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POZVÁNKA 
 

Téma: MZDY - ZLOŽKY MZDY, PEŇAŽNÉ A NEPEŇAŽNÉ PLNENIA, 
MINIMÁLNA MZDA A MZDOVÉ NÁROKY, HODINOVÝ A MESAČNÝ 
ZÁROBOK 
 

Dátum konania: !7. september 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 11:00 hod.  
 

Lektor: JUDr. Martin Vavro 
Pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových 
organizácií v Slovenskej republike. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Od skončenia štúdia t.j. od roku 2005 
sa venuje problematike pracovného práva a práva sociálneho abezpečenia. 
Praktické poznatky z oblasti práva sociálneho zabezpečenia nadobudol v 
rámci svojho pôsobenia v Sociálnej poisťovni, kde sa špecializoval na 
oblasť sociálneho poistenia. V pracovnoprávnej oblasti sa zaoberá 
predovšetkým kolektívnym vyjednávaním na podnikovej úrovni, právnym a 
metodickým poradenstvom v oblasti individuálnych a kolektívnych 
pracovnoprávnych vzťahov, ako aj poskytovaním právnej pomoci formou 
právneho zastupovania členov v pracovnoprávnych sporoch. Osobitne sa 
špecializuje na odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania. 
Súčasne je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov 
zapísaných do zoznamu rozhodcov a sprostredkovateľov Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. 
 
Komplikovanú problematiku miezd sa vám pokúsime zjednodušiť práve na 
tomto webinári. V rámci jeho obsahu získate komplexný pohľad na 
problematiku miezd na Slovensku – od jej základných zložiek cez mzdové 
veličiny a odvody, peňažné i nepeňažné plnenia poskytované 
zamestnancom až po najrôznejšie problémy spojené so mzdami. Touto 
témou vás bude sprevádzať JUDr. Martin Vavro, ktorý pôsobí ako odborný 
zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej 
republike, a preto sa môžete spoľahnúť na overené rady z praxe. 
 

Program:  Mzda a jej zložky 
 Peňažné a nepeňažné plnenia poskytované zamestnancovi v súvislosti 

so zamestnaním 
 Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 
 Priemerný hodinový zárobok, pravdepodobný hodinový zárobok a 

priemerný mesačný zárobok 
Účastnícky 
poplatok: 
 

 
60,- Eur s DPH (50,- 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  
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PRIHLÁŠKA 

 

MZDY - ZLOŽKY MZDY, PEŇAŽNÉ A NEPEŇAŽNÉ PLNENIA, 
MINIMÁLNA MZDA A MZDOVÉ NÁROKY, HODINOVÝ A MESAČNÝ ZÁROBOK 

 
/ ONLINE, 17.09.2021 / 

 

 

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: 210917 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


