SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, ŽILINA
Vás pozýva na odborný seminár

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE OD 1.5.2018
– nové príplatky, 13. a 14. platy
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

17. apríla 2018 (utorok) alebo 14. mája 2018 (pondelok)
od 9.00 do 15.00 hod., (registrácia od 8.30)
Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2, ŽILINA
Na seminári budete mať vysvetlené zmeny v Zákonníku práce od 1. mája 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 sa týkajú 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
1. 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 prac. 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
2. 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
3. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018
nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín
príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie
4. 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
5. Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019
od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie.
Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona
Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, obce a mestá:

78 €/osoba
66 €/osoba

(65 € bez DPH)
(55 € bez DPH)

V cene je zahrnutý obed a občerstvenie počas seminára a rozsiahly pracovný materiál.
Organizačný garant:

Anna Cabajová, Anna Muziková, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 ŽILINA
T: 041-72 35 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE OD 1.5.2018
– nové príplatky, 13. a 14. platy
17.4.2018 alebo 14.5.2018, Hotel Slovakia, ŽILINA
Firma, inštitúcia:...............................................................................................................................................................
Adresa:.............................................................................................................................................................................
IČO: ........................................................... DIČ: .............................................. IČDPH..................................................
Meno a priezvisko účastníkov – pozícia:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Tel:..................................................................................... E-mail: .................................................................................
Termín, miesto, počet osôb, variabilný symbol pri platbe (podčiarknutím označte Váš výber a doplňte počet osôb):
17.4.2018

Žilina, Hotel Slovakia

........ osoba/-y, VS: 170418

14.5.2018

Žilina, Hotel Slovakia

........ osoba/-y, VS: 140518

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške ............ € prevodom na účet SOPK
v Tatra banke, a.s., č.ú. 2626150413 / 1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX,
IČO: 30842654, DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK2020815236.
Túto prihlášku považujeme za záväznú a súhlasíme s podmienkami.
Pečiatka, dátum a podpis zástupcu organizácie:
Pri včasnom prihlásení a úhrade do 2 týždňov pred termínom konania seminára získate zdarma publikáciu
„Mzdárske zákony 2018“.
Na seminári si budete môcť zakúpiť za 9,90 eur s DPH ďalšie publikácie Jozefa Mihála
(40% zľava oproti cene v e-shope, resp. 50% zľava oproti bežnej cene v predajni):
Zákonník práce 2018 (komentár k vybraným ustanoveniam) – novinka!
Daňové a odvodové tipy VI. - 2018
Materská 2018
Mzdárske zákony 2018
Odvody
Registrácia Vašej účasti Vám bude potvrdená po obdržaní riadne vyplnenej prihlášky.
Prihlášku prosíme poslať čo najskôr pre včasnú rezerváciu miesta na seminári
e-mailom na: sekcieza@za.scci.sk alebo poštou na adresu: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina.
Počet účastníkov na seminári je obmedzený!
Účastnícky poplatok je možné uhradiť iba bankovým prevodom najneskôr 5 dní pred konaním seminára!
Po úhrade účastníckeho poplatku Vám faktúru odovzdáme na seminári pri prezencii, resp. zašleme poštou.
Prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom seminára. Poplatok Vám bude
vrátený v plnej výške.
Zastúpenie účastníka inou osobou je možné. V prípade neúčasti poplatok nevraciame, materiály zašleme poštou.

Upozorňujeme, že o seminár je veľký záujem, preto Vás prosíme o včasné zaslanie vyplnenej prihlášky
a zaplatenie účastníckeho poplatku, aby sme Vám mohli rezervovať miesto na seminári!
Doprava: Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2, Žilina
- parkovanie na parkovisku hotela alebo v Auparku prvé 3 hod. zdarma, resp. 2,50 €/deň
- trolejbus č. 3 zo železničnej stanice, vystúpiť na 3. zastávke – Veľká okružná, AUPARK

