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POZVÁNKA 
 

Téma: MZDOVÁ UČTÁREŇ V KONČIACOM OBDOBÍ PANDÉMIE  
 

Dátum konania: 18. jún 2020 
 

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

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 (registrácia účastníkov od 8:30 hod.) 
 

Lektor: RNDr. Jozef Mihál  
V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA 
s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické 
poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej 
činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a 
školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo 
mzdového účtovníctva. 

  
 V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo 

otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období 
pandémie. Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú 
mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu 
núdzového do bežného režimu, dokedy je možné štát žiadať o príspevky a 
ktoré sú najvýhodnejšie, ako je to s úľavami pri odvodoch, dokedy je 
potrebné vykonať ročné zúčtovania a splniť si ďalšie daňové povinnosti za 
rok 2019, ako ďalej s dohodami a to najmä študentami, ako je to s 
čerpaním dovoleniek, ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu 
pracovného času, aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu 
zamestnancov, prípadne máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového 
účtovníctva, pripravili sme pre vás praktické živé školenie. 
 
Hygienické opatrenia a pokyny: 
 
Ubezpečujeme vás, že všetky uvedené termíny školenia budú prebiehať 
podľa vládou vyhlásených hygienických štandardov: 
• pri vstupe vám referentka vzdelávania zmerá teplotu, 
• počas celého priebehu školenia budú k dispozícií dezinfekčné gély, 
• stoly a stoličky budú rozmiestnené tak, aby medzi účastníkmi bol 

dodržaný požadovaný odstup. 
 
Zároveň prosíme všetkých účastníkov, aby si nezabudli priniesť vlastné 
rúško. 

 
Program: 

 
1. Rekapitulácia legislatívnych zmien 

• posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti 
• odpustenie a odklad splatnosti niektorých odvodov 
• zmeny v Zákonníku práce 
• zmeny v zákone o službách zamestnanosti 

 
2. Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc" 

• opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia 
• aké zmeny v projekte možno očakávať v letných mesiacoch 
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3. Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky 

• práca z domu 
• možnosti organizácie pracovného času 
• pravidelný a nepravidelný pracovný čas 
• konto pracovného času 
• čerpanie náhradného voľna 
• čerpanie dovoleniek 
• dohody (študenti) 
• dočasné pridelenie inému zamestnávateľovi 
• výpovede, výpovedná doba, odstupné 
• očakávané zmeny 
 

4. Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo 
závislej činnosti a odvodov 

 
Zmena a doplnenie programu vyhradené. 

Účastnícky 
poplatok: 
 

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

Uzávierka 
prihlášok: 
 

12. jún 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 

 
MZDOVÁ UČTÁREŇ V KONČIACOM OBDOBÍ PANDÉMIE 

 
/Košice, 18.06.2020/ 

 
  
 

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 a školiace materiály/. 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: 200618 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


