
  
 

 
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: CESTOVNÉ NÁHRADY PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY V ROKU 
2021 
 

Dátum konania: 19. apríl 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

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

Lektor: Júlia Pšenková 

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z 
príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných 
náhrad, vysielanie zamestnancov do zahraničia a zrážok zo mzdy vrátane 
exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti 
nadobudla počas 20-ročnej praxe. 
 
Školenie s lektorkou Júliou Pšenkovou je určené nielen pre zamestnancov 
mzdových a personálnych oddelení, ale aj pre majiteľov firiem a všetkých, 
ktorí potrebujú získať komplexný pohľad na problematiku cestovných 
náhrad v roku 2021. Po absolvovaní školenia budete mať jasno v tom, kto 
má nárok na cestovné náhrady, aké povinnosti má zamestnávateľ v prípade, 
že vysiela zamestnanca mimo svojho pracoviska alebo aké nároky vznikajú 
pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. 
 

Program: •     Definícia pracovnej cesty 
•     Príkaz na pracovnú cestu 
•     Nároky pri tuzemskej pracovnej ceste 
•     Nároky pri zahraničnej pracovnej ceste 
•     Použitie motorového vozidla 
•     Vyúčtovanie pracovnej cesty 
•     Vreckové 
•     Preddavok na pracovnú cestu 
•     Nároky štatutárov v súvislosti s cestovnými náhradami. 
 

Účastnícky 
poplatok: 
 

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

Uzávierka 
prihlášok: 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/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  
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PRIHLÁŠKA 
 

CESTOVNÉ NÁHRADY PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY V ROKU 2021 
/ ONLINE, 19.04.2021 / 

 

 

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 z webinára na 14 dní 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. 
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: 210419 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


