+ uzávierka prihlášok
6. 10. 2010 - prihlásenie po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky
+ možnosti prihlásenia
+ vyplnením on-line registračného formulára na www.akademiaplus.sk
(formulár je súčasťou základných informácií o tomto seminári)
+ zaslaním prihlášky elektronickou poštou - uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy
+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo faxom - formulár je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie na www.akademiaplus.sk
+ účastnícky poplatok za 1 účastníka a platobné podmienky
40,00 EUR s DPH (33,61 EUR bez DPH)
+ pri prihlásení 3 a viac osôb na tento seminár získate zľavu 10 %
+ získajte vernostnú zľavu pre pravidelných účastníkov seminárov
Akadémie Plus až do výšky 10 % - viac na www.akademiaplus.sk
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške. Pri bezhotovostnej úhrade poplatku
zohľadnite zľavu. Zľavy nie je možné sčítavať ani vzájomne kombinovať.
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

+ bankové spojenie pre bezhotovostnú úhradu poplatku za seminár:
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 6626195003/1111
symboly: variabilný - 2210 konštantný - 0308 špecifický - vaše IČO
Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu BB, odd.: Sro, vložka
č. 10719/S. IČO: 36640514 IČ DPH: SK2022047280

+ poplatok môžete uhradiť bezhotovostným prevodom do 6. 10. 2010
alebo v hotovosti pri prezencii účastníkov seminára
+ v prípade bezhotovostnej úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri
prezencii účastníkov potrebné preukázať sa potvrdením o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu alebo príkazu na úhradu
+ daňový doklad - faktúru (v prípade hotovostnej platby doklad
z registračnej pokladnice) obdrží účastník seminára pri prezencii
+ v prípade neúčasti prihláseného účastníka na seminári Akadémia Plus,
s.r.o. poplatok nevracia, prihlasujúca organizácia môže vyslať náhradného účastníka
+ v poplatku je zahrnutý pracovný materiál, občerstvenie a obed podaný
účastníkom v priebehu podujatia
+ táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (faktúra, príp. doklad z registračnej pokladnice)

Dovoľujeme si Vás pozvať
na odborno-konzultačný seminár

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ
PRACOVNÉ CESTY ZAMESTNANCOV
V ROKU 2010
konaný
11. októbra 2010
v priestoroch
reštaurácie Centrum vo Zvolene
lektor

Ing. Miriam Matisová
asistent auditora SKAu,
konateľ BENEFIT CONSULT, s.r.o., Nitra
organizátor
Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

... aby Va še plus bolo vzdelanie!

Cieľom seminára je podať výklad zákona o cestovných náhradách
v súvislosti s novelou zákona č. 475/2008 účinnou od 1. 1. 2009
a ďalších súvisiacich právnych noriem s cieľom prispôsobiť ich aplikáciu
na konkrétne podmienky zamestnávateľov.
Seminár je určený pracovníkom ekonomických a personálnych úsekov,
pracovníkom, ktorí likvidujú cestovné príkazy a kontrolujú správnosť
výpočtu cestovných náhrad.
+ termín konania seminára
11. október 2010
+ časový harmonogram
08.30 - 09.00
09.00 - 09.05
09.05 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 14.30

prezencia účastníkov
otvorenie seminára
odborný program seminára
obed
odborný program seminára

+ miesto konania
banketová miestnosť reštaurácie Centrum vo Zvolene, ulica
J. Kozáčeka 8
+ organizačný garant
Katarína Golianová, manažér programov odborného vzdelávania
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: golianova@akademiaplus.sk
+ organizačné informácie a pokyny
+ v prípade nepredvídateľných okolností si Akadémia Plus, s.r.o.
vyhradzuje právo na zmenu miesta alebo termínu konania seminára,
prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách
budeme informovať prihlásených záujemcov písomne, telefonicky
alebo e-mailom, pričom informácia bude zverejnená tiež na
www.akademiaplus.sk v sekcii Klientská zóna.
+ počas seminára je bez výslovného súhlasu lektora zakázané vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov

+ program seminára
1.

Posúdenie nárokových a nenárokových plnení cestovných náhrad, personálna pôsobnosť zákona
2. Pôsobnosť zákona o cestovných náhradách - konatelia, štatutári, dohodári, ostatné tretie osoby
3. Čas strávený na pracovnej ceste - v rámci rozvrhnutého pracovného času, mimo rozvrhnutého pracovného času (práca
nadčas)
4. Právna úprava pre používanie cestných motorových vozidiel
pri pracovnej ceste
5. Podmienky pre použitie cestného motorového vozidla na tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste
6. Normy spotreby PHM, náhrady za spotrebované PHM, príklady z použitia všetkých noriem v TP. Ceny PHM. Eurozóna a tretie štáty
7. Základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných
cestách od 1. 1. 2010 - Opatrenie MPSVaR č. 517/2009 Z.z.
8. Stravné pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste, krátenie stravného, vreckové. Stravné v inej mene. Používanie
kurzov ECB, resp. NBS pri preddavkoch (euro na cudziu
menu, cudzia mena na euro, cudzia mena na cudziu menu)
9. Vyúčtovanie náhrad a používanie prepočtových kurzov ECB
10. Zúčtovanie predpisov cestovných náhrad v sústave podvojného účtovníctva (účtovné predpisy)
11. Praktické príklady aplikované na tuzemské a zahraničné
pracovné cesty v podmienkach SR
12. Konzultácie - odpovede na otázky účastníkov seminára
+ účastníci seminára obdržia písomný materiál

