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 Vás pozýva na ONLINE webinár 

 Webinár je tematicky zameraný na nové mzdové parametre od 1.1.2023, novú 
odvodovú odpočítateľnú položku pre študentov a dôchodcov a na zmeny 

v sociálnom poistení a v Zákonníku práce. 

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online webinár 
z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte 

potrebné informácie na jednom mieste. 

LEKTOR: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ 
  odborníčka na mzdovú problematiku 

TERMÍN: 12.12.2022     ONLINE WEBINÁR  

Účastnícky poplatok: 45,-€  webinár bude k dispozícii ešte 7 dní po skončení 
 

PROGRAM     (program bude doplnený podľa prijatej legislatívy) 

1. Mzdové parametre v r.2023 
- Minimálna mzda, sadzby príplatkov, daňové parametre, SP, ZP a iné parametre 

2. Dohody na sezónne práce 
- Typy činností na dohody na sezónne práce 
- Podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce 
- Zdanenie, zdravotné poistenie 
- Sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej 

práci, príklady 
- Eldp, započítanie pre dávky zo SP 

3. Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP)  pre DoBPŠ a dohody dôchodcov 
- Nahradenie výnimky z platenia poistného odvodovou odpočítateľnou položkou 
- Uplatňovanie u zamestnávateľa, dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023 
- Termíny, zmeny v oznamovacích povinnostiach v SP, prechod 2022/2023 
- Vykazovanie dohôd s OOP do SP 
- ELDP, posudzovanie OOP pre dôchodky 

4. Ďalšie zmeny v sociálnom poistení 

- Zmeny dohodách s nepravidelným príjmom 
- Zmeny vo vylúčenej povinnosti platiť poistné 
- Nové údaje vo výkaze pre SP – zhromažďovanie analytických údajov 

5. Zmeny v Zákonníku práce 
- Elektronická forma stravovacích poukážok 
- Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane 

6. Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1.1.2023 
- Daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP 
- Nové sadzby a podmienky v r.2023 

7. Ďalšie zmeny v dani z príjmov (závislá činnosť) 
8. Zmeny v zdravotnom poistení (pripravované) 

9. Zmeny v nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
10. Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo 2023? 

Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania 

vzdelávacej aktivity. 

 
ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 

- Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára na www.garand.sk 
- Platbu za webinár realizujte vopred iba prevodom na uvedený účet 
- Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými 

materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE 
sledovanie webinára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.) 

- Otázky k webináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 
- Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa 
- Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil 
- Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom 

pred termínom prednášky. 
 

Dodávateľ:  GARAND edu s.r.o.  IČO: 44084641 
  Centrum 27/32  DIČ: 2022617993 
  017 01  Pov. Bystrica  Neplatiteľ DPH 

Registrácia: Okresný súd Trenčín, odd. s.r.o., vložka č. 52345/B 

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa: Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 

IBAN: SK7983300000002500989635  SWIFT: FIOZSKBAXXX   VS:121222   KS: 0308 

Prihlášky zasielajte poštou na adresu kontaktnej osoby alebo elektronicky na: www.garand.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Dana Gabrišová e-mail:  gabrisova@garand.sk 

   Centrum 27/32  Tel:    042/4330065  

   017 01 Pov. Bystrica Mobil:  0905 548427  

Začiatok ONLINE webinára o 9:00 hod. 

Záväzná prihláška na webinár 

Názov a sídlo firmy: ……………………………………..……………………………………………………………………… 

Meno účastníka 1: ………………………………………… Meno účastníka 2:………………………………………… 

Meno účastníka 3: ………………………………………… Meno účastníka 4:………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………     e –mail: ……………………………………………………… 

IČO: ………………………… DIČ: ……………………………IČ DPH ……………………………………………………… 

Prihlasujem sa na webinár: Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023 

 12.12.2022 – ONLINE  

Účastnícky poplatok vo výške……… € poukážeme na č.ú.: SK7983300000002500989635 

dňa: ……………….....……… z účtu č. ……………………………………………………… 

Podpis a pečiatka zamestnávateľa: …………………………………………………………………… 

Pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% 
z účastníckeho poplatku. 

mailto:gabrisova@garand.sk
http://www.garand.sk/

