Mzdové účtovníčky, ekonómovia,
seminár určený pre Vás!
Viete, ako sa mení mzdové zvýhodnenie za prácu v
sobotu, v nedeľu, v noci a vo sviatok? Viete, aké sú
nové podmienky vzťahujúce sa na prácu vykonávanú
na základe dohôd o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru?
Naša lektorka má bohaté praktické skúsenosti z danej
problematiky a je pripravená odpovedať na Vaše otázky.

Pozývame Vás na seminár

Zmeny Zákonníka práce v roku 2018
Lektorka:

Mgr. Katarína Timková
právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania:

Penzión Radlinka
Radlinského ulica, 080 01 Prešov.
Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom
moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je
Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión
Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín:

11. 04. 2018 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
tel.: 051/7581 600, fax: 051/7581 599
mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk; www.velmax.sk

Zmeny Zákonníka práce v roku 2018
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami v súvislosti s novelou
Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť 1. mája 2018, a to predovšetkým
v prípade nových mzdových zvýhodnení za prácu počas víkendov, zvýšenia
mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok a v noci a zavedenia 13. a 14. platov.
V tejto súvislosti dochádza aj k ďalším zmenám v súvislosti s vysielaním
zamestnancov, posudzovaní nárokov na mzdu, vydávaní potvrdení o skončení
pracovného pomeru, ale aj vo vzťahu k dohodám a o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
Seminár odpovie aj na ďalšie, opakujúce sa problémy pri skončení pracovného
pomeru, rozvrhovaní pracovného času, poskytovaní dovolenky, porušení pracovnej
disciplíny a o právach zamestnávateľov vzhľadom na skúsenosti a konkrétnu prax.
Seminár je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom,
personalistom, osobným úradom, manažérom ľudských zdrojov zo súkromného
ako aj z verejného sektoru, špecialistom v oblasti práce a miezd.
Novela Zákonníka práce v roku 2018

 nové mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu - výška, podmienky








vyplatenia, dočasná úprava, vzťah k posudzovaniu mzdových nárokov
mzdové zvýhodnenie za prácu v noci – výška, podmienky poskytnutia
mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok – výška, podmienky poskytnutia
nové dohody o zúčtovaní a vyplatení mzdy pri práci nadčas
zavedenie nových peňažných plnení (13. a 14. plat) – podmienky ich
poskytnutia a ich dopad na odvodové povinnosti a zdaňovanie
potvrdenie o zamestnaní a jeho povinné náležitosti
nové podmienky vzťahujúce na sa prácu vykonávanú na základe dohôd
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
nové príplatky a 13. a 14. plat pre zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a pre štátnych zamestnancov

Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov
v roku 2018
 základné povinnosti pri vysielaní zamestnancov vo vzťahu
k zamestnancom a vo vzťahu k orgánom verejnej moci
 nové podmienky pre vysielanie zamestnancov v rámci EÚ
 podmienky zamestnávania cudzincov na území SR
 nelegálne zamestnávanie a zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
Opakujúce sa problémy v praxi, praktické rady a príklady
Diskusia
Lektorka Vám odpovie na Vaše konkrétne otázky
Mgr. Katarína Timková
lektorka

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Seminár sa bude konať 11. 04. 2018 v priestoroch Penziónu Radlinka,
Radlinského ulica, 080 01 Prešov.
Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-mailom, faxom, príp. poštou
najneskôr do 10. 04. 2018.
Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri
platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet
organizátora do 09. 04. 2018 Vám poskytneme 7,5 % zľavu. V tom prípade
zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: 4014903399/7500 (IBAN: SK15
7500 0000 0040 1490 3399) uveďte VS: 110418, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO,
v kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.
Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa dokladom o úhrade
poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu!
Cena bez DPH
Úhrada na účet
do 09. 04. 2018
Platba
v hotovosti
11. 04. 2018

20% DPH

Cena s DPH

30,83 €

6,17 €

37,00 €

33,33 €

6,67 €

40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v
areáli podnikateľského centra.
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš - konateľ

Záväzná prihláška na seminár
Zmeny Zákonníka práce v roku 2018
Obchodné meno: .................................................................................................
Sídlo organizácie:.................................................................................................
IČO:............................................... DIČ:...............................................................
IČ DPH: …...........................................................................................................
Číslo účtu odosielateľa: ......................................................................................
Tel., Fax, e-mail:..................................................................................................
Seminára sa zúčastní osoba(y):..........................................................................
Spôsob platby: ….................................................................................................

Pečiatka a podpis
Prosíme vyplniť všetky údaje kvôli vystaveniu daňového dokladu!

Organizačný garant
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
IČO 36494950, IČ DPH SK 2021853163
Registrácia: Obchodný register Okresného
súdu Prešov, oddiel. Sro, vložka č.15076/P
ČSOB Prešov, č. ú. 4014903399/7500
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399

Kontakt:
Ing. Stanislav Handzuš, konateľ Velmax, s. r. o.
Tel.: 051/7581 600
Mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk www.velmax.sk

Pripravované semináre:
Seminár

Lektor/ka

Dátum konania

Miesto konania

apríl 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Zuzana Suszter

apríl – máj 2018

Školiace stredisko
Velmax, s.r.o.,
Budovateľská 38,
Prešov

Novela Zákonníka práce od
1.5.2018

RNDr. Jana Motyčková

16.05.2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Exekučné zrážky od 1.7.2018,
zmeny v dohodách v roku
2018

RNDr. Jana Motyčková

22.06.2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Ochrana osobných údajov
podľa nových pravidiel
Kurz vizážistiky (1 z 3 verzií)

Ing. Pavol Kukučka

VELMAX – partner pri Vašom podnikaní
Vedenie účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy,
evidencie DPH a daňových priznaní k DPH, daňových priznaní k
dani z príjmov FO a PO, poradenstvo v uvedených oblastiach.
Organizovanie kurzov jednoduchého, podvojného, mzdového
účtovníctva a kurzov vizážistiky.

