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POZVÁNKA 
 

Téma: FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + AKTUALITY V 
MZDOVEJ UČTÁRNI 
 

Dátum konania: 17. Jún 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 hod. 
 

Lektor: RNDr. Jozef Mihál 
V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny.  
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. 
 
Hlavnou témou webinára je nový finančný príspevok na stravovanie 
zamestnancov. 
Pozrieme sa aj na ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021. 
Hovoriť budeme aj o 3. fáze projektu "Prvá pomoc++" tak, aby ste získali čo 
najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO. 
Témou bude aj nová dávka "tehotenské" aby ste vedeli podstatu vysvetliť 
vašim zamestnankyniam. 
Neprejde pomaly deň bez toho, aby nepriniesol nejaké nové zmeny - 
reagovať preto budeme aj na ďalšie aktuálne novinky, ktoré medzitým 
"život prinesie". 
Na webinári bude dostatočný priestor na zodpovedanie vašich otázok a na 
konzultácie. 
 

Program: 1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v 
Zákonníku práce od 1. marca 2021 
 zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy 

má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie 
a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný 
príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup 
zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou 
zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na 
stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, 
oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, 
zrážky a exekúcie 

 zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre 
obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky 
zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky 

 dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov 
 zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca 
 vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod 
 práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky 
 dohody študentov počas prázdnin 
 a ďalšie zmeny v Zákonníku práce 
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2. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021 

 dôležité zmeny pri čerpaní príspevkov za mesiac február 2021 a 
nasledujúce, zvýšenie príspevkov 

 podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ 
 na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky 
 ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší 

príspevok vhodnou kombináciou opatrení 
 metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021 
 dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO 
 

3. Tehotenské 
 kto má nárok na tehotenské a odkedy 
 výška tehotenského 
 postup pri vybavovaní tehotenského 

 
4. Diskusia 

 diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky 
a problémy 

 
Zmena a doplnenie programu vyhradené. 

 
Účastnícky 
poplatok: 
 

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

Uzávierka 
prihlášok: 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/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 ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI 
 

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: 

 

Dátum školenia: ~ vyberte si a napíšte 1 z dátumov školení ~ 

 
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 a náklady na organizačné zabezpečenie 
seminára. Videozáznam zo školenia nebude k dispozícii. 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 možná účasť 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: 210300 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


