POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„MEDZINÁRODNÉ ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE
PRACOVNÍKOV DO ZAHRANIČIA“
ktorý sa uskutoční dňa

13. mája (streda) o 09.00 hod.
Základné údaje:
Organizátor:

Forma vzdelávania:
Celkový počet hodín:
Miesto konania:
Možnosti parkovania:
Prezentácia účastníkov:
Prednášajúci lektor:
Cena kurzu:

Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka VZC TeleDom
Kontaktná osoba: Zuzana Dubovecká
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 0903 467 556
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára
6 hodín
TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice
Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom
TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems –
Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel
Arena
od 8:00 hod. – do 9:00 hod.
JUDr. Alena Huťanová – profesný životopis
50,00 € s DPH

Cieľ kurzu:
Poskytnúť účastníkom právne minimum pri riešení pracovnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom
z pohľadu zmien v právnych predpisoch SR upravujúcich cudzineckú problematiku
a pripravovaných zmien v legislatíve EÚ.
Cieľová skupina:
Seminár z pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, mzdových účtovníkov,
právnikov aj neprávnikov.
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Obsahová náplň seminára:
















všeobecné podmienky pri zamestnávaní občanov EÚ a cudzincov
rozlíšenie medzinárodného zamestnávania od vysielania
používané zamestnanecké štruktúry
vzťah zamestnanca k zahraničnému podniku
platné predpisy a súvisiace povinnosti
zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích štátov – zmeny v roku 2014
sociálne zabezpečenie cudzincov pri ich zamestnávaní v SR
sociálne zabezpečenie pri súbehu činnosti vo viacerých členských štátoch EÚ
určenie rozhodnej legislatívy – formulár A1
vysielanie (pojem, druhy, formy a charakteristické znaky)
sociálne zabezpečenie pri vysielaní a prijímaní vyslaných -zamestnancov
zdravotné poistenie, sociálne poistenie- registrácia, platenie odvodov
určenie rozhodnej legislatívy – formulár A1
smernica o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov v rámci EÚ
vysielanie mimo EÚ – praktický príklad lokálneho zamestnanie vo 2 štátoch.

Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 11.5.2015
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428
• platba v hotovosti na mieste
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