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POZVÁNKA 
 

Téma: POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A 
LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 
 

Dátum konania: 15. január 2020 
 

Miesto konania: Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, Košice 
 

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

Lektor: RNDr. Jana Motyčková 
Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými 
skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník 
a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI 
Trenčín spol. s r. o. 

  
 Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje 

vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2019/2020 – všetky potrebné 
legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu 
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 
 
Zároveň vás chceme upozorniť, že o tento seminár býva každoročne 
obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná. Svojou včasnou 
registráciou si môžete v predstihu zabezpečiť svoje miesto na seminári. 

 
Program: 

 
1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020 

• nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020 
• zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1.1.2020 
• trináste a štrnáste platy v roku 2020 
• príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020 
• nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa 
• vysielanie zamestnancov do iných členských štátov - nová smernica 
• zmena zákona o nelegálnej práci 
• nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020 
• nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov 
• práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020 
• dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020 
• valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku 
• nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody 
• odvody SZČO v roku 2020 
• zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej 
• zmeny v rodičovských príspevkoch 
• odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020 
• odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 
• ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR 

 
2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 

• povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny 
procesu 

• tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách 
• nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 

2019 
• vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vysporiadanie 
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preplatkov a nedoplatkov 
 

• „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020 
• venovanie 2% (3%) za rok 2019 
• ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou 

správou SR 
 

3. Diskusia 
 
Zmena a doplnenie programu vyhradené. 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH) 
 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

10. január 2020 
/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  

 
 

 
PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR JE NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 
 

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY 
VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 

/Košice, 15.01.2020/ 
 
  
 

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 je zahrnuté občerstvenie počas seminára, školiace materiály a obed /. 
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 však 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: 200115 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


