Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
R

V.A.J.A.K. s.r.o., NÁM. SNP 9, 911 01 TRENČÍN
IČO 36333166 DIČ 2021790012 Č. REG. 14381/R – OKR. SÚD TRENČÍN

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk
poriada dňa 12.9.2017 (utorok) o 8:30 hod. v sídle V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9 v Trenčíne (oproti
Knižnici pri parku, pred podjazdom smer Sihoť)

odborný seminár

SOCIÁLNA POLITIKA, ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
A ZDROJE ICH FINANCOVANIA
Ľudské zdroje sú pre každého zamestnávateľa nenahraditeľným kapitálom. Starostlivosť o rozvoj ľudských
zdrojov a naplnenie ich potrieb zamestnávateľ realizuje ako povinnú starostlivosť, vyplývajúcu z legislatívnych
noriem, ako zmluvnú starostlivosť, zakotvenú v kolektívnych zmluvách alebo ako dobrovoľnú starostlivosť, na ktorú sa
zamestnávateľ zaviaže v pracovnej zmluve alebo v inom vnútroorganizačnom predpise.
Program
I. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o zamestnancov, legislatívna úprava, vybrané
ustanovenia:
• Zákonník práce, zákon o BOZP, zákon o ochrane zdravia, zákon o nefajčiarov, zákon o kolektívnom
vyjednávaní
II. Zmluvná starostlivosť vyplýva z:
• uzatvorenej KZ vyššieho stupňa premietnutej do podnikovej KZ
• dohodnutých výhod v pracovných zmluvách resp. iných dohodách
III. Dobrovoľná starostlivosť o zamestnancov môže byť dohodnutá v interných predpisoch, napríklad v:
• Pracovnom poriadku, Smernici o tvorbe a čerpaní SF, v pracovnej zmluve, inej dohode (ak ide o nepovinnú
starostlivosť ) alebo vyplynie z rozhodnutia, zamestnávateľa na základe žiadosti zamestnanca ( napríklad
pôžička, iné plnenia)
IV. Sociálny fond ako základný zdroj financovania starostlivosti o zamestnancov, tvorba a čerpanie
sociálneho fondu v zmysle zákona o sociálnom fonde a kolektívnych zmlúv, čerpanie sociálneho fondu na:
• príspevky na stravovanie, služby využívané na regeneráciu, zdravotná starostlivosť
• príspevok na dopravu do zamestnania a späť, rekreácie vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov
• príspevok na DDS, ostatné
Ostatná sociálna politika – tvorba programu starostlivosti o zamestnancov v rámci kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa resp. podnikových KZ - poskytovanie rôznych benefitov (peňažných, nepeňažných plnení,
zamestnaneckých výhod)
Fondy tvorené zo zisku (fond mimoriadnych odmien napr. pri životnom, pracovnom jubileu, podielov na
výsledku hospodárenia), fond na ostatnú sociálnu politiku - zvýšené odstupné apod.
V. Poskytovanie plnení zo SF, PZ, KZ a ich vplyv na:
• Zdaňovanie daňou z príjmov zo závislej činnosti, vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej a Sociálnej
poisťovni (aktuálne zmeny a informácie z danej oblasti a súvisiacich predpisov)
VI. Príklady rôznych plnení z praxe neuvedených v zákone o SF (najmä v oblasti ostatnej sociálnej politiky)
VII. Zdroje financovania sociálnej politiky – starostlivosti o zamestnancov
• prevádzkových nákladov (povinná starostlivosť o zamestnancov)
• zo sociálneho fondu (plnenia poskytované podľa § 7 zákona)
• ďalších vytvorených fondov (vytvorených zo zisku napr. na ostatnú sociálnu politiku)
• zo zisku po zdanení priamo (pri nedostatku prostriedkov SF, alebo plnenia, ktoré nemožno financovať zo SF)
• z vytvorených rezerv (napr. odstupné, odchodné)
Lektor

Ing. Miluška HORVÁTHOVÁ, IBECA Bratislava

Cena

Účastnícky poplatok 45,- € s DPH je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z.z., §3, ods.1. V cene je
zahrnuté občerstvenie a obed pre účastníkov vo výške podľa zákona o cestovných náhradách.
V prípade neúčasti vložné nevraciame - je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení
na základe zaslanej záväznej prihlášky.
Záväznú prihlášku zašlite do 6.9.20179poštou, faxom na číslo 032/7430 677, resp. e-mailom so
všetkými požadovanými údajmi z prihlášky na vajak@vajak.sk. Do tohoto termínu uhraďte aj
účastnícky poplatok na číslo účtu: 2628800766/1100, IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766, KS
0308, VS 1292017, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012. Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame
s pozdravom.

Prihlásenie

PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ V.A.J.A.K. s.r.o.

Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
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PRIHLÁŠK A
na odborný seminár „Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania“ – 12.9.2017
Meno a priezvisko

Názov a adresa zamestnávateľa

tel.číslo ..............................................

1.............................................................

...............................................................

mail ....................................................

2.............................................................

...............................................................

IČO ....................................................

3.............................................................

...............................................................

IČ DPH ..............................................

4.............................................................

...............................................................

DIČ ....................................................

Faktúru obdržíte na školení na základe riadne vyplnenej prihlášky.
Účastnícky poplatok za
z účtu č.

.

účastníkov vo výške

......

....... ... . bol uhradený dňa .. .....

............. ..
------------------------pečiatka a podpis

.........

