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POZVÁNKA 
 

Téma: MZDY PRE ZAČIATOČNÍKOV 
 

Dátum konania: 29. jún 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 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. 
 
Na školení s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete 
vedieť pre správne vedenie mzdovej agendy – a to od spracovania miezd 
zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie 
ročného zúčtovania preddavkov na daň, spracovanie štvrťročných prehľadov 
o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov, prihlasovanie a 
odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, 
spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia, až 
po vyplňovanie ďalších povinných výkazov či archiváciu povinných 
dokumentov.  
 

Program: 1. Mzdy – úvod 
• Základné mzdové termíny a pojmy (Zákonník práce) 
• Druhy miezd, základné a pohyblivé zložky mzdy 
• Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 
• Výpočet miezd zamestnancov 

 
2. Výpočet miezd a ich kontrola 

• Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely 
• Náhrada mzdy a prekážky v práci (aj v súvislosti s COVID-19) 
• Mzdové zvýhodnenia a ich výpočet 
• Odstupné, odchodné 
• Mzdová evidencia 
• Náležitosti výplatnej pásky 

 
3. Odvodová a daňová povinnosť 

• Sociálna poisťovňa – odvody, registračné a oznamovacie povinnosti 
• Zdravotné poisťovne – odvody, registračné a oznamovacie 

povinnosti 
• Daňový úrad – daň zo mzdy, registračné a oznamovacie povinnosti 

 
4. Výkazníctvo 

• Povinné výkazy, tlačivá a ich vyplnenie 
 
5. Sociálny fond 
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6. Dokumentácia a jej archivácia 

• Mzdová dokumentácia a lehoty archivácie 
 

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 

 
MZDY PRE ZAČIATOČNÍKOV  

 
/ ONLINE, 29.06.2021 / 

 

 

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: 

 

 
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: 210629 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


