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POZVÁNKA 
 

Téma: ZÁKONNÍK PRÁCE II. - VYSIELANIE ZAMESTNANCOV, 
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV, AGENTÚRNE ZAMESTNÁVANIE, 
MINIMÁLNA MZDA A ĎALŠIE ZMENY PRE ROK 2020. 
 

Dátum konania: 20. november 2019 
 

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

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 (registrácia účastníkov od 8:30 hod.) 
 

Lektor: RNDr. Jozef Mihál 
Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR 
SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce 
sociálnych vecí a rodiny SR. 

  
 Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne 

témy v pracovnoprávnej oblasti. 
 
Od júla 2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa do 
našej legislatívy zapracuje nová smernica EÚ 957/2018 - podstatou je 
zavedie princípu „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“. 
Zamestnávatelia, ktorí vysielajú zamestnancov na práce do iných členských 
štátov tak budú mať nové povinnosti a zvýšia sa mzdové náklady v spojení s 
vysielaním. 
 
Od roku 2019 sa zjednodušilo zamestnávanie cudzincov v okresoch s nižšou 
nezamestnanosťou. 
 
Pre mnohých zamestnávateľov je stále atraktívne zamestnávanie 
agentúrnych zamestnancov. 
 
Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových 
nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na 
ktoré ma zamestnanec nárok. 
 
Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a 
rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme stručne vrátime. Od roku 
2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších 
zamestnávateľov. 
 
Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách legislatívy týkajúce sa 
mzdového účtovníctva a personalistiky schválené v NRSR pre rok 2020. 
 
Svojou včasnou registráciou si môžete v predstihu zabezpečiť svoje miesto 
na seminári. 

 
Program: 

 
1. 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 č. 957/2018 účinná od 30.7.2020 – princíp 
„rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“ 
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• daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1) 

 
2. Zamestnávanie cudzincov v rokoch 2019/2020 

• 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 

 
3. Agentúrne zamestnávanie 

• pravidlá pri zamestnávaní agentúrnych zamestnancov 
•  tzv. skryté dočasné pridelenie 

 
4. Minimálna mzda a príplatky v roku 2020 

• nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 
•  výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci 

 
5. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy 

• stručný návrat k príspevkom na rekreáciu a rekreačným poukazom 
(diskusia) 
 

6. Ďalšie zmeny pre rok 2020 
• ... výklad legislatívnych zmien pre rok 2020 tak ako budú schválené 

v NRSR 
 
Zmena a doplnenie programu vyhradené. 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH) 
 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

12. november 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 
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PRIHLÁŠKA 

 
ZÁKONNÍK PRÁCE II. - VYSIELANIE ZAMESTNANCOV, ZAMES TNÁVANIE CUDZINCOV, 
AGENTÚRNE ZAMESTNÁVANIE, MINIMÁLNA MZDA A ĎALŠIE ZMENY PRE ROK 2020. 

/Košice, 20.11.2019/ 
 
  
 

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: 191120 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


