Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

Srdečne Vás pozývame na odborno-konzultačný seminár

Správne, komplexné a prehľadné vedenie
pokladničnej agendy v roku 2019,
zavedenie e-Kasa klient (ORP a VRP)

Lektor
Termín

Ing. Miriam Matisová
28. 5. 2019 (utorok)
9.00 - 15.00 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2
mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/kontakt.htm

Program
seminára

 Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2019
- systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
- ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby,
možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti
pokladničného dokladu
- zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady
- vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
- kritériá pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na pokladničných
dokladoch, kópie a originály dokladov
 Povinné zavedenie on-line evidencie tržieb od 1. 4. 2019 a 1. 7. 2019
- definícia pojmov e-Kasa klient, on-line registračná pokladnica (ORP) a virtuálna registračná
pokladnica (VRP)
- termíny zavedenia pokladníc e-Kasa
- pridelenie kódu pokladnice, uvedenie do prevádzky, pokladničný doklad, identifikačný kód
dokladu, ukladanie a odosielanie dátových správ
- sprístupnenie identifikačného balíčka v OIZ klienta, žiadosť o podpisový certifikát, tzv.
autentifikačný balíček
 Zákon o obmedzení hotovostných platieb
- praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu
 Zákon o finančnej kontrole (základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015
Z.z.); Zákon o slobodnom prístupe k informáciám; Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje
denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne

+ Účastníci seminára
obdržia
Pokračovanie
programu
na 2.písomný
strane materiál, autorsky spracovaný lektorkou.

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Program
Uzávierka
seminára
prihlášok
- pokračovanie

Ako sa
prihlásiť

Účastnícky
poplatok
Uzávierka
prihlášok
Ako sa
prihlásiť

 Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
- zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
- označovanie a číslovanie PD
- TERMINÁLOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
- prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
- poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
- systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
- evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie
preddavku, evidencia stravných lístkov
- výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii,
inventarizácia pokladne
 Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, smernica na vedenie pokladničnej agendy,
preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia
peňažných prostriedkov v hotovosti
 Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha
ako zrkadlo hotovostných platieb

Prihlášky zasielajte do 21. 5. 2019.
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára (okrem prípadu predĺženej uzávierky, o ktorej sú informovaní registrovaní klienti e-mailom).

Prihlásiť sa na seminár môžete:
+ vyplnením on-line prihlášky na internetovej stránke Akadémie Plus
(www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

Účastnícky
poplatok

Úhrada
poplatku

Poplatok za 1 účastníka štandardná cena so zľavou 5 % so zľavou 7 % so zľavou 10 %
 s DPH
54,00 EUR
51,30 EUR
50,22 EUR
48,60 EUR
 bez DPH
45,00 EUR
42,75 EUR
41,85 EUR
40,50 EUR
+ pravidelní účastníci seminárov Akadémie Plus môžu využiť vernostný program, umožňujúci
dlhodobé využívanie zliav až do výšky 10 % (viac na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)
+ pri účasti 3 a viac osôb z 1 subjektu na 1 seminári poskytujeme zľavu vo výške 10 %
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške a zohľadnite ju pri bezhotovostnej úhrade poplatku - zľavy nie je možné
sčítavať ani vzájomne kombinovať. Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách - zahŕňa
kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej
osoby na podujatí, pracovný materiál v elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Úhrada
poplatku
- prevodom

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 24. 5. 2019
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 11918 / konštantný symbol: 0308 / špecifický symbol: vaše IČO
 Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č. 10719/S
 IČO: 36640514 / IČ DPH: SK2022047280

+ daňový doklad - faktúra bude odovzdaná účastníkovi seminára pri prezentácii, alebo zaslaná
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu (viac na www.akademiaplus.sk/e-faktura.htm)
Storno
- v hotovosti
účasti
alebo kartou
Organizačné
a obsahové
Všeobecné
zmeny
organizačné
podmienky
Upozornenie

Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov.
+ v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.
Zrušenie prihlášky zo strany prihlasujúceho subjektu je možné uskutočniť telefonickým, e-mailovým alebo
písomným informovaním Akadémie Plus. Žiadosť o vrátenie uhradeného účastníckeho poplatku Akadémia Plus
akceptuje v prípade zrušenia prihlášky najneskôr 2 dni pred konaním seminára. Pri neskoršom zrušení prihlášky,
alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia.
Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie
pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného
účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.

Manažér seminára:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

