
Editoriál

Dobrý deň.

V rukách držíte nový katalóg seminárov. Na najbližších 
stranách nájdete aktuálnu ponuku Centra vzdeláva-
nia pre roky 2014 a 2015. Verím, že sa vďaka tomuto 
katalógu „nestratíte“, práve naopak, stane sa Vašim 
pomocníkom pre lepší prehľad a správny výber  
odborných seminárov.

Rok 2014 sa určite zapíše do našej histórie ako čas, 
kedy sme svetu predstavili certifikované štúdium. 
Ide o úplne nový typ nadstavbového vzdelávania,  
po úspešnom ukončení ktorého sa z Vás za 6 dní 
môže stať kvalifikovaný odborník na oblasť,  ktorú 
si zvolíte. Vzdelávací program ukončujete testom  
a certifikátom potvrdeným vysokou školou. 

Okrem toho sme urobili pár ťažkých, dôležitých,  
ale pokrokových rozhodnutí. Printové produkty sme 
nahradili online knižnicami, knihami a kurzami. Stálo 
nás to veľa energie, času, technologických novin-
iek. V konečnom dôsledku sme však tam, kde sme 
chceli byť. Šetríme životné prostredie a sme aktuálni   
prakticky 24 hodín denne. Aj vďaka  Vám, ústretovým 
a chápavým zákazníkom, prebehol tento proces 
pokroku bez väčších problémov.

Spolu s touto zmenou sa však potvrdila veľká prav-
da. Nie je nad ľudský kontakt, rozhovor „tvárou 
v tvár“ a silu ľudskej charizmy, ktorú z obrazovky 
počítača nepocítime. Počet účastníkov seminárov,  
konferencií a in-house školení preto stále rastie. 
Je nám cťou pre Vás pripravovať zaujímavé témy, 
objavovať stále šikovnejších lektorov a pri každom 
osobnom kontakte sa o Vás starať čo najlepšie. 

Ďakujeme za Vašu dôveru. 

S priateľským pozdravom

Ing. Rostislav Forejt
riaditeľ vydavateľstva
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O nás

Medzinárodná spoločnosť Verlag 
Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Sloven-
sku od roku 1997. 

V roku 2004 sa k publikačnej 
činnosti pridružila organizácia od-
borných seminárov z oblastí ako 
dane, účtovníctvo, manažment, 
mzdy a personalistika, staveb-
níctvo, právo, marketing, logistika 
či verejná správa a obstarávanie. 

Od roku 2011 sa stali konferencie 
neodmysliteľnou súčasťou vzdelá-
vacej činnosti Centra vzdelávania.

Okrem klasických seminárov 
prinášame aj certifikované  štúdium, 
úplne nový typ nadstavbového 
vzdelávania na Slovenskom trhu, 
ktoré je absolútnou novinkou Centra 
vzdelávania od polovice roka 2014. 
Naďalej sa venujeme INHOUSE 

seminárom, ktoré sa snažíme čo 
najlepšie prispôsobiť Vašim potre-
bám a požiadavkám. Odborné  
informácie Vám prinášame aj pros-
tredníctvom ďalších produktov, 
akými sú video knižnice a online 
knižnice.

Vždy lepší:

•	 Od	roku	2013	sme	vzdelávacou	inštitúciou	uchádzajúcou	sa	o	akreditáciu	programov	ďalšieho	
 vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

•	 Od	októbra	2013	sme	sa	stali	súčasťou	zoznamu	podnikateľov	Úradu	pre	verejné	obstarávanie,	
 ktorí preukázali spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní.

•	 Od	januára	2014	je	Centrum	vzdelávania	členom	AIVD	(Asociácia	inštitúcií	vzdelávania	dospelých	
 v Slovenskej republike).

•	 Centrum	vzdelávania	je	oprávnený	organizátor	vzdelávacích	akcií	a	vybrané	školenia	sa	započítavajú	
	 do	rozsahu	sústavného	vzdelávania	SKAU	(Slovenská	komora	audítorov).	

V apríli 2014 sme získali Certifikát kvality ISO 9001, ktorý nám dáva právo hlásiť sa, že v našich produktoch prinášame 
praktické rady, návody a postupy, ktorými podporujeme činnosť mnohých subjektov rôznych zameraní a profesií.  
Pre plnenie tejto politiky kvality je dokumentovaný, zavedený, udržovaný a trvale zlepšovaný systém manažmentu 
kvality podľa normy EN ISO 9001:2008.

Tím, ktorý sa stará o Vašu spokojnosť

      Vedúca Centra vzdelávania

Ing. Zuzana Cmorejová, 

02/33 00 51 31 
zuzana.cmorejova@dashofer.sk

      Manažérka verejných seminárov

Mgr. Iveta Legenyová, 

02/33 00 51 25 
iveta.legenyova@dashofer.sk

      Manažérka seminárov šitých na mieru

Šárka Polišenská,  

02/33 00 55 00 
sarka.polisenska@dashofer.sk

Semináre sú organizované v rôznych časových harmonogramoch v závislosti od typu seminára. Ku každému semi-
náru je pridelený konkrétny harmonogram, ktorý je charakterizovaný ako poldenný alebo celodenný, v ponuke máme 
aj 2-dňové, 3-dňové, 5-dňové semináre, 6-dňové certifikované štúdium i INHOUSE semináre, ktorých harmonogram 
prispôsobujeme podľa požiadaviek klienta. Súčasťou každého seminára je prestávka na obed či občerstvenie.

Kalendár seminárov

Kalendár seminárov predstavuje pravidelný servis e-mailových novín. Prináša aktuálne spravodajstvo z odborných 
oblastí vo forme článkov a prehľadu seminárov. 
Pokiaľ máte záujem o zasielanie Kalendára seminárov, registrujte sa bezplatne na www.eseminare.sk v sekcii 
„Kalendár seminárov“ a my Vám ho budeme zadarmo v dvojtýždenných intervaloch zasielať e-mailom.
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Za kvalitnými školeniami už nemusíte cestovať ďaleko! Spolu s kvalifikovanými lektormi prídeme priamo do Vášho 
mesta! Na základe Vašich požiadaviek pripravíme odborné semináre kdekoľvek na Slovensku! 
Momentálne ponúkame semináre v 10 mestách Slovenska, no neustále sa snažíme rozširovať naše pôsobenie, aby 
ste si mali z čoho vyberať. 
K celkovej spokojnosti zákazníkov prispieva okrem samotného seminára aj dojem z miesta organizácie a preto 
sa snažíme každý jeden hotel vyberať s ohľadom na poskytované služby, pretože výsledný efekt je pre nás veľmi 
dôležitý. Naším cieľom je, aby sa k nám klienti opäť radi vrátili. 

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer  
Centrum vzdelávania
Železničiarska 13
814 99 Bratislava 1
Web: www.eseminare.sk

Mercure Bratislava 
Centrum Hotel**** 
Žabotova 2 
811 04 Bratislava
Web: www.mercure.com/gb/hotel-
6840-mercure-bratislava-centrum-
hotel/index.shtml

Falkensteiner Hotel  
Bratislava**** 
Pilárikova 5
811 03 Bratislava 
Web: www.falkensteiner.com/sk/
hotel/bratislava

Bratislava

Hotel Arcade*** 
Námestie SNP 5 
974 01 Banská Bystrica
Web: www.arcade.sk

Hotel Kongres Gala****
Hronsecká cesta 1
976 31 Banská Bystrica - Hronsek
Web: www.hotelgala.sk

Hotel Galileo****
Donovaly 196
976 39 Donovaly
Web: www.galileohotel.sk

Banská Bystrica Donovaly

Vzdelávacie centrum  
TeleDom*** 
Timonova 27
040 01 Košice
Web: www.teledom.sk

Hotel River****
Nábrežie mládeže 2A
949 01 Nitra
Web: www.hotelriver.sk

Hotel Dukla****
Námestie legionárov 2
080 01 Prešov
Web: www.hotelduklapresov.sk 

Košice PrešovNitra

Hotel Holiday Inn****
Športová 2
010 01 Žilina
Web: www.holidayinn-zilina.sk

Grand Hotel Starý  
Smokovec**** 
Starý Smokovec 38
062 01 Vysoké Tatry
Web: www.grandhotel.sk

Hotel Poľana***
Námestie SNP 64/2 
960 01 Zvolen 
web: www.hotelpolana.sk

Žilina ZvolenVysoké Tatry

SNOWLAND, Valčianska dolina
Valčianska dolina

Miesta, kde organizujeme semináre
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Dane Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra Zvolen

Špecialista výkazov DPH a vybrané 
problémy DPH

3
08.-10.09.2014
16.-18.02.2015
15.-17.04.2015

10.-12.11.2014

Vybrané problémy DPH v praktických 
príkladoch  - dvojdňový seminár

2

08.-09.09.2014
13.-14.11.2014
09.-10.02.2015
29.-30.04.2015

Odložená daň – účtovanie a vykazovanie 1

07.11.2014
12.12.2014
08.01.2015
06.02.2015

16.09.2014

Daňová kontrola - práva a povinnosti 
kontrolovaného

1

05.09.2014
10.10.2014
19.11.2014
16.01.2015
20.02.2015

04.02.2015 05.12.2014
05.03.2015

26.09.2014 14.10.2014 16.3.2015

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a 
účtovné aspekty

1
28.01.2015

Uplatňovanie DPH cestovnými 
kanceláriami v praktických príkladoch 
+  vyplňovanie kontrolného výkazu + 
pripravované zmeny pre rok 2015

1

05.09.2014
06.10.2014
05.12.2014
20.01.2015
06.03.2015

08.09.2014 17.03.2015 12.12.2014 11.11.2014
16.02.2015

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 
2014 a od 01.01. 2015

1

12.09.2014
13.10.2014
10.11.2014
04.12.2014
16.01.2015
17.02.2015
05.03.2015

07.11.2014 31.10.2014
30.01.2015

30.09.2014
28.11.2014
27.02.2015

06.02.2015

Daňové priznanie DzP právnických osôb 
za rok 2013

1
18.12.2014
16.01.2015
11.02.2015

Daňové aspekty obchodných záväzko-
vých vzťahov

1
12.09.2014
07.11.2014

Účtovníctvo Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra Zvolen

Špecifiká účtovania vo výrobnej 
spoločnosti v roku 2014

1

09.09.2014
09.10.2014
11.12.2014
10.02.2015
05.03.2015

13.03.2015 15.10.2014 12.11.2014 20.2.2015

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové 
školenie v Tatrách

3

20.-22.10.2014
08.-10.04.2015

17.-19.09.2014
12.-14.11.2014
02.-04.02.2015
13.-15.05.2015

Majetok spoločnosti v roku 2014 aktuálne 
informácie 

1

26.09.2014
14.11.2014
12.01.2015
02.03.2015

06.10.2014 13.10.2014
10.03.2015

08.12.2014 09.02.2015 23.02.2015

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti 
v neziskovej organizácii

1

18.09.2014
08.10.2014
14.11.2014
11.12.2014
30.01.2015
09.03.2015

30.09.2014
06.03.2015

16.10.2014
18.02.2015

19.01.2015 06.11.2014

Vybrané problémy tuzemských a 
zahraničných pohľadávok a zmeny v 
roku 2014

1

03.10.2014
03.11.2014
12.02.2015
14.04.2015

Účtovníctvo a dane v roku 2015 1

03.10.2014
07.11.2014
19.12.2014
19.01.2015
02.02.2015
15.04.2015

05.12.2014
09.02.2015

TOP 10 účtovných a daňových tém v 
praktických príkladoch

1

19.09.2014
03.10.2014
19.02.2015
17.04.2015
14.05.2015

Účtovný a mzdový koktejl – praktické 
témy a konzultácie v Tatrách

3
26. -28.11.2014
11.-13.02.2015

Analytická evidencia, odpisový plán 
a vnútropodnikové smernice 

1

30.09.2014
13.10.2014
16.04.2015
15.05.2015

Prehľad seminárov
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Medzinárodné účtovníctvo 
a zdaňovanie

Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra

IFRS komplexný kurz I. 3

10.-12.09.2014
15.-17.10.2014
24.-26.11.2014
15.-17.12.2014
09.-11.02.2015
15.-17.04.2015

04.-06.3.2015 03.-05.12.2014 08.-10.4.2015 10.-12.11.2014 08.-10.10.2014
28.-30.01.2015

Zákazková výroba v účtovníctve (podľa 
právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS)

1

07.11.2014
26.01.2015
03.03.2015
20.04.2015

05.09.2014
21.10.2014
10.12.2014

26.02.2015

Transferové oceňovanie v praktických 
príkladoch 

1

17.09.2014
10.11.2014
08.12.2014
16.01.2015
13.02.2015

12.09.2014

Medzinárodné zdaňovanie 1

12.09.2014
09.10.2014
08.12.2014
27.02.2015
12.03.2015

12.02.2015 14.11.2014 16.02.2015 30.01.2015 02.03.2015

Česko-slovenské účtovníctvo, 
DPH a DzP

3

17.-19.09.2014
10.-12.12.2014
16.-18.02.2015
15.-17.04.2015

01.-03.10.2014

Dlhodobý majetok podľa IFRS 1

22.09.2014
06.11.2014
09.12.2014
27.01.2015
19.02.2015
16.04.2015

20.10.2014 12.12.2014 11.11.2014
16.02.2015

Oceňovacie prístupy používané v IFRS 1

08.09.2014
31.10.2014
08.12.2014
19.01.2015
20.02.2015
28.04.2015

02.03.2015 31.10.2014
30.01.2015

18.09.2014

Mzdy a personalistika Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas 1

22.09.2014
13.11.2014
12.12.2014
23.01.2015
12.03.2015

13.02.2015 30.01.2015 20.10.2014 28.03.2015

Ochrana osobných údajov- nový zákon č 
84/2014 účinný od 15.4.2014

1

04.09.2014
20.11.2014
03.12.2014
15.01.2015
19.03.2015

15.10.2014 21.10.2014 27.03.2015 23.02.2015

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie 
a prenájom zamestnancov 

1

26.09.2014
12.11.2014
05.12.2014
19.02.2015
23.03.2015

17.10.2014 27.10.2014
27.03.2015

14.01.2015

Trojdňové školenie pre personalistov a 
mzdárov

3
22.- 24.10.2014
18.- 20.03.2015

26.-28.11.2014 23.-25.02.2015

Zákonník práce – aplikačný seminár 3

14.10.2014
20.11.2014
20.01.2015
16.03.2015

14.11.2014 10.12.2014 30.09.2014
11.02.2015

Vznik a skončenie pracovného pomeru 
a dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru – zmeny od 1.7.2014

1

08.10.2014
22.10.2014
12.12.2014
20.02.2015
14.04.2015

13.11.2014 20.03.2015

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo 
závislej činnosti za rok 2014

1
13.01.2015
16.02.2015

Registrácie v sociálnej poisťovni a v 
zdravotnej poisťovni - prehľad povinností 
mzdovej účtovníčky

1

16.09.2014
20.10.2014
15.12.2014
19.02.2015
24.03.2015

22.07.2014 23.02.2015

Odvodové a daňové riešenie povinnosti 
štatutárneho orgánu a jeho súbehu so 
zamestnaneckým pomerom

1
30.10.2014
17.12.2014
17.02.2015

19.09.2014
16.03.2015



8

Financie a finančné riadenie Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra Zvolen

Cash flow z finančného a účtovného 
pohľadu

1
30.9.2014
27.11.2014
9.2.2015

Interpretácia finančných a ekonomických 
ukazovateľov a ich využitie v riadení

1

29.09.2014
06.10.2014
03.12.2014
30.01.2015
03.03.2015

10.11.2014 14.01.2015 31.10.2014
18.02.2015

27.03.2015 21.11.2014

Finančný controlling 1
04.11.2014
09.02.2015

25.07.2014

Právo, vedenie firmy Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra Zvolen

Ako riešiť reklamácie zákazníkov a 
dodávateľov?

1
18.09.2014
07.11.2014
20.02.2015

21.01.2015 12.12.2014
18.03.2015

22.10.2014

Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a 
rozširovaní softvéru

1

25.09.2014
10.11.2014
16.12.2014
23.01.2015
25.03.2015

21.11.2014 24.10.2014 05.03.2015

Postavenie štatutárnych orgánov a ich 
zodpovednosť pri výkone funkcie 

1

28.10.2014
15.12.2014
15.01.2015
19.03.2015

Možnosti alternatívneho riešenia sporov 
(rozhodcovské konanie, mediácia)

1

16.10.2014
08.12.2014
29.01.2015
05.03.2015

Verejné obstarávanie v roku 2014 
– pre verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov

1

30.09.2014
10.11.2014
30.01.2015
23.03.2015

Manažérske zručnosti Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra Zvolen

Pohľadávky - efektívne vymáhanie cez 
telefón a v osobnom kontakte

1

11.09.2014
17.10.2014
18.11.2014
27.01.2015
27.03.2015

18.09.2014
04.11.2014
23.03.2015

Vedenie a motivácia zamestnancov 1
19.09.2014
07.11.2014

Workshop “Najlepšia asistentka “ 1
18.09.2014
04.11.2014
23.03.2015

09.10.2014
07.02.2015

Prehľad seminárov

Stavebníctvo Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra Zvolen

Stavba - autorský, stavebný a technický 
dozor

1

22.09.2014
11.11.2014
02.12.2014
26.01.2015
23.03.2015

27.11.2014 24.02.2015 27.10.2014 30.03.2015

Zmluvné podmienky FIDIC v procese 
verejného obstarávania a Claimova 
agenda v zahraničnej stavebnej praxi

1
25.-26.09.2014
08.-09.12.2014
23.-24.04.2015

24.-25.11.2014
19.-20.03.2015

25.-26.02.2015

Riadenie stavebného projektu (vecné, 
organizačné, časové a nákladové pláno-
vanie projektu)

1

24.10.2014
25.11.2014
23.01.2015
24.03.2015

25.09.2014

Zmluvné vzťahy, vzájomné finančné a 
časové nároky, zmenové ustanovenia a 
spory vo výstavbových projektoch

1
26.03.2015
21.05.2015

Úvod do Žltého FIDICu a technické 
špecifikácie podľa Žltého FIDICu

1
17.09.2014
10.11.2014
04.03.2015

08.10.2014
21.01.2015
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ENVIRO, odpady, BOZP Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra

Vodný zákon a súvisiace predpisy apliko-
vané v praxi

1

04.11.2014
28.11.2014
10.12.2014
12.02.2015
24.03.2015

14.11.2014 13.11.2014
27.02.2015

4.12.2014

Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich 
zmeny v roku 2014

1

11.09.2014
09.10.2014
14.10.2014
06.11.2014
20.11.2014
04.12.2014
11.12.2014
26.01.2015
06.03.2015

23.10.2014 30.09.2014
30.03.2015

30.10.2014 18.09.2014
11.11.2014
20.02.2015
25.03.2015

27.11.2014

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov 
znečisťovania ovzdušia

1

25.09.2014
30.10.2014
05.12.2014
16.01.2015
20.03.2015

17.10.2014
30.03.2015

29.09.2014
16.02.2015

28.11.2014 14.11.2014
12.12.2014
30.01.2015

Pravdepodobnosť rizika vzniku envi-
ronmentálnej škody – hodnotenie rizika 
pracovnej činnosti

1
29.10.2014
22.01.2015
27.03.2015

22.09.2014
25.11.2014
24.02.2015

Posudzovanie vplyvov na životné pros-
tredie EIA

1

25.09.2014
12.11.2014
10.12.2014
26.01.2015
19.03.2015

18.02.2015 07.10.2014
27.02.2015

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti 
BOZP v súlade s aktuálnou legislatívou

1

26.09.2014
06.11.2014
02.02.2015
17.03.2015

BOZP v stavebníctve –vyhláška č. 
147/2013 platná od 1.7.2013

1

26.09.2014
13.11.2014
08.12.2014
26.03.2015

26.11.2014 30.10.2014
29.01.2015

Certifikované semináre Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra Zvolen

IFRS začiatočník: 6-dňový modulový kurz 
ukončený testom a certifikátom

5
24.- 28.11.2014
09.-13.02.2015

Prípravný kurz ku skúške IFRS 
špecialista

6
03.-14.11.2014

Mzdový účtovník – trojdňový modulový 
kurz ukončený testom a certifikátom

3
23.09.-31.10.2014
13. -30.03.2015

Mzdový účtovník špecialista – modulový 
kurz ukončený testom a certifikátom

3
30.10-10.12.2014
16.-31.03.2015

Finančné riadenie firmy – 5-dňový  
modulový kurz ukončený testom a 
certifikátom

5
02.-17.10.2014
06.-23.02.2014

Certifikované štúdium Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov Vysoké Tatrty Žilina Nitra Zvolen

Účtovník špecialista 6
29.09-31.10.2014 
28.04-29.05.2015

03.11-03.12.2014 

Logitika, CLO Počet 
dní Bratislava

Banská
Bystrica Košice Prešov

Valčianska 
Dolina Žilina Nitra Zvolen

Moderné trendy nákupu a hodnotenie 
dodávateľov

2
22.-23.10.2014

Distribučná logistika 2 3. - 4.12.2014

INTRASTAT - aktuálne novinky na rok 
2014

1
15.10.2014
9.12.2014
16.3.2015

26.11.2014 18.09.2014
18.02.2015

27.01.2015
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Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH       11

Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch  - dvojdňový seminár     12

Odložená daň – účtovanie a vykazovanie        13 

Daňová kontrola - práva a povinnosti kontrolovaného       14

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a účtovné aspekty       15

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch  
+  vyplňovanie kontrolného výkazu + pripravované zmeny pre rok 2015     16

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015          17

Daňové priznanie DzP právnických osôb za rok 2014       18

Dodanie tovaru a služby v EÚ         19

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Daň	z	príjmov	v	praktických	príkladoch
•		Daňové	konanie	a	daňová	kontrola	v	roku	2014
•		Daňové	priznanie	k	dani	z	príjmov	FO	za	rok	2014
•		Daňové	riziká	pre	firmu	–	vybrané	problémy
•		Daňové	spory	a	polemické	daňové	výdavky
•		Daňové	aspekty	obchodných	záväzkových	vzťahov	 	
•		DPH	a	DzP	v	daňovej	judikatúre
•		DPH	v	kontexte	rozdielov	slovenského	a	českého	zákona
•		DzP	v	kontexte	rozdielov	slovenského	a	českého	zákona
•		Spotrebné	dane	-	ich	uplatňovanie	v	praxi
•		Uplatňovanie	DPH	pri	dovoze	a	vývoze	tovaru
•		Uplatňovanie	DPH	v	medzinárodnej	preprave	tovarov	v	praktických	príkladoch
•		Webové	stránky	-	účtovné	a	daňové	hľadisko
•		Zdaňovanie	licenčných	poplatkov	nerezidentov	na	území	SR
•		Zdaňovanie	príjmov	z	predaja	a	prenajímania	bytu,	alebo	inej	nehnuteľnosti
•		Zdaňovanie	stálych	prevádzkarní
•		Zmluvy	o	zamedzení	dvojitého	zdanenia
•		Zúčtovanie	so	zamestnancami,	zamestnanecké	benefity	z	pohľadu	DPH	a	DzP	a	vybrané	problémy	účtovania
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Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

3-dňový seminár od 8:30 do 16:00            520 EUR bez DPH

Obsah seminára:

1. DEŇ
Kontrolný výkaz (§ 78a ZDPH + platné opatrenia MF SR, us-
mernenia a metodické pokyny FR SR)
•		Osoby	povinné	podať	kontrolný	výkaz.
•		Obsahová	náplň	jednotlivých	častí	kontrolného	výkazu.
•		Praktické	príklady	vyplnenia	jednotlivých	častí	kontrolného	výkazu.
•		Prípady,	ktoré	sa	nevykazujú	v	kontrolnom	výkaze.
•		Podávanie	opravného	a	dodatočného	kontrolného	výkazu.
•		Lehoty	na	podanie	kontrolného	výkazu	a	sankcie.
Súhrnný výkaz (§ 80 ZDPH + platný metodický pokyn FR SR)
•		Osoby	povinné	podať	súhrnný	výkaz.
•		Obsahová	náplň	súhrnné	výkazu.
•		Praktické	príklady	vyplnenia	súhrnného	výkazu,
•		Prípady,	ktoré	sa	nevykazujú	v	súhrnnom	výkaze
Vybrané problémy DPH
•		Fakturácia	(termíny,	spôsoby,	obsahová	náplň	faktúry.	
•		Oprava	základu	dane	v	roku	2014	v	praktických	príkladoch.	
•		Oprava	odpočítanej	dane	(§	53	ZDPH).

2. DEŇ
Daňové priznanie k DPH (§ 78 ZDPH + poučenie k DP DPH)
•		Osoby	povinné	podať	daňové	priznanie	k	DPH	(platitelia	dane,
				osoby	registrované	pre	daň	podľa	§	7	a	§	7a	ZDPH	a	osoby,
    ktoré nie sú registrované pre daň, ale vznikla im daňová povinnosť
    a povinnosť podať daňové priznanie).
•		Uplatnenie	nároku	na	odpočet	DPH	(§	49	-	§	51	ZDPH).
•		Určenie	dátumu	vzniku	daňovej	povinnosti	pri	nadobudnutí	tovaru
				z	IČŠ	(§	20	+	aktuálne	usmernenie	FR	SR).
•		Obsahová	náplň	jednotlivých	riadkov	daňového	priznania.
Vybrané problémy DPH
•		Úprava	odpočítanej	dane	pri	investičnom	majetku	

3. DEŇ
Vybrané problémy DPH
•		Registrácia	pre	DPH	(§	4,	§	7	a	§	7a	ZDPH).
•		Zábezpeka	na	daň	(§	4c	ZDPH	+	aktuálny	metodický	pokyn	
    FR SR).
•		Odpočet	DPH	pri	prvej	registrácii	platiteľa	DPH	(§	55	ZDPH).
•		Zrušenie	registrácie	(§	81	ZDPH).
•		Ručenie	za	daň	(§	69	ods.	14	ZDPH	+	aktuálne	usmernenie	
    FR SR).
Komunikácia s finančnou správou SR
•		Všeobecné	podania.
•		Oznámenie	o	schválení	účtovnej	závierky	a	ukladanie	 
    dokumentov do Registra účtovných závierok.
•		Register	účtovných	závierok	a	ukladanie	listín	do	zbierky	listín
    vedenej OR SR.

Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré 
Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému 
výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému 
priznaniu k DPH a ostatným vybraným 
praktickým problémom DPH. Získajte 
prehľad vybraných ustanovení zákona  
o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov  
a poučení k DPH. Skúsený lektor témy  
aplikuje na praktických príkladoch.

Každý účastník po absolvovaní školenia 
obdrží Certifikát o absolvovaní školenia. 

Súčasťou ceny školenia sú podrobné 
študijné podklady a 
BALÍK VIDEOSEMINÁROV: 
•  Registrácia pre DPH v roku 2014 
•  Kontrolný výkaz
•  Daňové priznanie k DPH

Seminár je určený pre:

účtovníkov, ekonómov, daňových porad-
cov, záujemcov o problematiku.

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 08. - 10.09.2014

Vysoké Tatry 10. - 12.11.2014

Bratislava 16. - 18.02.2015

Bratislava 15. - 17.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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300 EUR bez DPH               2-dňový seminár od 8:30 do 15:00

Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch 
- dvojdňový seminár

Pripravili sme pre Vás seminár zamer-
aný na problematiku dane z pridanej  
hodnoty. Počas dvoch dní školenia 
vyriešite konkrétne problémy z Vašej  
praxe ako: faktúruácia služieb, refakturá-
cia, stála prevádzkareň z pohľadu DPH, 
zmena pri samozdanení služieb, DPH  
a automobil využívaný na súkromné účely 
a mnoho ďalších.
Skúsený odborník s bohatými praktickými 
skúsenosťami a individuálny prístup sú 
zárukou Vašej spokojnosti!

Seminár je určený pre:

účtovníkov, ekonómov, daňových porad-
cov.

Obsah seminára:

1. DEŇ
•		Fakturácia	služieb.
•		Refakturácia	a	deň	daňovej	povinnosti	pre	účely	DPH.
•		Náležitosti	tovarového	dobropisu.
•		Podpora	predaja	z	pohľadu	DPH.
•		Pridelenie	zamestnancov	z	pohľadu	DPH.
•		Dodanie	služieb	a	tovarov	súvisiacich	s	dodaním	nehnuteľnosti.
•		Výhrada	vlastníctva	k	tovaru	podmienená	zaplatením.
•		Stála	prevádzkareň	z	pohľadu	DPH.
•		Premiestnenie	tovaru.
•		Riešenie	príkladov.
•		Diskusia.

2. DEŇ
•		Zmena	pri	odpočítaní	DPH	pri	nadobudnutí	majetku.
•		Zmena	určenia	dňa	daňovej	povinnosti	pri	službách.
•		Zmena	určenia	miesta	dodania	pri	kultúrnych	službách.
•		Zmena	pri	samozdanení	služieb	spojených	s	nehnuteľnosťou.
•		Vyslanie	zamestnancov	a	DPH.
•		DPH	a	osobný	automobil	využívaný	na	súkromné	účely.
•		Faktúry	v	cudzom	jazyku	a	ich	náležitosti.
•		Reťazové	obchody	uskutočnené	v	inom	členskom	štáte.
•		Chýbajúce	JCD	pri	vývoze	tovarov	podľa	zákona	o	DPH.
•		Dodanie	služby	bez	protihodnoty.
•		Odpočítanie	DPH	pri	pracovných	cestách.
•		DPH	pri	predaji	obchodných	podielov.
•		Otázky.

Bratislava 08. - 09.09.2014

Bratislava 13. - 14.11.2014

Bratislava 09. - 10.02.2015

Bratislava 29. - 30.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Milan Kúdela

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Odložená daň – účtovanie a vykazovanie

Obsah seminára:

•		Legislatívna	úprava	splatnej	a	odloženej	dane	z	príjmov	a	ich
    vzájomný vzťah.
•		Vymedzenie	odloženej	dane	z	príjmov	a	jej	význam	v	účtovníctve.
•		Charakter	rozdielov	medzi	účtovnou	hodnotou	majetku	alebo
    záväzkov a ich daňovou základňou.
•		Vybrané	dôvody	vzniku	rozdielov	medzi	účtovnou	hodnotou	
    majetku alebo záväzkov a ich daňovou základňou z pohľadu
    zákona o dani z príjmov.
•		Odpočítateľné	dočasné	rozdiely.
•		Zdaniteľné	dočasné	rozdiely.
•		Dôvody	vzniku	dočasných	rozdielov	v	príkladoch.
•		Spôsob	výpočtu	odloženej	dane	z	príjmov.
•		Účtovanie	odloženej	dane	z	príjmov	(výsledkovo	a	súvahovo).
•		Odložená	daň	z	príjmov	v	praktických	príkladoch
•		Vykazovanie	odloženej	dane	so	zameraním	na	Poznámky.
•		Príklad	na	vykazovanie	odloženej	dane	z	príjmov.
•		Odpovede	na	Vaše	konkrétne	otázky	v	rámci	diskusie.

Objasnite si spôsob výpočtu odloženej 
dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré 
vznikajú z rozdielnej daňovej základne  
a účtovné hodnoty majetku alebo 
záväzkov. Lektor poukáže na správne 
zaúčtovanie a vykázanie odloženej dane 
v účtovnej závierke podnikateľského  
subjektu.

Seminár je určený pre:

manažérov a účtovníkov spoločností, 
ktoré musia mať účtovnú závierku overenú  
audítorom, t.j. akciové spoločnosti a ob-
chodné spoločnosti, ktoré splnili veľkostné 
kritériá pre audit a ostatné obchodné 
spoločnosti, ktoré účtujú o odloženej dani 
dobrovoľne.

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Žilina 16.09.2014

Bratislava 07.11.2014

Bratislava 12.12.2014

Bratislava 08.01.2015

Bratislava 06.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Daňová kontrola - práva a povinnosti kontrolovaného

Odborník na problematiku daní Vás 
pripraví na praktické zvládanie procesu 
daňovej kontroly bez nervov a stresu  
a na účinnú a produktívnu komunikáciu 
i korektný dialóg s kontrolnými orgánmi. 
Objasní Vám tiež prípravu na efektívne  
a pragmatické zvládnutie daňovej kon-
troly	 v	 širšom	 zmysle	 (komplexná	 pre-
vencia)	 i	 v	 užšom	 zmysle	 (rôzne	 druhy	
daňovej kontroly – priebežná, periodická,  
elektronická, na dani z príjmov, na dani  
z pridanej hodnoty,...). Buďte o krok 
vpred a dobre pripravený, ročne totiž 
vykoná len FRSR približne desiatky tisíc 
daňových kontrol nielen u právnických, ale  
i fyzických osôb, takže jedna z nich sa 
môže týkať i Vás...

Seminár je určený pre:

zástupcov všetkých daňových subjektov, 
ktoré podliehajú ktorémukoľvek druhu 
daňovej kontroly.

Obsah seminára:

•		Daňová	prevencia	–	praktické	pragmatizmy.
•		Kontrola	daní	–	fakty	a	mýty.
•		Koordinácia	vs.	konfrontácia	(spolupráca	a	nespolupráca).
•		Druhy	daňovej	kontroly	–	objektívne	a	subjektívne	informácie.
•		Priebežná	kontrola	–	miestne	zisťovanie	§	38,	z.č.	563/2009	Z.z.
•		Periodická	kontrola	–	daňová	kontrola	§	44,	z.č.	563/2009	Z.z.
•		Práva	a	povinnosti	kontrolovaného.
•		Donucovaní	arzenál	správcu	dane	a	tretie	osoby.
•		Dokazovanie	a	eliminovanie	dôkaznej	núdze	v	praxi.
•		EDP-kontrola	(elektronický	audit).
•		Svetové	a	európske	hlavné	trendy	v	kontrole	daní	–	perspektíva	
    aj pre SR.
•		Zhrnutie,	závery,	odporúčania,	odpovede	na	Vaše	otázky.

Lektor:
Ing. Emil Burák, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 05.09.2014

Prešov 26.09.2014

Bratislava 10.10.2014

Žilina 14.10.2014

Bratislava 19.11.2014

Košice 05.12.2014

Bratislava 16.01.2015

Banská Bystrica 04.02.2015

Bratislava 20.02.2015

Košice 05.03.2015

Nitra 16.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a účtovné aspekty

Obsah seminára:

Právny aspekt likvidácie spoločnosti:
•		Rozhodnutie	o	vstupe	do	likvidácie.
•		Ustanovenie	likvidátora,	jeho	povinnosti	z	chronologického
    hľadiska.
•		Spôsob	likvidácie	spoločnosti.
•		Náležitosti	likvidácie	spoločnosti.
•		Postup	pri	likvidácii.

Účtovné aspekty likvidácie spoločnosti:
•		Termíny	zostavenia	účtovnej	závierky	a	podania	daňového	
    priznania,
•		Špecifiká	účtovnej	závierky	zostavenej	spoločnosťou	v	likvidácii.

Daňové aspekty likvidácie spoločnosti:
•		Dôsledky	likvidácie	spoločnosti	na	vyčíslenie	základu	dane,
•		Zostavenie	daňového	priznania	k	dani	z	príjmov	a	k	dani	z	pridanej	
    hodnoty,
•		Špecifiká	daňového	priznania	k	dani	z	príjmov	spoločnosti	
    v likvidácii.

Osvojte si komplexný pohľad  
na problematiku likvidácie spoločnosti  
s ručením obmedzeným. 
Lektor sa bude venovať právnym  
aspektom likvidácie spoločnosti, 
účtovným aspektom i daňovým aspektom  
likvidácie spoločnosti. Školenie je určené 
konateľom manažérom, ale i účtovníkom 
a likvidátorom spoločností.

Seminár je určený pre:

konateľov spoločností, manažérov, 
účtovníkov,  likvidátorov.

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 28.01.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v prak-
tických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu 
+ pripravované zmeny pre rok 2015

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný 
na špecifickú problematiku uplatňovania 
DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte 
si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  
Na školení okrem iného vyriešite  
i problematiku vypĺňania kontrolného 
výkazu v cestovnej kancelárií...

Seminár je určený pre:

cestovné kancelárie, cestovné agentúry, 
účtovníkov.

Obsah seminára:

 Uplatňovanie DPH v CK  -  osobitná úprava zdaňovania.
•		Osobitná	úprava	v	rozsudkoch	ESD.
•		Predaj		služieb	CR	konečnému		zákazníkovi	„b2c“.
•		predaj	len	obstaraných	služieb	CR		„	b2c“
•		predaj	vlastných	služieb	konečnému	zákazníkovi	„b2c“
•		Predaj		obstaraných	a		vlastných	služieb	konečnému	zákazníkovi
    „b2c“
•		Predaj	služieb	CR	zdaniteľnej	osobe	na	jej	podnikanie	„b2b“.
•		Dopad	záverov	rozsudku			ESD		C	-	269/11	na		aplikáciu	
				§		65	ods.	10	zákona	o	DPH.
•		Miesto	dodania	služby		CK		pri	osobitnej	úprave	po	01.01.2015.
•		Sprostredkovateľská	činnosť	CK.
•		Vyplňovanie		kontrolného	výkazu	CK.
•		Obrat	u	CK.
•		Diskusia.

Lektor:
Ing. Martin Ťažký

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 05.09.2014

Banská Bystrica 08.09.2014

Bratislava 06.10.2014

Žilina 11.11.2014

Bratislava 05.12.2014

Vysoké Tatry 12.12.2014

Bratislava 20.01.2015

Žilina 16.02.2015

Bratislava 06.03.2015

Košice 17.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Novela zákona o DPH účinná 
od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

Obsah seminára:

1. Novela zákona o DPH č. 218/2014 Z.z.  s účinnosťou  
k 01.10.2014 a k 01.01.2015
•		Skrátenie	lehoty		pri	registrácii	za	platiteľa	DPH.
•		Zmena		v	určení	miesta	dodania	telekomunikačných	služieb,
    služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania  
    a elektronických služieb dodaných osobe inej ako zdaniteľnej 
    osobe.
•		Osobitná	úprava	uplatňovania	dane	pre		telekomunikačné	služby,
    služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektron 
    ické služby.
•		Určenie	miesta	dodania	služby	CK	pri	osobitnej	úprave	podľa	
				§	65.
•		Vrátenie		časti		nadmerného	odpočtu	na	základe		čiastkového
    protokolu.
•		Zmena	v	určení	obdobia	na		podávanie		súhrnného	výkazu.

2.  Rôzne
•		Eliminácia	ručenia	za	DPH	uvedenú	na	faktúre	od	rizikového
				platiteľa	uvedeného	v	zozname	podľa	§	69	ods.	15	zákona	
    o DPH.
•		Uvádzanie	vyúčtovacích	faktúr	za	energie	v	kontrolnom	výkaze	
    a v daňovom priznaní.
•		Uvádzanie	opravných	faktúr	(dobropisov,	ťarchopisov)	v	
    kontrolnom výkaze a v daňovom priznaní.
•		Aplikácia	prenosu	daňovej	povinnosti	podľa	§	69	ods.	
   12 písm.f/ až g/ pri prijatí zálohy.
•		Vyplňovanie	dodatočného	kontrolného		výkazu.
•		Diskusia.

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 
nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace  
s novelou zákona o DPH. Pripravte sa  
na zmeny na našom školení. Okrem  
iného Vám poskytneme informácie o vrátení  
nadmerného odpočtu, či o zmenách  
v období na podávanie súhrnného  
výkazu... 

Seminár je určený pre:

účtovníkov, ekonómov, poradcov, záujem-
cov o problematiku.

Lektor:
Ing. Martin Ťažký

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 12.09.2014

Žilina 30.09.2014

Bratislava 13.10.2014

Košice 31.10.2014

Banská Bystrica 07.11.2014

Bratislava 10.11.2014

Žilina 28.11.2014

Bratislava 04.12.2014

Bratislava 16.01.2014

Košice 30.01.2015

Nitra 06.02.2015

Bratislava 17.02.2015

Žilina 27.02.2015

Bratislava 05.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Daňové priznanie DzP právnických osôb za rok 2014

Seminár sa zaoberá transformáciou 
výsledku hospodárenia na základ dane 
z príjmov a vypracovaním daňového 
priznania	 (s	 dôrazom	 na	 posudzovanie	
uznateľnosti jednotlivých druhov nákladov 
a výnosov z pohľadu zákona o dani  
z príjmov). 
 
Dôležitou súčasťou seminára je konkré-
tny príklad, ktorý sa zaoberá praktickým  
zostavením daňového priznania PO.

Seminár je určený pre:

právnické osoby, účtovníkov právnických 
osôb, pre poradcov.

Obsah seminára:

•		Vymedzenie	a	kategorizácia	jednotlivých	druhov	príjmov.
•		Pripočítateľné	položky	k	základu	dane	z	príjmov.
•		Odpočítateľné	položky	od	základu	dane	z	príjmov.
•		Transformácia	výsledku	hospodárenia	na	základ	dane	z	príjmov.
•		Výpočet	a	zaúčtovanie	splatnej	dane	z	príjmov	z	daňového	
    priznania.
•		Zostavenie	daňového	priznania	na	základe	praktického	príkladu.
•		Opravné	a	dodatočné	daňové	priznania.

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 18.12.2014

Bratislava 16.01.2015

Bratislava 11.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Dodanie tovaru a služby v EÚ

Obsah seminára:

•		Základné	pojmy,	predmet	dane	a	definovanie	tovaru.
•		Intrakomunitárne	dodanie	tovaru	v	EÚ.
•		Reťazové	obchody	pri	dodaní	tovaru	EÚ.
•		Daňové	priznanie	a	súhrnný	výkaz	pri	dodaní	tovaru	v	EÚ.
•		Vznik	daňovej	povinnosti	pri	dodaní	tovaru	do	EÚ.
•		Oprava	základu	dane.
•		Nadobudnutie	tovaru	z	EÚ.
•		Osoby	povinné	platiť	daň	pri	nadobudnutí	tovaru.
•		Fakturačné	povinnosti	pri	dodaní	tovaru	do	EÚ.
•		Definícia	služby	a	predmet	dane	pri	dodaní	služby.
•		Určenie	miesta	dodania	služby	vo	väzbe	na	zdaniteľnú	osobu,
				nezdaniteľnú	osobu	a	špecifické	pravidlá	(§	15	a	§	16).
•		Registračná	povinnosť	z	dôvodu	poskytovania	a	prijímania	služieb
				v	rámci	EÚ	(§	7a).
•		Vznik	daňovej	povinnosti	pri	dodaní	služby	(opakovane	dodávané
    služby, refakturácia,).
•		Osoby	povinné	platiť	daň	pri	dodaní	služby,	prenos	daňovej	 
    povinnosti na príjemcu služby.
•		Daňové	priznanie	a	súhrnný	výkaz	a	väzba	na	možné	sankcie.
•		Fakturačné	povinnosti	pri	dodaní	služby	do	EÚ.

Získajte potrebné informácie súvisiace  
s dodaním tovarov a služieb v EU. V prvej 
časti sa lektor venuje problematike doda-
nia tovaru v EU. Vyriešte otázky súvisiace 
s opravou základu dane, vznikom daňovej 
povinnosti, či fakturačných povinností  
pri dodaní tovaru do EU. Druhá časť 
školenia je venovaná problematike 
dodania služieb...Príďte sa poradiť  
s odborníkom...

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov, finančných 
riaditeľov, záujemcov o problematiku.

Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 30.09.2014

Bratislava 14.11.2014

Bratislava 20.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Účtovníctvo

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2014      21

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách       22

Majetok spoločnosti v roku 2014 aktuálne informácie       23

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii      24

Vybrané problémy tuzemských a zahraničných pohľadávok a zmeny v roku 2014    25

Účtovníctvo a dane v roku 2015         26

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch      27

Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách     28

Analytická evidencia, odpisový plán a vnútropodnikové smernice      29

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Automobil	v	podnikaní
•		INTRASTAT	-	aktuálne	novinky	na	rok	2014
•		Konsolidovaná	účtovná	závierka	2014
•		Nákup	a	predaj	cez	internet	(daňové	a	účtovné	aspekty)
•		Prehľad	peňažných	tokov	-	CASH	FLOW
•		Reklama	z	účtovného	a	daňového	hľadiska
•		Správa	registratúrnych	záznamov	a	archív	organizácie
•		Uzávierkové	účtovné	operácie	a	zostavenie	účtovnej	závierky	v	PÚ
•		Vnútropodnikové	smernice	pre	oblasť	účtovníctva
•		Webové	stránky	-	účtovné	a	daňové	hľadisko
•		Zákon	o	účtovníctve	v	aktuálne	novelizovanom	znení	2014
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti 
v roku 2014

Obsah seminára:

•		Vymedzenie	pojmu	zásoby.
•		Možnosti,	varianty	a	úroveň	oceňovania
    -  zásob obstaraných,
    -  zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
    -  zásob vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou.
•		Organizácia	skladu	a	skladové	hospodárstvo,	povinnosti	
    vyplývajúce z legislatívy.
•		Podstata,	povinnosti,	rozdiely	a	možnosti	spôsobu	
    “A” a “B” evidencie zásob.
•		Analytická	evidencia	zásob,	sklady,	účtovanie	priamo	do	spotreby,
    norma prirodzených úbytkov zásob.
•		Aktivácia	vlastnej	výroby	a	renovácia	náhradných	dielov.
•		Kalkulačný	vzorec	a	jeho	aplikácia	a	použitie	v	súlade	s	platnou
    legislatívou.
•		Nedokončená	výroba,	polotovary,	výrobky.
•		Záručné	opravy	a	reklamácie.
•		Preceňovanie	zásob	na	sklad.
•		Opravné	položky	k	zásobám.
•		Inventarizácia	zásob,	interné	predpisy	účtovnej	jednotky.
•		Účtovanie	a	oceňovanie	zásob	ku	dňu	inventarizácie	
    a pri uzatváraní účtovných kníh.
•		Výnimky	a	zmeny	oceňovania	v	súlade	s	novelizovaným	zákonom
    o účtovníctve pre mikro účtovné jednotky a účtovné jednotky,
    ktoré neboli založené, alebo zriadené na účel podnikania

Účtujete vo výrobnej spoločnosti? Tento 
seminár je určený práve Vám. Získajte 
kvalitné informácie súvisiace s účtovaním 
zásob, organizáciou skladového hos-
podárstva, opravnými položkami 
Počas školenia vyriešte konkrétne  
problémy z Vašej praxe.

Seminár je určený pre:

účtovníkov, ekonómov.

Lektor:
Ing. Hedviga Vadinová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 09.09.2014

Bratislava 09.10.2014

Prešov 15.10.2014

Žilina 12.11.2014

Bratislava 11.12.2014

Bratislava 10.02.2015

Nitra 20.02.2015

Bratislava 05.03.2015

Košice 13.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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520 EUR bez DPH               3-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách

Príďte načerpať nové informácie do 
Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás  
trojdenné školenie, na ktorom môžete 
spojiť užitočné s príjemným. Skúsení  
lektori sú zárukou kvalitných informácií, 
krásne prostredie zárukou oddychu.  
Ako darček si odnesiete Tablet Prestigio.

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov, záujemcov  
o problematiku.

Obsah seminára:

1. DEŇ
TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch
•		Pohonné	látky	,	ich	zobrazenie	v	účtovníctve	a	uplatnenie	
    do daňových výdavkov. 
•		Rezervy	(účtovanie	–	tvorba,	použitie	a	zrušenie,	daňovo	uznaná
    tvorba rezerv).
•		Zahraničné	závislé	osoby	a	vykazovania	v	poznámkach	
    a v daňovom priznaní. 
•		Licenčné	poplatky.	
•		Časové	rozlíšenie	nákladov	a	výnosov.	
•		Kurzové	rozdiely.	
•		Odpisy	majetku.	
•		DPH	z	iného	členského	štátu.

2. DEŇ
Reklama z účtovného a daňového hľadiska
•		Reklamné	a	propagačné	predpisy.
•		Náklady	na	reprezentáciu	a	pohostenie.
•		Reklama	a	nepodnikateľské	subjekty.
•		Reklama	z	pohľadu	DPHa	DzP.
•		Reklama	a	jej	zaúčtovanie	v	súlade	so	zákonom	o	účtovníctve	
    a postupmi účtovania.
Pohľadávky komplexne 
(vznik, postúpenie, odpis, inventarizácia)
•		Účtovanie	a	oceňovanie	pohľadávok	pri	ich	vzniku.
•		Účtovanie	a	oceňovanie	postúpených	pohľadávok.	
•		Odpis	a	inventarizácia	pohľadávky	z	účtovného	a	daňového
    hľadiska.
•		Vykazovanie	pohľadávok.
•		Daňová	problematika	v	súvislosti	s	pohľadávkami	(DPH,	DzP).

3. DEŇ
Odložená daň v účtovníctve podnikateľského subjektu
•		Odpočítateľné	dočasné	rozdiely.
•		Zdaniteľné	dočasné	rozdiely.
•		Spôsob	výpočtu	odloženej	dane.
•		Účtovanie	odloženej	dane.
•		Vykazovanie	odloženej	dane.
Reporting materskej spoločnosti ( IFRS 3)
•		Identifikácia	podnikovej	kombinácie.
•		Akvizičná	metóda	-	reporting	pre	materskú	spoločnosť	ku	dňu
    akvizície.
•		Následné	oceňovanie	a	účtovanie	po	akvizícií.
•		Základné	rozdiely	medzi	IFRS	a	postupmi	účtovania	používanými
    v SR.

Viac informácií o lektoroch 
nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Ing. Mgr. Martin 
Tužinský, PhD.

Ing. Jana 
Mundierová

Lektori:

Vysoké Tatry 17. - 19.09.2014

Bratislava 20. - 22.10.2014

Vysoké Tatry 12. - 14.11.2014

Vysoké Tatry 02. - 04.02.2015

Bratislava 08. - 10.04.2015

Vysoké Tatry 13. - 15.05.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Právna úprava majetku v platnej slovenskej legislatíve 
    vrátane novelizácií účinných od 1.1.2014.
•		Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu
    daňovej a účtovnej legislatívy - druhy, vymedzenia, rozdiely, 
    limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania 
    a daňového dopadu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia 
    majetku, napr. dotácie, dar... Výnimky a zmeny v oceňovaní
    majetku pre mikro účtovné jednotky a účtovné jednotky, 
    ktoré nie sú zriadené na účel podnikania.
•		Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti - zaradenie 
    majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, 
    likvidácia, predaj, škoda.
•		Odpisový plán, daňové odpisy, účtovné odpisy,ich rozdiely 
    z pohľadu legislatívy a dopady na účtovný výsledok hospodárenia
    a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej 
    podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať..Výnimky a zmeny 
    pri odpisovaní majetku zo zákona o účtovníctve pre mikro 
    účtovné jednotky, účtovné jednotky, ktoré nie sú založené, alebo
    zriadené na účel podnikania ,a účtovné jednotky účtujúce
    v sústave jednoduchého účtovníctva. Špecifiká majetku 
    nadobúdaného formou finančného prenájmu.
•		Špecifiká drobného majetku spoločnosti - spôsoby a možnosti
    evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné, 
    čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť 
    v operatívnej evidencii, čo je povinnosť inventarizovať, ako často,
    aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis 
    a inventarizačný zápis.
•		Inventarizácia majetku spoločnosti - jej dopady a vplyv 
    na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné
    rozdiely a ich zúčtovanie. Interný predpis o majetku spoločnosti 
    - obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne.
•		Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných 
    povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a možné sankcie 
    za ich porušenie.
•		Diskusia, otázky a riešenia.

Školenie zamerané na problematiku ma-
jetku spoločnosti. Príďte načerpať všetky 
potrebné informácie i o zmenách ktoré 
nadobudli platnosť od januára 2014. 
Obsahom školenia bude okrem iného  
i oceňovanie majetku, evidencia majetku  
a odpisový plán...

Seminár je určený pre:

účtovníkov, ekonómov.

Majetok spoločnosti v roku 2014 
- aktuálne informácie

Lektor:
Ing. Hedviga Vadinová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 26.09.2014

Košice 06.10.2014

Prešov 13.10.2014

Bratislava 14.11.2014

Žilina 08.12.2014

Bratislava 12.01.2015

Nitra 09.02.2015

Zvolen 23.02.2015

Bratislava 02.03.2015

Prešov 10.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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130 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v 
neziskovej organizácii

Seminár poskytne účastníkom všetky 
potrebné informácie o vedení účtovnej  
evidencie neziskových organizácií, prehľad 
v daňových povinnostiach a zároveň 
ponúka právne minimum  týkajúce sa  
tretieho sektora.

