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POZVÁNKA 
 

Téma: ZRÁŽKY ZO MZDY, EXEKUČNÉ ZRÁŽKY 
 

Dátum konania: 27. november 2019 
 

Miesto konania: Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30 hod.) 
 

Lektor: RNDr. Jana Motyčková 
Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie. V súčasnosti pracuje ako 
programátor – analytik mzdového softvéru a venuje sa lektorskej činnosti. 
 

Program: 1. Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, 
obmedzenie výšky zrážky. 

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia 
správnych orgánov, Sociálna poisťovňa. 

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka. 
4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého 

príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY. 
5. Vyživované osoby. 
6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej 

sumy. 
7. Prednostné a neprednostné pohľadávky. 
8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY. 
9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, 

súčinnosť zamestnávateľa. 
10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca. 

 
Účastnícky 
poplatok: 

 
 
72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

25. november 2019 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 

Kontakt: RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  
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PRIHLÁŠKA 

 
ZRÁŽKY ZO MZDY, EXEKUČNÉ ZRÁŽKY 

 
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail:  

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na 
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete 
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak 
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie 
( stále je ale možné poslať náhradníka ). 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 191127 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


