
  
 

 
IČO: 47 502 568     DIČ: 1083063652 IČ DPH: SK1083063652      Bankové spojenie: 3279674451 / 0200 
IBAN: SK2502000000003279674451  BIC: SUBASKBX 
 

RNDr. Ján Balog - ProFuturo 
Košické Oľšany 181 

, 044 42 Rozhanovce 
Mobil: 0908-973571 
E-mail: pft@pft sk 

www.pft.sk 

 

POZVÁNKA 
 

Téma: PROBLÉMY ZAMESTNÁVATEĽA V SÚVISLOSTI S 
KORONAVÍRUSOM + PRIJATÉ OPATRENIA V 
PRACOVNOPRÁVNEJ A V MZDOVEJ OBLASTI (DÁVKY 
NEMOCENSKÉHO POISTENIA) 
 

Dátum konania: 16. apríl 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 hod. 
 

Lektor: RNDr. Jana Motyčková 
Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými 
skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník 
a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI 
Trenčín spol. s r. o. 
 
Nielen zamestnávatelia, ale aj vláda bola v týchto dňoch nútená prijať 
zásadné opatrenia na podporu podnikania na Slovensku. Cieľom webinára je 
prejsť si najčastejšie problémy, s ktorými sa firmy/podnikatelia aktuálne 
stretávajú a zároveň vás informovať o tom, aké boli v súvislosti s 
koronavírusom prijaté opatrenia. Medzi ne patria napríklad zmeny v 
ošetrovnom od 27. 3. 2020, zavedenie príspevkov na plat zamestnanca 
alebo živnostníka či odklady platieb odvodov a daní. 
 

Program: • Ošetrovné a nemocenské po prijatých opatreniach  
o Zmeny v ošetrovnom od 27.3.2020, ošetrovné kvôli karanténe 
o Prestriedanie rodičov pri ošetrovaní, čestné prehlásenie 
o Zmeny v ošetrovnom pri chorobe  
o Zamestnanec v karanténe 
o Práceneschopnosť zamestnanca 
o Spôsob oznamovania OČR a PN zamestnávateľovi počas krízovej 

situácie 
o Oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP a ZP 
o Ošetrovné a súčasne PN 

• Prijaté opatrenia z tzv. Prvej pomoci týkajúce sa zamestnancov  
o Detaily preplácania 80 % „platu“                              
o Príspevok na plat zamestnanca alebo živnostníka 
o Odklady platieb odvodov, dane (závislá činnosť) 
o Prípadne ďalšie prijaté opatrenia 

• Aktuálne situácie u zamestnávateľa  
o Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavíruru 
o Zmena druhu práce a home office – podmienky 
o Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi   
o Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas 
o Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné 

čerpanie, termíny, zamestnanci bez dovolenky 
o Úpravy pri nerovnomernom rozvrhnutí a pri konte pracovného 

času 
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o Prekážka na strane zamestnávateľa 

• Kombinácie a príklady      
o Dovolenka vs OČR, PN, karanténa, sviatok 
o Home office vs. OČR, PN 
o Prekážka na strane zamestnávateľa vs. OČR, PN, dovolenka    
o Zrušenie dovolenky zamestnancovi 

• Dohodári 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
66,- Eur s DPH (55,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

14. apríl 2020 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita 
seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/ 
 

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

 
 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 
 

PROBLÉMY ZAMESTNÁVATEĽA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM + PRIJATÉ 
OPATRENIA V PRACOVNOPRÁVNEJ A V MZDOVEJ OBLASTI (DÁVKY 

NEMOCENSKÉHO POISTENIA) 
/ ONLINE, 16.04. 2020 / 

 
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: ~ povinne ~ 

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, videozáznam zo školenia 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. 
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: 200416 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