Seminár je určený pre:

neziskové organizácie, spolky, združenia, 
nadácie.

Obsah seminára:

•		Charakteristika	a	typológia	neziskových	organizácií.
•		Povinnosť	neziskových	organizácií	zostaviť	účtovnú	závierku	
    - právna úprava.
•		Postupy	účtovníctva.
•		Účtovné	triedy.
•		Harmonogram	prípravných	prác	pred	uzatvorením	účtovných	kníh
    v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
•		Účtovná	závierka	v	jednoduchom	účtovníctve.
•		Účtovná	závierka	v	podvojnom	účtovníctve.
•		Výpočet	daňových	povinností.
•		Prezentácia	účtovnej	závierky.
•		Ďalšie	vykazovacie.
•		Diskusia.

Viac informácií o lektoroch 
nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Ing. Hedviga 
Vadinová

Ing. Dagmar 
Koraušová

Lektori:

Bratislava 18.09.2014

Košice 30.09.2014

Bratislava 08.10.2014

Prešov 16.10.2014

Nitra 06.11.2014

Bratislava 14.11.2014

Bratislava 11.12.2014

Žilina 19.01.2015

Bratislava 30.01.2015

Prešov 18.02.2015

Košice 06.03.2015

Bratislava 09.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Náležitosti	faktúry	z	účtovného	hľadiska	a	z	hľadiska	DPH.	
•		Vznik	a	inkaso	pohľadávok.
•		Pohľadávky	v	cudzej	mene	z	pohľadu	účtovníctva	a	pohľadu	DPH
•		Zápočty	vzájomných	pohľadávok	(jednostranný	zápočet	a	dohoda
    o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok 
    v cudzej mene).
•		Pohľadávky	po	lehote	splatnosti.
•		Tvorba	a	zúčtovanie	opravných	položiek	k	pohľadávkam	
    z účtovného a daňového hľadiska.
•		Inventarizácia	pohľadávok.
•		Odpis	pohľadávok	z	účtovného	a	daňového	hľadiska.
•		Postúpenie	pohľadávok	z	účtovného	a	daňového	hľadiska.
•		Premlčanie	pohľadávok.
•		Uznanie	záväzku	/	dlhu	ako	nástroj	na	zabezpečenie	pohľadávky 
    po lehote splatnosti.
•		Splátkový	kalendár.
•		Podsúvahová	evidencia	k	pohľadávkam.
•		Úroky	z	omeškania	(výpočet,	účtovanie,	daňové	hľadisko).
•		Zmluvná	pokuta	(výška,	účtovanie,	daňové	hľadisko).
•		Paušálna	náhrada	nákladov	spojených	s	uplatnením	pohľadávky
				(výška,	účtovanie,	daňové	hľadisko	DzP	a	DPH).
•		Vystavovanie	opravných	dokladov	(dobropisy	/	ťarchopisy).	
				k	faktúram	z	účtovného	a	daňového	hľadiska	(DPH,	DzP).
•		Pohľadávky	voči	dlžníkom	v	konkurznom	konaní	
    a reštrukturalizácii.
•		Súdne	a	mimosúdne	vymáhanie	pohľadávok.
•		Platobný	rozkaz	ako	nástroj	na	vymáhanie	pohľadávok	
    po splatnosti.
•		Odpovede	na	Vaše	konkrétne	otázky	v	rámci	diskusie.

Počas školenia máte možnosť vyriešiť  
vybrané problémy domácich i zahraničných 
pohľadávok z účtovného a daňového 
hľadiska. Zároveň sa dozviete o všetkých 
podstatných zmenách v súvislosti  
s pohľadávkami, ktoré sú platné pre rok 
2014...

Seminár je určený pre:

účtovníkov, pomocných účtovníkov,  
fakturantky.

Vybrané problémy tuzemských a zahraničných 
pohľadávok a zmeny v roku 2014

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 03.10.2014

Bratislava 03.11.2014

Bratislava 12.02.2015

Bratislava 14.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Účtovníctvo a dane v roku 2015

Buďte pripravení na zmeny. Získajte 
prehľad  o schválených a pripravovaných 
zmenách v legislatíve . Počas seminára sa 
dozviete o najvýznamnejších novinkách, 
ktoré budete v roku 2015 aplikovať počas 
Vašej účtovnej a daňovej praxe..

Seminár je určený pre:

účtovníkov, ekonómov, finančných 
riaditeľov, manažérov, SZČO.

Obsah seminára:

Základné veličiny platné pre rok 2015
•		Nezdaniteľná	časť	základu	dane	z	príjmov.
•		Minimálna	mzda,	maximálne	vymeriavacie	základy	pre	ZP	a	SP.
•		Ostatné	základné	veličiny	platné	v	roku	2015.
Schválené zmeny v účtovníctve
•		Zavedenie	veľkostných	skupín	účtovných	jednotiek	a	precizovanie
    vybraných pojmov v zákone ako napr. bilančná suma, čistý obrat
    a pod.
•		Zmeny	týkajúce	sa	registra	účtovných	závierok.
Schválené zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty 
•		Zmena	v	mieste	dodania	služieb.
•		Zmena	v	lehote	na	podanie	KV	k	DPH.
•		Udeľovanie	sankcií	za	KV	k	DPH.
Schválené a pripravované zmeny v oblasti dane z príjmov
•		Zmeny	v	odpisovaní	majetku	po	01.01.2015.
•		Úprava	týkajúca	sa	možnosti	prerušenia	daňových	odpisov	
    majetku.
•		Zmeny	v	uplatňovaní	daňovej	zostatkovej	ceny	pri	predaji	
    automobilu.
•		Nové	obmedzenia	súvisiace	s	automobilmi,	pri	ktorých	
    sa uplatňujú paušálne výdavky na pohonné látky.
•		Úprava	(precizovanie)	postupu	pri	uplatňovaní	odpočtu	
    daňovej straty.
•		Používanie	transferového	oceňovania	v	tuzemských	transakciách
				medzi	tuzemskými	spriaznenými	(závislými)	osobami,
•		Zavedenie	zrážkovej	dane	na	peňažné	a	nepeňažné	plnenia	
    od farmaceutických firiem od roku 2015.
•		Odpočet	výdavkov	(nákladov)	na	výskum	a	vývoj	od	roku	2015.
•		Obmedzenie	daňovej	uznateľnosti	vybraných	nákladov/výdavkov.	
Elektronická registračná pokladnica
•		Zavedenie	tzv.	virtuálnej	registračnej	pokladnice.
•		Rozšírenie	povinnosti	používať	pokladnicu	aj	pre	ďalšie	služby,
    napr. u notárov, lekárov, zubárov, či v rámci hotelových služieb.
•		Sprísnenie	sankcií.

Bratislava 03.10.2014

Bratislava 07.11.2014

Žilina 15.12.2014

Bratislava 19.12.2014

Bratislava 19.01.2015

Bratislava 02.02.2015

Žilina 09.02.2015

Bratislava 15.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Pohonné	látky	,	ich	zobrazenie	v	účtovníctve	a	uplatnenie
				do	daňových	výdavkov	(uplatňovanie	pohonných	výdavkov	
    do    daňových výdavkov; možnosti a, spôsoby uplatňovania
    výdavkov na pohonné látky do daňových výdavkov, výhody 
    a nevýhody rôznych spôsobov uplatňovania pohonných látok
    do daňových výdavkov, nákup pohonných látok v IČŠ, účtovanie 
    a problematika DPH).
•		Reklama	(účtovné	a	daňové	aspekty	reklamy,	formy	a	spôsoby	
    reklamy, reklamné predmety, výherné súťaže, webové stránky, 
    zľavové poukážky, sponzoring, daňovo uznané výdavky, 
    problematika DPH).
•		Rezervy	(účtovanie	–	tvorba,	použitie	a	zrušenie,	daňovo	uznaná
    tvorba rezerv).
•		Zahraničné	závislé	osoby	a	vykazovania	v	poznámkach	a	
				v	daňovom	priznaní	(úprava	základu	dane	z	príjmov	zahraničných
    závislých osôb, výnimky v úprave základu dane z príjmov).
•		Licenčné	poplatky	(zmluvy	o	zamedzení	dvojitého	zdanenia,	
    účtovanie, oznamovacia povinnosť, dôsledky nezaplatenia
    zrážkovej dane z licenčných poplatkov).
•		Časové	rozlíšenie	nákladov	a	výnosov	(časové	rozlíšenie	 
    z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov, výnimky z časového
    rozlišovania).
•		Opravné	položky	a	odpis	pohľadávok	(tvorba,	zúčtovanie	
    a zrušenie opravných položiek, daňové dôsledky, dlžníci 
    v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii, dlžníci vymazaný 
    z OR SR ex offo, účtovné a daňové dôsledky odpisu pohľadávky).
•		Kurzové	rozdiely	(kurzové	rozdiely	so	zameraním	na	prijaté
    a poskytnuté preddavky v obchodných a pracovno-právnych
    vzťahoch).
•		Odpisy	majetku	(účtovné	a	daňové	odpisy	DHM,	DNM	a	majetku
    obstaraného finančným prenájmom; rovnomerné a zrýchlené
    odpisovanie majetku).
•		DPH	z	IČŠ	(nákupy	uskutočnené	v	IČŠ,	povinnosti	zdaniteľných
    osôb a platiteľov DPH, účtovanie DPH platenej v IČŠ a požiadanie
    o vrátenie dane).

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných 
oblastí z praxe na konkrétnych príkla-
doch s dôrazom na účtovné a daňové 
aspekty danej problematiky v príkladoch. 
Vybrali sme pre Vás najčastejšie disku-
tované otázky z oblasti účtovníctva a daní. 
Vyriešte s nami problematiku pohonných 
látok, reklamy, licenčných poplatkov, 
opravných položiek, či odpisov...

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov,  všetkých záujem-
cov o problematiku.

TOP 10 účtovných a daňových tém 
v praktických príkladoch

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 19.09.2014

Bratislava 03.10.2014

Bratislava 19.02.2015

Bratislava 17.04.2015

Bratislava 14.05.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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520 EUR bez DPH               3-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Účtovný a mzdový koktejl 
– praktické témy a konzultácie v Tatrách

Riešite v spoločnosti kumulatívne  
problematiku účtovníctva a miezd? Potre-
bujete sa uistiť, či Vašu prácu vykoná-
vate správne? Na trojdennom školení 
získate od našich odborníkov potrebné 
informácie. Školenie sa zameriava na 
najčastejšie kladené otázky z účtovníctva 
a miezd, v rámci konzultačnej časti Vám 
ponúkame priestor na riešenie Vašich 
konkrétnych problémov. Príďte načerpať 
cenné informácie do krásneho prostredia 
Vysokých Tatier...Ako darček si odnesiete 
Tablet Prestigio.

Seminár je určený pre:

účtovníkov a zároveň mzdárov, mzdárov 
a zároveň účtovníkov, záujemcov o prob-
lematiku.

Obsah seminára:

1. DEŇ
Témy z účtovnej oblasti
•		Zostavenie	účtového	rozvrhu	so	zameraním	na	analytickú	
    evidenciu.
•		Návrh	analytickej	evidencie	s	dôrazom	na	zistenie	základu	DzP.
•		Pohonné	látky	v	účtovníctve.
•		Automobil	v	podnikaní.
•		Pohľadávky.
•		Opravy	chýb	minulých	období.
•		Rozdeľovanie	výsledku	hospodárenia	v	s.r.	o.	a	v	a.s.

2. DEŇ
Konzultačná časť k účtovným témam 
Témy z účtovnej oblasti
Dohody: sociálne poistenie, zdravotné poistenie, zákonník 
práce
•		Životné	minimum.
•		Výška	životného	minima.
•		Hodnota	daňového	bonusu.
•		Nepostihnuteľné	časti	mzdy	pre	zrážky.
Sociálny fond - tvorba, zložky mzdy, výška
•		Čerpanie.
•		Účtovanie.
•		Daňový	a	odvodový	dopad	na	zamestnanca	a	zamestnávateľa.

3. DEŇ
Témy z problematiky miezd
Cestovné náhrady
•		Tuzemské	cesty	-	charakteristika,	náklady,	stravné.
•		Zahraničné	cesty	-	charakteristika,	náklady,	stravné,	
    Prepočítacie kurzy.
•		Použitie	súkromného	automobilu.
•		Daňový	a	odvodový	dopad	na	zamestnanca	a	zamestnávateľa.
Exekúcie - poskytnutie súčinnosti
•		Poskytnutie	súčinnosti.
•		Výpočet	zrážky,	nepostihnuteľné	časti	mzdy,	tretinový	systém.
•		Poradie	zrážok.
Konzultačná časť k mzdovej problematike

Vysoké Tatry 26. - 28.11.2014

Vysoké Tatry 11. - 13.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

Viac informácií o lektoroch 
nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Ing. Mgr. Martin 
Tužinský, PhD.

Lektori:

Júlia Pšenková
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1-dňový seminár od 8:30 do 16:00            165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Zostavenie	účtového	rozvrhu	so	zameraním	na	analytickú	
    evidenciu.
•		Návrh	analytickej	evidencie	s	dôrazom	na	zistenie	základu	DzP.
•		Analytická	evidencia	v	kontexte	na	vykazovanie	majetku,	
    záväzkov, vlastného imania v účtovnej závierke.
•		Porovnanie	a	výber	metódy	účtovania	zásob	
				(spôsob	A,	spôsob	B).
•		Význam	vnútropodnikových	smerníc	v	účtovníctve:
 -  zásoby,
 -  dlhodobý majetok,
 -  krátkodobý finančný majetok,
 -  opravné položky,
 -  rezervy,
 -  inventarizácia.
•		Odpisová	politika	podniku.
•		Vybrané	problémy	účtovania	nákladov	a	výnosov	z	účtovného	
    a daňového hľadiska.
•		Aplikácia	účtovných	zásad	a	metód	v	praktických	príkladoch.	

Cieľom seminára je podať účastníkom 
praktické rady v súvislosti s vedením 
účtovníctva. Obsahom školenia budú 
informácie o tom, ako správne nastaviť 
analytickú evidenciu v účtovnej jednotke, 
ako zvoliť odpisovú politiku a ktoré oblasti 
účtovníctva je potrebné upraviť internými 
smernicami...

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov, konateľov.

Analytická evidencia, odpisový plán 
a vnútropodnikové smernice

Bratislava 30.09.2014

Bratislava 13.10.2014

Bratislava 16.04.2015

Bratislava 15.05.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Medzinárodné účtovníctvo 
a medzinárodné zdaňovanie

IFRS komplexný kurz I.          31

Zákazková	výroba	v	účtovníctve	(podľa	právnej	úpravy	SR	a	podľa	IAS/IFRS)	 	 	 	 32

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch       33

Medzinárodné zdaňovanie          34

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP        35

Dlhodobý majetok podľa IFRS         36

Oceňovacie prístupy používané v IFRS        37

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		DPH	v	kontexte	rozdielov	slovenského	a	českého	zákona
•		DzP	v	kontexte	rozdielov	slovenského	a	českého	zákona
•		IFRS	komplexný	kurz	II.
•		Konsolidovaná	účtovná	závierka	2014
•		Oceňovanie	firiem	–	základné	aspekty	metódy	DCF	(Discounted	cash	flow)
•		Odložená	daň	–	účtovanie	a	vykazovanie
•		Prípravný	kurz	ku	skúške	IFRS	špecialista
•		Transferové	oceňovanie	vo	svetle	aktualizovanej	smernice	OECD	o	transferovom	oceňovaní
•		Transferové	oceňovanie,	dokumentácia	transferového	oceňovania	a	zmeny	v	roku	2014
•		Účtovníctvo	v	kontexte	slovenského	a	českého	zákona
•		Zdaňovanie	stálych	prevádzkarní
•		Zmluvy	o	zamedzení	dvojitého	zdanenia
•		US	GAAP	komplexný	kurz	I.
•		US	GAAP		-	komplexný	kurz	II.
•		US	GAAP	-	kurz	pre	začiatočníkov
•		US	GAAP:	5-dňový	modulový	kurz	ukončený	testom	a	certifikátom
•		Oceňovanie	firiem	–	základné	aspekty	metódy	DCF	(Discounted	cash	flow)
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Obsah seminára:

1. DEŇ
Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS
•		Koncepčný	rámec.
•		IAS	1	-	Prezentácia	účtovnej	závierky.
•		Praktická	časť	vo	forme	príkladov.
•		IAS	7	-	Výkazy	peňažných	tokov.
•		IAS	8	-	Účtovná	politika,	zmeny	v	účtovných	odhadoch	a	chyby.
•		IAS	10	-	Udalosti	po	vykazovanom	období.
•		Novinky	v	IFRS	–	aktuálny	prehľad.
•		Príklady.
•		Diskusia.

2. DEŇ
Dlhodobý majetok
•		IAS	16	-	Nehnuteľnosti,	stroje	a	zariadenia.
•		IAS	40	-	Investície	do	nehnuteľností.
•		IFRS	5	-	Dlhodobý	majetok	na	predaj	a	ukončované	činnosti.
•		IAS	36	-	Zníženie	hodnoty	majetku.
•		IAS	17	-	Lízingy.
•		IAS	38	-	Nehmotný	majetok.
•		IAS	20	Účtovanie	štátnych	dotácii	a	zverejňovanie	štátnej	pomoci,
    príklady.
•		IAS	23	Náklady	na	prijaté	pôžičky.
•		Príklady.

3. DEŇ
•		IAS	12	-	Dane	z	príjmov.
•		IAS	2	–	Zásoby.
•		IAS	11	-	Zákazková	výroba.
•		IAS	18	-	Výnosy.
•		IAS	37	-	Rezervy,	podmienené	záväzky	a	podmienené	aktíva.
•		IAS	24	-	Zverejnenia	o	spriaznených	osobách.
•		Porovnanie	IFRS	a	slovenskej	legislatívy-	rozdiely.
•		Príklady.
•		Diskusia.

3 - denné školenie venované problematike 
medzinárodných účtovných štandardov. 
Je určené účtovníkom, ktorí sa chcú  
v problematike zdokonaliť, prípadne  
získať prehľad o medzinárodných 
účtovných štandardoch. Počas kurzu 
získate prehľad o základných štandardoch, 
ktoré Vám lektorka vysvetlí na prak-
tických príkladoch. Školenie je vedené  
v slovenskom jazyku.

Seminár je určený pre:

záujemcov o problematiku medzinárod-
ných účtovných štandardov, účtovníkov, 
ekonómov.

IFRS komplexný kurz I.

3-dňový seminár od 8:30 do 16:00            520 EUR bez DPH

Lektor:
Ing. Jana Mundierová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 10. - 12.09.2014

Žilina 08. - 10.10.2014

Bratislava 15. - 17.10.2014

Vysoké Tatry 10. - 12.11.2014

Bratislava 24. - 26.11.2014

Košice 03. - 05.12.2014

Bratislava 15. - 17.12.2014

Žilina 28. - 30.01.2015

Bratislava 09. - 11.02.2015

Banská Bystrica 04. - 06.03.2015

Prešov 08. - 10.04.2015

Bratislava 15. - 17.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Zákazková výroba v účtovníctve (podľa právnej 
úpravy SR a podľa IAS/IFRS)

Získajte teoretický aj praktický pohľad  
na zákazkovú výrobu podnikov účtujúcich 
podľa právnej úpravy SR a podľa  
IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob 
vlastnej výroby...

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov.

Obsah seminára:

Zákazková výroba podľa právnej úpravy SR:
•		Obsahové	vymedzenie	zákazkovej	výroby.
•		Oceňovanie	zákazkovej	výroby.
•		Účtovné	zobrazenie	zákazkovej	výroby.
•		Praktická	aplikácia	(zisková	zákazka,	stratová	zákazka,	
    Zmena rozpočtu).
•		Vykazovanie	zákazkovej	výroby.

Zákazková výroba podľa IAS/IFRS.

Lektor:
Ing. Jana Mundierová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Košice 05.09.2014

Košice 21.10.2014

Bratislava 07.11.2014

Košice 10.12.2014

Bratislava 26.01.2015

Žilina 26.02.2015

Bratislava 03.03.2015

Bratislava 20.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Obsah seminára:

•		Základné	pravidlá	a	princípy	transferového	oceňovania,	analýza
				porovnateľnosti,	funkčná	a	riziková	analýza	(príklad).
•		Plnoprávni	výrobcovia,	výrobcovia	s	obmedzenými	funkciami	
				a	rizikami	(vrátane	poskytovateľov	služieb),	analýza	funkcií,	rizík	
    a majetku, metódy transferového oceňovania a ich aplikácia
				(príklady).
•		Distribútori,	agenti,	sprostredkovatelia	-	analýza	funkcií,	rizík	
    a majetku, metódy transferového oceňovania a ich aplikácia
				(príklady).
•		Vnútroskupinové	služby	a	nehmotný	majetok	-	analýza	funkcií,
    rizík a majetku, metódy transferového oceňovania a ich aplikácia
				(príklady).
•		Reštrukturalizácia	podnikania	-	analýza	funkcií,	rizík	a	majetku,
				metódy	transferového	oceňovania	a	ich	aplikácia	(príklady).

Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár  
s problematikou transferového 
oceňovania. Lektorka Vám na konkrét-
nych príkladoch vysvetlí smernicu OECD 
o transferovom oceňovaní. Príďte sa 
poradiť s odborníčkou a aplikujte získané 
informácie vo vašej každodennej praxi.

Seminár je určený pre:

všetkých, ktorí by mali s problematikou 
transferového oceňovania pracovať  
v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú  
a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú 
správne.

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Žilina 12.09.2014

Bratislava 17.09.2014

Bratislava 10.11.2014

Bratislava 08.12.2014

Bratislava 16.01.2015

Bratislava 13.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Zuzana Kvasničková

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Medzinárodné zdaňovanie

Prostredníctvom interpretácie príslušných 
daňových a iných súvisiacich právnych 
predpisov a zmluvy o zamedzení dvo-
jitého zdanenia s Českou republikou  
a na príkladoch ich uplatňovania v praxi 
získajte prehľad a základné znalosti  
v oblasti zdaňovania príjmov  
nerezidentov na území Slovenskej re-
publiky. Prekonzultujte vlastné problémy 
a prípady zdaňovania príjmov v oblasti 
medzinárodných daňových vzťahov  
s uznávaným odborníkom z praxe.

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov, audítorov, 
daňových poradcov, všetkých   ostatných 
záujemcov o problematiku.

Obsah seminára:

•		Právny	rámec	zdaňovania	príjmov	v	predmetnej	oblasti	(zákon
    dani z príjmov a jeho posledné zmeny, účel, systematika a popis
    zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, vzťah medzi domácimi 
    predpismi a medzinárodnými zmluvami, spôsob ich uplatňovania).
•		Posudzovanie	osoby	daňovníka	a	jej	rezidencie,	posudzovanie
    aplikovateľnosti zákona a príslušných medzinárodných zmlúv.
•		Posudzovanie	zdroja,	charakteru	a	druhu	príjmov	nerezidenta.
•		Posudzovanie	zdaniteľnosti	príjmov	nerezidenta	podľa	zákona	
    o dani z príjmov a príslušných medzinárodných zmlúv.
•		Posudzovanie	spôsobu	zdaňovania	príjmov	nerezidenta	
				(povinnosti	daňovníkov	a	platiteľov	dane,	zrážková	daň,
    zabezpečenie dane, postupy, formuláre...).
•		Zdaňovanie	jednotlivých	druhov	príjmov	nerezidenta	
				(zisky	nerezidentných	podnikov,	príjmy	zo	závislej	činnosti,	príjmy
    zo služieb, príjmy umelcov a športovcov, licenčné poplatky, úroky,
    príjmy z prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí...).
•		Diskusia	v	priebehu	celého	seminára	a	riešenie	konkrétnych	
    prípadov z praxe.

Bratislava 12.09.2014

Bratislava 09.10.2014

Košice 14.11.2014

Bratislava 08.12.2014

Žilina 30.01.2015

Banská Bystrica 12.02.2015

Prešov 16.02.2015

Bratislava 27.02.2015

Nitra 02.03.2015

Bratislava 12.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Peter Kuchár

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Získajte prehľad v rozdieloch medzi 
účtovníctvom, daňou z pridanej hod-
noty a daňou z príjmov medzi Českom  
a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, 
spôsobov účtovania a daňových  
dopadov, ktoré Vám skúsení lektori  
predostrú počas 3-dňového komplexného 
školenia, budete vo Vašej praxi neomylný!

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov, záujemcov o prob-
lematiku.

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

3-dňový seminár od 8:30 do 16:00           520 EUR bez DPH

Obsah seminára:

1. DEŇ
DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona
•		Vznik	povinnosti	registrácie	DPH.
•		Vznik	daňovej	povinnosti	a	určenie	miesta	zdaniteľného	obchodu.
•		Miesto	dodania	služieb	pri	stavebnej	činnosti.
•		“Konsignačný	sklad”	z	pohľadu	DPH.
•		Určenie	prepočítacieho	kurzu	pre	účely	DPH.
•		Finančný	leasing	u	nájomcu.
•		Oprava	sadzby	dane	a	jej	odpočítanie	a	uplatnenie.
•		Nárok	na	odpočítanie	dane.
•		Reťazové	obchody	a	DPH.
•		Zmena	účelu	využitia	pri	investičnom	majetku.
•		Náležitosti	faktúry.
•		Evidencia	DPH.
•		Prevádzkareň	z	pohľadu	DPH.

2. DEŇ
DzP v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona
•		Finančný	leasing	u	nájomcu.
•		Technické	zhodnotenie	prenajatého	majetku	(účtovanie	a	
    daňové dopady).
•		Súčasti	obstarávacej	ceny	majetku.
•		Výskum	a	vývoj.
•		Dlhodobé	pohľadávky	a	záväzky,	súčasná	hodnota	a	opravné
    položky.
•		Krátkodobé	rezervy.
•		Imanie	a	rozdelenie	zisku.
•		Vklady	majetku	do	ZI	spoločnosti.
•		Zmena	reálnej	hodnoty	majetku.
•		Zdaňovanie	licenčných	poplatkov	a	dividend.
•		Odpočet	daňovej	straty.

