
 
 

Mzdové účtovníčky, ekonómovia, 
 pozývame Vás na seminár! 

 
 
 

Viete všetko o pracovných cestách a povinnom odpočinku? 
Kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas? Za akých 
podmienok je možné nevyčerpanú dovolenku preplatiť? 
Naša lektorka odpovie na Vaše otázky! 

 
 

 
 
 

 
 
 

Lektorka:    RNDr. Jana Motyčková      
     odborníčka na mzdovú problematiku 
 
 
 

Termín:   17. 10. 2019 o 8:30 hod. 
     Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod. 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

Budovateľská 38, 080 01  Prešov 
tel. č.: 051/75 81 600, 0918 600 556  
e-mail: velmax@velmax.sk 
facebook: Velmax 
web: www.velmax.sk

Pracovný čas, nadčasy, 
dovolenky, prekážky v práci 



 
Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, 

prekážky v práci 
 
 

 

Obsah seminára: 
 

1. Pracovný čas 
- pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien a prac. času 
- odpočinok a prestávky v práci 
- práca nadčas 
- podmienky práce v dňoch pracovného pokoja 
- konto pracovného času, pružný pracovný čas 

2. Pohotovosť 
- nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity 

3. Dovolenka 
- určenie nároku na dovolenku a jej čerpanie 
- preplácanie dovolenky 

4. Prekážky v práci 
- druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez ná-

hrady  
- práceneschopnosť a OČR 
- dokladovanie a oznamovacie povinnosti voči Sociálnej pois-

ťovni a zdravotným poisťovniam 
5. Materská a rodičovská dovolenka 

- MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti 
preplatenia 

- oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravot-
ným poisťovniam 

6. Pracovná cesta 
- pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty 
- povinné voľno 

       
 

RNDr. Jana Motyčková 
lektorka

 
 
 
 
 
 
 



 
Organizačné pokyny 

 
 

Seminár sa bude konať 17. 10. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka, 
Radlinského 17, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite 
emailom najneskôr deň pred konaním seminára. 

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 
zaplatíte 37 € s DPH.  

Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte 
VS: 171019, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa pre prijímateľa: 
obchodné meno Vašej firmy. 

 
 Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH 
Úhrada na účet 
do 15. 10. 2019 

30,83 € 6,17 € 37,00 € 

Platba v hotovosti   
17. 10. 2019 

33,33 € 6,67 € 40,00 € 

 
V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed 
podávaný v mieste konania seminára. Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa 
dokladom o úhrade poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu. 
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH. 
 
 
 

      Ing. Stanislav Handzuš - konateľ 
 
 

 
Záväzná prihláška na seminár 

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci 
 

 

Obchodné meno: 

Sídlo organizácie: 

IČO:       IČ DPH (DIČ): 

Tel., e-mail: 

Seminára sa zúčastní osoba(y): 

Spôsob platby:    Číslo účtu: 

 
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 Okr. 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 spoločnosti  
Tel. č.: 051/75 81 600, 0918 600 556  Facebook: Velmax 
e-mail: velmax@velmax.sk     web: www.velmax.sk 

 

 
Pripravované semináre: 

 
Seminár Lektor/ka Dátum 

konania 
Miesto 

konania 

Daň z pridanej hodnoty v roku 
2019 a 2020 

JUDr. Oľga Groszová 12. 11. Penzión Radlinka 

Mzdová účtovníčka 
vo IV. Q. 2019 

Ing. Pavol Kukučka 22. 11. Penzión Radlinka 

Daň z príjmov – príprava 
daňového priznania za rok 2019 

JUDr. Oľga Groszová 10. 12. Penzión Radlinka 

Aktuality v mzdovej učtárni 
a povinnosti zamestnávateľa na 
prelome rokov 

RNDr. Jana Motyčková 13. 12. Penzión Radlinka 

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 

 

 
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 vizážistiky. 


