ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na odborný seminár “Mzdová účtovníčka…“ ktorý
sa uskutoční dňa 15.11.2019 vo veľkej zasadačke
č. 401 TSÚP v Rovinke.
Mesto/Obec ............................................................................
Tel./Mobil ................................................................................

POZVÁNKY NA VŠETKY SEMINÁRE,
resp. AKREDITOVANÉ KURZY
ZASIELAME UŽ LEN
V ELEKTRONICKEJ PODOBE, preto Vás
prosíme o prihlasovanie cez WEB stránku
cez NASLEDOVNÝ LINK
http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia/

RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum
Majerská 326, 900 41 Rovinka
mobil: 0902 388 227
IČO: 311 03 031, DIČ:2020683995
e – mail: rvc.rovinka@stonline.sk
www.avs-rvc.sk

e-mail ..................................................................................... .
Meno a priezvisko .................................................................

PRIPRAVUJEME

................................................................................................
..................................................................................
Potvrdzujeme, že sme účastnícky poplatok vo
výške______€ s VS 15112019 a ŠS:________
poukázali na Vaše č. účtu 35-0025733112/0200
IBAN: SK86 0200 0000 3500 2573 3112, SWIFT
(BIC) KÓD: SUBASKBX
z nášho účtu č.___________________________
V____________________dňa________________
_______________________
pečiatka, podpis
RVC ROVINKA JE ČLENOM

NOVEMBER 2019

19.11.2019 /utorok/

Výrub drevín
JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
22.11.2019 /piatok/

Účtovná závierka RO a PO za rok 2019
Ing. Terézia Urbanová
28.11.2019 /štvrtok/

Aktuálne podujatia
RVC Rovinka
www.avs-rvc.sk
kliknite na Rovinka,
zobrazí sa stránka RVC Rovinka,
na ľavej strane pozrite MENU,
kliknite na PODUJATIA,
zobrazí sa Vám zoznam seminárov, vyberte si podujatie,
o ktoré máte záujem a kliknite NÁZOV PODUJATIA –
otvorí sa Vám PRIHLÁŠKA,
vypíšte požadované údaje
a kliknite POSLAŤ

Vás pozýva
na odborný seminár

Účtovná závierka za rok 2019 pre mestá, obce
a VÚC
Ing. Terézia Urbanová

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
vo IV. Q roku 2019

 Ponuka bude doplnená podľa aktuálnych
legislatívnych zmien,
príp. Vašich požiadaviek a návrhov.

- automaticky obdržíte oznámenie o potvrdení prijatia
Vašej prihlášky
na Vami zadaný e-mail.

Pri každom NÁZVE PODUJATIA
nájdete POZVÁNKU

ROVINKA

15.11.2019

CIEĽOVÁ SKUPINA:
- mzdovým a personálnym zamestnancom obcí,
miest, škôl a školských zariadení, ostatným
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

OBSAH SEMINÁRA:
Suma životného minima
od 01.07.2019 a jej vplyv na:
➢

platná

- výkon exekučných zrážok
- daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane,
milionársku daň
- prídavok na dieťa, predčasný starobný
dôchodok

Minimálna mzda a minimálne
mzdové nároky v roku 2020
➢

- Zákonník práce
- doplatok do sumy minimálnej mzdy
- zvýšenie hodnoty príplatkov od 01.01.2020

- zvyšovanie dôchodkového veku od 01.01.2020
- Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky

Zákonník práce
zamestnancov
➢

§

152a...Rekreácia

- problémové oblasti, ktoré musíte doriešiť do konca
roka 2019
- rekreácia zamestnancov v roku 2020

➢

Dovolenka po skončení
dovolenkového obdobia

- nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie
o nevyčerpanej dovolenke za rok 2018
- krátenie dovolenky

➢ Zopár poznámok k Zákonu č. 18/2018 Z.

z. o ochrane osobných údajov...GDPR
- zoznam spracovateľských operácií, ktoré
podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu

- 14. mzda / odmena v roku 2019
- 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021

➢ Školský / akademický rok 2019/2020

➢ Pripravované zmeny v zákonoch:

dovoleniek a vianočných sviatkov

- dozvuky predchádzajúce
školského/akademického roka, opakované ročníky,
prerušenia, preložené skúšky, štátnice
- daňový bonus - preplatok, nedoplatok
z prázdninového obdobia
- dohody o brigádnickej práci študentov
- dokedy a s kým

➢ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
pre VS a ŠS na rok 2020
➢ Zdravotné a sociálne poistenie
- komplexný prehľad odvodov pri práci na:
1. dohodu o vykonaní práce
2. dohodu o pracovnej činnosti
3. dohodu o brigádnickej práci študentov
- odvody pri vyplatení príjmu po skončení
pracovného pomeru
- vysporiadanie ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2018 z pohľadu zamestnanca a
zamestnávateľa
- novela zákona o soc. poistení č. 138/2018 Z. z.
účinná od 01.01.2020

- č. 431/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
- č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov z pohľadu
závislej činnosti
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a iné

➢ Parametre platné pre rok 2020
- v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení
- v dani z príjmov zo závislej činnosti

➢ DISKUSIA

Lektor:

Ing. Pavol KUKUČKA

Termín:

15. november 2019 /piatok/

Miesto:

veľká zasadačka č. 401
Technický a skúšobný ústav
pôdohospodársky - TSÚP
900 41 Rovinka Majerská č. 326

hlavného

- metodika spracúvania osobných údajov v prostredí
škôl...dokument Úradu na ochranu osobných údajov
- fotografie osôb a udalostí
- škola
- zamestnanie

➢ Mzda/plat pri príležitosti obdobia letných

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Začiatok:

o9h

- prezencia od 8,30 h
! Prosíme o dochvíľnosť !

Účastnícky poplatok:

člen RVC
nečlen RVC

24€/osoba
49€/osoba

POPLATOK za seminár je potrebné uhradiť VOPRED, najneskôr
2 dni pred uskutočnením seminára musí byť platba pripísaná
na účet organizátora č.ú: 35-0025733112/0200,
IBAN: SK86 0200 0000 3500 2573 3112,
SWIFT (BIC) KÓD: SUBASKBX
VS: 15112019, ŠS: IČO obce/mesta/RO/PO Doplňujúce údaje:
NÁZOV OBCE/MESTA/RO/PO
Zároveň sa do 08.11.2019 prihláste cez web stránku
http://www.avs-rvc.sk/rovinka/ príp. nám zašlite záväznú
prihlášku e-mailom na adresu rvc.rovinka@stonline.sk.
Organizátor: -RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka,
IČO: 31103031 DIČ: 2020683995 –poplatok je stanovený dohodou
v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách, -v poplatku sú zahrnuté
režijné náklady organizátora, lektora a občerstvenie, -nie sme
platcami DPH, -pozvánka obsahuje všetky potrebné údaje k úhrade
poplatku a spolu s príjmovým pokladničných dokladom, resp.
výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, v zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné
zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy, -v prípade
neúčasti poplatok nevraciame

So srdečným pozvaním

Mgr. Petra Kardošová
RZOPO RVC Rovinka

