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Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

Mzdová učtáreň v II. Q roku 2019
Lektor
Termín

Ing. Pavol Kukučka
31. 5. 2019 (piatok)
9.00 - 14.00 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2
mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/kontakt.htm

Program
seminára

 Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2018 a jej vplyv na:
- sociálne poistenie, zdravotné poistenie
- poistenie SZČO
- plat starostu a hlavného kontrolóra
 Suma životného minima platná od 1.7.2019 a jej vplyv na:
- výkon exekučných zrážok
- daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň
- rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok
- výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii ÚPSVaR)
 Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2019
- Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa
- Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
- daňový bonus na vyživované deti od 1. 4. 2019
- 13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021
- zásadná zmena v 13. plate ... 500 EUR
- Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- 1. november 2018, 1. január 2019, 1. január 2020, 1. január 2021
- zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
- Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.
- mzdové zvýhodnenia od 1. 5. 2019
- mlčanlivosť o pracovných a mzdových podmienkach
 3... 2... 1... 0... ŠTART ...alebo, preteky sa začali
- novela Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
- novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
- 21 --> 15
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
- nezdaniteľná časť základu dane na manžela / manželku
- novela Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
- novela Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- otcovské
- zmeny percentuálnej výšky jednotlivých odvodov
- novela Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
- dovolenka

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné
informácie a pokyny
Program seminára
pokračovanie
Program
seminára
- pokračovanie

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi:
- dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
- študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
- mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu
- vo sviatok od 1. 5. 2019 podľa Zákonníka práce
- daňový a odvodový pohľad na príjmy na základe dohôd
 Zákonník práce § 152a - Rekreácia zamestnancov
- na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov vzťahuje?
- ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu?
- aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca?
- aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok?
- v akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť?
- zásadné rozdiely medzi rekreačným poukazom a rekreačným príspevkom?
- čo rozumieme pod pojmami : pobytový balík, prenocovanie?
- čo to je príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin?
- aké sú možnosti financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov resp.
iných osôb?
- čo sa považuje za oprávnený výdavok a ako sa preukazuje?
- aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky preukazujú?
- aká je lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu?
- dokedy je zamestnávateľ povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi uhradiť?
- vzor:
- smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu
- žiadosť o poskytnutie príspevku
 Každoročný problém pri daňovom bonuse v súvislosti so:
- skončením povinnej školskej dochádzky
- skončením strednej školy
- skončením vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa
- štúdiom v zahraničí, prerušením štúdia, prácou študenta
 Opravy chýb týkajúce sa dane zo závislej činnosti
- chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca
- oprava nesprávne zrazenej dane v prospech / neprospech zamestnanca
- dodatočné daňové priznanie typu A
- nesprávna výška vlastného príjmu manželky
- oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

Organizačné informácie sú uvedené na nasledovnej strane tejto pozvánky.

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

Prihlášky zasielajte do 24. 5. 2019.
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára (okrem prípadu predĺženej uzávierky, o ktorej sú informovaní registrovaní klienti e-mailom).

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

Poplatok za 1 účastníka
 s DPH
 bez DPH

štandardná cena
54,00 EUR
45,00 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

51,30 EUR
42,75 EUR

50,22 EUR
41,85 EUR

48,60 EUR
40,50 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, pracovný materiál v elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Úhrada
poplatku
- prevodom

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 28. 5. 2019
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 11915 / 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

+ 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.
- v hotovosti
alebo kartou

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.

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 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.
V prípade nepredvídateľných okolností alebo inej nepriaznivej situácie si Akadémia Plus vyhradzuje právo na
zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách budú
prihlásení záujemcovia včas informovaní telefonicky, e-mailom alebo písomne a informácia bude zverejnená
tiež na internetovej stránke Akadémie Plus (www.akademiaplus.sk/klientskazona.htm).
V prípade zmien priamo súvisiacich s odborným programom seminára (napr. prijatie novej legislatívnej úpravy
v dobe od zverejnenia tejto pozvánky do konania seminára) bude program aktuálne upravený, resp. doplnený.
Vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov v priebehu seminára je bez výslovného súhlasu lektora
a organizátora zakázané.

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