3. DEŇ
Účtovníctvo v kontexte rozdielov slovenského a českého 
zákona
•		Finančný	leasing	u	nájomcu.
•		Technické	zhodnotenie	prenajatého	majetku	(účtovanie).
•		Súčasti	obstarávacej	ceny	majetku.
•		Výskum	a	vývoj.
•		Postúpenie	pohľadávok.
•		Krátkodobé	rezervy.
•		Základné	imanie	a	rozdelenie	zisku.
•		Vklady	majetku	do	ZI	spoločnosti.
•		Zmena	reálnej	hodnoty	majetku.
•		Opravy	chýb	minulých	období.
•		Podávanie	dodatočných	daňových	priznaní.

Bratislava 17. - 19.09.2014

Vysoké Tatry 01. - 03.10.2014

Bratislava 10. - 12.12.2014

Bratislava 16. - 18.02.2015

Bratislava 15. - 17.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Milan Kúdela a kolektív lektorov

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Dlhodobý majetok podľa IFRS

Pripravili sme pre Vás celodenný seminár 
zameraný na problematiku dlhodobého 
majetku z pohľadu medzinárodných 
účtovných štandardov.
V súčasnosti tieto štandardy patria 
medzi tie, v ktorých nájdete najviac 
odlišností v porovnaní so slovenským 
účtovníctvom. Príďte sa poradiť so skúse-
nou odborníčkou...

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov, audítorov, 
daňových poradcov, všetkých   ostatných 
záujemcov o problematiku.

Obsah seminára:

•		IAS	16	–	Nehnuteľnosti,	stroje	a	zariadenia.
•		IAS	17	–	Lízingy.
•		IAS	40	–	Investície	do	nehnuteľností.
•		IFRS	5	–	Dlhodobý	majetok	určený	na	predaj	a	ukončené	činnosti.
•		IAS36	–		Zníženie	hodnoty	majetku.
•		IAS	23	–	Náklady	na	prijaté	pôžičky	a	úvery.
•		IAS	38	–	Nehmotný	majetok.

Lektor:
Ing. Jana Mundierová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 22.09.2014

Košice 20.10.2014

Bratislava 06.11.2014

Bratislava 09.12.2014

Bratislava 27.01.2015

Bratislava 19.02.2015

Bratislava 16.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Na semináre sa dozviete aké spôsoby 
oceňovania sa používajú v IFRS a najmä 
aké sú rozdiely oproti slovenským postu-
pom účtovania. Mimoriadna pozornosť 
bude venovaná novému štandardu IFRS 
13 - Oceňovanie reálnou hodnotou.

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov, audítorov, 
daňových poradcov, všetkých   ostatných 
záujemcov o problematiku.

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Koncepcia	oceňovania.
•		Oceňovanie	majetku	v	momente	obstarania	a	záväzkov	
    v momente ich vzniku,
           - obstarávacie náklady, alebo ich odhad,
           - amortizované náklady  - súčasná hodnota.
•		Následné	oceňovanie	v	priebehu	používania	majetku	a	
    existencie záväzkov.
•		Historické	ceny	a	zníženie	hodnoty.
•		Použitie	fair	value	podľa	jednotlivých	štandardov.
•		Oceňovanie	reálnou	hodnotou	IFRS	13.
•		Kurzové	rozdiely	IAS	21.

Bratislava 08.09.2014

Žilina 18.09.2014

Bratislava 31.10.2014

Bratislava 08.12.2014

Bratislava 19.01.2015

Bratislava 20.02.2015

Banská Bystrica 02.03.2015

Bratislava 28.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Jana Mundierová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Mzdy a personalistika

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas        39

Ochrana osobných údajov- nový zákon č 84/2014 účinný od 15.4.2014     40

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov     41

Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov       42

Zákonník práce – aplikačný seminár         43

Vznik a skončenie pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  44
 – zmeny od 1.7.2014

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014     45

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky  46

Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom 47

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Exekúcie	a	zrážky	zo	mzdy
•		Mzdový	účtovník	–	trojdňový	modulový	kurz	ukončený	testom	a	certifikátom
•		Mzdový	účtovník	špecialista	–	modulový	kurz	ukončený	testom	a	certifikátom
•		Agentúry	dočasného	zamestnávania	–	aktuálne	platná	legislatíva	pre	rok	2014
•		Aktuálny	stav	mzdovej	legislatívy	k	1.1.2015
•		Cestovné	náhrady	v	kocke
•		Dohody	a	ich	registrácie	
•		Kolektívne	vyjednávanie	a	kolektívne	zmluvy	–	aktuálne	zmeny	pre	rok	2014
•		Mzdy	pre	začiatočníkov
•		Prekážky	v	práci	a	dovolenka
•		Ročné	zúčtovanie	preddavkov	na	daň	zo	závislej	činnosti	za	rok	2014	+	aktuálny	stav	mzdovej	agendy 
    v roku 2015
•		Účtovný	a	mzdový	koktejl	–	praktické	témy	a	konzultácie	v	Tatrách
•		Výkon	inšpekcie	práce	a	prevencia	pred	sankciami	zo	strany	inšpekcie	práce
•		Zamestnanecké	benefity,	prednostné	a	neprednostné	zrážky	zo	mzdy
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Objasnite si na poldňovom seminári 
problematiku rovnomerného aj nerovno-
merného rozvrhnutia pracovného času 
a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh 
pracovných	 zmien	 (kalendár	 pracovného	
času). Pre lepšie a jednoduchšie po-
chopenie bude táto tematika vysvetlená  
na praktických príkladoch!

Seminár je určený pre:

zamestnancov personálnych oddelení, 
mzdárov.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

1/2-dňový seminár od 8:30 do 13:00           130 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Pracovný	čas	–	pojem,	možnosti	rozvrhnutia.
•		Nerovnomerne	rozvrhnutý	pracovný	čas.
•		Čo	je	potrebné	dodržať	pri	nerovnomerne	rozvrhnutom	
    pracovnom čase.
•		Nepretržitý	denný	a	nepretržitý	týždenný	odpočinok	v	práci,	
    čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom
    čase.
•		Pružný	pracovný	čas.
•		Flexikonto.

Bratislava 22.09.2014

Prešov 20.10.2014

Bratislava 13.11.2014

Bratislava 12.12.2014

Bratislava 23.01.2015

Košice 30.01.2015

Banská Bystrica 13.02.2015

Bratislava 12.03.2015

Žilina 28.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
JUDr. Alena Huťanová 

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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130 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Ochrana osobných údajov- nový zákon č 84/2014 
účinný od 15.4.2014

Počas školenia Vám poskytneme všetky 
potrebné informácie súvisiace s novým 
zákonom o ochrane osobných údajov  
v kontexte jeho poslednej novely vrátane 
informácii o jeho vykonávacích predpi-
soch. Školenie organizujeme v skupinách 
do 10 účastníkov. Máte preto možnosť 
prediskutovať Vaše otázky priamo s  
lektorkou a zorientovať sa v problematike.
Poslednou novelou zákona o ochrane 
osobných údajov – zákon č. 84/2014 
Z. z. sa predpokladá zníženie  
administratívnej záťaže prevádzkovateľa 
a sprostredkovateľa, mení sa celk-
ová obligatórnosť ukladania pokút  
a poriadkových pokút, podmienky  
poverenie zodpovednej osoby, zužuje 
sa rozsahu poučenia oprávnených osôb  
a dochádza tiež k zmenám v súvislosti  
s registráciou, ktorá bola prekvalifikovaná 
na oznamovaciu povinnosť a iné. 

Seminár je určený pre:

štatutárov, manažérov, personalistov  
a pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom 
spracúva osobné údaje, resp. prichádza s 
nimi do kontaktu.

Obsah seminára:

•		Právny	rámec	ochrany	osobných	údajov,	ciele,	predmet	
    a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov.
•		Výklad	základných	pojmov.
•		Zásady	spracúvania	osobných	údajov.
•		Právny	základ	spracúvania	osobných	údajov.
•		Základné	povinnosti	prevádzkovateľa	a	sprostredkovateľa.
•		Získavanie	osobných	údajov	a	ich	likvidácia.
•		Bezpečnosť	spracúvania	osobných	údajov.
•		Dohľad	nad	ochranou	osobných	údajov,	zodpovedná	osoba	–	
    absolvovanie skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby, 
    poverenie zodpovednej osoby, konkrétne povinnosti a rozsah jej
    zodpovednosti.
•		Práva	dotknutej	osoby.
•		Cezhraničný	tok	osobných	údajov.
•		Registrácia	a	evidencia	informačných	systémov.

Bratislava 04.09.2014

Banská Bystrica 15.10.2014

Prešov 21.10.2014

Bratislava 20.11.2014

Bratislava 03.12.2014

Bratislava 15.01.2015

Nitra 23.02.2015

Bratislava 19.03.2015

Žilina 27.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
JUDr. Miroslava Burčíková

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánu-
je v budúcnosti prijať pracovníka zo 
zahraničia? Získajte všetky dostupné  
informácie, ktoré potrebujete k správnemu 
procesu prijímania či vysielania...

Seminár je určený pre:

mzdárov, personalistov, HR manažérov.

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom 
zamestnancov

1-dňový seminár od 8:30 do 14:30           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Vysielanie	zamestnancov	do	zahraničia	a	prijímanie	zamestnancov
    zo zahraničia.
•		Pracovná	cesta,	vyslanie	alebo	dočasné	pridelenie.
•		Zmluvy	o	vyslaní,	zmluvy	s	konateľmi	a	členmi	štatutárnych
    orgánov.
•		Obsahové	náležitosti	pracovnej	zmluvy	pri	práci	zamestnanca	
    v cudzine.
•		Voľba	práva	v	pracovnoprávnych	vzťahoch.
•		Sociálne	aspekty	vysielania	a	prijímania	zamestnancov	
				(sociálne	a	zdravotné	poistenie,	poistenie	rodinných	príslušníkov).
•		Riešenie	konkrétnych	príkladov	z	Vašej	praxe.

Bratislava 26.09.2014

Banská Bystrica 17.10.2014

Košice 27.10.2014

Bratislava 12.11.2014

Bratislava 05.12.2014

Žilina 14.01.2015

Bratislava 19.02.2015

Bratislava 23.03.2015

Košice 27.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Viac informácií o lektoroch 
nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Júlia Pšenková JUDr. Alena 
Huťanová 

Lektori:
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Obsah seminára:

1. DEŇ
Pracovný čas  
•		Pracovný	čas	a	možnosti	jeho	rozvrhovania,	konto	pracovného
    času, pružný pracovný čas, práca na zmeny a v nepretržitých
    prevádzkach, práca nadčas, banka nadčasov.
Dovolenka a prekážky v práci pri nerovnomerne rozvrhnutom 
pracovnom čase – najčastejšie problémy v praxi
Pracovný pomer a najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv
•		Podmienky	platnosti,	podstatné	a	povinné	náležitosti,	Skúšobná
    doba, doba určitá/neurčitá, najčastejšie chyby pri uzatváraní 
    pracovných zmlúv, spôsoby a dôvody skončenia pracovného
    pomeru, výpoveď a jej špecifiká, podmienky platnosti, porušenie
    pracovnej disciplíny.

2. DEŇ
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov   
do zahraničia
•		Všeobecné	podmienky,	zamestnanecké	štruktúry,	platné	predpisy
    a súvisiace povinnosti, zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov 
    z  tretích štátov - zmeny v roku 2014, sociálne zabezpečenie
    cudzincov pri ich zamestnávaní v SR, určenie rozhodnej legislatívy
				-	formulár	A1,	vysielanie	(pojem,	druhy,	formy	a	charakteristické
    znaky), sociálne zabezpečenie pri vysielaní a prijímaní vyslaných
    zamestnancov. 
Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a 
jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom
•		Definícia	člena	štatutárneho	orgánu,	vznik,	ukončenie	výkonu
    funkcie, zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva, kombinácia
    zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou
    zmluvou, zdravotné poistenie - registračné povinnosti štatutár,
    kombinácia s pracovným pomerom, zdravotné poistenie - 
    vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy.

3. DEŇ
Exekúcie v mzdovej učtárni
•		zrážky	zo	mzdy	prednostné,	neprednostné,	zrážky	so	súhlasom
    zamestnanca, exekúcie podľa exekučného poriadku, povinnosti
    zamestnávateľa - poskytnutie súčinnosti, výpočet exekúcie, 
    tretinový systém, poradie exekúcií. 
Sociálny fond
•		tvorba	sociálneho	fondu,	výška	sociálneho	fondu,	základ	
    pre výpočet, účtovanie, prenos zostatku, použitie sociálneho
    fondu, zákaz diskriminácie, smernica, príspevok na dopravu, 
    príspevok na stravné, kultúrne a športové podujatia, rekreácie,
    zdravotná starostlivosť, DDS, Sociálna politika.

520 EUR bez DPH               3-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Trojdňové školenie určené špeciálne 
pre mzdárov a personalistov. Namiešali 
sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. 
Počas školenia máte možnosť načerpať 
veľké množstvo informácií, diskutovať o 
Vašich konkrétnych problémoch z praxe  
so skúsenými lektorkami.

Seminár je určený pre:

mzdárov, personalistov, HR manažérov. 

Viac informácií o lektoroch 
nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Júlia Pšenková JUDr. Alena 
Huťanová 

Lektori:

Bratislava 13. - 15.08.2014

Bratislava 22. - 24.10.2014

Vysoké Tatry 26. - 28.11.2014

Žilina 23. - 25.02.2015

Bratislava 18. - 20.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Zákonník práce – aplikačný seminár

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

Zákonník práce aktuálne
•		Závislá	práca,	skúšobná	doba,	pracovný	pomer	na	dobu	určitú,
    výpovedná doba, odstupné a odchodné, zavedenie 
    nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času a konta 
    pracovného času, postavenie zástupcov zamestnancov.

Vznik pracovného pomeru a skončenie pracovného pomeru
•		Obsah	pracovnej	zmluvy	-	základné	a	povinné	náležitosti,	druh
    práce a miesto výkonu práce z pohľadu rozhodnutí súdov,
    príklady.
•		Skončenie	pracovného	pomeru	zo	strany	zamestnávateľa-	
    dohoda, výpoveď, okamžité skončenie, judikáty, príklady,
    najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
•		Skončenie	pracovného	pomeru	zo	strany	zamestnanca	najmä
    okamžité skončenie, na čo si dať pozor.

Porušenie pracovnej disciplíny
•		Pojem	porušenie	pracovnej	disciplíny.
•		Menej	závažné	a	závažné	porušenie	pracovnej	disciplíny,	príklady.
•		Upozornenie	na	porušenie	pracovnej	disciplíny,	dôsledky,	vrátane
    okamžitého skončenia pracovného pomeru, príklady.
•		Rozhodnutia	súdov.

Pracovný čas
•		Rovnomerné	rozvrhnutie	pracovného	času.
•		Nerovnomerné	rozvrhnutie	pracovného	času-	podmienky	
    a možnosti, vzory, možnosti rozvrhnutia, zmennosť.
•		Pružný	pracovný	čas,	podmienky	a	povinnosti	zamestnávateľa,
    možnosti.
•		Prekážky	v	práci	pri	jednotlivých	rozvrhnutiach	pracovného	času.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času
•		Rozšírenie	pôsobnosti	ZP	na	zamestnancov	pracujúcich	
    na dohody.
•		Zavedenie	odvodov	z	dohôd.	Povinnosti	zamestnávateľa,	
    pri dohodách o brigádnickej práce študentov, príklady.
•		Výnimky.

Pripravované a schválené zmeny

Diskusia

Lektori:

Prinášame vám aplikačný seminár, 
počas ktorého máte možnosť získať 
všetky potrebné informácie v súvislosti  
so zmenami v Zákonníku práce. V na-
dväznosti na aktuálne platnú legislatívu 
budú na školení riešené aj témy vzni-
ku pracovného pomeru a ukončenia  
pracovného pomeru, pracovného času,  
či problematika dohôd...

Seminár je určený pre:

zamestnancov útvarov HR, mzdových  
útvarov, konateľov spoločností, zástupcov 
zamestnancov.

Žilina 30.09.2014

Bratislava 14.10.2014

Banská Bystrica 14.11.2014

Bratislava 20.11.2014

Košice 10.12.2014

Bratislava 20.01.2015

Žilina 11.02.2015

Bratislava 16.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
JUDr. Alena Huťanová 

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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130 EUR bez DPH               1/2-dňový seminár od 8:30 do 12:00

Vznik a skončenie pracovného pomeru a dohôd o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
– zmeny od 1.7.2014

Vyriešte s nami komplexne problematiku 
vzniku a ukončenia pracovného pomeru 
a dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. Počas školenia sa 
dozviete, ako postupovať pri uzatváraní 
pracovných zmlúv, ako ukončiť pra-
covný pomer, všetko o dohodách, na čo  
netreba zabudnúť a čoho sa  
vyvarovať. Diskutované budú zmeny  
v súvislosti s novelou Zákonníka práce platné  
od 1.7.2014.

Seminár je určený pre:

mzdárov, personalistov, HR manažérov.

Obsah seminára:

•		Predzmluvné	vzťahy.
•		Pracovná	zmluva	a	jej	náležitosti.
•		Skúšobná	doba.
•		Druhy	pracovného	pomeru.
•		Zmena	pracovnej	zmluvy.
•		Skončenie	pracovného	pomeru	dohodou.
•		Skončenie	pracovného	pomeru	výpoveďou.
•		Okamžité	skončenie	pracovného	pomeru.
•		Skončenie	pracovného	pomeru	v	skúšobnej	dobe.
•		Ponuková	povinnosť,	zákaz	výpovede,	okamžitého	skončenia,	
    odstupné, odchodné.
•		Dohody	o	prácach	vykonávaných	mimo	pracovného	pomeru.
•		Diskusia.

Bratislava 08.10.2014

Bratislava 22.10.2014

Prešov 13.11.2014

Bratislava 12.12.2014

Bratislava 20.02.2015

Žilina 20.03.2015

Bratislava 14.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
JUDr. Zdeňka Dvoranová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.



45

M
Z

D
y

 A
 P

E
R

S
O

N
A

LI
S

T
IK

A

Získajte prehľad o základných zmenách 
v ročnom zúčtovaní preddavkov dane zo 
závislej činnosti za rok 2014.
V záverečnej časti sa lektorka bude 
venovať problematike zdaňovania príjmov 
rezidentov/nerezidentov. Máte jedinečnú 
možnosť diskutovať s odborníčkou  
- zašlite Vaše otázky vopred 
na seminare@eseminare.sk...

Seminár je určený pre:

mzdových účtovníkov.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej 
činnosti za rok 2014

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Lehoty	RZD.
•		Potvrdenie	o	zdaniteľnej	mzde,	daňové	vyhlásenie.
•		Nezdaniteľné	časti	základu	dane.
•		Daňový	bonus.
•		Odpočet	na	manželku	/	manžela.
•		Výpočet	RZD.
•		Nedoplatky,	preplatky	RZD.
•		2%	percentá	dane.
•		RZD	cudzincov	a	vyslaných	zamestnancov.

Bratislava 13.01.2015

Bratislava 16.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Júlia Pšenková

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej 
poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

Registračných povinností je veľa a stále 
pribúdajú nové skutočnosti, ktoré je treba 
správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje 
aj priechodnosť mesačných výkazov 
poistných odvodov. Sú rozdiely medzi 
registráciami v sociálnej a zdravotných 
poisťovniach. Cieľom seminára je teor-
eticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednot-
livé registračné povinnosti a ich vplyv na 
výkazy poistného.

Seminár je určený pre:

personalistov, mzdárom, všetkým  
osobám, ktoré riešia registračné povin-
nosti zamestnávateľa v sociálnej a zdra-
votnej poisťovni.

Obsah seminára:

Zdravotné poistenie
•		Registrácia	pracovného	pomeru.
•		Registrácia	zamestnanca	s	odvodovou	úľavou.
•		Registrácia	dohody	o	prácach	mimo	pracovný	pomer.
•		Nástup	na	materskú	dovolenku,	ukončenie	materskej	dovolenky.
•		Nástup	na	rodičovskú	dovolenku,	ukončenie	rodičovskej
    dovolenky.
•		Poskytnutie	neplateného	voľna.
•		Absencia.
•		Registrácia	štatutára.
•		Registrácia	zamestnanca	s	doplatkom	po	ukončení.
    pracovného pomeru.
•		Registrácie	pri	súbehu	pracovného	pomeru	a	dohody.
•		Registrácie	pri	súbehu	štatutára	a	pracovného	pomeru.
•		Vplyv	registrácie	na	mesačné	výkazy.

Sociálne poistenie
•		Registrácia	pracovného	pomeru.
•		Registrácia	zamestnanca	s	odvodovou	úľavou.
•		Registrácia	pravidelnej	dohody	o	prácach	mimo	pracovný	pomer.
•		Registrácia	nepravidelnej	dohody	o	prácach	mimo	pracovný
    pomer.
•		Nástup	na	materskú	dovolenku,	ukončenie	materskej	dovolenky.
•		Nástup	na	rodičovskú	dovolenku,	ukončenie	rodičovskej	
    dovolenky.
•		Poskytnutie	neplateného	voľna.
•		Absencia.
•		Zmena	osobných	údajov.
•		Registrácia	štatutára	s	pravidelnou	odmenou.
•		Registrácia	štatutára	s	nepravidelnou	odmenou.
•		Registrácia	zamestnanca	s	doplatkom	po	ukončení	pracovného
    pomeru.
•		Registrácie	pri	súbehu	pracovného	pomeru	a	dohody.
•		Registrácie	pri	súbehu	štatutára	a	pracovného	pomeru.
•		Vplyv	registrácie	na	mesačné	výkazy.

Lektor:
Júlia Pšenková

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 16.09.2014

Bratislava 20.10.2014

Bratislava 15.12.2014

Bratislava 19.02.2015

Žilina 23.02.2015

Bratislava 24.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Ak sa stretávate s problematikou súbehu 
viacerých funkcií štatutárneho orgánu 
a chcete mať istotu, že všetky zmluvy, 
odvody a dane máte vyriešené v súlade 
s aktuálnou legislatívou, seminár je určený 
práve Vám.

Seminár je určený pre:

personalistov, mzdárov a pre všetkých, 
ktorých problematika zaujíma.

Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho 
orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Zmluva	o	výkone	funkcie.
•		Kombinácia	zmluvy	o	výkone	funkcie	a	pracovnej	zmluvy.
•		Sociálne	odvody.
•		Zdravotné	odvody.
•		Dane.
•		Diskusia.

Lektor:
Júlia Pšenková

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 19.09.2014

Bratislava 30.10.2014

Bratislava 17.12.2014

Bratislava 17.02.2015

Košice 16.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Financie a finančné riadenie

Cash	flow	z	finančného	a	účtovného	pohľadu	 	 	 	 	 	 	 	 49

Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení    50

Výkaz ziskov a strát - významný zdroj informácií o stabilite firmy                                                                            51

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Riadenie	cash	flow	a	likvidity
•		Finančné	riadenie	firmy	-	5-dňový	modulový	kurz	ukončený	testom	a	certifikátom
•		Controlling	investičných	akcií
•		Controlling	pohľadávok	v	podnikateľskej	praxi
•		Diagnostika	v	riadení	–	jej	vplyv	na	finančné	zdravie	firmy
•		Ekonomika	pre	nefinančných	manažérov
•		Hodnotenie	rozhodujúcich	finančných	ukazovateľov
•		Hodnotenie	úrovne	likvidity	a	bonity	odberateľa
•		Prehľad	peňažných	tokov	-	CASH	FLOW
•		Reálne	posúdenie	účtovných	výkazov
•		Risk	manažment	-	Riadenie	podnikateľských	rizík
•		Ročná	závierka	a	analýza	účtovných	výkazov
•		Total	Cost	of	ownership	-	Náklady	počas	celkovej	doby	životnosti
•		Úvod	do	controllingu
•		Vnútropodnikový	-	nákladový	controlling
•		Finančný	controlling
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Počas školenia získajte prehľad  
o	 problematike	 Cash	 flow	 z	 finančného	
pohľadu a z účtovného pohľadu. 
V prvej časti prednášky sa na praktick-
om príklade oboznámite s finančným  
prepojením	výkazu	cash	flow	so	súvahou	
a výkazom ziskov a strát. Riešený bude aj 
vplyv	Cash	flow	na	hodnotu	firmy.	
Poobedná časť seminára je venovaná 
zostaveniu prehľadu peňažných tokov 
podľa súčasnej právnej úpravy...

Seminár je určený pre:

ekonómov, účtovníkov, finančných riaditeľov  
a záujemcov o problematiku.

Cash flow z finančného a účtovného pohľadu

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

Finančný pohľad
•		Úvod	do	problematiky	-	základné	aspekty	tvorby	cash	flow	 
    vo firme.
•		Vnútorné	prepojenie	jednotlivých	finančných	výkazov:	súvahy,
				výkazu	ziskov	a	strát	a	cash	flow	(excelovský	príklad	reálne	
    pôsobiacej firmy).
•		Význam	výkazu	cash	flow	pre	finančných	manažérov,	finančných
    analytikov a pre finančné trhy.
•		Vplyv	jednotlivých	úrovní	cash	flow	na	tvorbu	hodnoty	firmy.
•		Finančné	pomerové	ukazovatele	počítané	z	jednotlivých	úrovní
				cash	flow.
•		Príklad	zostavenia	„pro	forma“	cash	flow	verejne	obchodovanej
    firmy.
•		Diskusia.

Účtovný pohľad
•		Právna	úprava,	význam	a	cieľ	prehľadu	peňažných	tokov.
•		Charakteristika	základných	pojmov.
•		Štruktúra	a	členenie	peňažných	tokov.
•		Metódy	vykazovania	peňažných	tokov.
•		Obsahová	náplň	prehľadu	peňažných	tokov	v	jednotlivých
    činnostiach podľa Opatrenia MF SR.
•		Vykazovanie	špecifických	oblastí	v	prehľade	peňažných	tokov
				(opravné	položky,	rezervy,	odpis	pohľadávok,	vzájomné
    započítanie pohľadávok a záväzkov, daň z pridanej hodnoty).
•		Zjednodušený	praktický	príklad	zostavenia	prehľadu	
    peňažných tokov.

Bratislava 30.09.2014

Bratislava 27.11.2014

Bratislava 09.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

Viac informácií o lektoroch 
nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Ing. Miloš 
Sklenka PhD.

Mgr. Martin 
Vozár, PhD.

