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POZVÁNKA 
 

Téma: DOHODY KOMPLEXNE. ŠTATUTÁRI, POSLANCI A INÉ PRÁVNE 
VZŤAHY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ  
 

Dátum konania: 16. apríl 2020 
 

Miesto konania: Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ 
 

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

Program: 1. Dohody komplexne 
• Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné 

pravidlá 
• Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia 
• Pravidlá pre pracovný čas dohodárov 
• Evidencia 
• Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné 

dojednania, minimálna mzda 
• Podmienky práce mladistvých na dohody 
• Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri 

pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom 
príjme 

• Pravidelný a nepravidelný príjem v SP 
• Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, 

zmeny od 1.1.2020 
• Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované 

uzatváranie dohôd 
• Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP 
• Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP 
• Vykazovanie dohôd v ZP 
• Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára 
• Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie  

poistného a vykazovanie 
• Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov 
• Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach 

z dohody 
 

2. Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník 
s.r.o., poslanci, členovia komisií 
• Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej 

činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – 
posudzovanie pre SP 

• Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, 
komisií – posudzovanie pre SP 

• Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie 
v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP 
 



  
 

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

RNDr. Ján Balog - ProFuturo 
Floriánska 7, 040 01 Košice 

Mobil: 0908-973571 
E-mail: pft@pft sk 

www.pft.sk 

 
• Štatutár a iné s nepravidelným príjmom- prihlasovanie a 

vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, 
evidenčný list dôchodkového poistenia 

• Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 
1.1.2020 

• Súbeh viacerých právnych vzťahov 
• Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, 

vykazovanie v SP 
 
Účastnícky 
poplatok 
 

 
 
72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok 
 

13. apríl 2020 
/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 
 

DOHODY KOMPLEXNE. ŠTATUTÁRI, POSLANCI A INÉ PRÁVNE VZŤAHY V 
SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ 

 
/ KOŠICE, 16. apríl 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:  

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: 200416 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


