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Legislatívne (online) školenie: 
NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ, 

ÚPRAVA STRAVNÉHO, A APLIKÁCIA LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V PRAXI 
 

Od 1.11.2022 a od 1.1.2023 nastali v Zákonníku práce a v zákone o sociálnom poistení významné 
legislatívne zmeny. V pracovnom práve ide najmä o implementáciu dvoch európskych smerníc, 
napr. zaviedla sa osobná prekážka v práci - otcovská dovolenka, možnosť zasielať pracovnoprávne 
dokumenty zamestnancovi aj elektronickou formou. Rozsiahle zmeny však nastali aj v sociálnom poistení, 
ktoré majú dopad na rozšírenie oznamovacích povinností zamestnávateľa a zmeny vo vykazovaní údajov 
vo výkazoch poistného - analytické údaje o zamestnancoch, úprava v rozsahu vylúčenia povinnosti platiť 
poistné a prerušenia dôchodkového poistenia, postup pri zápise na EDLP.  
 
Termín: 17.04.2023 |Mzdová akadémia Maxim | ONLINE 
Účastnícky poplatok: 80 € + DPH 
 
Webinár sa uskutoční v online prostredí cez aplikáciu Cisco Webex Meetings; pripojenie je jednoduché; 
dva dni pred školením zašleme účastníkovi školenia link na prihlásenie do virtuálnej prednáškovej 
miestnosti a školiaci materiál elektronickou formou; viac informácií nájdete na www.mzdovaakademia.sk 
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom vás oboznámime s aktuálnymi 
zmenami v pracovnoprávnej a sociálnej oblasti. Program je nasledovný: 
 
Legislatívne zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce  
• povinné a osobitné náležitosti pracovnej zmluvy, zavedenie novej písomnej informačnej povinnosti  
• tzv. minimálna predvídateľnosť práce a nový druh DPČ na výkon sezónnej práce 
• právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania, príp. flexibilnú formu práce 
• doručovanie písomností úložná lehota zásielky), počítanie doby trvania pracovného pomeru 
• elektronické doručovanie vybraných písomnosti v pracovnoprávnej oblasti 
• osobné prekážky v práci - materská dovolenka a otcovská dovolenka  
• odstupné a odchodné v prípade smrti zamestnanca 
• alternatívy stravovania a nový druh zrážky zo mzdy za neoprávnene poskytnuté stravné 
• príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanie 
 
Legislatívne zmeny vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení  
analytické údaje o zamestnancovi v zmysle nového metodického pokynu Sociálnej poisťovne 
• oznamovacie povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni počas materskej a otcovskej dovolenky 
• dôvody vylúčenia povinnosť platiť poistné (tehotenstvo, materstvo, starostlivosť o narodené dieťa) 
• dôvody, kedy dochádza k prerušeniu dôchodkového poistenia počas rodičovskej dovolenky 
• vylúčenie povinnosti platiť poistné platí od 1.1.2023 pre každý právny vzťah osobitne (dopady na 

rozsah platenia poistného pri súbežných pracovnoprávnych vzťahoch) 
• zápis na ELDP počas trvania DPN, MD, OD, RD, zápis pri výkone činnosti na DPČ na sezónne práce 
 
Zvýšenie súm stravného 
• dopady na zvýšenie hodnoty stravovacích poukážok 
• minimálny a maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 


