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POZVÁNKA
Téma:

ZÁKONNÍK PRÁCE OD 1.11.2022 + OTCOVSKÁ DOVOLENKA +
ZMENY V DÔCHODKOCH

Dátum konania:

29., 30. november 2022

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 14:30 hod.

Lektor:

RNDr. Jozef Mihál
V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes
poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa
venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na
konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov,
pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.
Webinár je tematicky venovaný aktuálnym témam a zmenám,
schváleným v NRSR na jeseň 2022.
Program bude veľmi bohatý. Preberieme si dôležitú novelu Zákonníka práce
s účinnosťou od 1. novembra 2022. Zavádza sa tzv. otcovská dovolenka, čo
bude chcieť využiť absolútna väčšina vašich zamestnancov, ktorým sa
narodí dieťa. Ak vám doteraz možno polovica oteckov chodila na rodičovskú
dovolenku, na otcovskú dovolenku budú chodiť všetci.
Ďalej si vysvetlíme prijaté zásadné zmeny v dôchodkoch, aby ste vedeli
informovať vašich zamestnancov, rodinu, známych ...
Vrátime sa aj k novému daňovému bonusu, s výhľadom na blížiace sa ročné
zúčtovanie a daňové priznania, a pozrieme sa na pripravované zmeny v
daňovom bonuse.

Program:

•
•
•
•

•

•
•

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

Otcovská dovolenka + zmeny pri materskej (ochranná lehota žien,
postup zamestnávateľa, čerpanie materskej otecka po novom)
Zmeny pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie od 1.
novembra 2022
Očakávaná zmena stravného, príspevkov na stravovanie a zavedenie
elektronických stravovacích kariet od 1.1.2023
Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. novembra 2022: zapracovanie
smerníc EÚ č. 2019/1152 o transparentných a predvídateľných
pracovných podmienkach v Európskej únii a č. 2019/1158 o rovnováhe
medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s
opatrovateľskými povinnosťami
Zmeny v dôchodkoch: predlžovanie dôchodkového veku, znižovanie
dôchodkovej hodnoty, započítanie doby štúdia, sprísnenie podmienok
na priznanie predčasných dôchodkoch, zavedenie predčasného
dôchodku po 40 odpracovaných rokoch
Kedy je výhodnejšie požiadať o dôchodok - pred koncom roka 2022
alebo v januári 2023?
Nový daňový bonus: riešenie problémov a príprava na ročné zúčtovanie
+ info o ďalších pripravovaných zmenách
IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX
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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

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451
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PRIHLÁŠKA
ZÁKONNÍK PRÁCE OD 1.11.2022 + OTCOVSKÁ DOVOLENKA +
ZMENY V DÔCHODKOCH
/ ONLINE /
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:

Zadajte meno účastníka a dátum konania seminára

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 a náklady na organizačné zabezpečenie
seminára. Videozáznam zo školenia nebude k dispozícii. 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 možná účasť 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: 221100

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 ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