Lektori:
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Interpretácia finančných a ekonomických 
ukazovateľov a ich využitie v riadení

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov 
s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonom-
ických a finančných ukazovateľov firmy 
ako východiska pre reálne posúdenie jej 
ekonomickej pozície, finančnej a kapi-
tálovej stability a vnútorného potenciálu 
ekonomicky udržateľného rastu.

Seminár je určený pre:

pracovníkov ekonomických útvarov firiem  
na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaobera-
jú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, 
obchodnou stratégiou, identifikáciou fak-
torov možných finančných porúch a rizík 
budúcich podnikateľských aktivít. Seminár 
je zameraný na tie vybrané ukazovatele 
a vzťahy medzi nimi, ktoré sú využiteľné  
pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť  
a odvetvie.

Obsah seminára:

Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov
•		Zdroje	dát	pre	finančnú	analýzu.
•		Sústava	finančných	ukazovateľov	-	ukazovatele	
    likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, 
    ukazovatele zadlženosti, ukazovatele trhovej hodnoty 
    a ich interpretácia.

Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast 
firmy
•		Parametre	ovplyvňujúce	udržateľný	rast	firmy,	vplyv	vývoja
    prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy
•		Ukazovatele	efektívnosti	využitia	vlastných	zdrojov	(Altmanov	
    model, Diskriminačná funkcia).
•		Charakteristika	vzťahov	medzi	Súvahou	a	Výkazom	ziskov	a	strát
				(DuPont	analýza).

Pracovný kapitál firmy:
•		Ukazovatele	poskytujúce	informáciu	o	schopnosti	firmy
    zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu 
    a CASH FLOW.
•		Vývoj	pracovného	kapitálu	ako	faktora	súčasnej	a	budúcej
    finančnej stability firmy.
•		Interpretácia	ukazovateľov	charakterizujúcich	jednotlivé	etapy
    možných finančných kríz.

Diskusia.

Bratislava 29.09.2014

Bratislava 06.10.2014

Žilina 31.10.2014

Košice 10.11.2014

Zvolen 21.11.2014

Bratislava 03.12.2014

Prešov 14.01.2015

Bratislava 30.01.2015

Žilina 18.02.2015

Bratislava 03.03.2015

Nitra 27.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Dušan Preisinger

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov 
s jedným z prístupov k analýze  
reprodukcie finančných tokov firmy,  
na základe vývoja vybraných ukazovateľov 
určiť silné a slabé stránky, ako aj  
potenciálne riziká finančnej a kapitálovej 
stability. Na základe metódy včasného  
varovania poznať reálnu ekonomickú 
pozíciu firmy z hľadiska určenia pravde-
podobnosti a miery možnej finančnej krízy.

Seminár je určený pre:

manažment, pre firemných finančných 
analytikov, ktorých úlohou je monitorovať 
a vyhodnocovať zdravie finančných tokov 
firmy a pre pracovníkov zabezpečujúcich 
operatívne a strategické finančné riadenie.

Výkaz ziskov a strát - významný zdroj informácií o 
stabilite firmy

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

Základné princípy analyzovania výkazu ziskov a strát z hľadiska 
reálneho posúdenia výkonnosti firmy:
•		Postavenie	zisku	v	štruktúre	ekonomických	ukazovateľov.
•		Parametre	rentability	zabezpečujúce	udržateľný	rast
•		Vplyv	vývoja	ukazovateľov	z	Výkazu	ziskov	a	strát	na	bilančnú	
    rovnováhu firmy.
•		Analýza	rozhodujúcich	parametrov	rentability	a	ich	vplyv	
    na finančnú stabilitu.

Výkaz ziskov a strát - súčasť komplexného posúdenia  
ekonomickej pozície firmy:
•		Vzťah	medzi	výkazom	ziskov	a	strát	a	bilančnou	štruktúrou.
•		Vzťah	medzi	výkazom	ziskov	a	strát	a	výkazom	cash	flow.
•		Definovanie	rizík	vyplývajúcich	z	vývoja	vzťahu	medzi
    ukazovateľmi.
•		Výkazu	ziskov	a	strát	a	štruktúrou	Súvahy.
•		Analýza	vývoja	štruktúry	Výkazu	ziskov	a	strát	a	jej	vplyv	
				na	cash-flow	firmy.

Vplyv bilančnej nerovnováhy na vývoj štruktúry nákladov  
a výnosov:
•		Analýza	výkazu	ziskov	a	strát	z	hľadiska	rizika	zvýšenia	finančnej	
    závislosti.
•		Analýza	príčin	vplyvu	vývoja	nákladov,	výnosov	a	zisku	
    na štruktúru likvidity.
•		Analýza	vzťahu	medzi	vývojom	finančných	tokov,	nákladov,	
    výnosov, likviditou a úverovým rizikom.

Lektor:
Ing. Dušan Preisinger

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 26.09.2014

Prešov 09.10.2014

Bratislava 06.11.2014

Bratislava 11.12.2014

Bratislava 05.02.2015

Žilina 10.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Právo, vedenie firmy

Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov?       53

Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru       54

Postavenie štatutárnych orgánov a ich zodpovednosť pri výkone funkcie     55

Možnosti	alternatívneho	riešenia	sporov	(rozhodcovské	konanie,	mediácia)		 	 	 	 56

Verejné obstarávanie v roku 2014 – pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov    57

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Agentúry	dočasného	zamestnávania	–	aktuálne	platná	legislatíva	pre	rok	2014
•		Ako	postupovať	pri	žalovaní	pohľadávky
•		Aplikácia	colného	práva	EÚ	na	Slovensku,	jeho	lokálne	špecifiká	a	zjednodušenia	(SK,	EN)
•		Diagnostika	v	riadení	–	jej	vplyv	na	finančné	zdravie	firmy
•		Konateľ	a	s.r.o.	v	kríze	-	ako	sa	vysporiadať	s	hrozbou	konkurzu	alebo	reštrukturalizácie
•		Mediácia	ako	možnosť	riešenia	pracovnoprávnych	sporov
•		Námietky	voči	plateniu	zmenky
•		Obchodná	spoločnosť	ako	účastník	v	exekučnom	konaní
•		Príprava	na	zmeny	v	Európskom	colnom	práve	(SK,	EN)
•		Reštrukturalizácia	ako	posledná	šanca	pre	životaschopnú	spoločnosť	v	problémoch
•		Úvod	do	systému	energetického	manažérstva
•		Valné	zhromaždenie
•		Výkon	inšpekcie	práce	a	prevencia	pred	sankciami	zo	strany	inšpekcie	práce
•		Zabezpečenia	plnenia	záväzkov	dlžníkov	s	dôrazom	na	zmeny	platné	v	roku	2014
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Cieľom seminára je objasniť problematiku 
reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby 
v reklamačnom procese a odpovedať 
účastníkom na otázky, ktorých odpovede 
efektívne zužitkujú v praxi.

Seminár je určený pre:

pracovníkov reklamačných oddelení  
firiem, obchodných asistentov.

Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov?

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Zodpovednosť	za	vady	výrobkov	a	služieb	z	pohľadu
    občianskeho a obchodného práva.
•		Záručné	doby	a	ich	rôzne	dĺžky	podľa	subjektov.
•		Uplatňovanie	zodpovednosti	voči	jednotlivým	subjektom.
•		Rozlišovanie	obchodného	a	občianskoprávneho	vzťahu	z	hľadiska	
    zodpovednosti.
•		Spôsoby	vybavenia	reklamácie	a	lehoty	vybavenia.
•		Rozsah	nárokov	reklamujúcich	subjektov.
•		Povinnosti	predávajúcich	a	povinnosti	výrobcov	vo	vzťahu	
    k vadám.
•		Ako	uzatvárať	obchodné	zmluvy	z	hľadiska	uplatňovania	
    a riešenia vád.
•		Ako	uzatvárať	spotrebiteľské	zmluvy.
•		Reklamačné	poriadky	a	ich	obsah	–	tipy	a	príklady.
•		Uplatňovanie	nárokov	z	vád	na	súdoch	a	ich	riešenia	v	praxi.
•		Kontrolné	oprávnenia	a	povinnosti	kontrolovaných	subjektov,
    príklady z praxe.
•		Novinky	v	oblasti	spotrebiteľského	práva.
•		Odpovede	na	Vaše	konkrétne	otázky	v	rámci	diskusie.

Bratislava 18.09.2014

Nitra 22.10.2014

Bratislava 07.11.2014

Žilina 12.12.2014

Košice 21.01.2015

Bratislava 20.02.2015

Žilina 18.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Mgr. Eva Braxatorisová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

Školenie, na ktorom sa dozviete  
o najčastejších chybách pri uzatváraní  
zmlúv v oblasti informačných technológií. 
Zoznámime Vás s mladou rozvíjajúcou sa 
oblasťou práva a spôsobmi jeho využitia 
vo firmách vo Váš prospech. Naučíte sa 
základným právnym a organizačným 
spôsobom zabezpečenia bezpečnosti 
Vašich údajov a Vášho know-how.

Seminár je určený pre:

konateľov, majiteľov a všetkých, ktorí  
uzatvárajú zmluvy v oblasti informačných 
technológií.

Obsah seminára:

•		Základy	zmluvného	práva.
•		Problematika	práva	informačných	technológii.
•		Počítačový	program	a	podklady	k	počítačovému	programu.
•		Zdrojový	a	strojový	kód.
•		Najčastejšie	chyby	pri	uzatváraní	zmlúv	v	oblasti
    informačných technológii.
•		Autorské	práva	a	práva	duševného	vlastníctva	v	oblasti	práva	
    informačných technológií - ako nastaviť licenčnú politiku voči 
    zákazníkom.
•		Licenčná	zmluva,	zmluva	o	vytvorení	diela,	zmluva	o	dielo,
    servisne zmluvy, NDA, outsourcing.
•		Právne	vzťahy	IT	firiem	a	programátorov	-	ako	pristupovať	
    k zamestnancom a dodávateľom.
•		Ochrana	predmetov	duševného	vlastníctva	v	rámci	firiem,
    základy informačnej bezpečnosti.  

Bratislava 25.09.2014

Žilina 24.10.2014

Bratislava 10.11.2014

Prešov 21.11.2014

Bratislava 16.12.2014

Bratislava 23.01.2015

Nitra 05.03.2015

Bratislava 25.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Mgr. Zuzana Motúzová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Seminár rieši problematiku postavenia  
a zodpovednosti štatutárnych orgánov  
pri výkone ich funkcie v nadväznosti  
na aktuálnu legislatívu...

Seminár je určený pre:

konateľom, riaditeľom, štatutárom...

Postavenie štatutárnych orgánov a ich 
zodpovednosť pri výkone funkcie

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

Právnická osoba
•		Pojem,	podstata	právnickej	osoby.
•		Konanie	právnickej	osoby	štatutárnym	orgánom.
•		Právnická	osoba	ako	fikcia.

Štatutárny orgán
•		Podstata	postavenia	štatutárneho	orgánu.
•		Pôsobnosť	štatutárneho	orgánu,	obmedzenie	pôsobnosti.
•		Vznik	a	zánik	funkcie	štatutárneho	orgánu.
•		Konanie	štatutárneho	orgánu	(spoločné	a	samostatné	konanie).
•		Individuálny	a	kolektívny	štatutárny	orgán.
•		Štatutárne	orgány	v	obchodných	spoločnostiach.
•		Zodpovednosť	štatutárnych	orgánov	pri	výkone	funkcie.
•		Výkon	funkcie	štatutárnych	orgánov.
•		Vyhlásenie	konkurzu,	uvalenie	nútenej	správy	a	ich	vplyv	
    na pôsobnosť štatutára.

Splnomocnenci

Zákonné a zmluvné zastúpenie
•		Podstata	postavenia	štatutárneho	orgánu.
•		Postavenie	zákonného	zástupcu	a	zmluvného	zástupcu.
•		Pôsobnosť	zákonného	zástupcu	a	zmluvného	zástupcu.
•		Vznik	a	zánik	funkcie	zástupcu.

Prokurista
•		Postavenie	prokuristu.
•		Vznik	a	zánik	funkcie	prokuristu.
•		Konanie	a	pôsobnosť	prokuristu.

Osoby poverené pri prevádzke podniku
•		Postavenie	poverenej	osoby.
•		Vznik	a	zánik	funkcie	poverenej	osoby.
•		Konanie	a	pôsobnosť	poverenej	osoby.

Osoby konajúce v prevádzkarni
•		Postavenie	osoby	v	prevádzkarni.
•		Vznik	a	zánik	funkcie	osoby	v	prevádzkarni.
•		Konanie	a	pôsobnosť	osoby	v	prevádzkarni.

Povinnosti pri výkone funkcie a zodpovednosť

Bratislava 28.10.2014

Bratislava 15.12.2014

Bratislava 15.01.2015

Bratislava 19.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Možnosti alternatívneho riešenia sporov 
(rozhodcovské konanie, mediácia)

Spory nemusia vždy skončiť na súde. 
Oboznámte sa s alternatívnymi spôsobmi 
riešenia sporou formou rozhodcovského 
konania, či formou mediácie. Poraďte sa 
s našim odborníkom...

Seminár je určený pre:

právnikom, konateľom, majiteľom,  
záujemcom o problematiku

Obsah seminára:

•		Alternatívy	riešenia	sporovej	agendy	v	podmienkach	
				Slovenskej	republiky	(všeobecný	úvod	do	problematiky	
    mimosúdneho riešenia sporov).
•		Mediácia	(právna	úprava,	najčastejšie	využitie	tohto	procesu).
•		Rozhodcovské	konanie	(právna	úprava,	najčastejšie	využitie	
    tohto procesu).
•		Všeobecné	porovnanie	klasického	súdneho	riešenia	sporov	
    s alternatívnymi metódami.

Bratislava 16.10.2014

Bratislava 08.12.2014

Bratislava 29.01.2015

Bratislava 05.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Jaroslav Nižnanský

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Nechajte si poradiť od skúseného  
odborníka. Pripravili sme pre Vás  
seminár zameraný na najzávažnejšie 
zmeny v novelách zákona o verejnom 
obstarávaní. Seminár je určený všetkým 
obstarávateľom.

Seminár je určený pre:

osoby vykonávajúce verejné obstarávanie, 
kontrolu a overovanie verejného  
obstarávania.

Verejné obstarávanie v roku 2014 
– pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov

1-dňový seminár od 8:30 do 15:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Povinnosť	zriadiť	jeden	profil	na	jednom	mieste,	kde	bude	
    celý životný cyklus zákazky.
•		Zmena	pri	predpokladanej	hodnote	zákazky.
•		Zjednotenie	úpravy	pre	podlimitné,	podprahové	zákazky	
    a zákazky s nízkou hodnotou.
•		Štátne	elektronické	trhovisko.
•		Rámcové	zmluvy	alebo	zmluvy	na	opakované	plnenie	budú
    musieť obsahovať dohodnutý spôsob znižovania ceny podľa
    vývoja na trhu.
•		Úprava	mimoriadne	nízkej	ceny.
•		Upustenie	od	povinnosti	vždy	hodnotiť	aj	cenu.
•		Zrušenie	rokovacieho	konania	bez	zverejnenia.
•		Zavedenie	prísnejších	povinností	pri	zákazkách	nad	10	miliónov
    EUR.
•		Prísnejšie	podmienky	účasti.
•		Zavedenie	systému	referencií	kvality	a	ratingu	dodávateľov.
•		Povinnosť	vyhotovovať	referencie	z	hľadiska	dodržania	zmluvných
    povinností, omeškania dodávateľa, reklamácií.
•		Povinné	vyžadovanie	uvedenia	subdodávateľov	nad	10	%	objemu
    zákazky, uvádzanie majetkovej štruktúry dodávateľa 
				(akcionári	nad	30	%	a	spoločníci).
•		Preukazovanie	podmienok	účasti	cez	zoznam	a	zapísané	údaje,
•		Vždy	sa	budú	zohľadňovať	všetky	referencie	od	verejných
    obstarávateľov a obstarávateľov za dané obdobie.
•		Zmena	výšky	zábezpeky	(3%,	5	%	ceny,	max.	1	milión	EUR).
•		Rozšírenie	možnosti	prepadnutia	zábezpeky.
•		Zmena	pri	počte	členov	komisie.
•		Zjednodušenie	v	revíznych	postupoch	a	zavedenie
    druhostupňového konania o námietkach.
•		Koncentrácia	konania	o	námietkach	do	jedného	konania,	na	konci
    súťaže a s jedným rozhodnutím.
•		Zavedenie	odvolacieho	konania	na	ÚVO.
•		Zriadenie	Rady.
•		Dodatok,	ktorým	sa	zvyšuje	cena	alebo	ekonomicky	zvýhodňuje
    dodávateľ bude možné uzatvoriť len so súhlasom Rady ÚVO.
•		Skrátenie	lehôt	na	oznámenie	výsledkov	do	vestníkov.

Lektor:
Ing. Jozef Tvrdoň

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 30.09.2014

Bratislava 10.11.2014

Bratislava 30.01.2015

Bratislava 23.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Manažérske zručnosti

Pohľadávky - efektívne vymáhanie cez telefón a v osobnom kontakte     59

Vedenie a motivácia zamestnancov         60

Najlepšia asistentka – pravá ruka nadriadeného       61 
     

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Asertívne	správanie	-	ako	komunikovať,	keď	sa	“nedá”	komunikovať?
•		Efektívne	praktiky	vyjednávania
•		Efektívne	riadenie	ľudských	zdrojov
•		Etiketa	v	obchodnom	jednaní
•		Interný	audítor	ISO	14001
•		Meranie	spotreby	práce	–	normovanie
•		Presviedčanie,	ovplyvňovanie	a	manipulácia	-	skúsenosti,	rady	a	odporúčania
•		Profesionálny	nákupca	a	vyjednávanie
•		Starostlivosť	o	kľúčových	zákazníkov
•		Strategický	controlling	a	stanovenie	efektívnych	KPI
•		Štíhly	podnik,	štíhla	výroba
•		Techniky	úspešného	predaja
•		TIME	Manažment	a	zvládanie	stresu	
•		Telefonická	komunikácia	so	zákazníkom
•		Workshop:	Prezentácia	a	vystúpenie,	ktoré	dokáže	presvedčiť
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Prehĺbte svoje vedomosti a zlepšite  
praktické zručnosti vo vymáhaní 
pohľadávok. Dozviete sa nielen to, ako 
vyjednať vhodné podmienky vráte-
nia vašich peňazí cez telefón, ale aj  
pri osobnom stretnutí...

Seminár je určený pre:

pracovníkov oddelení vymáhania 
pohľadávok, vymáhačov, ale i vedúcich 
manažérov či podnikateľov, ktorí majú 
problémy s pohľadávkami.

Pohľadávky - efektívne vymáhanie cez telefón
a v osobnom kontakte

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

10 zásad ako predchádzať pohľadávkam po lehote splatnosti.
Rokovanie a vyjednávanie zmluvných podmienok obmedzu-
júcich vznik pohľadávok po lehote splatnosti:
•		Identifikácia	rizikových	faktorov	ovplyvňujúce	platobnú	schopnosť
    odberateľa a možnosti ich eliminácie.
•		Zmluvné	záväzky	obmedzujúce	vznik	pohľadávok	po	lehote	
    splatnosti.

Vymáhanie pohľadávok cez telefón a v osobnom kontakte:
•		Typy	neplatičov	a	spôsoby	vyjednávania	s	jednotlivými	typmi.
•		Komunikačné	pravidlá	a	frazeológia	pri	vymáhaní	cez	telefón.
•		Pravidlá	vyjednávania	a	pravidlá	dohody	o	splatnosti	pohľadávky.

Ilustrácia telefonickej a osobnej komunikácie s neplatičmi.

Lektor:
PhDr. Ján Barica

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 11.09.2014

Bratislava 17.10.2014

Bratislava 18.11.2014

Žilina 12.12.2014

Bratislava 27.01.2015

Žilina 13.02.2015

Bratislava 27.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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185 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Vedenie a motivácia zamestnancov

Získajte poznatky a schopnosť uplatniť 
vhodný štýl vedenia ľudí vzhľadom k ich 
úrovni rozvoja a charakteru úlohy, naučte 
sa vhodne ovplyvňovať a motivovať  
podriadených k vyšším výkonom.
Aký je Váš štýl vedenia ľudí a aká je 
odpoveď podriadených? Osvojte si tech-
niky ako nerobiť všetko sám. Naučte sa 
uplatniť vhodný štýl vedenia ľudí. Udeľujete 
pochvaly či karháte? Stačí si osvojiť jedno-
duchý postup a ľudia robia správne veci 
správne.

Seminár je určený pre:

manažérov všetkých úrovní, HR 
manažérov, pre všetkých, ktorí sa pripra-
vujú na manažérske pozície.

Obsah seminára:

•		Roly	manažéra,	manažéri	orientovaní	na	výkon,	manažéri	
    orientovaní na ľudí.
•		Štýly	vedenia,	preferované	formy	správania,	výhody	
    a obmedzenia.
•		Identifikácia	preferovaného	štýlu	vedenia	ľudí	manažérom	
    a dôsledky na motiváciu ľudí.
•		Situačné	vodcovstvo,	voľba	vhodného	pomeru	medzi	direktívnym
    a podporným správaním manažéra.
•		Problém	a	jeho	vlastník,	alebo	„Komu	zostane	opica...“
•		Zručnosti	potrebné	k	dosiahnutiu	požadovaného	štýlu	vedenia
    podriadených.
•		Výber	a	uplatnenie	vhodného	štýlu	vedenia	ľudí	s	cieľom
    motivovať podriadených k vysokým výkonom.
•		Motivačné	techniky,	odmena	a	trest	v	práci	manažéra.
•		„Minútové	pochvaly	a	pokarhania“	nástroj,	ktorý	umožňuje
    manažérom jednoduchou technikou dosiahnuť, aby ľudia robili 
    správne veci správnym spôsobom.
Použité metódy počas tréningu:
•		Interaktívna	prednáška:	Tréner	vysvetľuje	tému,	ale	súčasne
    zapája účastníkov kladením otázok
•		Riadená	skupinová	diskusia
•		Aktívne	zážitkové	učenie
•		Individuálne	a	skupinové	cvičenia
•		Hranie	rolí

Lektor:
Ing. Jana Štefečková

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 19.09.2014

Bratislava 07.11.2014

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Osvojte si zručnosti zo spoločenskej 
etikety a biznis protokolu a naučte sa ako 
správne riadiť pracovný čas nadriadeného. 
Získate i tipy ako s prehľadom riadiť sekre-
tariát a splniť požiadavky na profesionálnu 
asistentku či sekretárku.

Seminár je určený pre:

asistentky, sekretárky, office managerky.

Najlepšia asistentka – pravá ruka nadriadeného

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           130 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Požiadavky	na	profesionálnu	asistentku
•		Korešpondencia
•		Osobné	listy
•		Telefonická	komunikácia
•		E-mailová	komunikácia	–	netiketa
•		Spolupráca	s	nadriadeným
•		Usporiadanie	kancelárie
•		Plán	osobného	rozvoja

Bratislava 18.09.2014

Žilina 09.10.2014

Bratislava 04.11.2014

Žilina 06.02.2015

Bratislava 23.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Mgr. Miriam Miková

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Stavebníctvo

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor        63

Zmluvné	podmienky	FIDIC	v	procese	verejného	obstarávania	a	CLAIMOVA	AGENDA
v zahraničnej stavebnej praxi         64

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra       65

Zmluvné vzťahy, vzájomné finančné a časové nároky, zmenové ustanovenia a spory 
vo výstavbových projektoch          66

Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu     67
      

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Ako	získať	zákazku	v	zahraničí
•		BOZP	v	stavebníctve	–vyhláška	č.	147/2013	platná	od	1.7.2013
•		Cenotvorba	v	stavebnej	praxi
•		Facility	Management
•		Navrhovanie	energeticky	úspornej	architektúry
•		Odstraňovanie	stavebných	materiálov	obsahujúcich	azbest	na	stavbe
•		Riadenie	stavebného	projektu	(vecné,	organizačné,	časové	a	nákladové	plánovanie	projektu)	
•		FIDIC	-	prípadové	štúdie	a	najčastejšie	chyby	v	praxi
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Projekt pre stavebné povolenie, 
zhotoviteľská dokumentácia a iné  
praktické skúsenosti z prípravy  
a realizácie stavieb...
Oboznámte sa s podstatou stavebného 
dozoru a významom dozornej činnosti 
objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.
Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady 
a nedorobky zistené pri odovzdaní  
a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? 
Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej 
stavbe vedenie uskutočňovania stavby 
stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie  
na výkon tejto činnosti? Na ktorých 
stavbách je stavebník povinný zabezpečiť 
vedenie ich uskutočňovania stavebným 
dozorom? Môže byť poverený výkonom 
stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, 
ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie 
stavby s objednávateľom?

Seminár je určený pre:

osoby vykonávajúce autorský dozor, od-
borný autorský dohľad, stavebný dozor, 
technický dozor, stavbyvedúceho, firmy 
zaoberajúce sa inžinierskou, investičnou, 
dodávateľskou a zhotoviteľskou činnosťou 
a pre všetkých pôsobiacich v danej  
oblasti.

