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POZVÁNKA 
 

Téma: 
 
 
 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO 
ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1. 1. 2019 
 
Kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 
2018 a do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať? Ako sa vysporiada 
preplatok alebo nedoplatok? Všetko, čo potrebujú vedieť mzdoví účtovníci 
na prelome rokov 2018/2019 sa dozviete na školení s Julkou Pšenkovou. 
Pomocou praktických príkladov sa zameriame na povinnosti 
zamestnávateľov v mzdovej učtárni v súvislosti s ukončením príslušného 
kalendárneho roka a chýbať nebude ani prehľad o novinkách v zdaňovaní 
príjmov zo závislej činnosti pre rok 2019. 
 

Dátum konania: 24. január 2019 
 

Miesto konania: Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, Košice 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30 hod.) 
 

Lektor: 
 
 
 
 

Júlia Pšenková 
Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v 
nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti 
daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Okrem iného sa venuje 
aj lektorovaniu. 

Program: • RZD lehoty, termíny  
• potvrdenie o príjme  
• žiadosť o RZD 
• nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského 

partnera a dôchodcu   
• odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver 
• daňový bonus  
• zamestnanecká prémia 
• preplatky, nedoplatky 
• darovanie 2 % dane  
• Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde 
• sociálne poistenie – vymeriavacie základy  
• zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací 

základ pre náhradu príjmov 
 
Účastnícky 
poplatok: 

 
 
78,- Eur s DPH (65,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

22. január 2019 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 

Kontakt :  RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  
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PRIHLÁŠKA 
 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 
ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1. 1. 2019 

/KOŠICE, 24.01.2019/. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail:  

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na 
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete 
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak 
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie 
( stále je ale možné poslať náhradníka ). 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 1901241 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


