POTVRDENIE O ZAPLATENÍ



Potvrdzujeme, že sme dňa ...................... uhradili

„Skutočne pokojná myseľ
a úplná vyrovnanosť
sa dajú nájsť len v samote.“

z nášho účtu: (číslo)..............................................

Arthur Schopenhauer

čiastku ....................... € pre (počet)..................
účastníkov pracovného stretnutia.

KONZULTAČNÉ STRETNUTIE

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO
STRETNUTIA

MZDÁROV A PERSONALISTOV
09 – 10
1000 – 1300
1300 – 1430
1430 – 1730
00

v prospech účtu RVC Martin :
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
2 dni – 19061110
3 dni - 19061210

10. jún 2019 /pondelok/
Prezentácia
Program pracovného stretnutia
Obed
Pokračovanie programu stretnutia

08 – 12
1200

00

11. jún 2019 /utorok/
Pokračovanie programu stretnutia
Ukončenie a obed

1300 – 1700

Pokračovanie programu stretnutia

0830 – 1200
1200

12. jún 2019 /streda/
Pokračovanie programu stretnutia
Ukončenie a obed

30

VS:

00

ŠS: ...................................

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na

KONZULTAČNÉ STRETNUTIE
MZDÁROV A PERSONALISTOV

V ................................... dňa ...................... 2019
Pečiatka a podpis

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO: 31938434
DIČ: 2020604443
Číslo účtu: 0201643002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

DOPRAVNÉ SPOJENIE
V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do
hotela Permon na Autobusovej stanici pri
Železničnej stanici 10. júna 2019 o 9:20 hod. Odvoz
od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude
zabezpečený po skončení stretnutia dňa 11. júna
a 12. júna 2019 o 12:50 hod.
Cena za využitie tejto služby je stanovená na 8 €
za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu,
prosím Vás o jej objednanie a uhradenie sumy,
ktorá je uvedená s využitím dopravy.
Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný
zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si
objednajú dopravu!

Podbanské
Hotel PERMON

10. – 12. jún 2019

CIEĽOVÁ SKUPINA
Odborní zamestnanci poverení mzdovou a personálnou agendou.
Štatutári miest, obcí, škôl a iných obcou zriadených organizácií.
CIEĽ
Zorientovať účastníkov v kľúčových otázkach mzdovej a personálnej
agendy v podmienkach samosprávy pre rok 2019. Ponúknuť možnosť konzultovať
praktické príklady a vzájomnú výmenu skúseností.
-

PROGRAM STRETNUTIA
10. 6. 2019







Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve
Zvláštnosti pracovnoprávnych vzťahov v územnej samospráve;

10. – 11. jún 2019
10. - 12. jún 2019
Miesto konania :
Hotel Permon, Podbanské
Uzávierka prihlášok:
31. máj 2019
Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia
kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať.
Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni:
Bez využitia
dopravy

S využitím dopravy
z LM a späť

Člen RVC MT

115,00 €

123,00 €

Nečlen RVC MT

131,00 €

139,00 €

Pracovný poriadok a čo si musíme (prípadne môžeme) riešiť touto
normou;
Pracovný pomer (pracovná zmluva, skúšobná doba, pracovný pomer na
určitú dobu a na kratší pracovný čas, zmeny pracovného pomeru);
Úkony pri skončení pracovného pomeru;
Kolektívne pracovnoprávne vzťahy (účel, formy zastúpenia
zamestnancov a formy účasti zamestnancov a ich zástupcov na
vytváraní pracovných podmienok);

Člen RVC MT

11. 6. 2019

o

Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.


o

Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti




o

mzdové zvýhodnenia od 1.5.2019
mlčanlivosť – o pracovných a mzdových podmienkach
dovolenka
rekreácia zamestnancov

novela Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov




o
o

1.november 2018, 1.január 2019, 1.január 2020, 1.január 2021
zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
otcovské
zmeny percentuálnej výšky jednotlivých odvodov

Zákonník práce č.311/2001 Z.z.





o
o

daňový bonus na vyživované deti od 1.4.2019
13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021
zásadná zmena v 13 plate ... 500 eur

Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení





o

odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
zamestnanca a zamestnávateľa

21 -> 15
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku

novela Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme

Ing. Pavol KUKUČKA
12. 6. 2019








Pod taktovkou emócií v zložitej situácii
Emócie – cukor, soľ i korenie nášho života. EQ
Prečo na nás pôsobia emócie? Prečo sa jeden rozčúli a iný nie?
Mechanizmus záťažovej situácie a jej prejavy v komunikácii
Je stres následkom alebo príčinou emócií, ktoré prežívame?
Budovanie zdravých medziľudských vzťahov
Spôsoby, ako prekonať zložité situácie „tu a teraz“
Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov tréningu

Lektor : Ľubomíra HNÁTOVÁ, PhD.

na
KONZULTAČNÉ STRETNUTIE
MZDÁROV A PERSONALISTOV,
ktoré sa uskutoční
10. – 12. júna 2019
Hotel Permon, Podbanské
Obec /mesto/organizácia:
10. – 11. jún 2019 – 2 dni
10. – 12. jún 2019 – 3 dni

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni:

Mgr. Ladislav BRIESTENSKÝ
Aktuálne legislatívne zmeny v zákonoch a parametroch platné pre
rok 2019 v mzdovej a personálnej agende

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

OGRANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:

Bez využitia
dopravy

S využitím dopravy
z LM a späť

185,00 €

193,00 €

Nečlen RVC MT
203,00 €
211,00 €
V poplatku je zahrnuté ubytovanie (v dvojlôžkových izbách
prípadne 2 + prístelka), stravovanie, občerstvenie a ostatné
náklady spojené so seminárom.

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod.
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Údaje RVC: IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
Poplatok uhrádzajte:
bankovým prevodom na účet RVC Martin:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

Meno a priezvisko účastníka:
1.
2.
3.
V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska,
bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto
skutočnosť oznámte, aby sme predišli komplikáciám na
mieste v deň konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.

Člen RVC:

áno

nie

Využijem autobus z LM – Hotel Permon a späť
(!!cena za osobu 8,00 € !!):
áno
nie
IČO :

DIČ:

VS: na dva dni 19061110
VS: na tri dni 19061210

E-mail: ___________________________________

ŠS: IČO organizácie do 31. mája 2019.
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Telefón: __________________________________

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je
dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť
faktúry.

_____________________ dňa ________________

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti
vložné nevraciame.
Tešíme sa na spoločné stretnutie .
Martin, 4. apríl 2019

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

podpis
Záväznú prihlášku do 31.5.2019 môžete poslať na email: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť
telefonicky: 043/4132958, 043/4303610
prípadne poštou:
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM MARTIN
S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
alebo priamo na www.rvcmartin.sk

