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Legislatívne školenie: 

" ŽIVOTNÉ MINIMUM OD 1.7.2022 A VÝPOČET EXEKUČNÝCH ZRÁŽOK ZO MZDY" 
 
Pri realizácii zrážok pri nútenom výkone rozhodnutia postupuje zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom 
práce č. 311/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením č. 268/2006 Z. z. o rozsahu 
zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Počnúcom rokom 2022 boli prijaté 
rozsiahle zmeny vo výpočte exekučných zrážok a k ďalším úpravám dochádza v súvislosti so zmenou 
sumy životného minima. 
 
Termín: 26.09.2022 | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2, Bratislava (budova Westend Tower) 
Účastnícky poplatok: 119 € + DPH  
 
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie určené najmä mzdovým účtovníkom, 
personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému 
účtovníctvu. Venovať sa budeme legislatívnym zmenám v oblasti výpočtu exekučných zrážok. Na 
seminári bude predstavená aj zaktualizovaná príručka zameraná na príklady na výpočet exekučných 
zrážok. Program je nasledovný: 

 
Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca  
• zrážky bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca 
• prednostné a neprednostné zrážky 
• osobitné postavenie prednostnej pohľadávky výživné 
• zrážky na základe dohody o zrážkach zo mzdy 
 
Zmena životného minima od 1.7.2022 a dopad na exekučné zrážky  
• určenie zvyšku čistej mzdy zamestnanca  
• nové nepostihnuteľné sumy na povinného  
• nové nepostihnuteľné sumy na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)  
• zmeny pri uplatnení tretinového systému po novele nariadenia vlády 
 
Pravidlá pri výkone exekučných zrážok zo mzdy 
• 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 
• insolventnosť a osobný bankrot zamestnanca 
 
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  


