
Vás pozýva na seminár 

Zásadné zmeny v oblasti 
zdravotného a sociálneho poistenia v roku 2011. 

Ostatné zmeny súvisiace s pracovno-právnym vzťahom v roku 2011. 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010. 

Lektor: Ing. Pavol Kukučka 
Termín: 24.2.2011, t.j. vo štvrtok, 8.30 hod. 
Miesto konania: Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica 

/oproti obvodnému úradu/, zasadačka na prízemí 

Účastnícky poplatok za 1 účastníka je 28 € VS: 2402 

Seminár je určený pre zamestnancov obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou 
aVÚC. 

Program seminára: 
8.00 - Prezentácia 
8.30 - Odborný program: 
4 Praktická aplikácia zmien, ktoré sú účinné od 1.1.2011 v zákonoch: 

^ č. 282/2003 Z.z. o cestovných náhradách 
S č. 461/2003 Z.z. o sociálnej poisťovni 

• predčasní starobní dôchodcovia ... blíži sa termín 28.2.2011 
• odmeňovanie poslancov - pravidelný resp. nepravidelný príjem 

povinnosti a odvody z pohľadu zákonov o soc. a zdrav, poistení 
S č. 43/2003 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení 
S č. 580/2003 Z.z o zdravotnom poistení 
S č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti 

4 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010 
S Ktorý poistenec nemusí ročné zúčtovanie ZP sám vykonať resp. oň požiadať ? 
S Termíny súvisiace s RZZP za rok 2010 
S Špecifické povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov súvisiace s RZZP 
S Ročné zúčtovanie zamestnancov, poistencov štátu, samoplatiteľov 

4- Diskusia 

Organizačné pokyny: 

Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou 
a organizátorom seminára. 
Cena je stanovená podľa zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Cena zahŕňa : organizačné náklady, občerstvenie. 
Účastnícky poplatok uhraďte bezhotovostným prevodom na účet vedený v Dexia banka 
Slovensko, pobočka Senica, č.účtu: 9219598001/5600, VS: dátum seminára. 



Pri prezentácii prosíme preukázať sa dokladom o úhrade vložného fotokópiou výpisu z Vášho 
bankového účtu. V prípade neúčasti na seminári, z dôvodov na strane prihláseného záujemcu, 
sa poplatok za seminár nevracia. Organizátor je v tomto prípade povinný objednané materiály 
zaslať. 
V prípade, že účastník poplatok zaplatil a z kapacitných, resp. iných dôvodov ( napr. 
práceneschopnosť, neplánovaná služobná cesta ....) sa seminára nemôže zúčastniť, organizátor 
mu poplatok vráti na základe včas (t.j. 2 dni pred konaním seminára) zaslanej písomnej 
odhlášky. 
Organizácia nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho 
poplatku a má platnosť faktúry. 

Záväzná prihláška na seminár 

Kontakt: Telefón : 0905 / 809 236 Bc. Kráľova; 0917/527 484 p.Vrbová 

e-mail: kralova@rvcsenica.sk; vrbova@rvcsenica.sk 

web: www.rvc-senica.sk Fax : 034 /651 15 37, 034 / 651 58 40 
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