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POZVÁNKA
Téma:

ZÁKONNÍK PRÁCE V ROKU 2019

Dátum konania:

22. máj 2019

Miesto konania:

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice

Čas konania:

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

Lektor:

RNDr. Jozef Mihál
Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. Od roku 2012 je poslanom NR
SR. v súčasnosti tiež pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia.
V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
Okrem iného sa venuje aj vydavateľskej činnosti a vedeniu konferencií,
seminárov a školení na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva
alebo mzdového účtovníctva.
Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne
témy a zmeny v pracovnoprávnej oblasti.
Od 1.5.2019 sa zvyšujú sumy mzdových zvýhodnení za soboty, nedele a
nočnú prácu. Zároveň dochádza k zmierneniu a zvýhodneniu podmienok na
daňové a odvodové úľavy pri tzv. 13. a 14. platoch. Ak ich využijete, môže
zamestnanec za rok 2019 získať vyše 250 eur v čistom naviac a
zamestnávateľ ušetriť 225 eur na odvodoch na jedného zamestnanca.
Od 1.1.2019 sa v okresoch s nižšou ako 5% nezamestnanosťou výrazne
zrýchlil a zjednodušil proces zamestnávania cudzincov (občanov tretích
krajín).
V oblasti vysielania zamestnancov sa chystá nová smernica EÚ, podľa ktorej
budú mať slovenskí zamestnávatelia nové povinnosti pri vysielaní
zamestnancov na práce do členských štátov.

Program:

1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy
• povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
• daňové a odvodové zvýhodnenia
• ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
• pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
• kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
• preukazovanie nároku, interná smernica, žiadosť o príspevok
• príspevok zo sociálneho fondu
• rekreačné poukazy – čo v zákone nenájdete
• na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
• množstvo príkladov, riešenie modelových situácii
2. Príplatky od 1.5.2019
• mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a v noci – výška
príplatkov, kedy sú a kedy nie sú povinné, výnimky, príklady
• ďalšie príplatky
• príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
• príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
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3. Trinásty a štrnásty plat v roku 2019
• daňové a odvodové zvýhodnenia v roku 2019
• zmena podmienok pri 13. a 14. plate v roku 2019 (novela zákona o
dani z príjmov)
4. Zamestnávanie cudzincov v roku 2019
• zmeny od 1.1.2019, zjednodušenie a zrýchlenie procesu
• okresy s nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti
• zamestnania s nedostatkom pracovnej sily
• zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného
zamestnávania
• nahlasovanie voľných pracovných miest na úrad práce
5. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
• rekapitulácia pravidiel podľa Zákonníka práce a smerníc EU pri
vysielaní slovenských zamestnancov do iných členských štátov
• vysielanie zamestnancov do SR zamestnávateľmi z iných členských
štátov
• nová smernica EÚ – sprísnenie pravidiel pri odmeňovaní
zamestnancov vyslaných do iných členských štátov
• daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1)
Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Účastnícky
poplatok:

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

Uzávierka
prihlášok:

13. máj 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

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR JE NA ĎALŠEJ STRANE

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Floriánska 7, 040 01 Košice
Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

PRIHLÁŠKA
ZÁKONNÍK PRÁCE V ROKU 2019
/ Košice, 22.05.2019 /

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
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 je zahrnuté občerstvenie počas seminára, školiace materiály a obed /.
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 však 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: 190522

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...
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