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Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

Zákonník práce v roku 2019
- rekreačné poukazy, príplatky od 1. 5. 2019, 13. a 14. platy,
zamestnávanie cudzincov, vysielanie zamestnancov
Lektor
Termín

RNDr. Jozef Mihál
18. 4. 2019 (štvrtok)
9.00 - 14.30 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, hotel Tenis
Neresnická cesta 13 / mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/seminare.htm

O seminári

Program
seminára

Seminár bude zameraný na podrobné prebranie aktuálnych pracovnoprávnych tém.
Od 1. 1. 2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Prvé
mesiace v praxi ukázali mnohé problémy s ktorými sa musia zamestnávatelia správne vysporiadať.
Od 1. 5. 2019 sa zvyšujú sumy mzdových zvýhodnení za soboty, nedele a nočnú prácu. Zároveň
dochádza k zmierneniu a zvýhodneniu podmienok na daňové a odvodové úľavy pri tzv. 13. a 14.
platoch. Ak ich využijete, môže zamestnanec za rok 2019 získať vyše 250 eur v čistom naviac
a zamestnávateľ ušetriť 225 eur na odvodoch na jedného zamestnanca.
Od 1. 1. 2019 sa v okresoch s nižšou ako 5 % nezamestnanosťou výrazne zrýchlil a zjednodušil
proces zamestnávania cudzincov (občanov tretích krajín).
V oblasti vysielania zamestnancov sa chystá nová smernica EÚ, podľa ktorej budú mať slovenskí
zamestnávatelia nové povinnosti pri vysielaní zamestnancov na práce do členských štátov.
 Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy
- povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
- daňové a odvodové zvýhodnenia
- ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
- pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
- kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
- preukazovanie nároku, interná smernica, žiadosť o príspevok
- príspevok zo sociálneho fondu
- rekreačné poukazy - čo v zákone nenájdete
- na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
- množstvo príkladov, riešenie modelových situácii
 Príplatky od 1. 5. 2019
- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a v noci – výška príplatkov, kedy sú a kedy
nie sú povinné, výnimky, príklady
- ďalšie príplatky
- príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
- príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Program
seminára
Uzávierka
- pokračovanie
prihlášok

Ako sa
prihlásiť

Účastnícky
poplatok
Uzávierka
prihlášok
Ako sa
prihlásiť

 Tzv. trinásty a štrnásty plat v roku 2019
- daňové a odvodové zvýhodnenia v roku 2019
- zmena podmienok pri 13. a 14. plate v roku 2019 (novela zákona o dani z príjmov)
 Zamestnávanie cudzincov v roku 2019
- zmeny od 1. 1. 2019, zjednodušenie a zrýchlenie procesu
- okresy s nižšou ako 5 % mierou nezamestnanosti
- zamestnania s nedostatkom pracovnej sily
- zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania
- nahlasovanie voľných pracovných miest na úrad práce
 Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
- rekapitulácia pravidiel podľa Zákonníka práce a smerníc EÚ pri vysielaní slovenských
zamestnancov do iných členských štátov
- vysielanie zamestnancov do SR zamestnávateľmi z iných členských štátov
- nová smernica EÚ - sprísnenie pravidiel pri odmeňovaní zamestnancov vyslaných do iných
členských štátov
- daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1)

Prihlášky zasielajte do 12. 4. 2019.
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)

Účastnícky
poplatok

Úhrada
poplatku

Cena za 1 účastníka
 s DPH
 bez DPH

štandardná cena
78,00 EUR
65,00 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

74,10 EUR
61,75 EUR

72,54 EUR
60,45 EUR

70,20 EUR
58,50 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 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 podujatí, pracovný materiál, kniha Jozefa Mihála „Zákonník práce 2019“, občerstvenie
a obed. Účastníci seminára si môžu zakúpiť aktuálne publikácie J. Mihála za zvýhodnenú cenu 10 EUR.

Úhrada
poplatku
- prevodom

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 15. 4. 2019
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 1219 / 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
Organizačné
- av obsahové
hotovosti
alebo zmeny
kartou

+ 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.
Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov.
+ v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.

Storno
podmienky
Upozornenie

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 alebo požiadať o zaslanie materiálu.

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

