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Vzdelávacia aktivita: 

"KURZ MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA A PERSONALISTIKY PRE POKROČILÝCH“ 
 
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na kurz Mzdy a personalistika pre pokročilých (2 - dňový kurz), 
ktorého cieľom je rozšírenie znalostí pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz pre 
pokročilých je nadstavbou kurzu pre začiatočníkov alebo pre tých, ktorí už základy z oblasti z oblasti  
mzdového účtovníctva ovládajú, ale chcú si svoje vedomosti o mzdovej problematike rozšíriť 
alebo zaktualizovať, a načerpať užitočné informácie z praxe. Na kurze riešime náročnejšie príklady a 
venujeme sa riešeniam špecifických prípadov, ktoré sa vyskytujú vedení mzdovej agendy. Na kurze 
získate: 
ü príručku mzdového účtovníctva pre pokročilých  
ü vzory vykazovania poistného a vyše 70 praktických príkladov  
ü vzor dohody o zrážkach zo mzdy  
ü základné pravidlá pri služobnej pracovnej ceste 
ü aktuálne informácie a legislatívne novinky 
 
Cieľová skupina: absolventi kurzu pre začiatočníkov, pokročilí mzdoví účtovníci 
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová 
Miesto konania: Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2, Bratislava (budova Westend Tower) 
Účastnícky poplatok: 179 eur + DPH 
Časový rozsah výuky: 2 školiace dni v čase 9:00 – 15:00 (obedová prestávka v čase 11:30 – 12:00) 
Obsahové zameranie kurzu: 
 
1. Inštitút rekreačného príspevku 
rozsah a podmienky poskytovania príspevku, oprávnené výdavky na rekreáciu, preukazovanie nároku na rekreačný 
príspevok, čo má obsahovať účtovný doklad, príspevok na rekreáciu z pohľadu daní a odvodov, praktické príklady 
 
2. Výpočet a odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie  
vykazovanie poistného v mesačných výkazoch, výpočet poistného pri nepravidelných príjmoch, pri príjmoch z 
dohôd, pri vyplatení príjmu počas materskej a rodičovskej dovolenky, vyplatenie príjmu po skončení pracovného 
pomeru, praktické príklady 
 
3. Stravovanie a cestovné náhrady 
formy stravovania, príspevok zamestnávateľa a zamestnanca, interná smernica, nárokové a nenárokové náhrady pri 
tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste, vyúčtovanie náhrad (lehoty a zaokrúhľovanie), splatnosť náhrad, 
posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste, náhrada straty času, praktické príklady 
 
4. Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca  
druhy zrážok a ich poradie, zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia (základný mechanizmus výpočtu 
zrážok, nepostihnuteľné sumy, tretinový systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok), osobitný postup pri výkone 
zrážok zo mzdy poberateľov dôchodkových dávok, praktické príklady 
 
5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 
povinnosť požiadať o ročné zúčtovanie dane, zákonné lehoty, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus na 
dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie, výpočet ročného zúčtovania a vyrovnanie 
nedoplatku/preplatku so zamestnancom, daňové tlačivá, darovanie 2 % dane, vzorce a príklady na výpočet ročného 
zúčtovania 


