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P O Z V Á N K A 
 

Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností 
 
 

 
 
 
 

Termín :   22. 11. – 23. 11. 2018 
Miesto seminára :  hotel Repiská, Demänovská dolina 31, Liptovský Mikuláš  (www.repiska.sk) 
Prednášajúci :   Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti 

daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov 
právnických osôb), člen Metodicko–legislatívnej komisie pre DPH 

 
 
Témy: 
Zákon o DPH: 

 Najčastejšie chyby a problémy DPH v praxi na príkladoch  

 Informácia k pripravovanej novele zákona o DPH od 1.1.2019 
 

Zákon o dani z príjmov: 

 Vybrané aplikačné problémy pre posúdenie majetku a odpisov z daňového hľadiska 

 Informácie o novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 

 Niektoré vybrané témy z dane z príjmov právnických osôb 
 

 
 
Seminár je určený pracovníkom ekonomických oddelení príspevkových a  obchodných spoločností a pracovníkom 
ekonomických oddelení samosprávy. 
 
 
Program seminára:  
                                                                  
22. 11. 2018   9:30 prezentácia                                                     
  10:00 I. časť prednášok 
  12:30 obedňajšia prestávka                                                                    

13:30 II. časť prednášok                                           
 16:00 diskusia, výmena skúseností 

 
23. 11. 2018   9:00 diskusia, odpovede na otázky 

http://www.repiska.sk/
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Organizačné pokyny pre účastníkov:  
Podmienky účasti: 

 nahlásenie účasti do termínu uzávierky seminára, t.j. do 10.11.2018 na adrese www.zovp.sk/akcia.asp (slúži 

ako záväzná prihláška) 

 úhrada účastníckeho poplatku do 15. 11. 2018 na účet – IBAN: SK03 0900 0000 0000 1148  8726, 

SWIFT:GIBASKBX,  

VS: Vaše IČO, do poznámky vpíšte názov Vašej organizácie 
 ubytovanie si účastník objednáva a hradí sám, rezervácia je do 10.11.2018, hlásiť sa na ubytovanie  je možné 

na adrese  recepcia@repiska.sk alebo telefonicky +421 918 777 024 s heslom „ZOVP“. Po tomto termíne je 

ubytovanie na individuálnej dohode účastníka seminára s hotelom. 

 
Účastnícky poplatok: 

  členská organizácia ZOVP SR : 30,- EUR  

  samospráva:   50,- EUR 

  ostatné subjekty:  90,- EUR 

 
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na zabezpečenie seminára, občerstvenie. 
Nie sme platcami DPH. 
 
 
Všeobecné podmienky: 
Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán. 
  

 V prípade výskytu okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektora), 

vyhradzujeme si právo presunúť termín konania seminára. 

 Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora seminára. 

Daňový doklad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku. Organizátor seminára je 

oprávnený pri prezentácii vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení účastníckeho poplatku, t.j. fotokópiu 

výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná. 

 Dopravu na miesto konania seminára si účastníci zabezpečujú individuálne. 

 V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť školenia, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA NEVRACIA. 

 
 
 
Kontakt na organizátora školenia: 
Ing. Kristína Priesterová 
sekretariát ZOVP SR 
+421  907 932918 
sekretariat@zovp.sk 
 
 
Poznámka: 
individuálne otázky školiteľovi z daňovej problematiky je možné zaslať e-mailom na adresu  sekretariátu združenia 
sekretariat@zovp.sk v termíne do 10. 11. 2018.  
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