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Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
- nové príplatky, 13. a 14. platy
Lektor
Termín

RNDr. Jozef Mihál
13. 4. 2018 (piatok)
9.00 - 15.00 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, Aula Technickej univerzity
ulica T. G. Masaryka 24 / mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/seminare.htm

O seminári

Obľúbený lektor účastníkom seminára vysvetlí a popíše zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
- nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok,
odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a ďalšie zmeny. Ďalšie novinky, týkajúce sa zákona
o službách zamestnanosti - zamestnávanie občanov tretích krajín, príspevky na cestovanie za prácou
a na presťahovanie. Hovoriť sa bude aj o zmenách v zákone o sociálnom poistení - dohody dôchodcov
od 1. 7. 2018 a o ročnom zúčtovaní poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

Program
seminára

 Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018
- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu - výška príplatkov, pre koho budú povinné,
kedy nebudú povinné, výnimky, príklady
- mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
- mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
- ďalšie príplatky
- nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo pracovného pomeru
- 13. a 14. plat - komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a odvodové zvýhodnenia
- ďalšie zmeny v Zákonníku práce
- výkon prác vo verejnom záujme - zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1. 5. 2018
 Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018
- administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce
- „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách
- koncernové vysielanie
- posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia
 Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. 5. 2018
- nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov - občanov tretích krajín
- príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie
 Odvody z dohôd dôchodcov od 1. 7. 2018
- uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné
- predčasný dôchodok a práca na dohodu
- prihlasovanie do Sociálnej poisťovne
- celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách
 Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od roku 2019
- od 1. 1. 2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie. Predbežná
informácia o príprave zásadnej novely zákona.
-

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

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

Prihlášky zasielajte do 6. 4. 2018.
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
66,00 EUR
55,00 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

62,70 EUR
52,25 EUR

61,38 EUR
51,15 EUR

59,40 EUR
49,50 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, rozsiahly pracovný materiál, občerstvenie (káva / čaj, minerálka, obložená
bageta, ovocie, cukrovinky).

Mimoriadna
ponuka:
odborná
Úhrada
literatúra
poplatku

Úhrada
poplatku
- prevodom

Na seminári si môžete zakúpiť publikácie Jozefa Mihála za zvýhodnenú cenu 9,90 EUR s DPH
(zľava 40 % oproti cene v e-shope autora, resp. 50 % oproti bežnej cene v predajni):
 Zákonník práce 2018 (komentár k vybraným ustanoveniam) - absolútna novinka!
 Daňové a odvodové tipy VI. (2018)
 Materská 2018
 Mzdárske zákony 2018
 Odvody
Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 10. 4. 2018
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 1218 / 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

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

