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Sme MIDARO – profi účtovníci z praxe, ktorí vedú účtovníctvo pre svojich 

klientov a zároveň odovzdávajú svoje znalosti a skúsenosti prostredníctvom 

unikátneho vzdelávania a lektorského tímu šikovným ľuďom, ktorí sa chcú 
naučiť viesť účtovníctvo. 
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MIDARO účtovné vzdelanie: mzdové účtovníctvo a personalistika 

Čo potrebuješ vedieť: Vzdelanie ti prinesie komplexné a ucelené informácie z vedenia 

mzdového účtovníctva a personalistiky určeného pre firmy so zamestnancami. Sme účtovníci 

z praxe, a preto vieme, že absolvovať len kurz častokrát nestačí. Je nutné to všetko otestovať 

v praxi a mať niekoho, kto ti v začiatkoch pomôže. 

 

Vzdelanie je určené najmä pre:  

 Začiatočníkov -  pretože začíname od úplných začiatkoch. 

 Študentov – pretože je obohatené o prax a dane. 

 Účtovníkov – pre doplnenie si svojich znalostí o mzdové účtovníctvo a personalistiku. 

 

Uplatnenie a rast: Absolventka sa môže uplatniť na pozíciu JUNIOR mzdovej účtovníčky 

(človek, ktorý začína pracovať v tejto oblasti), personalistky a pod. V práci postupne získava prax 

a pracuje na sebe, aby sa mohla stať odborníčkou alebo si založiť svoju vlastnú firmu. Vzdelanie je 

prínosom aj v celej rade ďalších profesií a samozrejme v podnikaní.  

 

Obsah vzdelania:  

 

Nižšie si môžeš prečítať podrobnosti o jednotlivých častiach.  

 

1. Denný 
akreditovaný 

kurz

2. Odborná 
prax na PC po 

skončení 
kurzu 

3. Ročná 
podpora 
v tvojich 

začiatkoch

4. Pomoc 
s kariérou 

a hľadaním 
práce
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1. Denný akreditovaný kurz mzdového účtovníctva a personalistiky 
 

Tu ťa zoznámime so mzdovým účtovníctvom a personalistikou, aby si získala 

potrebné znalosti.  Povedieme ťa krok po kroku od úplných základov až po pokročilú úroveň. 

Všetko si to potom natrénujeme na reálnych príkladoch na PC v účtovnom softvéri OLYMP 

(KROS). 

 

 Rozsah: 64 hod. 

 Trvanie: 8 dní (1 mesiac) 

 Frekvencia: 3 – 4 x týždenne 

 Lektor: profi účtovník z praxe 

 Akreditácia: MŠ SR 

 Certifikát: riadny a platný doklad o vzdelaní 

 Náročnosť: 7/10 (stredná náročnosť) 

 Kurz je určený aj pre úplných začiatočníkov 

 Kurz je intenzívny a je potreba si vyhradiť čas na precvičovanie aj na doma 

 
 
Obsah kurzu: Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky je rozdelený do nasledujúcich  

2 krokov, ktoré ťa prevedú od úplných začiatkov až po zostavenie najrôznejších tlačív a formulárov 

voči úradom + praktické príklady na PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



          MIDARO ÚČTOVNÉ VZDELANIE: Mzdové účtovníctvo a personalistika 

© Copyright 2020, MIDARO EDUCATION s.r.o., All rights reserved Strana | 4 

1. Všeobecná časť 

Ako prvé sa zoznámime so mzdami a personalistikou a naučíme sa orientovať v základoch 

pracovného práva a mzdovej legislatívy.  

Vysvetlíme a ukážeme si formy pracovnoprávnych vzťahov, ako je pracovný pomer a dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

Dozviete sa o všetkých najdôležitejších povinnostiach zamestnávateľa ako odmeňovanie, 

pracovný čas, dovolenka, výpoveď, či odstupné a mnoho iného. 

Naučíme sa spracovať podklady pre výpočet mzdy, vypočítame čistú mzdu a príjem zamestnanca. 

Povieme si o náhradách príjmu, či zrážkach zo mzdy. 

Naučíme sa orientovať v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, daňového bonusu, 

uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane a iné. 

