, príkazné zmluvy
- starostovia, poslanci
- súbežné právne vzťahy
Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
- neplatené voľno, absencia, štrajk
- práceneschopnosť, materská a rodičovská dovolenka, materské otca
- práceneschopnosť a materské štatutára, dohodára
Manažér podujatia:
Katarína
Golianová,
...aby Vaše
plusgolianova@akademiaplus.sk
bolo vzdelanie!
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

Program konferencie
Program
konferencie

II. časť: Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie
výšky zrážky
Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov - exekúcie, nariadenia správnych orgánov
Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky
zrážky
Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby
Prednostné a neprednostné pohľadávky
Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady
Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
Utorok 13. 6. 2017 - RNDr. Jozef Mihál
(začiatok: 9.30 h; obed: 12.30 - 13.30 h; ukončenie: 15.00 h)
I. časť - Uchádzač o zamestnanie a jeho možnosti pracovať
Porovnanie stavu do 30. 4. 2017 a od 1. 5. 2017
UoZ a práca na dohody od 1. 5 .2017
- ako sa posudzuje limit 40 dní a výška príjmu
- dohody u bývalého zamestnávateľa
- dohody u zamestnávateľa u ktorého bol UoZ odmietnutý do prac. pomeru
- súbeh dvoch dohôd
- dohody uzatvorené pred 1. 5. 2017
Oznamovacie povinnosti UoZ na úrade práce
„Zakázané“ formy zárobkovej činnosti - prac. zmluva, zmluvy podľa osobitných
predpisov
Kedy a na ako dlho je UoZ vylúčený z evidencie
Koho úrad práce nezaeviduje do evidencie
Zdravotné poistenie a dávka v nezamestnanosti
Pravidlá platné pri práci na dohodu všeobecne
II. časť - Materské, otec na materskej
Úvod – otec na materskej všeobecne
Podmienky pre vznik nároku na materské - matka, otec
Nástup na materskú a doba poberania - matka, otec
Výška materského, optimalizácia materského
Možnosť pracovať/podnikať v čase poberania materského
Situácia matky v čase, kedy materské poberá otec
Otec na materskej - zamestnanec z pohľadu Zákonníka práce

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

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
prihlášok
Ako sa
prihlásiť

Prihlášky zasielajte prosím do 2. 6. 2017.
Možnosť prihlásenia sa po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
podujatia.

Prihlásiť sa na podujatie 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)
+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto podujatia)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Možnosti
účasti na
seminári
Účastnícky
poplatok

Ponúkame Vám 2 varianty účasti na podujatí:
+ absolvovanie odborného programu konferecie bez ubytovania,
+ absolvovanie konferencie s ubytovaním, s možnosťou kombinácie pracovného a relaxačnospoločenského programu
Poplatok za účasť na seminári (1 osoba / bez ubytovania)
účasť na obidvoch
účasť len v pondelok
dňoch 12. - 13. 6. 2017
12. 6. 2017
s DPH
202,80 EUR
106,80 EUR
bez DPH 169,00 EUR
89,00 EUR

účasť len v utorok
13. 6. 2017
106,80 EUR
89,00 EUR

Upozornenie - zľavy z účastníckeho poplatku:
+ na tento seminár sa nevzťahujú zľavy poskytované v rámci vernostného programu
Akadémie Plus a nie je možné uplatniť ani možnosť bezplatnej účasti na základe zlosovania
účastníkov iných podujatí organizovaných Akadémiou Plus
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách - zahŕňa kalkulované náklady na organizačné,
priestorové, technické a lektorské zabezpečenie podujatia, účasť prihlásenej osoby na odbornom programe,
pracovný materiál Jany Motyčkovej ku zrážkam (1. deň), pracovný materiál Jozefa Mihála k evidovaným
nezamestnaným a materskému (2. deň), knihy „ODVODY" a „Zákonník práce (komentár)“, brožúra „Mzdárske
zákony 2017“, obed a občerstvenie počas konferencie.

V prípade záujmu o absolvovanie konferencie v exkluzívnej forme - s ubytovaním a
možnosťou využitia wellness služieb komfortného hotela Kaskády, Vám všetky potrebné
informácie radi poskytneme na vyžiadanie na adrese golianova@akademiaplus.sk.
Úhrada
poplatku

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 2. 6. 2017.
č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
referencia platiteľa: VS 1717 / 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 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.

Storno
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 podujatia. Pri neskoršom zrušení prihlášky,
alebo neúčasti prihlásenej osoby na podujatí bez predošlého zrušenia prihlášky, zaplatený poplatok nevraciame,
pracovné materiály zašleme prihlasujúcemu subjektu poštou. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch
možnosť vyslať náhradného účastníka.

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

