
 
 

Účtovníci, ekonómovia, 
 pozývame Vás na seminár! 

 
 
 

Viete o zmenách v zákone o dani z príjmov k 1. 1. 2019? Ako 
sa zmenili nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby? 
Čo prinesie novela zákona o dani z príjmov v roku 2020? 
Naša lektorka Vám odpovie na Vaše otázky! 

 
 

 
 
 

 
 
 

Lektorka:    JUDr. Oľga Groszová      
     daňový poradca, člen SKDP 
 
 
 

Termín:   12. 11. 2019 o 8:30 hod. 
     Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod. 
 
 
 

Miesto konania: Penzión Radlinka 
     Radlinského 17, 080 01 Prešov. 
     Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov. 

 
 
 

 
 

Budovateľská 38, 080 01  Prešov 
tel. č.: 051/75 81 600, 0918 600 556  
e-mail: velmax@velmax.sk 
facebook: Velmax 
web: www.velmax.sk

Daň z príjmov – príprava daňového 
priznania za rok 2019 



 
Daň z príjmov – príprava daňového 

priznania za rok 2019 
 
 

Koniec kalendárneho roka a tým aj koniec zdaňovacieho obdobia je 
už blízko, je najvyšší čas sa na povinnosť podať daňové priznanie k dani 
z príjmov za rok 2019 pripraviť. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 
2019 musia podať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických 
osôb tie, ktoré majú za rok 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 1968,68 €. 
Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z., ktorý obsahuje pravidlá, ktoré 
musíme pri vypracovaní daňového priznania rešpektovať, sa mení nie-
koľkokrát ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania 
k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou. 
 

Program seminára: 
 
1. Novelizácie zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2019 a v priebehu 

roka 2019, týkajúce sa: 
 určenia základu dane fyzickej osoby 
 zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných 

príjmov  
 zmeny v príjmoch oslobodených od dane 

2. Nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné 
pre rok 2019 a ich uplatnenia 

 nezdaniteľná časť na daňovníka, manželského partnera 
 príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie 
 úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou 

3. Daňové a nedaňové výdavky 
 výdavky s podmienkou zaplatenia 
 účtovné a daňové odpisy 
 výdavky na majetok s charakterom osobnej spotreby 
 daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok 

4. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňova-
nie 

 kto je závislou osobou 
 úprava základu dane závislých osôb 

5. Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené dieťa 
v roku 2019 

6. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2020 
 „mikrodaňovník“, zmeny v odpisovaní, v odpočte straty, v pla-

tení preddavkov na daň a ďalšie 
7. Diskusia 

 
 
JUDr. Oľga Groszová 

lektorka 
  



 
Organizačné pokyny 

 
 

Seminár sa bude konať 12. 11. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka, 
Radlinského 17, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-
mailom najneskôr deň pred konaním seminára. 

Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri platbe 
v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora 
zaplatíte 37 € s DPH.  

Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte 
VS: 121119, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa pre prijímateľa: 
obchodné meno Vašej firmy. 

 
 Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH 
Úhrada na účet 
do 8. 11. 2019 

30,83 € 6,17 € 37,00 € 

Platba v hotovosti   
12. 11. 2019 

33,33 € 6,67 € 40,00 € 

 
V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed 
podávaný v mieste konania seminára. Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa 
dokladom o úhrade poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu. 
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH. 
 
 
 

      Ing. Stanislav Handzuš - konateľ 
 
 

 
Záväzná prihláška na seminár 

Daň z príjmov – príprava daňového priznania za rok 2019 
 

 

Obchodné meno: 

Sídlo organizácie: 

IČO:       IČ DPH (DIČ): 

Tel., e-mail: 

Seminára sa zúčastní osoba(y): 

Spôsob platby:    Číslo účtu: 

 
Pečiatka a podpis 

 
 

Prosíme vyplniť všetky údaje kvôli vystaveniu daňového dokladu! 

 



 
Organizačný garant 

 
 

Budovateľská 38, 080 01 Prešov  
IČO 36494950, IČ DPH SK 2021853163  
Registrácia: Obchodný register Okr. súdu 
Prešov, oddiel. Sro, vložka č.15076/P  
ČSOB Prešov, č. ú. 4014903399/7500 
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399 

 
Kontakt: 
Ing. Stanislav Handzuš, konateľ spoločnosti  
Tel. č.: 051/75 81 600, 0918 600 556  Facebook: Velmax 
e-mail: velmax@velmax.sk     web: www.velmax.sk 

 

 
Pripravované semináre: 

 
Seminár Lektor/ka Dátum 

konania 
Miesto 

konania 

Pracovný čas, nadčasy, 
dovolenky, prekážky v práci 

RNDr. Jana Motyčková 17. 10. Penzión Radlinka 

Účto, dane – ako na ne? Ing. Jana Acsová 21. 11. Penzión Radlinka 

Mzdová účtovníčka 
vo IV. Q 2019 

Ing. Pavol Kukučka 22. 11. Penzión Radlinka 

Daň z pridanej hodnoty 
v roku 2019 a 2020 

JUDr. Oľga Groszová 10. 12. Penzión Radlinka 

Aktuality v mzdovej učtárni 
a povinnosti zamestnávateľa na 
prelome rokov 

RNDr. Jana Motyčková 13. 12. Penzión Radlinka 

Riadenie pracovného času, 
nadčasy a dovolenky – firemné 
školenie pre vedúcich 
zamestnancov 

RNDr. Jana Motyčková objednávka 
u klienta alebo 
podľa dohody 

 

 
VELMAX – partner pri Vašom podnikaní 

 
Vedenie účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, 

evidencie DPH a daňových priznaní k DPH, daňových priznaní 
k dani z príjmov FO a PO, poradenstvo v uvedených oblastiach. 

 
Organizovanie kurzov jednoduchého, podvojného, mzdového 

účtovníctva a vizážistiky. 


