CIEĽOVÁ SKUPINA

•

OcÚ / MsÚ

PROGRAM

❖ Vedenie mzdovej agendy, výplatný lístok, mzdový
list, výpočet mzdy zamestnancov v pracovnom
pomere, výpočet odmien dohodárov, hrubá mzda,
čistá mzda, priemerný zárobok, minimálna mzda,
odstupné, odchodné, náhrada mzdy, práca nadčas,
práca vo sviatok, nočná práca, pracovná
pohotovosť, zavedenie trinásteho a štrnásteho
platu, rekreačné poukazy, archivovanie
❖ Pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci
❖ Sociálny fond, tvorba,
a daňová povinnosť

ZO – RVC Nitra je členom AVS

www.avs-rvc.sk

čerpanie,

odvodová

❖ Zrážky zo mzdy, výška životného minima,
prednostné, exekučné, výkon rozhodnutia, poradie
zrážok
❖ Zdravotné a sociálne poistenie, registračná
povinnosť, určenie vymeriavacieho základu, nové
minimálne a maximálne vymeriavacie základy na
odvody, zvýšenie maximálnych nemocenských
dávok, materská v roku 2019 a otec na materskej,
pravidelný a nepravidelný príjem, výpočet
poistného za zamestnanca a zamestnávateľa,
mesačné výkazy, opravné výkazy, splatnosť
poistného,
evidenčné
listy
dôchodkového
zabezpečenia, zmeny v sociálnom poistení od
1.7.2018 a od 1.1.2019, dôchodcovia pracujúci na
dohodu, predčasný starobný dôchodok a práca na
dohodu
❖ Daň zo závislej činnosti, uplatnenie nezdaniteľnej
časti základu dane, daňový bonus, prehľad
o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,
hlásenie o vyúčtovaní dane, ročné zúčtovanie dane
❖ Mzdové veličiny pre rok 2019, všeobecný
vymeriavací základ, životné minimum a výpočet
mzdových veličín od nich odvodených

Záväzná prihláška
(vyplňte a zašlite, len v prípade, ak ste
sa neprihlásili cez web stránku)
Základný kurz mzdovej účtovníčky s praktickými
príkladmi
22. – 23. 5. 2019
Pošlite obratom na adresu:
Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA
tel./fax: 037 / 7418 097

Titul, meno, priezvisko:
...........................................................................
Zamestnávateľ:
............................................................................
Email: ................................................................
Telefón/Mobil:
............................................................................
Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov
v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v rozsahu (titl., meno, priezvisko, email,
telefón/mobil) po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných
povinností organizátora

................................................

pečiatka, podpis

POPLATKY

Účastnícky poplatok:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:

MEDIAHAUS

Člen ZO RVC Nitra

50 € / osoba

Fraňa Mojtu 18

Nečlen

70 € / osoba

veľká zasadačka na 1. poschodí

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára.
Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta
konania resp. zrušenie seminára z organizačných
dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať
obrazové a zvukové záznamy.

949 01 Nitra

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum
samosprávy
Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA
IČO: 0034006656, DIČ: 2021205769
Tel./fax: 037/ 7 418 097
e-mail: rvcnitra@rvcnitra.sk
www.rvcnitra.sk

----------------------------------------------------------ZO - RVC Nitra Vás pozýva na
2 - dňový „malý” seminár:

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál
v tlačenej podobe, občerstvenie (bageta, káva, čaj,
voda) a režijné náklady.

Základný kurz mzdovej
účtovníčky s praktickými
príkladmi

Poplatok prosíme uhrádzať najneskôr
do 16. 5. 2019
prevodom na účet ZO - RVC Nitra
v PRIMA banke Slovensko, a.s.

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 22052019
***
ŠS: IČO Vašej organizácie
Prihlásenie na seminár je záväzné !!!
Prihlasovanie na seminár je cez web stránku
www.rvcnitra.sk, sekcia Semináre
Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a
má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum
samosprávy nie je platcom DPH

HARMONOGRAM

Prezentácia účastníkov
Začiatok seminára
Ukončenie

Lektor:

od 8:00
9:00
cca. 14:00

Kapacita miestnosti je 54 osôb
Min. počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb

Katarína Ševčíková
Termín konania:

22. – 23. máj 2019
(streda, štvrtok)

