POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................
uhradili z nášho účtu: (číslo).............................
čiastku ..................... € pre (počet).................


„Dobrí priatelia
sú dobrí pre Tvoje zdravie.“
Irwin Sarason

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)
................................, VS ..................................
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
NA ZAČIATKU IV. Q ROKU 2022
Lektor:
Ing. Pavol Kukučka

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

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
je členom

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo
SK92 5600 0000 0002 0164 3002

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na

odborno-konzultačný seminár

V ............................ dňa ........................ 2022
Pečiatka a podpis

www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
NA ZAČIATKU IV. Q ROKU 2022

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
Martin
13. október 2022
Veľká zasadačka MsÚ Martin

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
NA ZAČIATKU IV. Q ROKU 2022
PROGRAM
Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2022 a Dodatok č.1 k nej:






odmena 500 eur
o vo výplate za mesiac august ... ŠS
o do konca decembra ... VS
o Usmernenie Úradu vlády SR
jeden deň pracovného voľna od júla 2022
valorizácia platových taríf o 3% od 1.7.2022
odchodné, odstupné

Daňový bonus na dieťa

 duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1.7.2022 do
31.12.2022
 sumy daňového bonusu od 1.1.2023
 zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu
 čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového
bonusu
 výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane v
jednotlivých pásmach
 príprava na RZD a DP A, DP B v súvislosti s daňovým bonusom
 príklady, tabuľky, ....

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021:
 veličiny závislé od PMM v roku 2023
o sociálne poistenie

Minimálna mzda v roku 2023
o
o

neuveriteľné sa stalo skutočnosťou ... dohodli sa
zvýšia sa hodnoty príplatkov od 1.1.2023 ?

Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na:
o
o

výkon exekučných zrážok
nezdaniteľné časti základu dane

Zvýšené sumy stravného platné od 1.septembra 2022
 Opatrenie č. 282/2022 Z. z. o sumách stravného
 zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.9.2022

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022
 ochranná lehota tehotných žien
 zmeny pri tehotenskom a materskom
 elektronická PN

Vymedzené sezónne práce

 novela Zákonníka práce – dohody o pracovnej činnosti
 novela zákona o sociálnom poistení – odvodová odpočítateľná položka
pri sezónnej práci

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným
postihnutím od 1. 4. 2022
 novela §66 Zákonníka práce
 skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:
13. október 2022
830 -900 hod – prezentácia

Začiatok:
Miesto konania:

Veľká zasadačka MsÚ Martin

Uzávierka prihlášok:

19,00€/účastník
39,00€/účastník

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená
pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku
a má platnosť faktúry.

Poplatok uhrádzajte :
bankovým prevodom na účet RVC Martin:
SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS: 13102022 ŠS: IČO organizácie
do 7. októbra 2022
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA

Obec /mesto/organizácia:
...........................................................................

........................................................
........................................................
........................................................
IČO:
člen RVC:

DIČ:
áno

nie

E-mail: ______________________________
Tel.: _______________________________
V _______________ dňa _______________
podpis

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Martin, 16. august 2022

Záväznú prihlášku do 7. 10. 2022 môžete poslať
na e-mail: rvc@rvcmartin.sk
alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk

Školský/akademický rok 2022/2023

 otcovská dovolenka po narodení dieťaťa od 1.10.2022
 maximálne 14 dní

13. októbra 2022 v Martine

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti
nevraciame.

 príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2022

Otcovská dovolenka

ktorý sa uskutoční dňa

Titul, meno a priezvisko, email:

Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
 opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
 overovanie nároku na daňový bonus
 dohody o brigádnickej práci študentov

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
NA ZAČIATKU IV. Q ROKU 2022

7. október 2022

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa
naplnenia kapacity.

Poplatok:
člen RVC Martin
nečlen RVC

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na odborno-konzultačný seminár

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

