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Legislatívne (online) školenie: 

Životné minimum od 1.7.2023 a výpočet exekučných zrážok zo mzdy 
 
 
Termín: 26.06.2023 |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 získate informácie, ako má 
zamestnávateľ postupovať pri realizácii zrážok z príjmu zamestnanca pri nútenom výkone rozhodnutia a 
aplikovať ustanovenia Zákonníka práce č. 311/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády 
SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. 
Odborné školenie je určené najmä mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej 
odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. Program je nasledovný: 
 
Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca  
• zrážky zo mzdy bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca 
• prednostné a neprednostné zrážky 
• osobitné postavenie pohľadávky výživné na maloleté a plnoleté dieťa 
• zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy 
 
Zmena životného minima od 1.7.2022 a mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy  
• určenie zvyšku čistej mzdy zamestnanca  
• nepostihnuteľné sumy na povinného a na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)  
• uplatnenie tretinového systému  
 
Pravidlá pri výkone exekučných zrážok zo mzdy 
• vybrané príjmy, ktoré nepodliehajú exekučným zrážkam 
• rozdiely pri exekúcii zrážkami zo mzdy a pri exekúcii prikázaním peňažnej pohľadávky 
• prípustnosť vykonávania zrážok zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu 
• osobný bankrot a zastavenie exekúcie, nedotknuteľné pohľadávky 
 
Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa  
• povinnosti pri nástupe/počas/po skončení do pracovného pomeru 
• zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca 
• súčinnosť zamestnávateľa s exekútorom 
• sankcie pri nedodržaní povinností  


