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1. Otec na materskej v roku 2017
2. Nároky na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení
3. Zástupcovia zamestnancov
4. Denný vymeriavací základ
5. Lekárska prehliadka zahraničného zamestnanca v roku 2016
6. Slovák pracujúci v zahraničí – povinnosti voči SP
7. Návrh novely zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.ý. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
8. Pôrod v inej krajine EÚ
9. Čistý priemerný mesačný zárobok
10. Poskytovanie informácií nebankovým subjektom
11. Samoplatiteľ
12. Pracovná zmluva
13. Nezamestnaní a práce na dohodu od 1.5.2017
14. Minimálne mzdové nároky
15. Poskytovanie materského
16. Elektronické schránky a Sociálna poisťovňa
17. Študenti a sociálne poistenie
18. Dôchodky od januára 2017
19. Závislá práca – základ pre pracovnoprávne vzťahy
20. Práca popri predčasnom starobnom dôchodku v roku 2017
21. 1. júl 2017 a elektronická komunikácia
22. Zmeny v prácach na dohody, alebo dohody po novom
23. Sviatok v pracovnoprávnych vzťahoch
24. Odmeňovanie počas pracovnej pohotovosti
25. Mesačný vymeriavací základ
26. Mzdové zvýhodnenia
27. Kedy Úrad práce nezaradí alebo vyradí uchádzača o zamestnanie zo svojej evidencie
28. Nárok na dávku v nezamestnanosti v roku 2017



29. Penále v Sociálnej povinnosti s novinkou platnou od 1.4.2017
30. Priemer na pracovnoprávne účely
31. Podmienky nárok na vyrovnávajúcu dávku
32. Platenie poistného poistenca štátu z dosiahnutého príjmu
33. Poskytovanie nemocenského
34. Podmienky nároku na ošetrovné
35. Poskytovanie vyrovnávacej dávky
36. Mzdové podmienky
37. Stupne náročnosti práce
38. Mzda pri domácej práci a telepráci
39. Naturálna mzda
40. Vzor dohody o zrážkach zo mzdy
41. Priemerný mesačný zárobok
42. Členenie pracovnej pohotovosti
43. Náhradné voľno za čas pracovnej pohotovosti
44. Doplnkové dôchodkové poistenie v roku 2017
45. Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti v roku 2017
46. Kontrola zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny v roku 2017
47. Obed v jedálni zamestnanca alebo gastrolístky v roku &2017
48. Mzda
49. Pokuty
50. Maximálny vymeriavací základ pre odvody v roku 2017
51. Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov na sociálne poistenie od 1.1.2013
52. Materské od mája 2017
53. Ošetrovanie člena rodiny – OČR v roku 2017
54. Minimálna mzda v roku 2017
55. Akým spôsobom a kedy nahlásiť zamestnávateľovi tehotenstvo
56. Zamestnávateľ, zdravotné poistenie a zárobková činnosť
57. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pre nízkopríjmových zamestnancov
58. Dáva súvisiace s pracovným úradom v roku 2017
59. Dane v mzdovom účtovníctve
60. Novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1.1.2017
61. Pracovnoprávne vzťahy a zmeny v sociálnom poistení v roku 2017



62. Životné minimum od 1. Júla 2017
63. Pracovná zdravotná služba
64. Ostatné legislatívne zmeny s dopadom na sociálne poistenie – Novela Zákonníka práce od 1. júna 2017
65. Návrh novely zákona o sociálnom poistení
66. Minimálna mzda a odvody z miezd v roku 2017
67. Tvorba sociálneho fondu v roku 2017
68. Dávka v nezamestnanosti
69. Termíny v zdravotnom poistení
70. Skončenie pracovného pomeru
71. Ako sa bude pracovať počas sviatkov po novom
72. Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti v roku 2017
73. Pravdepodobný denný vymeriavací základ
74. Minimálna mzda
75. Za nočnú prácu
76. Mzda v cudzej mene
77. Pravdepodobný zárobok
78. Zahraničný dôchodca a práca na dôchodku v roku 2017
79. Platitelia poistného
80. Dočasná pracovná neschopnosť v roku 2017
81. Zmeny zákona o sociálnom poistení v roku 2017
82. Študenti a letné brigády v roku 2017
83. Skončenie pracovného pomeru v roku 2017
84. Zmeny zákona o zdravotnom poistení v roku 2017
85. Zamestnanec
86. Poskytovanie ošetrovného
87. Osobný rozsah, vznik a zánik úrazového poistenia, lekárska posudková činnosť
88. Poskytovanie dávok, vylúčenie vzniku nároku na úrazovú dávku alebo obmedzenie jej sumy
89. Mzda za dlhšie ako štvrťročné obdobie
90. Náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2017
91. Práca nadčas v roku 2017
92. Denný vymeriavací základ na účely nemocenského poistenia v roku 2017
93. Registračný list fyzickej osoby v Sociálnom poistení v roku 2017
94. Dovolenka



95. Nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení
96. ELDP – evidenčný list dôchodkového poistenia v roku 2017
97. Stravovanie zamestnancov v roku 2017
98. Koľko môže zarobiť dôchodca v roku 2016
99. Zamestnanec a jeho práva a povinnosti v roku 2016
100. Práca nadčas
101. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016
102. Garančné poistenie v roku 2017
103. Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.5.2017
104. Porušenie liečebného režimu a postihy v roku 2017
105. Materská a rodičovská dovolenka v roku 2017
106. Zrážky zo mzdy v roku 2017
107. Prenesenie smerníc a osobitných predpisov EÚ do ZZP
108. Ročné zúčtovanie poistného a vykazovanie poistného
109. Sociálne poistenie, právna úprava, základné ustanovenia
110. Nemocenské poistenie
111. Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca
112. Rozhodujúce obdobie
113.  Sadzby minimálnej mzdy
114. Nároky pri preradení na inú prácu
115. Zisťovanie priemerného hodinového zárobku
116. Priemerný zárobok na účely náhrady škody
117. Dohoda o brigádnickej práci študenta cez prázdniny v roku 2017
118.  Dohody v roku 2017
119. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku v roku 2017
120. Registrácia dohodárov do Sociálnej poisťovne z pohľadu pravidelnosti
121. Ako dostať čo najvyššie materské
122. Na čo nezabudnúť pred koncom roka zo strany mzdovej účtovníčky
123. Preplatenie dovolenky v roku 2017
124. Výpočet pomernej časti dovolenky
125. Prekážky v práci
126. Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2018 – sumár
127. Novela zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2017



128. Zdravotné poistenie
129. Zdravotné poistenie podľa medzinárodných zmlúv a predpisov EÚ
130.  Štát ako platiteľ poistného
131. Platenie poistného v súvislosti so zárobkovou činnosťou
132. Subjekty platiace poistné
133. Povinnosti v sociálnom poistení a sankcie za ich porušenie
134. Podmienky nároku na nemocenské
135. Charakteristika, pracovný úraz, choroba z povolania a poškodený
136. Garančné poistenie
137. Poistenie v nezamestnanosti
138. Splatnosť a výplata mzdy
139. Zrážky zo mzdy
140. Normovanie práce
141. Odmeňovanie za čas pracovnej pohotovosti
142. Sadzby poistného, vymeriavací základ, odpočítateľná pobočka
143. Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia, druhy zdravotného poistenia, jeho vznik a zánik
144. Vznik a zánik verejného zdravotného poistenia
145. Zamestnávateľ
146. Problematika dividend z pohľadu zdravotného poistenia
147. Práva a povinnosti poistencov
148. Vznik, zánik a prerušenia Sociálneho poistenia
149.  podmienky nároku na materské
150. Poskytovanie dávky garančného poistenia
151. Poskytovanie náhrady príjmu
152. Doplatok do minimálnej mzdy
153. Sadzby minimálnych mzdových nárokov
154. Mzda za prácu vo sviatok a náhrady mzdy za sviatok
155. Platenie poistného, preddavok na poistné
156. Vymeriavací základ
157. Odvod a premlčanie poistného
158. Poskytovanie dávky v nezamestnanosti
159. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
160. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce



161. Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti
162. Práva a povinnosti pred, počas a po materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2016
163. Priemer na pracovnoprávne účely v roku 2017
164. Prihláška na verejné zdravotné poistenie
165. Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazovej dávky
166. Povinnosti zamestnávateľa
167. Rovnosť nárokov mužov a žien
168. Sociálne poistenie – vymedzenie pojmu zamestnanec, zamestnávateľ, zárobková činnosť
169. Dávky úrazového poistenia, podmienky nároku na dávku a spôsob určenia sumy úrazovej dávky
170. Zložky mzdy a ich súvislosť s odvodovými povinnosťami














































































































































