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POZVÁNKA 
 

Téma: ZRÁŽKY ZO MZDY A EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY 
OD 1.7.2020 
 

Dátum konania: 24. jún 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 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. 
 
Pod vedením RNDr. Jany Motyčkovej prinášame praktický pohľad na 
problematiku zrážok zo mzdy a exekučných zrážok. Vypočuť si môžete 
kompletný prierez danou problematikou, a to nielen z pohľadu Zákonníka 
práce, ale najmä z pohľadu reálnych skúseností z praxe. Ako správne zrážať 
exekúciu zamestnancom, ako sa menia od 1. 7. 2020 nedotknuteľné sumy a 
čo v prípade, ak je zamestnanec PN? Odpovede na tieto a ďalšie časté 
otázky si pre lepšie pochopenie problematiky objasníme prostredníctvom 
konkrétnych príkladov z praxe. Pozornosť venujeme všetkým náležitostiam 
spojeným s vykonávaním zrážok – od ustanovení vyplývajúcich zo zákona, 
cez uzavretie dohody o zrážkach až po výpočet a samotný výkon zrážok a 
exekúcií. Počas jediného dňa sa tak naučíte orientovať v povinnostiach 
zamestnávateľa ako aj zamestnanca a zároveň pochopíte ďalšie súvislosti 
spojené so zrážkami a exekúciami, ako je napríklad použitie "tretinového 
systému" pri výpočte zrážok či vyhlásenie konkurzu na zamestnanca. 
 

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

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

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

príjmu a výšky zrážky – PRÍKLADY 
● Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2020, vyživované osoby 
● Prednostné a neprednostné pohľadávky 
● Možnosť nižších alebo vyšších zrážok 
● Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY 
● Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania 
● Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť 

zamestnávateľa 
● Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca 

 
Účastnícky 
poplatok: 
 

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

Uzávierka 
prihlášok: 
 

22. jún 2020 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita 
seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/ 
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Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  

 
 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
 
 
 
 
 

  



  
 

 
IČO: 47 502 568     DIČ: 1083063652 IČ DPH: SK1083063652      Bankové spojenie: 3279674451 / 0200 
IBAN: SK2502000000003279674451  BIC: SUBASKBX 
 

RNDr. Ján Balog - ProFuturo 
Košické Oľšany 181 

, 044 42 Rozhanovce 
Mobil: 0908-973571 
E-mail: pft@pft sk 

www.pft.sk 

 
PRIHLÁŠKA 

 
ZRÁŽKY ZO MZDY A EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY OD 1.7.2020 

/ ONLINE, 24.06. 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: ~ povinne ~ 

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, videozáznam zo školenia 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. 
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: 200624 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


