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Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

Zákonník práce 2019 / 2020
- príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020,
pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

Lektor
Termín

RNDr. Jozef Mihál
9. 10. 2019 (streda)
9.00 - 14.30 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Banská Bystrica, hotel Dixon
Švermova 32 / mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/seminare.htm

O seminári

Program
seminára

Od 1. 1. 2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na
seminári sa k tejto téme vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať
aj menších zamestnávateľov.
Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a
odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré ma zamestnanec nárok.
Pracovný čas treba využiť efektívne. Ukážeme si možnosti najmä pri nepravidelnom rozvrhnutí
pracovného času.
Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách pre rok 2020 - zvýšenie príplatkov za nadčasy,
novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov a ďalšie zmeny legislatívy týkajúce sa mzdového
účtovníctva a personalistiky schválené v NRSR pre rok 2020.
 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 zo strany zamestnanca
- interná smernica zamestnávateľa, žiadosť o príspevok
- príspevok zo sociálneho fondu
- rekreačné poukazy, špecifiká, výhody a nevýhody
- na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
- príklady, riešenie modelových situácii
- očakávané problémy pri rekreáciách na prelome rokov 2019/2020
 Minimálna mzda a príplatky v roku 2020
- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
- výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci
- príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme
- 13. a 14. platy v roku 2019 a v roku 2020

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!
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Uzávierka
- pokračovanie
prihlášok

Ako sa
prihlásiť

 Pracovný čas a dovolenka
- rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
- nadčasy
- konto pracovného času
- pružný pracovný čas
- špecifiká pre domáckych zamestnancov
- nárok na dovolenku, výpočet, príklady
 Ďalšie zmeny pre rok 2020
- novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov
- príplatky za nadčasy
- dohody študenti a dôchodcovia
- nezdaniteľné časti v roku 2020
- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

Účastnícky
poplatok
Uzávierka
prihlášok
Ako sa
prihlásiť

Prihlášky zasielajte do 3. 10. 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
84,00 EUR
 bez DPH 70,00 EUR
Upozornenie - zľavy z účastníckeho poplatku:
+ na toto podujatie 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, kniha Jozefa Mihála „Zákonník práce“, 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 4. 10. 2019
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 11923 / 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
alebo
kartou
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.
Upozornenie - pri tomto podujatí NIE JE MOŽNÁ ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU
V HOTOVOSTI, ANI PLATOBNOU KARTOU v mieste konania seminára.
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 pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára.

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

