Pozvánka
na

seminár

ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE CUDZINCOV
v roku 2018
(teoretické a aplikačné problémy)

Postupy pri zabezpečovaní pracovnej sily zo zahraničia a vysielanie pracovníkov
v nadväznosti na ostatnú novelu Zákona o službách zamestnanosti a Zákonníka
práce.

17.apríl 2018
Lektor:

JUDr. Dalimír Jančovič
advokát FUTEJ & Partners, s.r.o.

Miesto konania :

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Kód seminára:

180417

Cieľová skupina:

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom, majiteľom,
konateľom a ich manažérom a pracovníkom personálnych oddelení,
ktorí zamestnávajú alebo majú potrebu v budúcnosti zamestnávať
cudzincov, alebo vysielajú zamestnancov do zahraničia.

Elektronická prihláška

PROGRAM:
8.30 – 9.00 hod.

Prezentácia účastníkov

9.00 hod – cca 13.00 hod


Postup zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov EÚ alebo štátov mimo EÚ



Sezónne zamestnanie



Cezhraničné vyslanie zamestnanca v rámci EÚ – postupy a povinnosti
zamestnávateľov pri prijímaní a vysielaní zamestnancov z/do iných členských
štátov Európskej únie



Vysielanie zamestnancov z tretích krajín



Vnútropodnikový transfer



Možnosti zamestnávania cudzincov bez povolenia na zamestnanie, resp.
prechodného pobytu na účel zamestnania



Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie v kontexte zamestnávania cudzincov



Diskusia

Účastníci seminára obdržia elektronické podklady a osvedčenie o absolvovaní seminára.

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236

Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: jela.bielikova@sopk.sk

Záväzná prihláška
Seminár:

ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE CUDZINCOV V ROKU 2018

Kód seminára:

180417

Dátum:

17.apríl 2018

Miesto:

BC Kerametal – zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................
Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................
Firma: .........................................................................Tel.č..................................................
Adresa, PSČ: ........................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ...................................................
Platca DPH:

□ áno

□ nie

Banka a bankové spojenie: ........................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške (zakrúžkujte platbu podľa členstva)

Člen SOPK: 72 € (60 € + DPH) / Nečlen SOPK : 96 € (80 € + DPH)
prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov: číslo účtu: IBAN: SK49 0200 0000
0000 3673 3062 , SWIT: SUBASKBX, VS: 180417, ŠS : IČO spoločnosti
Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku láskavo odfaxujte /odmailujte čo najskôr na
uvedenú adresu pred termínom konania workshopu.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so
spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská obchodná a priemyselná komora ( ďalej SOPK ).
Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít realizovaných prostredníctvom SOPK.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:

17.apríl 2018

Uzávierka prihlášok:

16.apríl 2018

Miesto konania:

BC Kerametal–zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Jela Bieliková
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa
doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:

ČLEN SOPK.......................... 60 € bez DPH
NEČLEN SOPK...................... 80 € bez DPH
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.

Storno:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia,
workshopu/seminára sa môže zúčastniť iný zástupca
spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
workshop/seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa akcia nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred nepredvídateľného
dôvodu.

Upozornenie:

SOPK je platcom DPH.

