PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

ONLINE: Špecialista na autoprevádzku
a poskytovanie a likvidáciu cestovných
náhrad + konzultačné fórum
2 témy – 1 seminár

24. februára 2021 09.00 – 14.00 hod.

Seminár prebieha plnohodnotnou online formou cez platformu ZOOM, stačí Vám
iba počítač a internetové pripojenie. E-mailom dostanete pracovný materiál a odkaz
na vstup do virtuálnej miestnosti školenia. Počas celého priebehu seminára máte
možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu a prostredníctvom chatu klásť
otázky, na ktoré vám odpovedá. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch.
BONUS navyše: Zo seminára budete mať k dispozícii videozáznam.

Lektorka:
Ing. Miluška Horváthová
dlhoročná špecialistka, autorka odborných publikácií a lektorka v oblasti
autoprevádzky a cestovných náhrad

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Ponúkame Vám novú, zaujímavú formu spracovania programu pre špecialistov a
zodpovedných pracovníkov na oddeleniach autoprevádzok, a s tým úzko
súvisiacu, často kumulovanú funkciu poskytovateľov a likvidátorov cestovných
náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách. Je to nový, originálny program
lektorky Ing. Horváthovej. S takýmto obsahom sa nestretávate často na iných
seminároch. Lektorka spracovala podrobne 2 témy do jedného seminára, na ktorom
formou konzultačného fóra a priebežnou diskusiou je dostatočný priestor na
konzultácie, vysvetlenia na príkladoch a mnohé otázky z praxe.
Seminár je určený pre všetky formy právnických osôb: verejná správa – štátna správa
a samospráva, podnikatelia.

PROGRAM
Hlavné tézy z oblasti autoprevádzky
•
•
•
•
•
•
•
•

Výdavky na opravy, údržbu CMV (na účtovné a daňové účely vrátane daňových
limitov)
Evidencia a výpočet spotreby PHL pri zohľadnení noriem spotreby jednotlivých
CMV, prípadne riešenie spotreby nad príslušnú normu
Riešenie spôsobených škôd na služobnom resp. súkromnom CMV
Evidencia - riešenie spôsobeného schodku - manka osobne zodpovedných vodičov
(vrátane referentských)
Evidencia, výpočet, úhrada výdavkov pri používaní služobných CMV na súkromné
účely
Zdaňovanie nepeňažného príjmu za používanie služobného CMV na súkromné
účely
Limitované výdavky na daňové účely (druhy, podmienky, výška limitov, evidencia preukázanie)
Osobitné predpisy - napr. zabezpečenie povinných lekárskych prehliadok vodičov,
zabezpečovanie a preukazovanie odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti
vodičov, preukazovanie absolvovaných povinných školení vodičov, zmeny v
osobitných predpisoch účinných pre r. 2021

Hlavné tézy z oblasti poskytovania a likvidácie cestovných náhrad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podmienky na vyslanie na pracovnú cestu
Posudzovanie času trvania pracovnej cesty
Základné zásady poskytovania náhrad
Stravovanie verzus stravné
Cestovné náhrady pri pracovných cestách vykonávaných CMV
Účtovné doklady pri vyúčtovaní spotreby PHL v zmysle novely zákona o dani z
príjmov ( výpočet spotreby PHL priamym spôsobom)
Poskytovanie fakultatívnych náhrad
Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní cestovných náhrad
Zmeny v poskytovaní cestovných náhrad k 1.1.2021

ORGANIZAČNÉ POKYNY
ONLINE SEMINÁR - TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá).

Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM.
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru.
Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test
Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.
V prípade účasti online formou získavate ako bonus videozáznam zo seminára na
dobu 14 dní.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.00

Technická príprava účastníkov na online prezentáciu
Odborný program s 2 prestávkami

INFORMÁCIE:

Mgr. Andrej Paholík
tel.: 02/65 45 63 61, 0905 012 084
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom online seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

89,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
v prípade prezenčnej formy občerstvenie (káva, čaj, voda, napolitánka a obložená
bageta), v prípade online formy videozáznam a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť
vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v prospech nasledujúceho
účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 24022021
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci na prezenčnú formu môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v
hotovosti vyznačte v záväznej prihláške.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

ONLINE: Špecialista na autoprevádzku a poskytovanie
a likvidáciu cestovných náhrad + konzultačné fórum

Dátum a čas konania:

24.2.2021

od 9.00 – 14.00 hod.

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

