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"AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY A POSTUPYV MZDOVEJ UČTÁRNI,  
DOVOLENKA, ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE, INŠTITÚT DOHÔD A EXEKÚCIE  

(MZDOVÝ ŠPECIÁL)“ 
 

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na dvojdňový odborný vzdelávací seminár pre mzdárov, 
personalistov a ekonómov do kongresového hotela Hotel Park Piešťany v termíne 14. a 15. mája 
2019 (utorok - streda). Kapacita seminára je max. 50 účastníkov, preto ak máte o účasť na seminári vážny 
záujem treba sa z dôvodu obmedzenej kapacity včas zaregistrovať.  
Ponúkame vám 2-dňovú vzdelávaciu akciu, nabitú dôležitými informáciami a aktuálnymi legislatívnymi 
zmenami zameranými predovšetkým na tie témy, na ktoré sa najčastejšie dotazujete. Mzdová tématika 
je veľmi rozsiahla, a prax potvrdzuje, že jeden deň je na vzdelávanie veľakrát málo. Po náročnom 
prednáškovom dni, budete mať zároveň možnosť sa zrelaxovať v priestoroch hotelového wellness, ktoré 
zahŕňa voľný vstup do elegantného krytého bazéna, fínsku, parnú a infra saunu a vírivku v rámci bazéna, 
príp. sa poprechádzať v okolí hotela, kde sa nachádza pekný park. 
 

Odborný seminár: 

 
Aktuálne legislatívne zmeny a postupy v mzdovej učtárni, dovolenka, zdravotné a 
sociálne poistenie, inštitút dohôd a exekúcie (2 dňový mzdový špeciál) 
 

Lektor: 
 
Ing. Iveta Matlovičová 
 

Termín konania: 
 
14.5.2019 - 15.5.2019 |od 9:30 - do 16:00 (utorok a streda) 
 

Miesto konania: 
 
Hotel Park | Nábrežie Ivana Krasku 2| Piešťany [https://www.hotelpark.sk] 
 

 
Účastnícky poplatok s ubytovaním (2 školiace dni) 
• študijný materiál a odborná publikácia: "Dovolenka v mzdovej učtárni" 
• 2 x coffee break 
• 2 x teplý obed (formou bufetových stolov) 
• ubytovanie podľa zvoleného výberu 
• poplatok za ubytovanie 
• 1 x raňajky (od 7:00 do 10:00) a 1 x večera (od 18:00 do 20:30) 
• vstup do wellness [hotelový bazén, vstup do sáun na 2 hodiny denne (vopred na objednávku, župany 

a papuče sú na izbách)], masážne a relaxačné procedúry s 20% zľavou, vstup do fitness  
• parkovanie  na hotelovom parkovisku.  
 
Účastnícky poplatok bez ubytovania (2 školiace dni) 
• študijný materiál a odborná publikácia: "Dovolenka v mzdovej učtárni" 
• 2 x coffee break (pri účasti len na jednom školiacom dni 1 x coffee break) 
• 2 x teplý obed (pri účasti len na jednom školiacom dni 1 x teplý obed) 
• parkovanie  na hotelovom parkovisku. 
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PROGRAM ŠKOLENIA: 
 

1. školiaci deň 
 

Dovolenka v mzdovej učtárni a čerpanie materskej (rodičovskej) dovolenky 
 
§ Základná podmienka vzniku nároku na dovolenku a jej druhy: základná výmera dovolenky na 

kalendárny rok, nárok na dlhšiu výmeru dovolenky, výpočet pomernej časti dovolenky a dovolenky za 
odpracované dni, zaokrúhľovanie 

§ Výmera a čerpanie dovolenky: základná výmera, dlhšia výmera dovolenky, výpočet dovolenky pri 
kratšom pracovnom čase a pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, plán dovoleniek, 
určenie čerpania dovolenky, nevyčerpaná dovolenka a jej preplatenie  

§ Krátenie dovolenky: uplatňovanie pravidiel pri krátení dovolenky, vymedzenie dôvodov pri krátení 
dovolenky, spôsob krátenia a výnimky  pri krátení 

§ Výpočet priemerného zárobku: platný a pravdepodobný priemerný zárobok, priemerný denný 
a mesačný zárobok a jeho použitie v mzdovej učtárni, rozhodujúce obdobie a zúčtovaná mzda pri 
zisťovaní priemerného zárobku, zvýšenie používaného priemerného zárobku, postup pri započítavaní 
mzdy poskytnutej za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok  

§ Materská a rodičovská dovolenky: oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi, a voči zdravotnej 
a sociálnej poisťovni, osobitosti u muža a ženy 

 
Zdravotné a sociálne poistenie v mzdovej učtárni 

 
§ Registrácia zamestnancov do zdravotnej poisťovne: pracovný pomer, príp. súbeh s dohodou, 

zamestnanci na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti, zamestnanci s odvodovou 
úľavou a odpočítateľnou položkou, zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke (osobitosti 
u otcov), zamestnanci na neplatenom voľne, vyplatenie príjmu vystúpeným zamestnancom 

