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Legislatívne online školenie 

"Exekučné zrážky po zmene životného minima, dovolenka v mzdovej učtárni a 
aktuálne "korona" informácie" 

 
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na online školenie, kde vás budeme informovať o výpočte 
exekučných zrážok po zmene životného minima, o aktuálnych otázkach súvisiacich s 
inštitútom dovolenky a o schválených legislatívnych zmenách prijatých v súvislosti so šírením 
koronavírusu na Slovensku. Podrobný program školenia a postup pri registrácii nájdete na našej webovej 
stránke. 

Termín: 18. 6. 2020  
 
Pred školením dostane každý účastník školiaci materiál vrátane spracovaných príkladov z praxe. Aj počas 
online školenia bude prebiehať diskusia. Účastníci školenia budú mať možnosť napísať svoje otázky 
formou chat-u alebo opýtať sa priamo na školení prihlásením sa do diskusie. Otázky možno zaslať aj 
vopred, na info@mzdovaakademia.sk. 
 
§ Druhy a poradie zrážok zo mzdy zamestnanca  

zrážky bez súhlasu zamestnanca a so súhlasom zamestnanca, dohoda o zrážke zo mzdy, prednostné 
a neprednostné zrážky, zrážky zo mzdy pri nútenom výkone rozhodnutia, zrážky na základe dohody 
o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka, vyhlásenie konkurzu na zamestnanca, zastavenie 
exekúcie, odklad exekúcie v prípade "korona" situácie 
 

§ Mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy  
určenie čistej mzdy a zvyšku čistej mzdy zamestnanca po 1.7.2020 (po zmene životného minima), 
výška nepostihnuteľnej sumy na povinného (na zamestnanca) a na vyživovanú osobu (na manželku 
a na deti), použitie tretinového systému v praxi a výpočet zrážky zo mzdy, zrážky zo mzdy vo väčšom 
alebo v menšom rozsahu 
 

§ Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa 
oznamovacie a evidenčné povinnosti pri nástupe do pracovného pomeru, počas trvania pracovného 
pomeru a po jeho skončení,  zrážky z odmeny u dohodárov, sankcie pri nedodržaní povinností (zápis 
údajov na zápočtovom liste zamestnanca, spracovanie a zaslanie prehľadu o vykonaných zrážkach), 
súčinnosť s exekútorom 
 

§ Dovolenka v mzdovej učtárni v otázkach a odpovediach 
výpočet nároku na dovolenku a jej krátenie, dovolenka pre mladých z dôvodu starostlivosti o dieťa v 
zmysle novely č. 380/2019 Zákonníka práce, dovolenka pri kratšom pracovnom čase a pri 
nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príspevok na rekreáciu - pripravované zmeny 

 

§ Legislatívne zmeny v súvislosti s koronavírusom s dopadom na spracovanie a vedenie mzdového 
účtovníctva (Zákonník práce, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov) 

 
Program bude priebežne, po schválení ďalšej legislatívy,  

aktualizovaný! 


