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POZVÁNKA
Téma:

SYSTÉM SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA –
ZAMESTNANCI, ŠTATUTÁRI, DOHODÁRI

Dátum konania:

29. september 2021

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 15:00 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..
Na uvedenom školení, ktorého lektorkou je uznávaná odborníčka RNDr.
Janka Motyčková, sa kompletne oboznámite s oznamovacími povinnosťami
voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Po jeho absolvovaní
budete poznať všetky výnimky, vymeriavací základ, odvody či naopak
úľavy, a to pre všetky typy pracovných pomerov. Samostatne budete vedieť
i prihlasovať a odhlasovať zamestnancov, opraviť chyby, na ktoré
upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa, aj zároveň plniť svoju
oznamovaciu povinnosť pri práceneschopnosti zamestnanca, neplatenom
voľne, materskej a rodičovskej dovolenke, OČR.

Program:

Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení
• Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
• Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky
• Zamestnanec v zdravotnom poistení
• Zamestnanec pracujúci na dohodu
• Zamestnanec s odvodovou úľavou
• Štatutári, členovia štatutárnych orgánov, spoločníci s. r. o., príkazná
zmluva
• Oznamovacie povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne
Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do Sociálnej poisťovne
• Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotnej poisťovne
• Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce
• Dohody o brigádnickej práci študentov
• Zamestnanec s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaný)
• Štatutári, členovia štatutárnych orgánov, príkazné zmluvy a iné
• Súbežné právne vzťahy
• Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
Vymeriavací základ, poistné
• Zdravotné poistenie – vykazovanie
• Odpočítateľná položka pre zdravotné poistenie
• Sociálna poisťovňa – mesačný výkaz
• Sociálna poisťovňa – výkaz poistného a príspevkov
• Zamestnanec s odvodovou úľavou
• Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmom
• Príjem po skončení zamestnania (v SP typ 1, 2)
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Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky (prerušenia poistenia)
Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa

Prerušenie poistenia, vylúčenie povinnosti platiť poistné
Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
• Neplatené voľno zamestnanca, absencia
• Práceneschopnosť, OČR, dlhodobá práceneschopnosť
• Materská dovolenka, materské
• Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
• Otec poberajúci materské

Účastnícky
poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- 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
SYSTÉM SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA –
ZAMESTNANCI, ŠTATUTÁRI, DOHODÁRI
/ ONLINE, 29.09.2021 /
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: 210929

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...
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