§ Vykazovanie preddavkov na poistné v zdravotnom poistení: osobitosti pri vykazovaní preddavkov 
v mesačnom výkaze u zamestnancov so zdravotným postihnutím a s uplatnením odvodovej úľavy, 
príp. odvodovej odpočítateľnej položky, vykazovanie odvodov z dividend, tlačivo „Výkaz preddavkov 
zamestnávateľa“ a „Výkaz preddavkov platiteľa dividend“, vysporiadanie výsledku ročného 
zúčtovania zdravotného poistenia s dopadom na daňovú povinnosť zamestnanca 

§ Registrácia zamestnancov do sociálnej poisťovne: použitie kódov pri registrácii zamestnancov 
v pracovnom pomere, dohodárov, štatutárov, typy dohodárov v prihláškach a odhláškach, postup pri 
prekročení odmeny v právnom vzťahu dohody za účelom povinnej registrácie študenta a dôchodcu 
na účely dôchodkového poistenia, otec na rodičovskej dovolenke 

§ Vykazovanie poistného v sociálnom poistení: vykazovanie poistného z pravidelných 
a nepravidelných príjmov na tlačivách „Mesačný výkaz poistného a príspevkov“ a „Výkaz poistného 
a príspevkov“, vyplatenie príjmu počas čerpania rodičovskej dovolenky a neplateného voľna, 
doplatenie príjmu po skončení pracovného pomeru 

§ Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca: povinnosti zamestnanca voči zdravotnej a sociálnej 
poisťovni, výpočet náhrady príjmu pri DPN, vznik DPN po odpracovaní časti pracovnej zmeny, zmeny 
na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, porušovanie liečebného režimu 

§ Evidenčný list dôchodkového poistenia:  zamestnanci s nárokom na pravidelný a nepravidelný 
príjem, zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke, a na dlhodobej DPN, prerušenia 
dôchodkového poistenia, osobitosti pri vykazovaní poistného u dohodárov a dôchodcov, pravidlá pri 
elektronickom zasielaní tlačív 
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2. školiaci deň 
 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
 

§ Druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: vymedzenie dĺžky trvania 
dohody, výplata odmeny a z nej vykonávané zrážky 

§ Osobitosti dohodárov: minimálna odmena dohodára, stravovanie dohodárov, poskytovanie 
cestovných náhrad, potvrdenie o zamestnaní 

§ Registrácia do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne: vykazovanie odvodov, osobitný postup 
u študentov a dôchodcov, evidenčný list dôchodkového poistenia 
 

Aplikácia vybraných ustanovení Zákonníka práce 
 
§ Mzdové príplatky od 1.5.2019: príplatok za prácu nadčas, za prácu v noci, za prácu vo sviatok, za 

prácu v sobotu a v nedeľu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 
§ Druhy prekážok v práci: prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu, dôležité osobné prekážky, 

prekážky na strane zamestnávateľa a na strane zamestnanca 
§ Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa: pri čerpaní náhradného alebo neplateného voľna s 

dopadmi na zdravotné a sociálne poistenie 
§ Osobitosti pri prekážkach v práci: prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase, prekážky v práci 

z dôvodu účasti na štrajku, prekážky v práci z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky 
 

Exekučné zrážky a iné zrážky zo mzdy zamestnanca 
 

§ Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca: zrážky so súhlasom a bez súhlasu zamestnanca, prednostné 
a neprednostné pohľadávky 

§ Poradie a výpočet zrážok: určovanie poradia zrážok s uvedením na konkrétnych príkladoch, rozsah 
zrážok, určovanie zvyšku čistej mzdy, tretinový systém a postup pri výpočte zrážok zo mzdy 
povinného 

§ Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa: oznamovacie a evidenčné povinnosti, zápis údajov 
o realizovaných zrážkach na zápočtovom liste zamestnanca 

 
Účasť na vzdelávacej konferencii si môžete zvoliť na jednom dni alebo na dvoch dňoch bez ubytovania, 
alebo na dvoch dňoch s ubytovaním priamo v hoteli. Hotel Park ponúka nadštandardné služby 
štvorhviezdičkového hotela. Nachádza sa v príjemnom a tichom prostredí mestského parku v blízkosti 
ramena rieky Váh. Známy Kúpeľný ostrov sa nachádza cca 800 metrov od hotela. Pre svoju polohu je 
Hotel Park obľúbený u hostí, ktorí vyhľadávajú pokoj a relax, a popri tom chcú mať na dosah centrum 
spoločenského a kúpeľného diania. 
 
 

Spojte príjemné s užitočným a zúčastnite 
sa odborného seminára v krásnom prostredí kúpeľného mestečka Piešťany.	