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

Autorský dozor a odborný autorský dohľad:
•		Rozdiel	medzi	autorským	dozorom	a	odborným	autorským	
    dohľadom.
•		Ochrana	autorských	práv	autora	architektonického	návrhu.
•		Obsah	a	rozsah	odborného	autorského	dohľadu.
•		Koordinačná	činnosť	zhotoviteľa	projektu	pre	stavebné	povolenie.
Stavebný dozor:
•		Podstata	stavebného	dozoru.
•		Pprávnenie	na	výkon	činnosti	stavebného	dozoru.
•		Vedenie	uskutočňovania	jednoduchých	stavieb	svoj	pomocou.
Technický dozor objednávateľa:
•		Význam	dozornej	činnosti	objednávateľa	pri	zhotovovaní	stavieb.
•		Oprávnenie	na	výkon	činnosti	technického	dozoru.
•		Rozdiel	medzi	stavebným	dozorom	a	technickým	dozorom.
Dokumentácia pre územné konanie:
•		Analýza,	rozsah	a	prerokovanie	dokumentácie	pre	územné	
    konanie.
•		Možnosť	použitia	dokumentácie	pre	územné	konanie	pri	tvorbe
    podnikateľských rozhodnutí investora.
Projekt pre stavebné povolenie:
•		Oprávnenie	na	projektovú	činnosť.
•		Obsah	a	rozsah	projektu	pre	stavebné	povolenie.
•		Vplyv	právnych	predpisov	na	obsah	a	rozsah	projektu	
    pre stavebné povolenie.
•		Význam	Projektu	organizácie	výstavby	pri	príprave	
    a uskutočňovaní stavby.
•		Možnosť	dopracovania	projektu	pre	stavebné	povolenie	pre	
    potreby výberového konania na výber zhotoviteľa stavby.
Realizačné projekty:
•		Obsah	a	rozsah	realizačných	projektov.
•		Koordinácia	a	zabezpečenie	realizačných	projektov.
•		Prerokovanie	realizačných	projektov.
•		Spolupráca	účastníkov	výstavby	pri	zabezpečovaní	realizačných
    projektov.
Zhotoviteľská dokumentácia:
•		Význam	zhotoviteľskej	dokumentácie.
•		Vzťah	zhotoviteľskej	dokumentácie	a	realizačných	projektov.
•		Význam	činnosti	odborného	autorského	dohľadu	pri	vypracovaní
    zhotoviteľskej dokumentácie.
•		Prerokovanie	zhotoviteľskej	dokumentácie.
Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
•		Činnosť	koordinátora	dokumentácie	a	koordinátora	bezpečnosti
    na stavenisku.
•		Spolupráca	koordinátora	bezpečnosti	so	zhotoviteľom	projektu
    pre stavebné povolenie.
Praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb

Bratislava 22.09.2014

Nitra 27.10.2014

Bratislava 11.11.2014

Banská Bystrica 27.11.2014

Bratislava 02.12.2014

Bratislava 26.01.2015

Žilina 24.02.2015

Bratislava 23.03.2015

Zvolen 30.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Vasil Ivanov

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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500 EUR bez DPH               2-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného 
obstarávania a CLAIMOVA AGENDA v zahraničnej 
stavebnej praxi

Z dôvodu rastu zahraničných investícií 
u nás rastie i rozsah tendrových pod-
kladov, ktoré získavajú spoločnosti - VY 
- od zahraničných investorov. Dodávatelia 
sa tak stretávajú s úplne inou praxou, ako 
predstavuje Obchodný zákonník, čo je 
často dôvodom neúspechu v tendrovom 
konaní.

Seminár je určený pre:

pracovníkov prípravy, investorské zložky, 
oddelenia ponúk, stavbyvedúcich  
a technikov, ktorí vykonávajú práce  
na základe podmienok FIDIC  
(medzinárodná	 prax)	 a	 pre	 pracovníkov	
cenového oddelenia, ktorí prichádzajú  
do kontaktu so zmluvami na základe  
podmienok FIDIC.

Obsah seminára:

1. deň
•		Úvod	do	problematiky	zmluvných	podmienok	FIDIC.
•		Podmienky	FIDIC,	Obchodný	zákonník	a	Verejné	obstarávanie.
•		Zmluva	FIDIC	s	investorom.
•		Prílohy	zmluvy,	ich	nadradenosť	a	platnosť.
•		Oznámenie	o	prijatí	ponuky	(Letter	of	Acceptance).
•		Rizikový	management	po	uzavretí	zmluvy.
•		Funkcia	a	rozsah	právomocí	inžiniera.
•		Projektová	dokumentácia,	jej	kolobeh	a	evidencia	na	stavbe.
•		Zavedenie	archivácie	projektu.
•		Časové	plánovanie	v	prípade	projektu	FIDIC.
•		Prevzatie	staveniska	a	zahájenie	stavebných	prác.
•		Zmluvy	na	subdodávky	stavebných	prác.
•		Zmluvy	na	projektové	práce	na	základe	podmienok	FIDIC.
•		Claimová	agenda	v	prípade	podmienok	FIDIC.
•		Požiadavky	na	viacpráce.
•		Požiadavky	na	predĺženie	doby	výstavby.
•		File	management	a	organizácia	riadenia	projektu.

2. deň
•		Vedenie	claimovej	agendy	dodávateľom.
•		Claimy	voči	projektantovi	alebo	projektovej	dokumentácii.
•		Claimová	agenda	voči	subdodávateľom.
•		Claimová	agenda	voči	podmienkam	vyhotovenia	stavby.
•		Claimová	agenda	voči	zmluvným	podmienkam.
•		Claimová	agenda	z	dôvodu	vyššej	moci	 
				(rizika	na	strane	objednávateľa).
•		Organizačné	a	personálne	zabezpečenie	agendy.
•		Konzultantské	a	právne	kancelárie	v	claimovej	agende.
•		Vyčíslenie	časových	dopadov.
•		Vyčíslenie	nákladov	claimu.
•		Claimová	agenda	v	podmienkach	FIDIC	(medzinárodná	prax).

Bratislava 25. - 26.09.2014

Vysoké Tatry 24. - 25.11.2014

Bratislava 08. - 09.12.2014

Žilina 25. - 26.02.2015

Vysoké Tatry 19. - 20.03.2015

Bratislava 23. - 24.04.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Dr. Ing. Milan Oleríny

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Na odbornom seminári sa oboznámite  
s požiadavkami, kladenými na zhotoviteľa 
stavby alebo na zhotoviteľov častí stavby 
a s obsahom a rozsahom činností 
stavbyvedúceho a vedúceho montéra  
pri zhotovovaní stavby alebo časti stavby 
a zdôrazniť nevyhnutnosť aktívnej, tvorivej 
spolupráce	 stavbyvedúceho	 (vedúce-
ho montéra) s technickým dozorom 
objednávateľa...

Seminár je určený pre:

zhotoviteľov stavieb alebo častí stavieb  
a pre pracovníkov, ktorí vykonávajú 
činnosť stavbyvedúceho alebo vedúceho 
montéra. Zhotovitelia stavieb alebo ich 
častí sa oboznámia nielen s obsahom 
a rozsahom výkonu stavbyvedúceho 
(vedúceho	montéra)	 ale	 aj	 so	 spôsobom	
zmluvného zabezpečenia tejto vybranej 
činnosti vo výstavbe.

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Odborný	profil	pracovníkov	vykonávajúcich	činnosť	 
				stavbyvedúceho	(vedúceho	montéra).
•		Vedenie	uskutočňovania	stavieb	–	vybraná	činnosť	vo	výstavbe.
•		Zmluvné	zabezpečenie	zhotovenia	stavby	alebo	časti	stavby.
•		Obsah	a	rozsah	činnosti	stavbyvedúceho	(vedúceho	montéra).
•		Spolupráca	stavbyvedúceho	(vedúceho	montéra)	s	technickým
    dozorom objednávateľa.
•		Činnosť	stavbyvedúceho	(vedúceho	montéra)	pri	riadení
    investičnej výstavby.
•		Operatívne	porady	vedenia	stavby.
•		Kontrolné	porady	zástupcov	štatutárnych	orgánov	účastníkov
    výstavby.
•		Minimálne	bezpečnostné	a	zdravotné	požiadavky	na	stavenisko.
•		Vedenie	stavebných	denníkov.
•		Odovzdanie	a	prevzatie	dokončených	častí	stavby.
•		Odovzdanie	a	prevzatie	dokončenej	stavby.
•		Doklady,	ktoré	pripraví	stavbyvedúci	(vedúci	montér)	k	odovzdaniu
    a prevzatiu dokončených častí stavby
•		Zmluvné	zabezpečenie	výkonu	stavbyvedúceho	
			(vedúceho	montéra).

Lektor:
Ing. Vasil Ivanov

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 26.09.2014

Nitra 28.10.2014

Bratislava 12.11.2014

Banská Bystrica 28.11.2014

Bratislava 27.01.2015

Žilina 25.02.2015

Bratislava 24.03.2015

Zvolen 31.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Zmluvné vzťahy, vzájomné finančné a časové nároky, 
zmenové ustanovenia a spory vo výstavbových  
projektoch

Cieľom seminára je, aby absolvent chápal 
špecifiká stavebníctva a nutnú potrebu 
prispôsobiť zmluvné vzťahy unikátnosti 
každého daného výstavbového projektu.

Seminár sa preto v úvode venuje typológii 
výstavbových projektov , aby účastník 
mohol následne aj ľahko pochopiť 
rozdiely medzi jednotlivými zmluvami, 
hlavne z hľadiska alokácie rizík , určenia 
ceny diela , zodpovednosti za projektovú 
dokumentáciu...V rámci ďalšieho výkladu 
sa lektor venuje riadeniu času, nárokom 
na dodatočné platby a predĺženie lehôt 
plnenia	 zmluvných	 strán	 (tzv.	 claimami),	
zmenovým riadeniam a riešením sporov, 
ako kľúčovým právnym aspektom veľkých 
výstavbových projektov.

Lektor si zakladá na praktickom prístupe, 
nezabúda však ani na detailný právny roz-
bor problematických inštitútov.

Seminár je určený pre:

Seminár je určený komukoľvek, kto 
má záujem sa zorientovať v právnych 
a manažérskych aspektoch veľkých 
výstavbových projektov z hľadiska 
vnútroštátnych zákaziek, ale aj 
zahraničných projektov.

Obsah seminára:

•		Úvod.
•		Unifikácia	záväzkových	vzťahov.
•		Cena	diela.
•		Typy	riadenia	a	organizácie	výstavbového	projektu	(	metódy
    dodávok ).
•		FIDIC.
•		Riadenie	času.
•		Claimy	a	Claim	Management.
•		Zmeny	a	zmenové	procesy.
•		Riešenie	sporov.
•		Skúšky.
•		Nepredvídateľnosť.
•		Bankové	garancie	a	poistenie.
•		Trendy	v	riadení	a	zadávanie	výstavbových	projektov.

Bratislava 11.09.2014

Bratislava 26.03.2015

Bratislava 21.05.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
JUDr. Lukáš Klee, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Cieľom je získanie základných informácií 
o tomto spôsobe zadávania zákaziek tak, 
ako sú jeho nesporné výhody využívané 
v zahraničnej praxi. Ide predovšetkým o 
výrazné obmedzenie rozsahu viacprác 
projektov, keďže projektovú dokumen-
táciu vypracuje dodávateľ stavby. 

Na druhej strane sú kladené požiadavky 
na vypracovanie zadávacej dokumentácie, 
predovšetkým podrobných technických 
špecifikácií a zásadne iný charakter zm-
luvy, než je obsahom Červeného FIDICu, 
predovšetkým z hľadiska požiadaviek na 
presný popis a rozsah projektovej do-
kumentácie, ktorú vypracuje generálny 
dodávateľ stavby.

Technické špecifikácie sú významným 
nástrojom na zníženie rizika zadávateľa 
na projektoch Žltého FIDICu je ich význam 
nezastupiteľný. Rozšíreniu použitia týchto 
podmienok u nás bráni predovšetkým ne-
dostatok skúseností našich subjektov s 
použitím podmienok Žltý FIDIC.

Ponúkame tento seminár ako jediný na 
Slovensku.

Seminár je určený pre:

seminár je určený pre pracovníkov 
prípravy, technikov a stavbyvedúcich  
na stavbách a zadávateľom, ktorí pracujú 
na základe podmienok tzv. Žltého FIDICu.

Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie 
podľa Žltého FIDICu

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Organizácia	ponukového	konania	podmienok	FIDIC.
•		Rozbor	základných	zmluvných	podmienok	FIDIC	P&DB.
•		Rozbor	a	príprava	špecifických	zmluvných	podmienok.
•		Cenotvorba	v	prípade	podmienok	FIDIC	P&DB,	
    kalkulácia viacprác.
•		Zohľadnenie	zmluvných	a	špecifických	podmienok	FIDIC	
    v cenách dodávateľa.
•		Prílohy	zmluvy	a	ich	význam	pre	zadávateľa.
•		Rizikový	manažment	v	prípade	zmluvných	podmienok	
				FIDIC	P&DB.
•		Zmluvy	na	projektové	práce	v	prípade	FIDIC	P&DB,	požiadavky	
    na projektové práce.
•		Technické	špecifikácie	a	Verejné	obstarávanie.
•		Technické	špecifikácie	ako	súčasť	zadávacích	podkladov,	
    ich význam.
•		Príprava	technických	špecifikácií	po	stavebných	súboroch	
    a profesiách.
•		Rozsah	a	miera	podrobnosti	technických	špecifikácií.
•		Doporučená	literatúra.

Lektor:
Dr. Ing. Milan Oleríny

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 17.09.2014

Žilina 08.10.2014

Bratislava 10.11.2014

Žilina 21.01.2015

Bratislava 04.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Logistika, CLO

Moderné trendy nákupu a hodnotenie dodávateľov       69

Distribučná logistika          70

INTRASTAT - aktuálne novinky na rok 2014        71

Na stranke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Príprava	na	zmeny	v	Európskom	colnom	práve	(SK,	EN)
•		Energetický	audit	–	základný	predpoklad	dosiahnutia	zníženia	energetickej	náročnosti
•		INCOTERMS	2010	-	pravidlá	a	ich	správne	uplatňovanie	v	praxi
•		Spotrebné	dane	-	ich	uplatňovanie	v	praxi
•		Úvod	do	colnej	problematiky
•		Výrobná	logistika
•		Controlling	logistických	nákladov
•		INTRASTAT	-	aktuálne	novinky	na	rok	2014
•		Uplatňovanie	DPH	pri	dovoze	a	vývoze	tovaru
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Kurz akreditovaný Ministestvom 
školstva SR, č. schválenia: 
3160/2010/85/1

Seminár je určený pre:

majiteľov firiem, riaditeľov logistiky,  
riadiacich pracovníkov a pracovníkov  
oddelenia nákupu a oddelenia riadenia 
kvality. 

Moderné trendy nákupu a hodnotenie dodávateľov

2-dňový seminár od 8:30 do 16:00           290 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Vzťah	nákupu	a	výrobných	činností,	firemná	stratégia	nákupu,
    definovanie cieľov nákupu, špecifiká nákupných činností, model
    nákupného chovania, štruktúra nákupného procesu, dopytový 
    formulár, hodnotová analýza nakupovaných položiek.
•		Prechod	nákupného	oddelenia	od	nákladového	strediska	
    na spolutvorcu zisku, ABC/FMR analýza, triedenie nákupného 
    sortimentu, objednávacie náklady, skladovacie náklady, vzorec 
				pre	výpočet	optimálnej	dávky,	(Campov	vzorec).
•		Prečo	hodnotiť	dodávateľov,	analýza	výkonnosti	dodávateľa,	
    hodnotenie s použitím ukazovateľa významnosti, grafické 
    vyjadrenie parametrov, pomerové výpočty parametrov, riadenie
    vzťahov s dodávateľmi, typy partnerstva, modely partnerských
    vzťahov hodnotenie dodávateľov a ISO 9001, hodnotiaca matica,
    perspektívy rozvoja riešenie prípadových štúdii - modelovanie
				nákupného	správania	(samostatná	práca	v	skupinách).

Valčianska Dolina 22. - 23.10.2014

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Jaroslav Uhlíř, Csc.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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290 EUR bez DPH               2-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Distribučná logistika

Kurz akreditovaný Ministestvom 
školstva SR, č. schválenia: 
3160/2010/85/1

Seminár je určený pre:

majiteľov firiem, manažérov, riaditeľov lo-
gistiky, dispečerov, pracovníkov expedície 
a riadiacich pracovníkov výroby. 

Obsah seminára:

•		Princípy	fyzickej	distribúcie.
•		Skladovacie	systémy.
•		Manipulačné	systémy,	dopravné	systémy.
•		Obalová	technika.
•		Optimalizácia	skladových	priestorov,	distribučné	sklady.
•		Určenie	optimálneho	rozmiestnenia,	počtu	a	plochy	skladov,
    koordinácia materiálového a informačného toku.
•		Moderné	trendy	v	distribúcii,	logistické	reťazce.

Valčianska Dolina 03. - 04.12.2014

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Jaroslav Uhlíř, Csc.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Získajte vedomosti v rámci školenia, 
ktoré Vám zaručí správnu orientáciu  
v problematike INTRASTATU! 
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov 
s legislatívou upravujúcou oblasť INTRA-
STATU a s jej správnym uplatňovaním  
v praxi.

Seminár je určený pre:

pracovníkov, ktorí vo firme zodpovedajú  
za vedenie evidencií súvisiacich s po-
hybom tovaru, ktorý je predmetom  
obchodných transakcií medzi členskými 
štátmi EÚ, alebo iných pracovníkov, ktorí 
zodpovedajú za zostavovanie hlásení IN-
TRASTAT.

INTRASTAT - aktuálne novinky na rok 2014

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           290 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Úvod	do	problematiky	štatistiky	zahraničného	obchodu.
•		Predpisy	EÚ	a	SR	upravujúce	oblasť	INTRASTATU.
•		Metodika	zberu	štatistických	údajov.
•		Postup	pri	príprave	štatistických	hlásení.
•		Aplikácia	na	elektronickú	prípravu	štatistických	hlásení	 
    a elektronickú komunikáciu.
•		Praktické	príklady.
•		Diskusia,	otázky	a	odpovede.

Žilina 18.09.2014

Bratislava 15.10.2014

Košice 26.11.2014

Bratislava 09.12.2014

Nitra 27.01.2015

Žilina 18.02.2015

Bratislava 16.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Tibor Vojtko

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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ENVIRO, odpady, BOZP

Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi       73

Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich zmeny v roku 2014      74

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia      75

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP v súlade s aktuálnou legislatívou    76

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA       77

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		BOZP	v	stavebníctve	–vyhláška	č.	147/2013	platná	od	1.7.2013
•		BOZP	a	OPP	v	roku	2014
•		BOZP	v	doprave	a	výrobe
•		Energetický	audit	–	základný	predpoklad	dosiahnutia	zníženia	energetickej	náročnosti
•		Povinnosti	prevádzkovateľov	kuchyne	a	stravovacieho	zariadenia	v	oblasti	odpadového	hospodárstva
•		Pracovný	úraz	a	lekárske	prehliadky	vo	vzťahu	k	práci	–	povinnosti	zamestnávateľa
•		Pravdepodobnosť	rizika	vzniku	environmentálnej	škody	–	hodnotenie	rizika	pracovnej	činnosti
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Cieľom prednášky je poskytnúť 
účastníkom seminára komplexný prehľad 
o právach a povinnostiach vyplývajúcich 
zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpi-
sov	(vodný	zákon)	a	súvisiacich	predpisov.	
Prednáška je vedená prístupnou formou, 
ľahko zrozumiteľným jazykom a je spes-
trená praktickými príkladmi.
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti 
manažérstva, projektovania, rozhodovania 
o investíciách, v povoľovacom procese, 
ale aj ako vodohospodár.

Seminár je určený pre:

prevádzkovateľov	 (právnické	 a	 fyzické	
osoby, ktoré svojou pracovnou činnosťou 
nakladajú s vodami), pre investorov, pro-
jektantov, expertov z oblasti životného 
prostredia, vodohospodárov, ale aj pre 
pracovníkov verejnej správy.

Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

Vodný zákon
•		Rozdelenie	vôd.
•		Vodný	plán	Slovenska,	Program	opatrení.
•		Nakladanie	s	vodami.
•		Vodné	stavby,	povolenie	na	vodné	stavby,	vyjadrenie,	súhlas.
•		Ochranné	pásma	vodárenských	zdrojov.
•		Chránená	vodohospodárska	oblasť.
•		Mimoriadne	zhoršenie	kvality	vôd.
•		Havarijný	plán,	manipulačný	poriadok.
•		Odborný	technicko	–	bezpečnostný	dohľad	nad	vodnými
    stavbami.
•		Vodné	toky	a	správa	vodných	tokov.
•		Zodpovednosť	za	porušenie	povinností	
				(správne	delikty,	pokuty,	priestupky).

Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR.

Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií 
(miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, 
záväzné stanovisko).

Praktická pomoc pri riešení problémových situácií a konflikt-
ných stanovísk medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Bratislava 04.11.2014

Žilina 13.11.2014

Košice 14.11.2014

Bratislava 28.11.2014

Nitra 04.12.2014

Bratislava 10.12.2014

Bratislava 12.02.2015

Žilina 27.02.2015

Bratislava 24.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Anna Gaálová

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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185 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 15:00

Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich zmeny 
v roku 2014

Expert na odpadové hospodárstvo Vám 
poskytne podrobný prehľad o právnych 
predpisoch v oblasti nakladania s od-
padmi a v oblasti nakladania s obalmi a 
to najmä: kritériá definujúce odpad ako 
aj obal, podrobnosti o evidencii odpadov  
a ohlasovacej povinnosti, o povinnostiach 
pri nakladaní s odpadmi a obalmi, ...

Získajte prehľad o aktuálnych i pripravo-
vaných zmenách v právnych predpisoch  
a z nich vyplývajúcich povinnostiach firiem 
v roku 2014.

Seminár je určený pre:

všetkých záujemcov o danú problematiku.

Obsah seminára:

•		Prehľad	platnej	právnej	úpravy	odpadového	hospodárstva
•		Prehľad	ustanovení	zákona	o	odpadoch
•		Základné	pojmy	a	princípy	odpadového	hospodárstva
•		Povinnosti	firiem	pri	nakladaní	s	odpadmi	-	zhromažďovanie,
    preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
•		Evidencia	odpadov	a	ohlasovanie	údajov
•		Nakladanie	s	nebezpečnými	odpadmi	-	zber	a	zhromažďovanie
•		Povinnosti	pôvodcov	a	držiteľov	nebezpečných	odpadov
•		Dokumentácia	potrebná	pri	preprave	nebezpečných	odpadov
•		Recyklačný	fond	-	povinnosti	výrobcov	a	dovozcov
•		Štátna	správa	a	povolenia	na	činnosti	nakladania	s	odpadmi
•		Prehľad	ustanovení	zákona	o	obaloch
•		Nakladanie	s	obalmi	a	povinnosti	povinnej	osoby	a	oprávnenej
    organizácie pri plnení limitov
•		Evidencia	obalov	a	odpadov	z	obalov	a	ohlasovanie	údajov
•		Informácia	o	stave	prípravy	nového	zákona	o	odpadoch

V cene školenia je zahrnutá konzultácia s lektorom:
•		Spracovanie	materiálov.
•		Evidencia.
•		Hlásenia.
•		Riešenie	konkrétnych	problémov	z	praxe.
•		Podávanie	žiadostí.
•		Komunikácia	s	úradmi.Bratislava 11.09.2014

Žilina 18.09.2014

Košice 30.09.2014

Bratislava 09.10.2014

Bratislava 14.10.2014

Banská Bystrica 23.10.2014

Prešov 30.10.2014

Bratislava 06.11.2014

Žilina 11.11.2014

Bratislava 20.11.2014

Nitra 27.11.2014

Bratislava 04.12.2014

Bratislava 11.12.2014

Bratislava 26.01.2015

Žilina 20.02.2015

Bratislava 06.03.2015

Žilina 25.03.2015

Košice 30.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Peter Gallovič

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Cieľom seminára je poskytnúť najmä 
prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania 
ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach 
vyplývajúcich pre nich zo základnej zákon-
nej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z.  
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR  
č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týka-
júcich sa požiadaviek na vedenie prevádz-
kovej evidencie, údajov oznamovaných  
do Národného emisného informačného 
systému a súboru technicko-prevádz-
kových parametrov a technicko-
organizačných opatrení. 

Seminár je určený pre:

prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, najmä veľkých a stredných 
zdrojov, ale aj pre pracovníkov verejnej 
správy...

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania 
ovzdušia

1/2-dňový seminár od 8:30 do 13:30           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia 
tak, ako vyplývajú zo schválenej novely zákona, prijatej na 7. 
schôdzi NR SR dňa 19. septembra 2012):
•		Základné	ustanovenia	zákona.
•		Kvalita	ovzdušia	a	povinnosti	prevádzkovateľov	zdrojov
    znečisťovania vo vzťahu k nej.
•		Povinnosti	osôb	vo	vzťahu	k	ovzdušiu	a	prevádzkovaniu	zdrojov
    znečisťovania.
•		Úlohy	orgánov	ochrany	ovzdušia.
•		Správne	delikty.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:
•		Poplatková	povinnosť.
•		Výpočet	poplatku.
•		Oznamovanie	údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niek-
toré ustanovenia zákona o ovzduší:
•		Spoločné	ustanovenia	vyhlášky.
•		Spaľovacie	zariadenia.
•		Spaľovne	odpadov	a	zariadenia	na	spoľuspaľovanie	odpadov.
•		Zariadenia	používajúce	organické	rozpúšťadlá.
•		Technologické	zariadenia.

Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných 
Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej 
evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného 
informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-organizačných opatrení:
•		Predmet	úpravy.
•		Prevádzková	evidencia	a	evidencia	nebezpečných	stavov.
•		Národný	emisný	informačný	systém.
•		Súbor	parametrov	a	opatrení.

Bratislava 25.09.2014

Košice 29.09.2014

Banská Bystrica 17.10.2014

Bratislava 30.10.2014

Žilina 14.11.2014

Prešov 28.11.2014

Bratislava 05.12.2014

Žilina 15.12.2014

Bratislava 16.01.2015

Žilina 30.01.2015

Košice 16.02.2015

Bratislava 20.03.2015

Banská Bystrica 30.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Ľubomír Žiak

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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165 EUR bez DPH               1-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP v súlade 
s aktuálnou legislatívou

Školenie sa zameriava na povinnosti, ktoré 
musí splniť zamestnávateľ v oblasti BOZP 
v súlade s aktuálnou legislatívou. Skúsená 
odborníčka na problematiku BOZP Vás 
oboznámi aj s pripravovanými zmenami... 

Seminár je určený pre:

konateľov, majiteľov, štatutárov, osoby 
poverené pre oblasť BOZP

Obsah seminára:

•		Novela	zákona	č.	124/2006	Z.	z.	o	BOZP	–	zákon	
    č. 154/2013 Z. z..
•		Novela	vyhlášky		MPSVR	č.	508/2009	Z.	z.	na	zaistenie	BOZP	
    pri prevádzke technických zariadení.
•		Vyhláška	č.	398/2013	Z.	z..
•		Vyhláška	MPSVR	SR	č.	147/2013	Z.	z.	a	jej	novela	č.	
    46/2014 Z. z..
•		Zmeny	v	zákone		č.	125/2006	Z	.z.	o	inšpekcii	práce.
•		Pripravované	návrhy.