Na záver všeobecnej časti si ukážeme zaúčtovanie miezd, odvodov a dane z príjmov zo závislej 

činnosti. 
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2. Praktický príklad 

Na praktickom príklade si povieme a vysvetlíme najdôležitejšie povinnosti voči úradom a naučíme 

sa s nimi komunikovať prostredníctvom najrôznejších tlačív a formulárov. Svoje zručnosti si 

potrénujete aj reálne v účtovnom softvéri OLYMP.  
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Praktický príklad zaúčtujeme na PC 

Okrem ukážok práce v mzdovom softvéri ťa čaká praktický príklad, ktorý pozostáva  

zo 4 mesiacoch vedenia personalistiky a účtovania miezd vo firme. Prejdeme si všetky potrebné 

úkony k prihláseniu firmy ako zamestnávateľa, 

prijatie zamestnanca, vypočítanie mzdy, odvodov, 

a vystavenia všetkých dokumentov. 

Samozrejmosťou sú prípady ako 

práceneschopnosť, OČR, výpoveď a mnoho iného. 

Mzdový softvér, v ktorom budeme pracovať sa volá 

OLYMP od spoločnosti Kros. 

Z kurzu tak odchádzaš aj so vzorovým príkladom 

toho, ako majú byť spracované mzdy. Podľa tohto 

vzoru môžeš pokračovať po kurze v odbornej praxi 

a ešte viac sa zdokonaliť. 
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2. Odborná prax na PC po skončení kurzu 
 

Toto je veľmi dôležitá časť, kde si overíš svoje znalosti a ešte viac si natrénuješ ich použitie v praxi. 

Pripravili sme pre teba vzorovú firmu, v ktorej doma spracuješ mzdovú agendu za 3 mesiace a to 

podľa vzoru praktických príkladov, ktoré budeš mať z kurzu. 

K dispozícií sú videoriešenia úvodných príkladov, 

kde uvidíš spracovanie celej mzdy. Videoriešenia 

slúžia ako pomôcka a môžeš podľa nich 

kontrolovať svoj postup. 

Po absolvovaní získaš certifikát o úspešnom 

zvládnutí odbornej praxe. Navyše získaš certifikát 

aj od spoločnosti KROS za to, že vieš pracovať 

v ich programe. 

Ako to funguje: 

1. Pošleme ti reálne podklady a informácie 
k firme. 

2. Podklady samostatne spracuješ v demo verzii programu a vypracuješ všetky výstupy 
a dokumenty, vrátane výkazov. 

3. Výstupy nám pošleš na kontrolu a my ťa upozorníme na prípadné chyby a ukážeme ti, ako to 
opraviť. 
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3. Ročná podpora v tvojich začiatkoch 
 

Začiatky bývajú plné výziev, a preto ti chceme byť na blízku, aby si nebola na to sama. Pripravili 

sme pre teba podporný program a odborné fórum, o ktoré sa budeš môcť oprieť. 

 

 Prístup do odborného fóra pre tvoje 
otázky o účtovníctve a podnikaní. 

 Výukové videá v účtovných 
programoch (KROS), aby si si bola 
istá v tom, čo robíš. 

 Aplikáciu na online testovanie svojich 
znalostí. 

 Doplnkové odborné články na 
dovzdelávanie sa v pokročilých 
oblastiach a šikovné pomôcky pre 
účtovníkov. 

 Recenzie na odporúčanú literatúru, portály a iné zdroje, ktoré využívajú účtovníci. 

 

 

4. Pomoc s kariérou a hľadaním práce 
 

Získať dobré pracovné miesto nie je len otázkou znalostí a praxe ale aj sebaprezentácie. Musíš sa 

vedieť predať a ukázať, že na to máš. Pripravili sme pre teba online kurz, ktorý ťa pripraví 

na pracovný pohovor a zvýši tvoje šance 

uspieť. 

Online kurz obsahuje 29 výukových videí, 

takže sa stačí len započúvať a zobrať si to, 

čo považuješ za prínosné.  

Navyše posielame pracovné ponuky 

na email. Preverujeme všetky najväčšie 

pracovné portály a na email ti pošleme 

výber tých najzaujímavejších pracovných 

ponúk súvisiacich s účtovníctvom.  

 

 

 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ – klikni tu 

 

www.MagickeUctovnictvo.sk 

https://magickeuctovnictvo.sk/
www.MagickeUctovnictvo.sk
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