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POZVÁNKA 
 

Téma: DÁVKY SOCIÁLNEHO POISTENIA, TEHOTENSKÉ A OŠETROVNÉ 
OD 1. 4. 2021 
 

Dátum konania: 27. apríl 2021 
 

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.. 
 
Na webinári sa dozviete všetko, čo súvisí s dávkami sociálneho poistenia – 
od podmienok, ktoré musia byť splnené pre priznanie dávky, cez výpočet 
jednotlivých dávok až po to, či a v akých prípadoch má význam dobrovoľné 
poistenie alebo ako neprísť o dávku.  
 

Program: Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN 
• Náhrada príjmu pri PN 
• Podmienky nároku na nemocenské dávky – zamestnanci, SZČO, 

dobrovoľne poistené osoby 
• Ochranná lehota 
• Nemocenské, materské – podmienky nároku a výška, ako získať 

výhodnejšie materské, obdobia poistenia 
• Tehotenské od 1.4.2021 
• Ošetrovné od 1.4.2021 a aktuálne možnosti ošetrovného počas 

mimoriadnej situácie 
• Denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky, rozhodujúce obdobie 
• Súbeh nárokov 
• Príklady, otázky 
 
Dávka v nezamestnanosti 
• Podmienky nároku 
• Výška dávky, doba vyplácania v mimoriadnej situácii, jednorazový 

doplatok 
• Vylúčenie nároku na dávku v nezamestnanosti 
 
Dôchodky zo sociálneho poistenia 
• Podmienky nároku na dôchodky zo SP – starobný, predčasný starobný, 

invalidný dôchodok 
• Výpočet dôchodkov 
• Dôchodkový vek od 1.1.2021, dôchodky u poistencov, ktorým sa 

dôchodkový vek zmenil 
• Možnosti a význam dodatočného doplatenia poistného 
• Minimálny dôchodok v r. 2021 
• Invalidita a II. pilier 
 
Dôchodkové poistenie štátom 
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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 

 

DÁVKY SOCIÁLNEHO POISTENIA, TEHOTENSKÉ A OŠETROVNÉ OD 1. 4. 2021 
/ ONLINE, 27.04.2021 / 

 
 

 

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:  

 
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 z webinára na 14 dní 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 seminára. 
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: 210427 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


