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Legislatívne školenie: 

"NOVELA NARIADENIA VLÁDY A JEJ DOPAD NA VÝPOČET EXEKUČNÝCH ZRÁŽOK 
OD 01.09.2021 + zmeny v daňovom bonuse na dieťa" 

 
Pri realizácii zrážok pri nútenom výkone rozhodnutia postupuje zamestnávateľ v súlade so 
Zákonníkom práce č. 311/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákonník práce“ 
alebo „ZP“) a v súlade s Nariadením č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone 
rozhodnutia v znení neskorších predpisov („nariadenie vlády“). Ministerstvo spravodlivosti SR 
predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely nariadenia vlády, ktorým 
sa má výpočet zrážok zo mzdy v exekúcii od 1.9.2021 zmeniť tak, že sa mení spôsob výpočtu 
základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, zohľadňovať sa bude výška 
dosiahnutej mzdy manželského partnera povinného (ak je spolu posudzovanou osobou a zmeniť 
sa má aj uplatňovanie tretinového systému.  
Zároveň dávame do pozornosti, že od 1.8.2021 je účinná novela č. 257/2021 Z. z. zákona o dani z 
príjmov, ktorá zavádza zmeny pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa. Táto 
legislatívna novinka je pomerne komplikovaná a väčšina mzdových učtárni ju bude riešiť 
prvýkrát v septembrových výplatách vykonávaných v mesiaci október 2021. Podrobne vás s 
touto novou právnou úpravou oboznámime na školení.  
 

**** 
 
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate aktuálne informácie ako 
postupovať pri výkone zrážok z príjmu zamestnanca a aké zmeny nastali pri uplatňovaní nároku 
na daňový bonus na dieťa. Tešíme sa na Vašu účasť.  
 
Termín: 27.09.2021 
Miesto konania: Bratislava, Apores - administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10 
Účastnícky poplatok: 89 € + DPH 
 
Upozornenie: Ak sa pre prijaté epidemické opatrenia nebude môcť školenie konať na základe v 
"klasickej forme", uskutoční sa ako online školenie (cez aplikáciu Webex). Odporúčame preto 
sledovať našu webovú stránku; o prípadnej zmene vás budeme včas informovať. 

 
Program odborného školenia: 

 
Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca  
• zrážky bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca 
• prednostné a neprednostné zrážky 
• osobitné postavenie výživného 
• zrážky na základe dohody o zrážkach zo mzdy 
• zastavenie a odklad exekúcie 
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Mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy  
• ako určiť zvyšok čistej mzdy zamestnanca po novele nariadenia vlády 
• nové nepostihnuteľné sumy na povinného po novele nariadenia vlády 
• nové nepostihnuteľné sumy na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)  
• nový pojem "čistý príjem manželského partnera ako spolu posudzovanej osoby  
• zmeny pri uplatnení tretinového systému po novele nariadenia vlády 
• zrážky zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu 
 
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  
 
Zmeny v daňovom bonuse na dieťa v zmysle novely č. 257/2021 
• nárok na daňový bonus z pohľadu troch vekových pásiem 
• nárok na dotáciu na obedy a nárok na daňový bonus 
• dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa u zamestnávateľa 
• dodatočné uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní 
 