Bratislava 26.09.2014

Bratislava 06.11.2014

Bratislava 02.02.2015

Bratislava 17.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Tamara Paceková 

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Oboznámite sa so zákonom  
o posudzovaní vplyvov na životné  
prostredie, ako kľúčového zákona  
v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  
na životné prostredie a s ním súvisiace 
zákony a Smernice EÚ.
Výklad bude spojený s praktickými 
príkladmi ako riešiť situácie z oblasti 
životného prostredia, ktoré sú neraz  
konfliktami	medzi	prianím	investora	a	plat-
nou legislatívou.
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti 
manažérstva, projektovania, rozhodovania 
o investíciách a v povoľovacom procese. 
Zároveň sú využiteľné v každodennom 
živote ako súčasť širšieho vzdelania  
a poznania procesov v praxi. Prednáška 
je vedená prístupnou formou ľahko 
zrozumiteľným jazykom a spestrená 
mnohými obrázkami a vizualizáciami

Seminár je určený pre:

starostov obcí, investorov,  
projektantov, stavebný dozor, expertov  
z oblasti životného prostredia, manažérov 
v oblasti stavebníctva a investícií.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

1-dňový seminár od 8:30 do 16:00           165 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Zákon	č.	24/2006	Z.z.	o	posudzovaní	vplyvov	na	životné	
    prostredie.
•		Smernice	EÚ	o	posudzovaní	vplyvov	na	životné	prostredie.
•		Smernice	EÚ	o	práci	s	verejnosťou	a	prístupe	k	informáciám.
•		Práva	a	povinnosti	subjektov	pri	posudzovaní	investícií	
				(obce,	investori,	verejnosť,	štátna	správa).
•		Príprava	projektov	z	hľadiska	posudzovania	vplyvov	
    na životné prostredie.
•		Praktické	skúsenosti	s	uplatňovaním	zákona	č.	24/2006	Z.z.	
    a riešenie problémov.
•		Podmienky	získania	odbornej	spôsobilosti	podľa	vyhlášky	
    č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie 
    vplyvov na životné prostredie.
•		Posudzovanie	cezhraničných	projektov	z	hľadiska	vplyvu	
    presahujúcich štátne hranice.
•		Riešenie	konfliktov	medzi	“prianím	investora”	a	platnou	
    legislatívou.
•		Spracovanie	dokumentácie	pre	potreby	posudzovania	
    podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
•		Posudzovanie	strategických	materiálov	a	územnoplánovacích
    dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Bratislava 25.09.2014

Žilina 07.10.2014

Bratislava 12.11.2014

Bratislava 10.12.2014

Bratislava 26.01.2015

Banská Bystrica 18.02.2015

Žilina 27.02.2015

Bratislava 19.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

        02/33005131,02/33005125

        seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Ing. Milan Luciak

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Certifikované semináre

Prípravný kurz ku skúške IFRS špecialista        79

IFRS začiatočník: 6-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom     80

Mzdový účtovník – trojdňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom    82

Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom    84

Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom    86

Na stránke www.eseminare.sk nájdete aj nasledovné témy: 

•		Distribučná logistika
•		Interný audítor BS OHSAS 18001:200
•		Interný audítor ISO 14001
•		Moderné trendy nákupu a hodnotenie dodávateľov
•		Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH
•		Moderná samospráva: 7-dňový modulový kurz ukončený certifikátom
•		US	GAAP:	5-dňový	modulový	kurz	ukončený	testom	a	certifikátom
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Prípravný kurz ku skúške IFRS špecialista

6-dňový seminár od 8:30 do 16:00           720 EUR bez DPH

Obsah seminára:

•		Úvod,	Koncepčný	rámec	prípravy	a	prezentácie	účtovnej	závierky.
•		IFRS	2	-	Platby	na	základe	podielov.
•		IFRS	3	-	Podnikové	kombinácie.
•		IAS	1	-	Prezentácia	účtovnej	závierky.
•		IAS	7	-	Výkaz	peňažných	tokov.
•		IAS	8	-	Účtovná	politika,	zmeny	v	účtovných	odhadoch	a	chyby.
•		IAS	11	-	Zákazková	výroba.
•		IAS	12	-	Dane	z	príjmov.
•		IAS	16	-	Nehnuteľnosti,	stroje	a	zariadenia.
•		IAS	17	-	Lízingy.
•		IAS	18	-	Výnosy.
•		IAS	19	-	Zamestnanecké	požitky.
•		IAS	20	-	Účtovanie	štátnych	dotácii	a	zverejňovanie	štátnej	
    pomoci.
•		IAS	23	-	Náklady	na	prijaté	úvery	a	pôžičky.
•		IAS	27	-	Konsolidovaná	a	individuálna	účtovná	závierka.
•		IAS	28	-	Investície	do	pridružených	podnikov.
•		IAS	31	-	Podiely	na	spoločnom	podnikaní.
•		IAS	32	a	39,	IFRS	7:	Finančné	nástroje.
•		IAS	33	-	Zisk	na	akciu.
•		IAS	36	-	Zníženie	hodnoty	majetku.
•		IAS	37	-	Rezervy,	podmienené	záväzky	a	podmienené	aktíva.
•		IAS	38	-	Nehmotný	majetok.
•		IAS	40	-	Investície	do	nehnuteľností.
•		IAS	41	-	Poľnohospodárstvo.
•		Komplexný	príklad	na	zostavenie	účtovnej	závierky.

V Centre vzdelávania teraz máte jedinečnú 
možnosť získať certifikát IFRS špecialista, 
ktorý je ekvivalentom medzinárodnej kvali-
fikácie ACCA Diploma in International Fi-
nancial Reporting.
Podmienkou získania certifikátu je 
skúška, ktorej predchádza tento 6-dňový 
prípravný kurz pod vedením špecialistu  
na problematiku IFRS doc. Ing. Miloša 
Tumpacha, PhD.
Okrem avízovaných tém bude na kurze 
riešené aj zadanie z predchádzajúcej 
skúšky, čo účastníkov dokonale pripraví 
na záverečnú skúšku. Počet miest je  
limitovaný.

Seminár je určený pre:

účtovníkov, ekonómov a všetkých, 
ktorí sa chcú zdokonaliť v problematike  
medzinárodných účtovných štandardov.

Lektor:
doc., Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 03. - 14.11.2014

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:
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IFRS začiatočník: 6-dňový modulový kurz ukončený 
testom a certifikátom

Modulový kurz má za úlohu poskytnúť účastníkom základné informácie o IFRS štandardoch. Kurz trvá 6 dní, počas 
ktorých máte možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. 

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorky, počet účastníkov kurzu je maximálne 8. 

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho  
vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Seminár je určený pre:
ekonómov, účtovníkov, záujemcov o problematiku medzinárodných účtovných štandardov.

Garantujeme:
•		Individuálny	prístup	lektorky,	ktorá	je	skúsenou	odborníčkou	z	praxe.
•		Aktuálne	študijné	materiály.
•		Kurzy	budú	prebiehať	v	skupinách	maximálne	8	účastníkov.

Lektor:
Ing. Jana Mundierová 

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 24. - 28.11.2014

Bratislava 09. - 13.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

700 EUR bez DPH               6-dňový seminár od 8:30 do 16:00
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Obsah seminára:

1. Modul: Seminár - Úvod do medzinárodných 
účtovných štandardov IFRS
•		Koncepčný	rámec.
•		IAS	1	-	Prezentácia	účtovnej	závierky.
•		Praktická	časť	vo	forme	príkladov.
•		IAS	7	-	Výkazy	peňažných	tokov.
•		IAS	8	-	Účtovná	politika,	zmeny	v	účtovných
    odhadoch a chyby.
•		IAS	10	-	Udalosti	po	vykazovanom	období.
•		Novinky	v	IFRS	–	aktuálny	prehľad.
•		Príklady.
•		Diskusia.

2. Modul: Seminár - Dlhodobý majetok
•		IAS	16	-	Nehnuteľnosti,	stroje	a	zariadenia.
•		IAS	40	-	Investície	do	nehnuteľností.
•		IFRS	5	-	Dlhodobý	majetok	na	predaj	
    a ukončované činnosti.
•		IAS	36	-	Zníženie	hodnoty	majetku.
•		IAS	17	-	Lízingy.
•		IAS	38	-	Nehmotný	majetok.
•		IAS	20	Účtovanie	štátnych	dotácii	
    a zverejňovanie štátnej pomoci, príklady.
•		IAS	23	Náklady	na	prijaté	pôžičky.
•		Príklady.

3. modul: Seminár
•		IAS	12	-	Dane	z	príjmov.
•		IAS	2	–	Zásoby.
•		IAS	11	-	Zákazková	výroba.
•		IAS	18	-	Výnosy.
•		IAS	37	-	Rezervy,	podmienené	záväzky	
    a podmienené aktíva.
•		IAS	24	-	Zverejnenia	o	spriaznených	osobách.
•		Porovnanie	IFRS	a	slovenskej	legislatívy-	rozdiely.
•		Príklady.
•		Diskusia.

4. Modul: Seminár
•		Novinky	v	IFRS	–	aktuálny	prehľad.
•		IFRS	1				Prvé	uplatnenie	Medzinárodných
    štandardov pre finančné vykazovanie.
•		IAS	32	-	Finančné	nástroje:	prezentácia.
•		IAS	39	-	Finančné	nástroje:	vykazovanie	
    a oceňovanie.
•		IFRS	7	-	Finančné	nástroje:	zverejňovanie.
•		IAS	33	-	Zisk	na	akciu.
•		Diskusia.

5. Modul: Seminár
•		IAS	21	Vplyv	zmien	kurzov	cudzích	mien,
    príklady.
•		Reporting	pre	materskú	spoločnosť.
•		Ako	spracovať	reporting	pre	materskú
    spoločnosť v dcérskej spoločnosti?
•		IFRS	3	Podnikové	kombinácie	a	reporting.
•		IAS	38	Nehmotný	majetok	–	v	podnikovej
    kombinácii a reporting.
•		IFRS	10	Konsolidovaná	účtovná	závierka	
    v materskej spoločnosti a reporting, príklady.
•		Diskusia.

6. Modul: Konzultácia  s lektorkou 
a záverečný TEST
Po ukončení kurzu Vás pozveme na  konzultáciu 
a záverečný test, v ktorom máte možnosť preveriť 
svoje schopnosti. Následne Vám po úspešnom  
absolvovaní testu vystavíme certifikát vydavateľstva 
Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti  
z problematiky medzinárodných účtovných 
štandardov.
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Mzdový účtovník – trojdňový modulový kurz 
ukončený testom a certifikátom

Nenechajte si ujsť unikátne trojdňové modulové školenie, pozostávajúce z 3 verejných seminárov  
a 2 videoseminárov!

Modulové školenie ukončíte konzultáciou s lektorkou, záverečným testom a získate certifikát celoživotného  
vzdelávania!

Seminár je určený pre:
začínajúcim mzdárom, záujemcom o problematiku.

Študijné podklady:

•		Zákon	o	cestovných	náhradách.
•		Zákon	o	zdravotnom	poistení.
•		Zákonník	práce.
•		Aktuálne	tlačivá.
•		Prezentácie	ku	každej	modulovej	téme	vo	forme	ppt.

590 EUR bez DPH               3-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Bratislava 13. - 30.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

Lektor:
Júlia Pšenková 

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Obsah seminára:

1. Modul: Seminár - Úvod do mzdovej  
problematiky
•		Postup	pri	spracovaní	miezd.
•		Povinnosti	voči	inštitúciám.
•		Zdravotné	poistenie.
•		Sociálne	poistenie.
•		Daň	zo	závislej	činnosti.
•		Diskusia.

2. Modul: Seminár - Cestovné náhrady
•		Definícia	pracovnej	cesty.
•		Nároky	pri	tuzemskej	pracovnej	ceste.
•		Nároky	pri	zahraničnej	pracovnej	ceste.
•		Nároky	štatutárov	v	súvislosti	s	cestovnými	 
    náhradami.

3. modul: Videoseminár - Dohody a ich regis-
trácie
•		Sociálne	poistenie	-	práce	na	dohodu.
•		Zdravotné	poistenie.
•		Dohoda	o	brigádnickej	práci	študenta.
•		Dohoda	o	vykonaní	práce	a	dohoda	o	pracovnej
    činnosti - pravidelný príjem.
•		Dohoda	o	vykonaní	práce	a	dohoda	o	pracovnej
    činnosti - nepravidelný príjem.
•		Zdravotné	poistenie	-	dohody.
•		Zmeny	v	sociálnom	a	zdravotnom	poistení	-	 
    praktické dopad.

4. Modul: Seminár - Registrácie v sociálnej a 
zdravotnej poisťovni
Zdravotné poistenie
•		Registrácia	pracovného	pomeru.
•		Registrácia	zamestnanca	s	odvodovou	úľavou.
•		Registrácia	dohody	o	prácach	mimo	pracovný 
    pomer.
•		Nástup	na	materskú	dovolenku,	ukončenie	 
    materskej dovolenky.
•		Nástup	na	rodičovskú	dovolenku,	ukončenie 
    rodičovskej dovolenky.
•		Poskytnutie	neplateného	voľna.
•		Absencia.
•		Registrácia	štatutára.
•		Registrácia	zamestnanca	s	doplatkom	
    po ukončení pracovného pomeru.
•		Registrácie	pri	súbehu	pracovného	pomeru	
    a dohody.
•		Registrácie	pri	súbehu	štatutára	a	pracovného
    pomeru.
•		Vplyv	registrácie	na	mesačné	výkazy.
Sociálne poistenie
•		Registrácia	pracovného	pomeru.
•		Registrácia	zamestnanca	s	odvodovou	úľavou.
•		Registrácia	pravidelnej	dohody	o	prácach	mimo
    pracovný pomer.
•		Registrácia	nepravidelnej	dohody	o	prácach
    mimo pracovný pomer.
•		Nástup	na	materskú	dovolenku,	ukončenie	
    materskej dovolenky.
•		Nástup	na	rodičovskú	dovolenku,	ukončenie
    rodičovskej dovolenky.

•		Poskytnutie	neplateného	voľna.
•		Absencia.
•		Zmena	osobných	údajov.
•		Registrácia	štatutára	s	pravidelnou	odmenou.
•		Registrácia	štatutára	s	nepravidelnou	odmenou.
•		Registrácia	zamestnanca	s	doplatkom
    po ukončení pracovného pomeru.
•		Registrácie	pri	súbehu	pracovného	pomeru	
    a dohody.
•		Registrácie	pri	súbehu	štatutára	a	pracovného
    pomeru.
•		Vplyv	registrácie	na	mesačné	výkazy.

5. Modul: Videoseminár - Praktický dopad 
zákonníka práce v číslach a hodnotách na mz-
dovú učtáreň
•		Mzda	a	mzdové	podmienky	podľa	Zákonníka
    práce.
•		Minimálna	mzda.
•		Príplatky	podľa	ZP.
•		Splatnosť	poistného	z	nepravidelných	dohôd.
•		Vplyv	minimálnej	mzdy	na	iné	právne	predpisy.
•		Výpovedná	doba	a	odstupné.
•		Dovolenka	z	pohľadu	ZP.
•		Nadčas	z	pohľadu	ZP.
•		Priemerná	mzda.
•		Náhrada	pri	neplatnom	skončení	pracovného
    pomeru.
•		Náhrada	pri	nedodržaní	výpovednej	lehoty.

6. Modul: Konzultačný seminár
Po	absolvovaní	5	modulov	(videoškolení	a	školení)	
Vám ponúkame poldennú konzultáciu s lektorkou. 
Máte možnosť diskutovať o témach, ktoré Vám nie 
sú celkom jasné.. Termín konzultácie bude určený  
na základe možností prihlásených..

7. Modul: Test + certifikát celoživotného  
vzdelávania
Po ukončení kurzu Vás pozveme na test, v ktorom máte 
možnosť preveriť svoje schopnosti. Následne Vám  
vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, 
ktorý potvrdí Vaše znalosti zo mzdovej problema-
tiky.
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Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz 
ukončený testom a certifikátom

Rozšírte svoje vedomosti – absolvujte modulový kurz Mzdový účtovník špecialista. Počas kurzu absolvujete 3 
školenia a zároveň budete mať k dispozícií 3 videoškolenia a študijné materiály.

Na konci kurzu Vám poskytneme konzultáciu a následne si overíte Vaše schopnosti v záverečnom teste.

Seminár je určený pre:
mzdárov, ktorí sa chcú rozšíriť svoje vedomosti.

590 EUR bez DPH               3-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Bratislava 30.10. - 10.12.2014

Bratislava 16.03. - 31.03.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:

Viac informácií o lektoroch 
nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Júlia Pšenková JUDr. Alena 
Huťanová 

Lektori:
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Obsah seminára:

1. Modul: Seminár - Odvodové a daňové riešenie 
povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu 
so zamestnaneckým pomerom 
•		Zmluva	o	výkone	funkcie.
•		Kombinácia	zmluvy	o	výkone	funkcie	a	pracovnej
    zmluvy.
•		Sociálne	odvody.
•		Zdravotné	odvody.
•		Dane.
•		Diskusia.

2. Modul: Videoseminár - Dividendy (odvodové, 
daňové, registračné povinnosti) – aktuálny stav 
v roku 2014
•		Charakteristika	dividendy.
•		Dividendy	z	daňového	hľadiska.
•		Dividendy	z	hľadiska	sociálneho	a	zdravotného.
    poistenia.
•		Dividendy	za	jednotlivé	účtovné	obdobia.

3. modul: Seminár - Medzinárodné zamest-
návanie, vysielanie a prenájom zamestnancov 
•		Vysielanie	zamestnancov	do	zahraničia	
    a prijímanie zamestnancov zo zahraničia.
•		Pracovná	cesta,	vyslanie	alebo	dočasné	
    pridelenie.
•		Zmluvy	o	vyslaní,	zmluvy	s	konateľmi	a	členmi
    štatutárnych orgánov.
•		Obsahové	náležitosti	pracovnej	zmluvy	pri	práci	
    zamestnanca v cudzine.
•		Voľba	práva	v	pracovnoprávnych	vzťahoch.
•		Sociálne	aspekty	vysielania	a	prijímania	
				zamestnancov	(sociálne	a	zdravotné	poistenie,	
    poistenie rodinných príslušníkov).
•		Riešenie	konkrétnych	príkladov	z	Vašej	praxe.

4. Modul: Videoseminár - Zahraničné vysielanie 
zamestnancov
•		Zamestnávanie	občanov	EÚ.
•		Zamestnávanie	cudzincov.
•		Legislatívna	úprava.
•		Povolenie	na	zamestnanie.
•		Povolenie	na	prechodný	pobyt.
•		Predpisy	SR		o	sociálnom	a	zdravotnom	poistení.
•		Základné	pojmy,	definície.
•		Formy	výkonu	závislej	činnosti.
•		Vyslanie.
•		Základné	princípy	zdanenia	príjmov.
    zo závislej činnosti.
•		Druh	príjmu.
•		Daňový	domicil.
•		Zmluvy	o	zamedzení	dvojitého	zdanenia.
•		Daňové	povinnosti	zamestnávateľa.

5. Modul: Seminár - Exekúcie a zrážky zo mzdy 
•		Zrážky	prednostné,	neprednostné.
•		Zrážky	so	súhlasom	zamestnanca,	
    bez súhlasu zamestnanca.
•		Exekúcie.
•		Stanovenie	čistej	mzdy.
•		Nepostihnuteľné	časti	mzdy.

6. Modul: Videoseminár - Cestovné náhrady 
štatutárov 
•		Legislatívna	úprava	-	zákon	č.	283/2002	Z.	z.	
    o cestovných náhradách.
•		Legislatívna	úprava	-	koho	sa	zákon	týka.
•		Pracovná	cesta	-	definícia.
•		Všeobecné	ustanovenia	-	zákon	o	cestovných
    náhradách.
•		Všeobecné	ustanovenia	-	preukázateľnosť	
    vzniknutých výdavkov pri pracovnej ceste.
•		Všeobecné	ustanovenia	-	čo	nemusíte
    preukazovať.
•		Tuzemská	pracovná	cesta	-	náhrada	
    preukázaných cestovných výdavkov.
•		Tuzemská	pracovná	cesta	-	stravné.
•		Zahraničná	pracovná	cesta.
•		Zahraničná	pracovná	cesta	-	poistenie.
•		Zahraničná	pracovná	cesta	-	stravné.
•		Zahraničná	pracovná	cesta	-	vreckové.
•		Daňový	a	odvodový	dopad.

7. Modul: Test + certifikát celoživotného  
vzdelávania
Po ukončení kurzu Vás pozveme na test, v ktorom 
máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Následne 
Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag 
Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti zo mzdovej 
problematiky.
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Finančné riadenie firmy – 5-dňový  
modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný 
je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností  
pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy.

Súčasne je cieľom kurzu poskytnúť informácie o rôznych modeloch riadenia prevádzkového cyklu firmy a metód 
vyhodnotenia jej konkurencieschopnosti na konkrétnych prípadových štúdiách a ekonomických modeloch. Ide  
o všeobecne platné prístupy k riadeniu vývoja ekonomickej pozície firmy bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie,  
v ktorom realizuje svoje aktivity.

Modulový kurz je kombináciou školení, videoškolení a individuálnych konztultácií. Ukončený je konzultáciou a testom 
zameraným na zhodnotenie finančnej situácie firmy. Po súspešnom absolvovaní testu Vám bude vydaný certifikát 
celoživotného vzdelávania.

Seminár je určený pre:
Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí sa podieľajú na komplexnom finančnom riadení aktivít firmy. Je úrčený  
pre začínajúcich podnikateľov so základnými ekonomickými zručnosťami, stredný manažment, pre nefinančných 
manažérov, začínajúcich finančných analytikov, prípadne pracovníkov komunikujúcich s komerčnými bankami  
a pracovníkov, ktorí vypracovávajú a vyhodnocujú finančné plány.

850 EUR bez DPH               5-dňový seminár od 8:30 do 16:00

Lektor:
Ing. Dušan Preisinger 

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.

Bratislava 02. - 17.10.2014

Bratislava 06. - 23.02.2015

V prípade záujmu o školenie 
vyplňte objednávkový formulár na 
strane 105, alebo nás neváhajte 
kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Obsah seminára: 

1. Modul: Seminár - Plánovanie a kontrola 
finančného plánu firmy 
Význam a úlohy manažmentu
•		Podstata,	význam	a	úlohy	manažmentu.
•		Kategórie	manažmentu.
•		Postavenie	manažéra	v	procese	-	manažérske
    zručnosti.
Funkcie riadenia:
•		Plánovanie.
    -  Význam plánovania,
    -  Slabé miesta plánovania,
    -  Druhy plánov,
    -  Funkčné zložky plánov,
    -  Projektové plánovanie,
				-		Podnikateľský	plán	(business	plan),
    -  Metódy a techniky plánovania.
•		Kontrola.
    -  Typy kontroly,
    -  Zameranie kontroly,
    -  Metódy a postupy kontroly.
•		Organizovanie.
    -  proces organizovania,
    -  organizačná štruktúra,
    -  typy organizačných štruktúr,
    -  sústava organizačných noriem,
    -  procesné mapy,
•		Vedenie.
    -  prístupy k efektívnemu vedeniu ľudí a štýlyä
        vedenia
    -  žiadúce charakteristiky a schopnosti vedúcich
        zamestnancov
    -  štýly správania podriadených zamestnancov 

2. Modul: Seminár - Ekonomické minimum
Podstata podnikania 
•		Ciele	firmy	–	stratégia,	maximalizácia	zisku	a	jeho
    trhovej hodnoty.
•		Životný	cyklus	firmy.
•		Prevádzkový	cyklus.
•		Podnikateľský	zámer	–	zjednodušená	stratégia
				firmy	(analýza	firmy	a	projektu;	najčastejšie
    chyby podnikateľského plánu).
•		Cenová	politika	-	techniky	určenia	cien	a	typy
    cien.
Základné informácie o ekonomike firmy
•		Súvaha,	Výkaz	ziskov	a	strát,	Výkaz	cash-flow.
•		Vzťahy	medzi	účtovnými	výkazmi.
Základné princípy posudzovania finančných 
ukazovateľov
•		Sústava	finančných	ukazovateľov	a	ich	 
    ekonomická interpretácia
    -  ukazovatele likvidity,
    -  ukazovateľe aktivity,
    -  ukazovatele rentability,
    -  ukazovatele zadĺženosti.

3. modul: Seminár - Varovné signály  
v riadení firmy
•		Kedy	použiť	SWOT	analýzu.
•		Vzor	SWOT	analýzy.
Fázy finančných porúch firmy
•		Rastová	krízia.

•		Zvyšovanie	podielu	obežných	aktív.
•		Chyba	bo	finančnej	politike.
•		Straty	znižujúce	vlastný	kapitál.
Riadenie pohľadávok
•		Druhy	pohľadávok	a	ich	vznik.
•		Využívanie	informácií	o	odberateľoch.
•		Kritéria	hodnotenia	bonity	odberateľov.
•		Kreditný	rating.
•		Postavenie	kreditného	manažéra.
•		Postupy	pre	zostavenie	hodnotiaceho 
    ratingového modelu.
•		Riešenia	správy	pohľadávok.

