Mzdové účtovníčky, ekonómovia,
seminár určený pre Vás!
Viete všetko o rekreačných poukazoch? Aké sú
podmienky na vyplácanie rôznych príplatkov, 13. a 14.
platu?
Naša lektorka má bohaté praktické skúsenosti z danej
problematiky a je pripravená odpovedať na Vaše otázky.

Pozývame Vás na seminár

Rekreačné príspevky, pracovný čas,
dovolenka, nadčasy, príplatky

Lektorka:

RNDr. Jana Motyčková
odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie

Miesto konania:

Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín:

30. 5. 2019 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
telefón a fax: 051/7581 600
mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk; www.velmax.sk

Rekreačné príspevky, pracovný čas,
dovolenka, nadčasy, príplatky
1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019
- podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku,
- oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť,
- rekreačný poukaz, platba zamestnanca,
- rekreácia u SZČO.
2. Letné a vianočné odmeny, zmeny v r.2019
oslobodenie od dane/poistného v r. 2019 – novela zákona
od 1.5.2019,
letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok
2019, v RZ DzP a v RZ ZP.
3. Riadenie pracovného času
pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné,
nerovnomerné rozvrhnutie,
konto pracovného času, pružný pracovný čas,
nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni,
prestávky v práci,
nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas,
podmienky práce v dňoch pracovného pokoja.
4. Príplatky a zmeny od 1.5.2019
príplatok alebo náhradné voľno prácu nadčas,
príplatok alebo náhradné voľno za prácu vo sviatok,
príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci - sadzby od 1.5.2019,
príplatky na pracoviskách s nočnými zmenami.
5. Dovolenka
výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase,
kto určuje čerpanie dovolenky, podmienky,
kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť.
6. Pracovná cesta
pracovný čas a nadčas, príplatky a povinné voľno
7. Diskusia
RNDr. Jana Motyčková
lektorka

Organizačné pokyny
Seminár sa bude konať 30. 5. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka,
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-mailom, faxom, príp. poštou
najneskôr do 29. 5. 2019.
Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri platbe
v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora
do 28. 5. 2019 Vám poskytneme 7,5 % zľavu. V tom prípade zaplatíte 37 €
s DPH. Pri platbe na účet č.: 4014903399/7500 (IBAN: SK15 7500 0000 0040
1490 3399) uveďte VS: 300519, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa
pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.
Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa dokladom o úhrade poplatku.
Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu!
Úhrada na účet
do 28. 5. 2019
Platba v hotovosti
30. 5. 2019

Cena bez DPH

20% DPH

Cena s DPH

30,83 €

6,17 €

37,00 €

33,33 €

6,67 €

40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v
priestoroch reštaurácie penziónu Radlinka.
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš - konateľ

Záväzná prihláška na seminár
Rekreačné príspevky, pracovný čas, dovolenka, nadčasy, príplatky
Obchodné meno: .................................................................................................
Sídlo organizácie:.................................................................................................
IČO:............................................... DIČ:...............................................................
IČ DPH: …...........................................................................................................
Číslo účtu odosielateľa: ......................................................................................
Tel., Fax, e-mail:..................................................................................................
Seminára sa zúčastní osoba(y):..........................................................................
Spôsob platby: ….................................................................................................

Pečiatka a podpis
Prosíme vyplniť všetky údaje kvôli vystaveniu daňového dokladu!

Organizačný garant
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
IČO 36494950, IČ DPH SK 2021853163
Registrácia: Obchodný register Okresného
súdu Prešov, oddiel. Sro, vložka č.15076/P
ČSOB Prešov, č. ú. 4014903399/7500
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399
Kontakt:
Ing. Stanislav Handzuš, konateľ Velmax, s. r. o.
Telefón a fax: 051/7581 600
Mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk www.velmax.sk

Seminár
Mzdová účtovníčka v II. Q.
2019

Pripravované semináre:
Lektor/ka

Ing. Pavol Kukučka

Dátum
konania
6. 6. 2019

Miesto
konania
Hotel Lineas,
Budovateľská 14,
Prešov

Riadenie pracovného času,
nadčasy a dovolenky –
firemné školenie pre
vedúcich zamestnancov

RNDr. Jana Motyčková objednávka

u klienta alebo
podľa dohody

Som vedúci zamestnanec –
firemné školenie

Mgr. Katarína Timková objednávka

u klienta alebo
podľa dohody

Kurz podvojného
účtovníctva
Kurz vizážistiky
(prezentačná verzia)

Ing. Beáta Straková

Zuzana Suszter

máj - jún

Školiace stredisko
Velmax, s.r.o.,
Budovateľská 38,
Prešov

máj - jún

Školiace stredisko
Velmax, s.r.o.,
Budovateľská 38,
Prešov

VELMAX – partner pri Vašom podnikaní
Vedenie účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy,
evidencie DPH a daňových priznaní k DPH, daňových priznaní k
dani z príjmov FO a PO, poradenstvo v uvedených oblastiach.
Organizovanie kurzov jednoduchého, podvojného, mzdového
účtovníctva a kurzov vizážistiky.

