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Legislatívne školenie: 

„NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE S DOPADOM NA STRAVOVANIE,  
ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE, ZMENY V DAŇOVOM BONUSE NA DIEŤA" 

 
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať 
legislatívne zmeny v praxi. Od 1.3.2021 je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorej sa upravili pravidlá pri zabezpečovaní stravovania. Tieto legislatívne 
úpravy sa ukázali ako nedostatočné, preto je v schvaľovacom procese ďalšia novela Zákonníka práce, 
ktorá má nezrovnalosti pri zabezpečovaní stravovania odstrániť (jej plánovaná účinnosť je od 1.1.2022). 
Počas roka 2021 nastali výrazné zmeny aj pri vykazovaní poistného na zdravotné a sociálne poistenie. 
Zmeny sú pri registrácii počas materskej a rodičovskej dovolenky, či pri vykazovaní dôvodu dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca.  Pozývame vás na odborné školenie, kde prinesieme aktuálne 
legislatívne informácie. Tešíme sa na Vašu účasť.  
 
Termín: 18.10.2021 | Bratislava, Apores - administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10 
Termín: 25.10.2021 | Banská Bystrica, Hotel Lux, Námestie slobody 2 
Termín: 27.10.2021 | Trenčín, Hotel Magnus, Považská ulica 35 
 
Účastnícky poplatok: 89 € + DPH 
 
Aktuálne legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti 
• stravovanie a jeho zmeny v zmysle ďalšej novely Zákonníka práce 
• inštitút skúšobnej doby a jeho zmeny po 1.3.2021 
• nový druh výpovedného dôvodu 
• zmeny pri výpočte dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa 
• zachovanie štatútu študenta pri dohode brigádnickej práci študentov 
 
Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti NOVINKA! 
• nárok na daňový bonus z pohľadu troch vekových pásiem 
• nárok na dotáciu na obedy a nárok na daňový bonus podľa novely č. 257/2021 
• dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa u zamestnávateľa 
• dodatočné uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní 
• stravovanie a sociálny fond z pohľadu daní a odvodov 
• vybrané druhy zamestnaneckých benefitov  
 
Aplikácia zákona o zdravotnom a sociálnom poistení 
• zmeny registrácie počas materskej a rodičovskej dovolenky, dôvodu dočasnej PN 
• pojem materská a otcovská dovolenka 
• spätné priznanie dôchodku a dopady na opravu poistného 
• postup pri spracovaní opravných mesačných výkazoch 
• pravidlá pri spracovaní evidenčného listu dôchodkového poistenia  


