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POZVÁNKA 
 

Téma: 
 
 
 

MEDZINÁRODNÉ ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE 
ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA 
 
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia je v 
praxi spojené s množstvom povinností, najmä na strane zamestnávateľa. 
Prejdite si všetky náležitosti spojené so služobnou cestou na školení s 
Júliou Pšenkkovou, ktorá vám pomocou praktických príkladov objasní 
pracovnoprávny aj sociálny aspekt vysielania zamestnancov do krajín EÚ a 
mimo EÚ. Na školení sa dozviete okrem iného, aké sú cestovné náhrady v 
roku 2019, ako správne poskytovať preddavky na mzdu a daň, používať 
súkromné motorové vozidlá pri pracovných cestách alebo čo má obsahovať 
a ako má vyzerať vysielacia zmluva pre zamestnanca. Venovať sa budeme 
aj vyúčtovaniu a splatnosti náhrad, ročnému zúčtovaniu dane alebo 
sociálnemu a zdravotnému poisteniu. Ak máte konkrétne otázky, neváhajte 
sa ich počas školenia opýtať našej skúsenej lektorky, ktorá v rámci 
programu nezabudne prebrať aj najčastejšie otázky a problémy spoločností 
spojených s danou problematikou. 
 

Dátum konania: 23. október 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: • Pracovnoprávny aspekt vysielania 
� formy vysielania 
� zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi 
� vysielacia zmluva pre zamestnanca 
� dodatky pracovných zmlúv pre vyslaných zamestnancov 
� cestovné náhrady pri vyslaní 
 

• Sociálne zabezpečenie 
� vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ 
� určenie rozhodnej legislatívy 
� formuláre A1 
� sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy 

 
• Daň zo závislej činnosti 

� preddavky na mzdu 
� ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov 
� daňové priznania vyslaných zamestnancov 

 
• Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ 

� pracovnoprávny aspekt 
� povolenie na prácu 
� povolenie na pobyt 
� sociálne poistenie 
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� zdravotné poistenie 
� preddavky na  daň 
� ročné zúčtovanie dane  
 

• Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ 
� pracovnoprávny aspekt 
� sociálne poistenie 
� zdravotné poistenie 
� preddavky na  daň 
� ročné zúčtovanie dane 

 
Účastnícky 
poplatok: 

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

Uzávierka 
prihlášok: 
 

21. október 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 ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 
 

MEDZINÁRODNÉ ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA 
/Košice, 23.10.2019/ 

 
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 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: 191023 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


