Pripravované aktivity


Nový zákon o pedagogických zamestnancoch
T: 05.06.2019
L: Mgr. Katarína Tamášová



Cestovná náhrady a sociálny fond
T: 11.06.2019
L: Ing. Mária Kasmanová



Správa daní a poplatkov v podmienkach obce
T: jún 2019
L: Ing. Adela Gašparovičová



Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR
T: 04.09.2019
L: JUDr. Marek Dlapa



Zmeny vo vnútorných predpisoch v zmysle nového zákona
o pedagogických zamestnancoch
T: 11.09.2019
L: Mgr. Katarína Tamášová



Finančné výkazy obcí, RO, PO
T: 17.09.2019
L: Ing. Mária Kasmanová

ŠKOLITEL
Pozor doplnené
Registrácia na školenie je nutná výhradne cez
systém Školiteľ. Prečo?


systém Školiteľ vznikol na základe
členských organizácií (miest a obcí)



pri komunikácií s viac ako 600 organizáciami tento
spôsob výrazne zjednodušuje a zefektívňuje evidenciu
prihlášok na školenie a následného rozposielania
materiálov



veľké mnoţstvo Vašich emailových adries je
nesprávne nastavených a nedokáţe prijať väčší email
s materiálom



veľké mnoţstvo emailových adries sme nútení
blokovať, nakoľko ich uţívatelia často pouţívajú na
prihlasovanie sa
na sociálne siete a iné sluţby.
Následkom čoho je na našu adresu zo strany
sociálnych sietí a bez Vášho vedomia rozposielaných
obrovské mnoţstvo SPAMu – nevyţiadanej pošty.
Takéto adresy u nás natrvalo zablokujeme a viac
nebude moţné ich pouţiť na komunikáciu s nami.

poţiadaviek



systém Školiteľ je v testovacej prevádzke takmer 2
roky a má veľmi pozitívny ohlas



pracovať so školiteľom je moţné ako z práce tak aj
z domu

Čo potrebujem, aby som mohol používať
školiteľa?
 beţný počítač / notebook s beţným operačným




RVC – združenie obcí,
so sídlom v Štrbe

systémom
pripojenie na internet
chvíľku času na preštudovanie manuálu a jednoduchú
inštaláciu
v prípade otázok, problémov a nejasností nás
neváhajte kontaktovať

Všetko potrebné nájdete na
www.rvc-strba.sk/skolitel
alebo nás kontaktujte emailom, prípadne
telefonicky na 052/7733330 alebo 0905 680 651

Vás srdečne pozýva na
odborný seminár
Mzdová účtovníčka
v II. Q roku 2019,
ktorý sa uskutoční dňa
30.05.2019
so začiatkom o 09.00 hod.

Mestský úrad
veľká zasadačka
Poprad

Program seminára:


Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2018 a jej vplyv
na :

sociálne poistenie, zdravotné poistenie

poistenie SZČO

plat starostu a hlavného kontrolóra



Suma životného minima platná od 1.7.2019 a jej vplyv na
o výkon exekučných zráţok
o daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň
o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok
o výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )





Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2019
o Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
 odpočítateľná poloţka na zdravotné poistenie v roku 2019 zamestnanca a
zamestnávateľa
o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
 daňový bonus na vyţivované deti od 1.4.2019
 13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021

zásadná zmena v 13 plate ... 500 eur
o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 1.november 2018, 1.január 2019, 1.január 2020, 1.január 2021
 zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
o Zákonník práce č.311/2001 Z. z.
 mzdových zvýhodnenia od 1.5.2019
 mlčanlivosť – o pracovných a mzdových podmienkach
3 ... 2 ... 1 ... 0 - > ŠTART ... alebo, preteky sa začali
o novela Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
o novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 21 -> 15
 nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 nezdaniteľná časť základu dane na manţela/manţelku
o novela Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
o novela Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 otcovské
 zmeny percentuálnej výšky jednotlivých odvodov
o novela Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 dovolenka



Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi :
o dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
o študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
o mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a zaprácu
o vo sviatok od 1.5.2019 podľa Zákonníka práce
o daňový a odvodový pohľad na príjmy na základe dohôd



Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
o Na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov
o vzťahuje ?
o Ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu ?
o Aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca ?
o Aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok ?
o V akej forme moţno príspevok na rekreáciu poskytnúť ?
o Zásadné rozdiely medzi rekreačným poukazom a rekreačným príspevkom ?
o Čo rozumieme pod pojmami : pobytový balík, prenocovanie ?
o Čo to je príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin ?
o Aké sú moţnosti financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných
o príslušníkov resp. iných osôb ?
o Čo sa povaţuje za oprávnený výdavok a ako sa preukazuje?
o Aké náleţitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky
o preukazujú ?
o Aká je lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu ?
o Dokedy je zamestnávateľ povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi
o uhradiť ?
o Vzor :
 Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu
 Ţiadosť o poskytnutie príspevku



Každoročný problém pri daňovom bonuse v súvislosti so :
o skončením povinnej školskej dochádzky
o skončením strednej školy
o skončením vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa
o štúdiom v zahraničí, prerušením štúdia, prácou študenta



Opravy chýb týkajúce sa dane zo závislej činnosti
o chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca
o oprava nesprávne zrazenej dane v prospech / neprospech zamestnanca
o dodatočné daňové priznanie typu A
o nesprávna výška vlastného príjmu manţelky
o oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

Lektor: Ing. Pavol Kukučka

ORGANIZAČNÉ POKYNY
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Účastnícky poplatok je vo výške 15 eur za jedného
účastníka členskej obce (platí aj pre všetky školy
a školské zariadenia, soc. zariadenia z nečlenských obcí,
avšak za predpokladu, že tieto organizácie budú
dodržiavať pravidlá a pokyny organizátorov). RVC – ZO
Štrba, si vyhradzuje právo pre organizácie nečlenských obcí
túto zvýhodnenú cenu kedykoľvek zrušiť.

Záväzná prihláška
Obec, organizácia.........................................
Počet osôb ...................................................

Účastnícky poplatok je vo výške 40 eur za jedného
účastníka nečlenskej obce

Potvrdzujem účasť na seminári dňa: 30.05.2019

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na
organizačné a obsahové zabezpečenie seminára,
občerstvenie a pracovný materiál.
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
RVC nie je platcom DPH.
Naše IČO: 31 954 502
Naše DIČ: 2021202854
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1458 5669
Pozvánka slúži ako daňový doklad.
Účastnícky poplatok ţiadame poukázať na účet číslo
4014585669/7500 vedený v ČSOB a.s. pobočka Poprad
variabilný symbol 30052019 tak aby bol pripísaný na účet
RVC najneskôr deň pred termínom školenia.

 Na
školenie
sa
môžete
prihlásiť
prostredníctvom systému Školiteľ, ktorý je
bezplatný a môžete si ho stiahnuť z našej
www stránky.

a to najneskôr do 29.05.2019 do 10.00 hod.

Dňa: ...................

Podpis: .......................

Poznámka: materiál bude prihláseným
účastníkom doručovaný
prostredníctvom systému Školiteľ a to
jeden deň pred konaním školenia.

STORNO PODMIENKY
V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôţe
zúčastniť na školení je potrebné aby sa zo
školenia odhlásil prostredníctvom e-mailu
minimálne 24 hodín pred konaním školenia.
V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú
cenu školenia. Súhlas s týmito storno
podmienkami potvrdzuje kaţdý účastník
prihlásením sa na predmetné školenie.

