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 podujatie:

O cestovných náhradách trochu inak
Seminár a konzultačné fórum

12. februára 2019
Bratislava, COOP Jednota, Bajkalská 25

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

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Aj v roku 2019 Vám ponúkame novú, zaujímavú formu spracovania programu
s témou cestovných náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách. Je to nový,
originálny program lektorky Ing. Horváthovej a s takýmto obsahom sa nestretávate
často na iných seminároch. Lektorka spracovala podrobne celú problematiku
cestovných náhrad a súvisiacich problémov (účtovníctvo, kontrola, zdaňovanie,
odvody, zahraničné vysielanie do EÚ, výdavky nesúvisiace s PC a ich vyúčtovanie,
nárokované aj nenárokované náhrady, uznávanie nepreukázaných výdavkov,
svojvoľné zmeny zamestnanca v podmienkach pracovnej cesty, prerušenie PC zo
súkromných dôvodov, atď.), s ktorými sa účastníci stretávajú a vždy je k nim na
seminároch dosť otázok.
Seminár je spojený s konzultačným fórom, a preto je aj časovo náročnejší.
Cieľom seminára je priblížiť účastníkom vzdelávacej aktivity praktické uplatňovanie
jednotlivých ustanovení zákona, upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi pri
poskytovaní náhrad podľa tohto zákona, poukázať na možnosti úpravy nárokov
zamestnancov alebo iných osôb v dohodách, zmluvách a na povinností zamestnávateľa,
pripomenúť základné zásady poskytovania náhrad a variantnosť riešení pri ich
poskytovaní.
Seminár je určený najmä:
• pre manažérov s kompetenciou uzatvárania vnútroorganizačných noriem
a pracovnoprávnych vzťahov (kolektívna zmluva, pracovný poriadok, smernica o
cestovných náhradách, dohody, pracovné zmluvy,...)
• pre vedúcich zamestnancov, ktorí vysielajú podriadených na tuzemské alebo
zahraničné cesty
• likvidátorov (účtovníkov, pokladníkov, ekonómov) cestovných náhrad, výdavkov
a iných plnení

PROGRAM
•

Základné ustanovenia zákona
o Aké náhrady, výdavky, plnenia zákon upravuje
o Kedy vzniká nárok fyzickej osobe na plnenie podľa zákona o cestovných
náhradách
o Komu vzniká nárok

•

Vymedzenie pojmov
o Tuzemská pracovná cesta, zahraničná pracovná cesta, (začiatok, koniec, trvanie,
prerušenie pracovnej cesty...)
o Pravidelné pracovisko (písomne dohodnuté miesto výkonu práce - alternatívy,
obsah dohody, platnosť...)

•

Podmienky pracovnej cesty
o Povinnosť zamestnávateľa určiť minimálne podmienky pracovnej cesty
o Zamestnávateľom dobrovoľne určené ďalšie podmienky pracovnej cesty

o

Zmena podmienok pracovnej cesty v priebehu jej trvania

•

Poskytovanie stravného pri pracovných cestách
o odlišnosti poskytovania stravného pre zamestnancov s častou zmenou miesta
výkonu práce
o stravné za viac PC v rámci jedného dňa, stravné pri 1 PC v priebehu 2 dní,
dohoda o poskytovaní nižšieho stravného ako určuje zákon
o stravné poskytované pri nesplnení podmienok trvania TPC
o krátenie stravného pri bezplatnom poskytnutí stravy, resp. raňajok
poskytovaných v rámci ubytovania

•

Poskytovanie a vyúčtovanie preddavkov na pracovné cesty
o Poskytovanie preddavkov na tuzemskú a zahraničnú cestu
o Vyúčtovanie preddavkov poskytnutých na TPC a ZPC
o Vreckové pri zahraničných PC (minimum, maximum, nárok, vyššie vreckové,...)

•

Poskytovanie cestovných náhrad, výdavkov a iných plnení paušálom
o tvorba paušálu, povinnosti
o nepreukazuje sa konkrétny druh nárokovej náhrady

•

Cestovné náhrady
o pri návšteve rodiny, zaokrúhľovanie, prepočty, splatnosť náhrad,...

•

Poskytovanie náhrad, výdavkov, plnení pri výkone práce v zahraničí

•

Poskytovanie cestovných náhrad pri PC vykonaných motorovým vozidlom
zamestnanca

•

Účtovné doklady pri vyúčtovaní spotreby PHL
o (spôsob výpočtu spotreby v litroch, zistenie ceny, overenie počtu km,...)
a nutných vedľajších výdavkov

•

Fakultatívne náhrady poskytované zamestnávateľom

•

Zahraničné pracovné cesty vykonávané na základe dohôd o vzájomnej výmene
zamestnancov

•

Náhrady poskytované zamestnancom pri výkone práce v zahraničí
o s dohodnutým miestom výkonu práce v zahraničí
o náhrady pri výkone práce v zahraničí zamestnancovi, na ktorého sa vzťahuje
osobitný predpis

•

Priebežná diskusia o problémoch vznikajúcich v praxi pri poskytovaní a likvidácii
náhrad výdavkov v zmysle tohto zákona

•

Zmeny v poskytovaní cestovných náhrad
o Stravné pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste
o Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní cestovných náhrad z účtovného a
daňového hľadiska, z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia,...

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa)
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn.
Z hlavnej stanice ŽSR:
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peší presun
(cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina),
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina
- Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.)
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti)
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 15.00

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:

79,- € 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
Bratislava 12.02.2019 – Variabilný symbol: 12022019
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:

O cestovných náhradách trochu inak

Miesto a dátum konania:

Bratislava – 12.02.2019

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.

