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POZVÁNKA 
 

Téma: MZDY PRE POKROČILÝCH 
 

Dátum konania: 17. júl 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 13:00 hod. 
 

Lektor: Ing. Martina Švaňová 
Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a 
príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti 
pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú 
politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne 
prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, 
pracovného práva a mzdového účtovníctva. 
 
Ak bez problémov zvládate všetky základné činnosti spojené so mzdovou 
agendou, ponúkame vám príležitosť rozšíriť si svoje poznatky o náročnejšie 
témy z pracovnoprávnej problematiky. Cieľom uvedeného webinára je 
oboznámiť vás s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru, s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúciami, s 
cestovnými náhradami v roku 2020, so zamestnávaním zdravotne 
postihnutých či s povinnosťami mzdovej účtovníčky pri ukončení roka 
vrátane ročného zúčtovania dane. Po absolvovaní webinára budete navyše 
poznať možné úľavy na odvodoch, mechanizmus výpočtu zrážok, daňové 
tlačivá, náležitosti spojené s uplatnením daňového bonusu a ďalšie. 
 

Program: ● Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúcií 
o Druhy zrážok a ich poradie podľa Zákonníka práce 
o Zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia 
o Mechanizmus výpočtu zrážok (nepostihnuteľné sumy, tretinový 

systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok) 
 
● Stravovanie verzus cestovné náhrady zamestnanca 

o Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie na 
pracovisku/počas služobnej cesty 

o Formy stravovania (závodné stravovanie, stravné lístky, finančné 
príspevky) 

o Poskytovanie príspevku na stravovanie (z nákladov zamestnávateľa, 
zo zisku, zo sociálneho fondu) 

o Stravovanie podľa zákona o cestovných náhradách 
o Náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste a ich výpočet 
o Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste 
 

● Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 
o Povinnosti zamestnávateľa so zamestnávaním občanov so 

zdravotným postihnutím 
o Úľavy na odvodoch 
o Výpočet povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným 

postihnutím 
o Náhradné plnenie 
o Výkazníctvo 
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● Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

o Typy dohôd a ich definícia 
o Evidencia pracovného času pri dohodách 
o Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce 
o Zdravotné a sociálne poistenie – registrácie, odvody a výkazy 
 

● Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka, resp. po uzatvorení 
roka 
o Doplnenie údajov do evidenčných listov dôchodkového 

zabezpečenia zamestnancov za príslušný rok 
o Uzatvorenie mzdových listov za príslušný rok 
o Vypracovanie prehľadu o nároku, čerpaní a zostatku dovolenky za 

príslušný rok 
 

● Ročné zúčtovanie dane 
o Základný princíp ročného zúčtovania dane 
o Uplatňovanie daňových zvýhodnení zamestnanca 
o Nárok na daňový bonus 
o Daňové tlačivá 
o Vyplatenie daňového preplatku alebo zrazenie daňového 

nedoplatku zamestnancovi 
o Príklady na výpočet ročného zúčtovania 

 
Účastnícky 
poplatok: 
 

 
60,- Eur s DPH (50,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

15. júl 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 !/ 
 

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

 
 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 
MZDY PRE POKROČILÝCH 
/ ONLINE, 17.07. 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: 200717 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


