
 
 

Účtovníci, ekonómovia, 
 pozývame Vás na seminár! 

 
 
 

Viete všetko o aktuálnej účtovnej a daňovej legislatíve? Ako 
účtovať o zásobách, stravovacích poukážkach, rekreačných 
poukazoch či zisku? Ako opraviť chyby minulých účtovných 
období? Naša lektorka Vám odpovie na Vaše otázky! 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lektor:    Ing. Jana Acsová 

     audítor SKAU, daňový poradca SKDP 
 
 
 

Termín:   21. 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

Účto, dane – ako na ne? 



 
Účto, dane – ako na ne? 

 
 

 

Obsah seminára: 
 

1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva a jej aktualizácie 
 Zákon o dani z príjmov,  
 Zákon o účtovníctve,  
 postupy účtovania pre podnikateľov 

2. Vlastné imanie PO a FO – podiely na zisku a likvidačnom 
zostatku, zmena výšky základného imania, kapitálový fond 

3. Opravy chýb minulých účtovných období 
4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňova-

nie, aktivácia 
5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidá-

cia zásob 
6. Účtovný a daňová zostatková cena dlhodobého majetku – úč-

tovanie a premietnutie v daňovom priznaní 
7. Opravné položky k pohľadávkam verzus dodanenie starých 

záväzkov, odpis pohľadávok verzus odpis záväzkov 
8. Účtovanie DPH, DPH ako daňový výdavok, DPH ako neda-

ňový výdavok 
9. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad 

 kalkulácia a účtovanie stravovania, stravných lístkov, stra-
vovacích poukážok 

 účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov 
 servis automobilov s prijatou poistnou náhradou - spoluú-

časť 
10. Vnútropodnikové smernice 
       
 

Ing. Jana Acsová 
lektorka

 
 
 
 

  



 
Organizačné pokyny 

 
 

Seminár sa bude konať 21. 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: 211119, 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 19. 11. 2019 

30,83 € 6,17 € 37,00 € 

Platba v hotovosti   
21. 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 

Účto, dane – ako na ne? 
 

 

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 

Daň z príjmov – príprava 
daňového priznania za rok 2019 

JUDr. Oľga Groszová 12. 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. 


