Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
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

R

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk
poriada dňa 6.6.2018 (streda) o 8:30 hod. v sídle V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9 v Trenčíne (oproti bývalej knižnici
pri parku, pred podjazdom smer Sihoť)

odborný seminár

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A SÚVISIACICH PREDPISOCH
S ÚČINNOSŤOU OD 1.5.2018
Program

I. Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.5.2018
• Pracovné podmienky zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo iného členského štátu EÚ počas ich
dočasného výkonu práce pri poskytovaní služieb na území SR
• Garancia porovnateľných pracovných a mzdových podmienok zamestnancov počas vnútropodnikového presunu ako
u porovnateľného zamestnanca zamestnávateľ, ku ktorému je presunutý (obdoba dočasného pridelenia)
• Nové pravidlá pri získavaní nových zamestnancov prostredníctvom inzercie
• Doplnenie delegovanej vecnej pôsobnosti ZP na pracovnoprávne vzťahy športových odborníkov od §2 pôsobnosť
• Mzdové nároky zamestnancov vykonávajúcich domácke práce a tele prácu
• Zmena obsahu potvrdenia o zamestnaní vydaného zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru
• Umožnenie nariadenia alebo dohodnutia pracovnej pohotovosti mimo pracoviska aj na dobu, počas ktorej
zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok
• Nové povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovnoprávneho vzťahu založeného na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
• Zmena podmienok odmeňovania zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru
II. Zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov podľa Zákonníka práce
• Nové druhy mzdových zvýhodnení (za víkendovú prácu)
• Zvýšenie sadzieb doterajších mzdových zvýhodnení (2019)
• Úprava sadzieb mzdových zvýhodnení v roku 2018 (prechodné obdobie)
• Lehota na čerpanie náhradného voľna poskytnutého za prácu vo sviatok Dohoda o zmene zúčtovacieho obdobia
mzdy – mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas pri čerpaní NV
• Vymedzenie nočnej práce v sobotu a v nedeľu , dohoda s vedúcim zamestnancom o práci v sobotu a v nedeľu atď.
• Zákaz uplatňovania noriem spotreby práce (úkolová mzda) pri niektorých prácach ohrozujúcich bezpečnosť - zdravie
zamestnancov
• Zmena pri zahrňovaní a zúčtovaní mzdových zložiek na účely výpočtu priemerného zárobku
• Zmeny pri používaní pravdepodobného priemerného zárobku
• Zavedenie poskytovania 13. a 14. platu – mzdy (peňažného plnenia), výška, obdobie, povinnosti, postupné
oslobodenie o odvodov a dane zo závislej činnosti
• Zaokrúhľovanie príspevku zamestnávateľa na stravovanie
III. Zmeny v odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme postupujúcich podľa
zákona č. 553/2003 Z. z.
IV. Zmeny v odmeňovaní štátnych zamestnancov
V. Zmeny v súvisiacich predpisoch
• Zmena v štruktúre minimálnej mzdy a jej postupné zvyšovanie podľa z. 663/2007 Z. z.
• Povinnosti zamestnávateľa pri zverejňovaní ponuky zamestnania podľa zákona o službách zamestnanosti
• Podmienky oslobodenia vyplatených peňažných plnení (13. a 14.platu-mzdy) od dane zo závislej činnosti
• Podmienky oslobodenia nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom pri zabezpečení
dopravy do miesta výkonu práce
• Nové povinnosti zamestnávateľa pri vedení mzdových listov
• Zmena vymeriavacieho základu na účely sociálneho poistenia v súvislosti s vyplatením peňažných plnení
• Výnimky z platenia sociálneho poistenia u dôchodcov od 1.7.2018
• Zmeny vo vymeriavacom základe, výkazoch a ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v súvislosti s vyplatenými
peňažnými plneniami
• Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie
• Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady kúpeľnú starostlivosť
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VI. Zmeny v ďalších súvisiacich zákonoch prijatých – účinných r.2018 v rámci sociálneho balíčka
• Poskytovanie príplatku za presťahovanie za prácou
• Príspevok na podporu mobility nezamestnaných za prácou
• Príspevok na dochádzku za prácou
• Zrušenie zákazu poskytovania príspevku pri dochádzaní za prácou v rámci jednej obce
• Zákaz sociálneho dampingu
• Zmena pravidiel dôchodkového sporenia – zavedenie preddôchodku z tretieho piliera
• Zjednodušenie podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín (t.j. mimo EÚ)
Lektor

Ing. Miluška HORVÁTHOVÁ

Cena

Účastnícky poplatok 48,- € 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 2.6.20189poštou, 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 662018,
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.

PRIHLÁŠK A

na odborný seminár „Zmeny v Zákonníku práce a súvisiacich predpisoch s účinnosťou od 1.5.2018“ – 6.6.2018
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

.........

