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

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

Personálna a mzdová agenda na
prelome rokov 2018/2019
pre všetky druhy účtovných jednotiek

17. januára 2019
Bratislava, Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

Lektorka:
Ing. Miluška Horváthová
dlhoročná špecialistka a lektorka v danej oblasti

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Lektorka počas semináru využije svoje dlhoročné lektorské skúsenosti a jednotlivé
ustanovenia zákonov vysvetlí v prepojení aj na iné pracovnoprávne predpisy. Pridanou
hodnotou semináru sú príklady a otázky, ktoré boli autorke reálne kladené na rôznych
seminároch a diskusných fórach. Práve prostredníctvom nich sa účastníci majú možnosť
dozvedieť, aké problémy sa môžu v praxi vyskytnúť v súvislosti s uvedenou témou, no
zároveň nájdu aj návod na ich riešenie.

PROGRAM
1. Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení mzdového obdobia r. 2018
• Uzatváranie mzdovej dokumentácie (mzdových listov)
− kontrola správnosti zúčtovaných miezd, odvodov, preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti
− podklady pre ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a pre odvod
pri zamestnávaní osôb so ZPS
2. Mzdové a daňové parametre pre rok 2018 (mzda, vymeriavacie základy,
nezdaniteľné časti ZD, DB...)
3. Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru k 31.12.2018
• evidenčné, zápočtové listy, pracovný posudok, potvrdenia...
• zúčtovanie odstupného, odchodného, nevyčerpanej dovolenky...
4. Výpočty aktuálne pre rok 2019 (priemerný zárobok, nárok na dovolenku podklad pre tvorbu rezerv...)
5. Mzdové, odvodové a daňové parametre pre rok 2019
• Mzdové: minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, priemerný zárobokpoužitie, výpočet
− peňažné plnenie za 2. polrok 2018 a odvodové, daňové povinnosti
• Odvodové: minimálne - maximálne vymeriavacie základy pre odvody do
zdravotnej a Sociálnej poisťovne
− maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu a pre PN, sadzby pre
príjem, nemocenské pri DPN
− odvodová úľava pre zdravotné poistenie a sociálne poistenie (pre dlhodobo
nezamestnaných, študentov, dôchodcov)
− podmienky na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie
• Daňové parametre: nezdaniteľné časti základu dane (mesačné, ročné, DB, ...),
podmienky uplatnenia NČD, DB
6. Zmeny v odmeňovaní od 1.1.2019 a 1.5.2019
• Príplatok za prácu nadčas, čerpanie NV za prácu nadčas
• Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu
• Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
• Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
• Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
• Mzdové zvýhodnenie za sťažené pracovné prostredie
• 13 a 14. plat (poskytnutie peňažného plnenia a odvodové a daňové povinnosti)

7. Zmeny v zrážkach zo mzdy (platu) v zmysle ZP a v súvisiacich predpisoch
• Zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
• Zrážky zo mzdy – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, SP
• Dohody o zrážkach podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka
• Nepostihnuteľné časti mzdy od 1.7.2018
• Uplatňovanie tretinového systému
• Prednostné a neprednostné pohľadávky, poradie zrážok
• Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca, bankrot...
8. Prehľad ďalších zmien v súvisiacich predpisoch

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA – KONGRESOVÉ CENTRUM DRUŽBA UK, Botanická 25 (mapa)
Z Hlavnej stanice ŽSR: autobus č. 32 (smer Dlhé diely), výstup na zastávke Botanická
záhrada, pešo cca 5 min. smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do
kongresového centra.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 21 (smer Devínska Nová Ves), výstup
na zastávke Račianske mýto, peší presun na zástavku električiek a prestup na električku
č. 5 v smere Dúbravka, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo cca 5 min. smerom
k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 29, 32; električka č. 4, 5, 6, 9.
Pokyny k parkovaniu: V areáli Kongresového centra môžete parkovať bez poplatku.
Odbočka na parkovisko z hlavnej cesty (smerom od Karlovej Vsi / Riviéry) je 200m za
čerpacou stanicou Slovnaft. Vchod na parkovisko je cez poslednú dolnú posuvnú
bránku. Pri vjazde na spoplatnené parkovisko Vám elektronický vrátnik vydá parkovací
lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii organizátorom seminára. Pri odchode si od
organizátorov seminára prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde
vložte do čítačky elektronického vrátnika.
Ak pôjdete autom smerom od centra, odporúčame si pozrieť nasledujúcu mapu,
ktorá znázorňuje spôsob, ako sa najjednoduchšie dostať na miesto konania: mapa
Možnosť ubytovania: V mieste konania seminára v Hoteli Družba je možnosť
individuálnej
rezervácie
ubytovania.
Viac
informácií
na
stránke
http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.30

Registrácia účastníkov
Odborný program s prestávkou na občerstvenie

INFORMÁCIE:

Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
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 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:

72,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) 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: 17012019
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 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.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
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:

Personálna a mzdová agenda na prelome
rokov 2018 /2019

Dátum konania:

Bratislava – 17.01.2019

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: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

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

