Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
V.A.J.A.K. s.r.o., NÁM. SNP 9, 911 01 TRENČÍN
IČO 36333166 DIČ 2021790012 Č. REG. 14381/R – OKR. SÚD TRENČÍN
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tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk
poriada dňa 30.5.2018 (streda) o 9:00 hod. v sídle V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9 v Trenčíne (oproti bývalej knižnici
pri parku, pred podjazdom smer Sihoť)

odborný seminár

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A ICH APLIKAČNÁ PRAX
Program
1. Stravné na pracovné cesty na Slovensku 2018 - vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.
2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu - náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná
politika firmy. Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty.
3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
•
čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
•
posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce (Náhrada za stratu času, náhradné voľno
s náhradou mzdy)
•
evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
•
neskoré návraty zo služobných ciest
4. Pravidelné pracovisko zamestnanca (vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky,
posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, zákon o finančnej kontrole, zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
6. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady (zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby).
7. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách - dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre
správny výpočet náhrady. Posúdenie výdavkov spojených s používaním MV (prílohy: vzor vyúčtovania MV na
tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde
8. Praktické informácie - cestovné náhrady - stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady
výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR o výške základných sadzieb
stravného pri zahraničných pracovných cestách.
9. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC
•
cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty
•
deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro,
používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy. Praktické otázky a diskusia účastníkov seminára.
10. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného)
•
§ 5 stravné TPC, príklady
•
§ 5 stravné TPC, krátenie
•
§ 13 stravné ZPC, príklady
•
§ 13 stravné ZPC, krátenie
•
paušalizácia cestných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie
•
vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
•
vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie
11. Vzory v elektronickej podobe - Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN, Náhrada za použitie CMV na
tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť
zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah
pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska
(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)
Lektor

Ing. Miriam MATISOVÁ, odborníčka v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Cena

Účastnícky poplatok 48,- € s DPH je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z.z., §3, ods.1. V cene je zahrnuté
občerstvenie a obed pre účastníkov vo výške podľa zákona o cestovných náhradách. V prípade neúčasti
vložné nevraciame - je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení na základe zaslanej
záväznej prihlášky.
Záväznú prihlášku zašlite do 24.5.20189poštou, faxom na číslo 032/7430 677, resp. e-mailom so všetkými
požadovanými údajmi z prihlášky na vajak@vajak.sk. Do tohoto termínu uhraďte aj účastnícky poplatok na
číslo účtu: 2628800766/1100, IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766, KS 0308, VS 3052018, IČO 36333166,
IČ DPH SK2021790012. Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom.

Prihlásenie

PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ V.A.J.A.K. s.r.o.
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PRIHLÁŠK A

na odborný seminár „Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax“ – 30.5.2018
Meno a priezvisko

Názov a adresa zamestnávateľa

tel.číslo ..............................................

1.............................................................

...............................................................

mail ....................................................

2.............................................................

...............................................................

IČO ....................................................

3.............................................................

...............................................................

IČ DPH ..............................................

4.............................................................

...............................................................

DIČ ....................................................

Faktúru obdržíte na školení na základe riadne vyplnenej prihlášky.
Účastnícky poplatok za
z účtu č.

.

účastníkov vo výške

......

....... ... . bol uhradený dňa .. .....

............. ..
------------------------pečiatka a podpis

.........

