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Súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende od LL2015

CieFová skuplna : personalisti a mzdoví účtovníci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových, prfspevkových a iných organizádí

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Dátum konania: 15. január 2015/štvrtok pre členov RVC KE: 18,-   /úcastnfk
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3, pre neČlenov RVC KE: 33,-  /účastnfk

ZasadaČka na 1. poschodí č. účtu: 1274035053/0200
Lektorka: Ing. Pavol Kukučka IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Prezencia: od 8.30 h, zaäatok: 9.00 h SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS:1501

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Zmeny, imeny... a lch aplikácia v prari
Zaíiname ui vjanuári - Odpočftateftiá položka od vymeriavacieho základu v zdravotnom poistenf

o pfsomné Oznámenie zamestnanca
o mesačná a ročná odpočítatelhá položka
o alikvotizácia odpocftatefriej položky v závislosti od počtu dní poistenia a od výSkyvymeriavacieho základu...

Zákon o dani z prijmov z pohfadu žávislej Hnnosti.

o nový spôsob zdanenia nepeňažných prijmov zamestnanca ^ -Vf^*
^.

o tíaňový bonus.... zmena vídy k 1.1. kalendámeho roka f- ^ ^
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Novela Zákonnfka práce. t.> I'1',.^. ,t. 3^^t. ^* \s A,;

o agentúmi zamestnanci a zamestnávatetla :'t. flrŕn i+t.V^ t rií <B^t.r
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Noveta zákona Í309/2009 Z.2. o pedagogtckých zamestnancoch... n^
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o pracovný pomer na dobu určttú Ste^sssss,w^
Novda lákona č.5/2004 ta.. o xamestnanosti ^.

'^ -1( MZOY^7

o súbeh dávky v hmotnej núdzi a mzdy ^>.' w,:^ ŕ'ť
f

Kotektfcma unluva VSa ŠS na rok 2015 l^ ílŕ
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a rfaläie aneny.... ^ ^. 4 ŕ*nníiť
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2. Ukončente roka 2014 v nndovcj a personáhej oblastí L^ !.

^;s

o nevyčerpaná dovolenka za rok 2013, 2014 '/
t<1 .^

o povinnosti mzdovej účtovníčky na začiatku zdaňovacieho obdobla 2015 ^ ^
o mzdové veličiny pre rok 2015

prvá vyplata v roku 2015o

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 12. január 2015

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame reaiizovať
prevodnym prfkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovny doklad. Identifikačné údaje RVC Koílce: IČO 31268650, Dlč 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade viožného a spolu s príjmovým pokladničným dokfadom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona Č.
18/1996 Z.z, v znenÍ neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

C'rtát:
^Keď robíte malé veciy mali by ste zároveň myslieť aj na tíe veFké,

aby ste vSetkým malým dávali íen správny smer."
Alvin Toffle

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomfra BoroŠová/ RVC KoŠice

RVC Košfceje členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoÍke,Hlavná68,04001 Košice
Infonnácie o vzdelávaní samosprávy wwuif.avs-Tvc.sk tČO: 31268G50, D)Č: 2021412756, č.ú.: 1274035053/0200


