
   

 

 

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborný seminár: 
"AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY A NOVÉ POSTUPY V MZDOVEJ UČTÁRNI" 

 

Dvojdňový mzdový seminár 
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová 
Termín konania: 16.6.2021 - 17.6.2021 | 9:00 - 15:00 (streda a štvrtok) 
Miesto konania: Hotel Park | Nábrežie Ivana Krasku 2 | Piešťany 

 
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na dvojdňovú odbornú vzdelávaciu akciu určenú najmä mzdovým 
účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne 
venuje mzdovému účtovníctvu. Odborný seminár sa uskutoční v hoteli Park Piešťany, ktorý ponúka 
nadštandardné služby štvorhviezdičkového hotela. Nachádza sa v príjemnom a tichom prostredí 
mestského parku v blízkosti ramena rieky Váh. Známy Kúpeľný ostrov sa nachádza cca 800 metrov od 
hotela. Pre svoju polohu je hotel obľúbený u hostí, ktorí vyhľadávajú pokoj a relax, a popri tom chcú mať 
na dosah centrum spoločenského a kúpeľného diania. Po náročnom prednáškovom dni budú mať 
účastníci seminára možnosť sa zrelaxovať v priestoroch hotelového wellness, ktoré zahŕňa voľný vstup do 
elegantného krytého bazéna, fínsku, parnú a infra saunu a vírivku v rámci bazéna, príp. sa poprechádzať v 
okolí hotela, kde sa nachádza pekný park.  
 

Program odborného seminára 
 

1. deň vzdelávacej akcie 
Úprava sumy životného minima s dopadom na výpočet exekučných zrážok      
• zrážky zo mzdy so súhlasom a bez súhlasu zamestnanca 
• prednostné a neprednostné pohľadávky a určovanie ich poradia 
• výpočet exekučných zrážok pri uplatňovaní tretinového systému 
• súčinnosť zamestnávateľa, oznamovacie a evidenčné povinnosti 

Dovolenka a priemerný hodinový zárobok 
• výpočet nároku na dovolenku a jej krátenie  
• dovolenka pre mladých z dôvodu starostlivosti o dieťa v zmysle novely č. 76/2021 Zákonníka práce 
• dovolenka pri kratšom pracovnom čase a pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase 
• použitie priemerného hodinového zárobku pri výpočte náhrady mzdy 

 
2. deň vzdelávacej akcie 
Aplikácia zákona o zdravotnom a sociálnom poistení 
• zmeny na RLFO (dlhodobá OČR, predĺženie podporného obdobia) 
• prerušenia poistenia a vylúčiteľné doby pri dlhodobej OČR  
• postup pri spracovaní opravných výkazoch (chyby pri DPN, spätné priznanie dôchodku) 
• dôvody opravy evidenčného listu dôchodkového poistenia  

Použitie sociálneho fondu z pohľadu daní a odvodov 
• tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie 
• príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 
• druhy zamestnaneckých benefitov a spôsoby ich poskytovania 
• zmeny v sociálnom fonde v zmysle novely č. 348/2018 Z.z. 
 
 



   
 

 
 

Kapacita seminára je limitovaná, preto ak máte o účasť na seminári vážny záujem, treba sa z 
dôvodu obmedzenej kapacity včas zaregistrovať. Účastníci odborného seminára budú zároveň 
zaradení do zlosovania o pekné a praktické darčeky. Tí z vás, ktorí obľubujete pohyb, náš tip 
je Jóga s Jurajom od 17:00 do 18:00. Podmienkou je v prihláške uviesť do poznámky: Mám 
záujem o hodinu PowerJogy, aby sme zistili váš záujem, pretože kapacita cvičiacej miestnosti v 
hoteli je obmedzená. Zaujímavým tipom je vyskúšať brušné tance vo vode, ktoré sa konajú vo 

štvrtok 17:00 - 18:00 priamo v hotelovom bazéne. Vstup je pre účastníkov seminára voľný. V prípade zmeny 
programu, vás budeme informovať v prvý deň odborného seminára. 
 

V účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena za ubytovanie. Objednanie ubytovania vrátane 
raňajok (od 7:00 do 10:00) a objednanie večere (od 18:00 do 20:30) si v prípade záujmu 
zabezpečuje účastník školenia vo vlastnej réžii. Rezervácia je potrebné zaslať na mailovú adresu: 
office@hotelpark.sk. Vo vlastnom záujme si prosím dohodnite v hoteli ubytovanie čo najskôr, 
nakoľko kapacita je obmedzená!  
Pre účastníkov mzdového seminára sme zabezpečili zľavnenú cenu za ubytovanie, preto je 

potrebné pri objednávaní ubytovania uviesť, že sa hlásite na mzdový seminár, ktorý organizuje spoločnosť MAXIM. 
Cena ubytovania za 1 noc po zľave je 79 € (dvojlôžková izba) a 59 € (jednolôžková izba). Dávame do pozornosti, že 
po vyčerpaní kapacity ubytovania, ktorú nám hotel poskytol, si budete musieť ubytovanie zabezpečiť v inom hoteli. 
 

Platobné podmienky 
 

Účastnícky poplatok (pre oba školiace dni)  229 € + DPH zahŕňa: 
• obsiahly študijný materiál v tlačenej podobe pre oba školiace dni 
• odborná príručka Exekučné zrážky zo mzdy v praxi 
• odborný mesačný časopis o mzdovej problematike 
• 4 x coffee break (ranný aj poobedný) 
• 2 x teplý obed (formou bufetových stolov) 
• parkovanie  na hotelovom parkovisku 
• vstup do wellness [hotelový bazén, vstup do sáun na 2 hodiny denne (vopred na objednávku, župany 

a papuče sú na izbách)], masážne a relaxačné procedúry s 20% zľavou, vstup do fitness  
Náš tip: Odporúčame, aby ste si procedúry (pre veľký záujem) objednali vopred na wellness recepcii 
hotela: +421 33 7951 142, príp. wellness@hotelpark.sk. 
 
Po obdržaní prihlášky na mzdový seminár bude na vami uvedený mailový kontakt zaslané potvrdenie 
o registrácii. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodným príkazom do lehoty splatnosti na 
zálohovej faktúre, inak Vám nemôžeme garantovať miesto na seminári. Pri úhrade uveďte správny 
variabilný symbol, ktorým je číslo faktúry. Prosíme o dodržanie lehoty splatnosti. Daňový doklad 
(faktúra) v elektronickej forme (elektronická fakturácia) je podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. 
v platnom znení právoplatným daňovým dokladom. Faktúra je zabezpečená v PDF súbore proti úpravám 
a tento dokument je možné vytlačiť vo vysokej kvalite. Z vyššie uvedených dôvodov už klasickú papierovú 
faktúru štandardne nezasielame. 
Uhradený poplatok sa pri neúčasti nevracia (je možné poslať náhradníka). Organizátor si vyhradzuje 
právo seminár zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov, zmeniť termín seminára z dôvodu, 
ktorý nemôže ovplyvniť (prerušenie dodávky elektrickej energie, choroba lektora), príp. zmeniť formu 
seminára na online z dôvodu mimoriadnej udalosti. S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení 
na mailový kontakt, ktorý uviedli v prihláške na odborný seminár. 
 

Spojte príjemné s užitočným, 
zúčastnite sa na odbornom seminári v príjemnom prostredí 

 kúpeľného mestečka Piešťany. 