4. Modul: Videoseminár - Udržateľný rast

5. Modul: Seminár - Finančná analýza
Účtovná závierka – zdroj informácií pre 
finančnú analýzu
•		Účtovná	závierka	v	jednoduchom	a	podvojnom
    účtovníctve.
•		Účtovné	výkazy	–	ich	analýza	a	využitie	v	praxi.
Finančná analýza „ex post“ (retrospektíva)
•		Finančná	analýza	–	nástroj	rozhodovacieho
    procesu.
•		Procedúry	objektivizácie	záverov	finančnej
    analýzy.
Finančná analýza „ex ante“
•		Podstata	prognózovania	finančnej	situácie
    podniku.
•		Udržateľný	rast	firmy	–	parametre	ovplyvňujúce
    jeho rast.
•		Analýza	pracovného	kapitálu.
•		Bonitné	modely.
•		Efektívnosť	využitia	vlastných	zdrojov	(Altmanov
    model, diskriminačná funkcia).
Praktická prípadová štúdia 

6. Modul: Videoseminár - Fázy finančných 
porúch firmy

7. Modul: Zhrnutie problematiky, konzultácia a 
záverečný TEST
Test bude zameraný na vyhodnotenie finančnej 
situácie firmy. Prostredníctvom testu máte 
možnosť preveriť svoje schopnosti. Po úspešnom 
absolvovaní testu Vám vystavíme certifikát 
vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše 
znalosti z problematiky hodnotenia finančnej 
situácie firmy.
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Certifikované štúdium
Účtovník špecialista

Čo je Certifikované štúdium a prečo ho absolvovať?
	•	Certifikované	štúdium	je	úplne	nový	typ	nadstavbového	vzdelávania	na	Slovenskom	trhu	–	6	dňový	vzdelávací	
    program ukončený testom a certifikátom potvrdeným vysokou školu.
•		Certifikované	štúdium	zastrešuje	odborné	vydavateľstvo	Verlag	Dashöfer	v	spolupráci	soStredoeurópsku	
    vysokou školou v Skalici.
•		Certifikované	štúdium	je	forma	ďalšieho	vzdelávania,	ktorou	zlepšujete	svoje	poznatky	v	konkrétnom	odbore.	
•		Certifikované	štúdium	je	obľúbená	forma	vzdelávania	v	zahraničí.
•		Certifikované	štúdium	je	spôsob,	ako	si	doplniť,	prípadne	rozšíriť	svoje	vedomosti.
•		Certifikované	štúdium	je	možnosť		zvýšiť	svoj	kredit	zamestnanca,	zvýšiť	kredit	na	trhu	práce.
•		Certifikované	štúdium	je	vzdelanie,	ktoré	možno	porovnať	so	štúdiom	na	vysokej	škole.
•		Certifikované	štúdiumje	investícia,	ktorá	sa	určite	vyplatí	

1500 EUR bez DPH               6-dňové certifikované štúdium od 8:30 do 16:00

Preukážte svoje vedomosti certifikátom 
Certifikované štúdium bolo navrhnuté spoločnosťou Verlag Dashofer v spo-
lupráci so Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici.
Je ukončené záverečnou skúškou. Výsledky skúšky obdržia účastníci  
do 3 týždňov od jej realizácie.
Skúška bude obsahovať teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť bude 
pozostávať z 20-tich testových otázok. Praktická časť bude rozdelená do 2  
samostatných súčastí: zaúčtovanie vybraných účtovných prípadov a zos-
tavenie daňového priznania k dani z príjmov z predloženého praktického 
príkladu.
Po	úspešnom	absolvovaní	skúšky	(so	známkou	do	3)	bude	účastníkovi	ude-
lený CERTIFIKÁT. Certifikát je overený vydavateľstvom Verlag  Dashöfer 
a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. V prípade neúspechu je 
možné	skúšku	opakovať	(Cena	opakovania	skúšky	je	170	EUR	bez	DPH).
Zárukou Vašej spokojnosti bude vedúci lektor, ktorý je odborníkom v oblasti 
účtovníctva a daní. Má bohaté teoretické, ale hlavne praktické skúsenosti.
Kurzy budú prebiehať v malých skupinách – maximálne 10 účastníkov, čím 
Vám zaručujeme individuálny prístup lektora. 

Seminár je určený pre:
Certifikované štúdium: Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu 
účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, 
účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť. Predpokladá sa znalosť 
problematiky.

Certifikované štúdium trvá 6 dní. Počas kurzu Vás pripravíme na témy 
a prípady, ktoré budete riešiť vo Vašej každodennej praxi. Obsahom  
6 denného kurzu sú témy ako majetok a zásoby, zúčtovacie vzťahy, problematika  
zostavenia účtovného rozvrhu, analytická evidencia, podsúvahová evidencia. 
Hádam najdôležitejšie z témy budú informácie o zostavení účtovnej závierky 
v podvojnom účtovníctve a transformácia výsledku hospodárenia na základ 
dane. Úspešný absolvent kvalifikačného kurzu bude schopný samostatne 
zostaviť daňové priznanie právnických osôb.

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. 

Viac informácií o lektoroch nájdete v katalógu 
na stranách 93-98.
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Obsah seminára: 

1. DEŇ: Životný cyklus DHM a DNM a zásob  
v PÚ
•		Proces	obstaranie	DHM	a	DNM
•		Odpisovanie	majetku	a	zostavenie	odpisového
    plánu
•		Porovnanie	účtovných	a	daňových	odpisov
•		Vyraďovanie	majetku
•		DHM	obstaraný	formou	finančného	prenájmu
•		Spôsoby	účtovania	zásob
•		Vybrané	druhy	zásob,	ktoré	sa	účtujú	priamo	 
    do spotreby
•		Účtovanie	drobného	hmotného	majetku	 
				(SHV	v	ocenení	do	1	700	€)

2. DEŇ: Zúčtovacie vzťahy
•		Postúpenie	a	odpis	pohľadávok
•		Započítanie	pohľadávok
•		Opravné	položky	k	pohľadávkam
•		Účtovanie	opravných	faktúr	
				(dobropisov	/	ťarchopisov)
•		Prijaté	a	poskytnuté	preddavky	vrátane	prijatých	
    a poskytnutých preddavkov voči zamestnancom
•		Účtovanie	na	účtoch	ostatných	pohľadávok
				a	záväzkov	(315	a	325)	a	účtoch	iných
				pohľadávok	a	záväzkov	(378	a	379)
•		Účtovanie	úverov
•		Účtovanie	mzdových	nárokov	vrátane	náhrad	 
    za PN, dovolenku a účtovania konta pracovného
    času
•		Preddavky	poskytnuté	zamestnancom
•		Používanie	debetnej	/	kreditnej	platobnej	karty
    zamestnancom
•		Pridelenie	kariet	zamestnancom,	z	ktorých	
    je možné čerpať

3. DEŇ: Vybrané problémy, zostavenie účtového 
rozvrhu, analytická evidencia a podsúvahová 
evidencia
•		Účtovanie	ochranných	pracovných	prostriedkov
•		Účtovanie	vybraných	zamestnaneckých	benefitov
•		Zostavenie	účtového	rozvrhu	účtovnej	jednotky
    pre účtovné a daňové potreby a pre potreby
    vykazovania majetku a záväzkov v účtovnej
    závierke
•		Podsúvahová	evidencie	ako	súčasť	účtového
    rozvrhu účtovnej jednotky
•		Praktické	príklady	na	účtovanie	na	podsúvahovej
    evidencii
•		Opravy	chýb	minulých	období
•		Rozdeľovanie	výsledku	hospodárenia	v	s.	r.	o.	
    a v a.s. 

4. DEŇ: Zostavenie účtovnej závierky v PÚ
•		Závierkové	účtovné	prípady
•		Upravujúce	závierkové	účtovné	prípady
•		Praktické	príklady	k	závierkovým	účtovným	 
    prípadom a upravujúcim závierkovým 
				prípadom	(rezervy,	nevyfakturované	dodávky,
    opravné položky, časové rozlíšenie, kurzové
    rozdiely)
•		Inventarizácia	majetku	a	záväzkov

•		Súčasti	účtovnej	závierky	(Súvaha,	Výkaz	ziskov	a	
    strát a Poznámky)
•		Praktické	postupy	a	príklady	pri	zostavovaní
    účtovnej závierky

5. DEŇ: Transformácia VH na ZD a zostavenie 
DzP PO
•		Transformácia	výsledku	hospodárenia	na	základ
    dane
•		Pripočítateľné	položky	k	základu	dane	z	príjmov
•		Odpočítateľné	položky	od	základu	dane	z	príjmov
•		Uplatňovanie	daňovej	straty	v	zdaňovacom	
    období roku 2014
•		Preddavky	na	daň	z	príjmov
•		Lehoty,	spôsoby	a	postupy	pri	podávaní
    daňového priznania správcovi dane
•		Praktický	príklad	na	zostavenie	daňového	
    priznania k dani z príjmov PO

6. DEŇ: Praktické konzultácie a vyhodnotenie 
kurzu
•		Praktické	konzultácie	a	odpovede	na	otázky
    účastníkov
•		Test
•		Vyhodnotenie	kurzu

Bratislava 29.09. - 31.10.2014

Košice 03.11. - 03.12.2014

Bratislava  28.04. - 29.05.2015

V prípade záujmu o školenie vyplňte objed-
návkový formulár na strane 105, alebo nás 
neváhajte kontaktovať:  

         02/33005131,02/33005125

         seminare@eseminare.sk

Termíny:
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Od roku 2011 sa stali konferencie neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacej činnosti Centra vzdelávania. Na základe 
dlhoročných skúseností, postrehov z neustálych otázok, požiadaviek a problémov našich klientov, je obsah konfer-
encií	koncipovaný	predovšetkým	z	tém	aktuálnych,	reflektujúcich	na	pripravované	či	schválené	legislatívne	zmeny.	
Čoraz častejšie sa tešia veľkej obľube prednášky kombinované s workshopmi, na ktorých účastníci konferencie 
získavajú tipy a rady aplikovateľné vo svojej každodennej praxi.

Aktuálne informácie o plánovaných i zorganizovaných konferenciách nájdete na našej 
 webovej stránke www.konferencia.dashofer.sk.

Od roku 2011 sa nám podarilo zorganizovať niekoľko úspešných konferencií na rôzne témy:

Konferencie

Zmeny v daniach v roku 2014

Bratislavský hotel Falkensteiner**** privítal 9. apríla 
2014 účastníkov, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa 
viac informácií prostredníctvom odbornej konferen-
cie na tému Zmeny v daniach v roku 2014.

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 
2014

Takpovediac “druhé kolo” konferencie  
o najdôležitejších legislatívnych zmenách sa pre 
obrovský úspech konalo opäť v bratislavskom Ho-
teli Mercure**** 13. januára 2014.

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2014
4. ročník úspešnej konferencie o legislatívnych zmenách...

Všetky legislatívne zmeny z oblasti účtovníctva, daní, miezd a Obchodného zákonníka platné pre rok 2014 boli  
diskutované najlepšími lektormi v takmer vianočnej atmosfére 2. decembra 2013 v Bratislave.

Pohľadávky v podnikateľskej praxi IV. 
4. ročník úspešnej konferencie o pohľadávkach...

V poradí už 4. ročník konferencie zameranej na pohľadávky si mohli zažiť účastníci v hlavnom meste. Záruku  
spokojnosti priniesli majstrovskí rečníci a súčasne experti v oblastiach pre vymáhanie, účtovanie či právo pohľadávok

II. ročník - ASMO KONFERENCIA

II. ročník ASMO KONFERENCIE bol zameraný na 
budovanie siete vzťahov – networking. Viacerí ho-
voria o kríze, my používame termín „nové časy“, 
kedy je dôležitejšie venovať energiu a pozornosť 
existujúcim zákazníkom, než hľadať cesty, ako 
získať nových.

Najdôležitejšie legislatívne zmeny  
pre rok 2013

...dane, účtovníctvo, mzdy, Zákonník práce...
Úspech na seba nenechal dlho čakať a v Žiline 
sme sa opäť venovali najdôležitejším legislatívnym 
zmenám pre rok 2013. 

Konferencie sú nabité aktuálnymi informáciami

Mali ste možnosť stretnút zaujímavých ludí. 
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Pohľadávky v podnikateľskej praxi III. 
„Zabezpečovanie, účtovanie, vymáhanie“

Už v poradí tretia konferencia zaoberajúca sa 
problematikou pohľadávok sa konala 20. novem-
bra 2012 v Bratislave, na ktorej sme sa vďaka 
fundovaným odborníkom pozreli na pohľadávky z 
účtovného a daňového pohľadu, ale aj z pohľadu 
správy a vymáhania pohľadávok.

Pohľadávky v podnikateľskej praxi II.
“Zabezpečovanie, účtovanie a vymáhanie...”

II. ročník konferencie o pohľadávkach priniesol 
opäť úspech! 14. mája 2012 sa v Žiline spojili od-
borníci špecializujúci sa na rôzne oblasti súvisiace 
s pohľadávkami..

Finančný manažment pre mestá a obce

Starostovia miest a obcí, ich zástupcovia, kontrolóri či pracovníci obecných a mestských úradov musia byť v prvom 
rade perfektnými manažérmi. Privítali sme ich 8. marca 2012 v Žiline.

Najdôležitejšie legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach pre rok 2012

Ucelený prehľad vo všetkých zmenách, ktoré vstúpili do platnosti od začiatku roka 2012 získali účastníci na konfer-
encii s uznávanými odborníkmi v Bratislave 26. januára 2012.

Pohľadávky v podnikateľskej praxi
“Zabezpečovanie, účtovanie a vymáhanie...”

S pohľadávkami má problém snáď každý 
podnikateľ alebo firma. Ako treba komunikovať s 
dlžníkmi, ktoré kroky je najlepšie podniknúť, ako sú 
tieto nepríjemnosti ošetrené v právnom systéme? 
To boli hlavné otázky konferencie 11. novembra 
2011 v Bratislave.

Zmluvy v podnikateľskom sektore
“Najčastejšie chyby z praxe”

Pomýliť sa v zostavovaní zmluvy, prípadne doplatiť 
na nepozornosť pri podpisovaní sa skutočne neo-
platí. Prvá konferencia v histórii vydavateľstva sa 
konala v Bratislave 29. júna 2011a bola zameraná 
najmä na chyby, ktorým je lepšie sa pri zostavovaní 
zmlúv vyhnúť.

Prednášali Vám odborníci z praxe... 

Snažíme sa o kvalitu = Vašu spokojnosť...
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INHOUSE semináre - semináre šité na mieru
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Zvažujete školenie/workshopy pre Vašich zamestnancov? Alebo sa sami chcete rozvíjať a vzdelávať, ako vo svojom 
profesnom tak v súkromnom živote? Obráťte sa na Centrum vzdelávania! Všetko vybavíme za Vás!

Na základe našich dlhoročných skúseností s organizovaním seminárov, kurzov a workshopov presne vieme, ako 
zabezpečiť všetko potrebné pre dokonalú realizáciu seminárov šitých na mieru.

Pripravíme Vám vzdelávacie aktivity/školenia/tréningy/workshopy od A po Z podľa Vašich potrieb.

Realizácia vzdelávacích programov je v rukách našej spoločnosti. Zastrešíme všetky jednoduché aj zložitejšie 
požiadavky, ktoré zákazník predloží.

Na žiadosť klientov s radosťou zabezpečíme internú alebo externú školiacu miestnosť, caterring, materiály pre 
účastníkov, písacie pomôcky, darčeky a iné požiadavky...

Najžiadanejšie semináre šité na mieru:

•		Profesionálny	predaj	cez	telefón
•		Obchodný	zákonník,	Zákonník	práce
•		Organizovanie	procesu	a	riadenia	ľudských	zdrojov
•		Vymáhanie	pohľadávok
•		Colná	problematika
•		Techniky	úspešného	predaja
•		Ročné	zúčtovanie	preddavkov	na	daň	z	príjmov	zo	závislej	činnosti
•		DPH	v	medzinárodnej	preprave
•		DPH	v	praktických	príkladoch
•		Odložená	daň
 
Položte základný kameň našej spolupráce a pošlite nám vaše požiadavky na mail sarka.polisenska@dashofer.sk, 
alebo kontaktujte manažérku pre semináre šité na mieru Šárku Polišenskú, na telefónnom čísle +421 2 3300 5500.

Sme tu pre Vás...
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Naši lektori

Ing. Peter Andrišin
Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách 
v priebehu viac ako 20 rokov. Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch 
transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvo-
ju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu 
a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich 
dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na 
finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a 
manažmentu zmien.

PhDr. Ján Barica
Psychológ, kouč, supervízor, diagnostik, assessor pre výber a kariérny rast, tréner a odborný po-
radca pre marketing a predaj. Ako lektor absolvoval mnoho sociálno - psychologických výcvikov  
pre pracovníkov pedagogicko – psychologických poradní a pracovníkov firiem nielen na Slovensku, 
ale i v Českej republike...

JUDr. Zuzana Bartová
V súčasnosti pôsobí ako advokátka. Profesne sa venuje predovšetkým právu obchodných spoločností 
a právu cenných papierov. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorkou  
viacerých publikácií z oblasti obchodného práva vydávaných spoločnosťou Verlag Dashöfer.

Mgr. Eva Braxatorisová
Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov 
a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva 
advokátsku prax od roku 2009 samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov 
mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre, najmä v oblasti práva nehnuteľností, 
medicínskeho a rodinného práva a práva obchodných spoločností.

Ing. Emil Burák, PhD.
Skúsený daňový odborník s 19 - ročnou praxou pôsobil ako daňový kontrolór, šéf daňovej kontroly 
DRSR	 na	 úrovni	 námestníka	GR	pre	 kontrolu	 daní	 i	 ako	 vzdelávač	 na	Daňovej	 škole	DRSR.	 Ako	 
odborný garant bol súčasťou niekoľkých vzdelávacích projektov, v roku 2007 bol ako národný expert 
pre vzdelávanie daňových orgánov v EÚ členom projektovej skupiny pre tvorbu plánu strategického 
vzdelávania. Je autorom viacerých náučných kníh a vyše 1000 odborných článkov.

JUDr. Miroslava Burčíková
Uznávaná lektorka s množstvom skúseností v oblasti práva už niekoľko rokov vedie v našej spoločnosti 
seminár týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Okrem teoretických poznatkov poskytuje účastníkom 
odpovede a cenné rady z praxe.

JUDr. Zdeňka Dvoranová
Právnička, špecialistka na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a sociálne zabezpečenie s vyše 
25 ročnou praxou v tejto oblasti. Lektorka pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca 
oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania a od roku 1994 pracuje 
ako expert v oblasti pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv. V rokoch 
1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala 
činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom 
vyjednávaní.

Ing. Anna Gaálová
Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore štátnej vodnej správy Ministerstva životného prostredia 
SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej 
spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Radi by sme Vám predstavili lektorov, ktorí Vám prinášajú tie najaktuálnejšie odborné informácie, odpovedajú na 
Vaše otázky a pomáhajú Vašej praxi. 

N
A

Š
I  

LE
K

T
O

R
I



94

Ing. Peter Gallovič
Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, 
neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpa-
dov i riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá oso-
ba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové  
hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

JUDr. Alena Huťanová 
Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu 
riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých 
bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje  
personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Ing. Vasil Ivanov
Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako 
riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie  
na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore 
stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby  
vo viacerých odborných časopisoch.

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Odborník na zmenkové právo a skúsený advokát, zároveň pôsobí na Ústave súkromného práva 
Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Okrem zmenkového práva má skúsenosti v oblasti práva 
obchodných spoločností, zmluvného práva, práva duševného vlastníctva, nehnuteľností a procesného 
práva v zastupovaní pred súdmi...

Mgr. Martina Jenčová
Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. 
Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. 
Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka 
viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede 
najmä z občianskeho práva. 

Ing. Zdenka Karak 
Pracuje na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané 
daňové subjekty v Bratislave. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním  
na transferové oceňovanie a medzinárodné zdaňovanie. V rámci svojej kontrolnej činnosti sa 
špecializuje	najmä	na	analytickú	činnosť	spojenú	s	transferovým	oceňovaním	(finančné,	porovnávacie	
a ekonomické analýzy, výpočet a úprava porovnateľných ukazovateľov, práca s databázami a pod.)  
Zúčastňuje sa pracovných stretnutí a seminárov organizovaných OECD a IOTA týkajúcich sa transfer-
ového oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností...

JUDr. Lukáš Klee, PhD.
Vedúci právneho oddelenia spoločnosti  Metrostav a.s.  V praxi sa venuje právnym aspektom 
výstavbových projektov u nás i  v zahraničí. Špecializuje sa predovšetkým na záväzkové vzťahy  
v medzinárodnom obchode, zmluvné podmienky FIDIC, Claim Management  a riešenie sporov.  
V  súčasnosti pracuje tiež ako vyučujúci predmetov:  Záväzkové vzťahy v Medzinárodnej investičnej 
výstavbe na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej. Rovnako pôsobí ako  lektor napríklad pre FIDIC, 
CACE, Justičnú Akadémiu Českej republiky, apod. Je autorom mnohých kníh a článkov  v odborných 
časopisoch.

JUDr. Mária Kmetyová, MA
Právnička so zameraním na Aquis Communitare, colné právo, právo duševného vlastníctva, občianske 
právo, správne právo. Pracovala na právnom odbore Colného riaditeľstva Slovenskej republiky. V 
rokoch	2007	–	2012	pôsobila	v	Európskej	komisii	na	Generálnom	direktoriáte	pre	dane	a	colnú	úniu.	
V súčasnosti pracuje ako právnik v advokátskej kancelárii PROSMAN a PAVLOVIČ.

Ing. Dagmar Koraušová
Po skončení univerzity pracovala ako metodik – účtovník, analytik a nakoniec ako vedúca ekonom-
ického oddelenia v podniku s celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 1994 bola registrovaná Slov-
enskou komorou audítorov ako audítor, následne na to založila účtovnícko-audítorskú spoločnosť, 
ktorá úspešne funguje dodnes. Od roku 2002 je daňovou poradkyňou uznanou Slovenskou komorou 
daňových poradcov a pred piatimi rokmi úspešne doštudovala súdne znalectvo na „Oceňovanie pod-
nikov“. Popri všetkých aktivitách je tiež uznávanou lektorkou seminárov zameraných na problematiku 
účtovníctva a daní.
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Ing. Milan Kúdela
Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým 
poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné 
zdaňovanie	a	správu	daní	a	poplatkov.Je	držiteľom	certifikátu	účtovných	štandardov	US	GAAP,	publi-
kuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike...

Ing. Peter Kuchár
Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 
1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych pred-
pisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane  
transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia metodiky zdaňovania v oblasti  
medzinárodných daňových vzťahov Daňového riaditeľstva SR a obľúbeným lektorom.

Ing. Zuzana Kvasničková
V súčasnosti pracuje na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre  
vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním  
na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti predovšetkým 
v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Pravidelne sa zúčastňuje  
pracovných stretnutí a seminárov organizovaných OECD a IOTA týkajúcich sa transferového 
oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností...

Ing. Milan Luciak
Lektor, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné  
prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  
a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Mgr. Miriam Miková
Profesionálna lektorka a poradkyňa. Počas svojej kariéry pracovala na mnohých projektoch vzdeláva-
nia dospelých a mládeže, tvorby odborných publikácií i rôznorodej žurnalistickej práce. V súčasnosti 
sa špecializuje na výukové programy v oblasti spoločenskej etikety, stolovania, imidžu a prvého  
dojmu, na poradenstvo týkajúce sa biznisu, diplomatického protokolu a na vzdelávanie zamerané 
na komunikačné schopnosti, asertivitu, prezentačné zručnosti a v neposlednom rade písomný styk.

Mgr. Zuzana Motúzová
Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií  
a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa 
začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a zna-
losti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy. Zameriava sa na progresívne metódy riešenia 
obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných 
rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problé-
mov klientov a aplikácia win - win riešení.

Ing. Jana Mundierová
Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému  
poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou  
lektorkou a expertkou na IFRS...

Jaroslav Nižnanský
Je zakladajúcim partnerom spoločnosti JNC Legal. Má skúsenosti najmä v obchodnom, zmluvnom  
a konkurznom práve. Okrem toho často zastupuje klientov v súdnych konaniach. Je členom  
Slovenskej	 advokátskej	 komory,	 Českej	 advokátskej	 komory	 a	 AIJA	 (International	 Association	 
of Young Lawyers). V roku 2010 bol zapísaný do zoznamu konkurzných a reštrukturalizačných 
správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. Okrem mnohých aktivít sa podieľa na projekte 
Svetovej banky Doing Business, analyzujúcom legislatívny rámec podnikania v SR...
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Dr. Ing. Milan Oleríny
Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter 
Bau,	AG	na	projekte	 výstavby	oceliarne.	 	Neskôr	 sa	podieľal	 na	mnohých	 stavebných	projektoch	 
v Čechách i na Slovensku, medzi inými na prípravách projektov nákupných centier, administratívnych 
objektov, tlačiarne, logistického centra i na výstavbe štadiónu. V minulosti pracoval ako konzultant  
na projektoch  infraštruktúry  ISPA na Slovensku, ako expert OSN na projektoch UN DP pre výberové  
konania a podmienky FIDIC v strednej Ázii... Momentálne pôsobí ako stály rozhodca  
pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe, pracuje tiež ako expert na príprave investičných pro-
jektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, venuje sa publikačnej činnosti 
i vzdelávaniu - vedie úspešné prednášky i semináre na tému FIDIC, počas svoje praxe preškolil viac 
ako 1300 osôb...

Ing. Vladimír Ozimý
Lektor je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne sa venuje publikačnej a lektorskej 
činnosti. Vďaka svojim bohatým praktickým skúsenostiam patrí medzi vyhľadávaných lektorov...

Ing. Tamara Paceková
Odborníčka v legislatíve technických zariadení, nespočetné množstvo skúseností získaných  
v pracovnej praxi využíva v súčasnosti ako lektorka seminárov zameraných na súvisiacu problematiku.

Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., CEPHD
Vyštudoval Fakultu architektúry STU v roku 1983, v rôznych funkciách pôsobil na Ústave stavebníctva 
a architektúry SAV, od roku 1989 má vlastný architektonický ateliér a od roku 1993 učí na Fakulte 
architektúry STU. V rokoch 1991-94 bol predsedom Komisie životného prostredia a ochrany prírody 
Mestského zastupiteľstva hl.m. SR Bratislavy. Od roku 2006 je predsedom Inštitútu pre energeticky 
pasívne	domy.	Špecializuje	sa	na	“zelenú”	architektúru	(na	FA	STU	prednáša	Udržateľný	rozvoj	sídiel,	
Alternatívne technológie v architektúre, vedie ateliéry v zameraní “Ekologicky viazaná tvorba”).

Ing. Dušan Preisinger
Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník 
na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom  
sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

PaedDr., Mgr. Daniela Pivovarová 
Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, 
spolupodieľala sa na proceste pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala  
ministerstvo pri Európskej komisii, ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov  
sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde  
zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na ministerstve práce, zodpovedala  
za	 tvorbu	 právnych	 predpisov	 (Zákonníka	 práce,	 zákona	 o	 službách	 zamestnanosti,	 zákona	 
o inšpekcii práce..) Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia,  
v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, 
prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia...

Júlia Pšenková
Odborníčka na mzdovú problematiku , sociálne  a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej 
činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií . Bohaté  
teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti 
aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako  s vysielaním zamestnancov  
a zamestnávaním cudzincov.V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti...

Ing. Jana Štefečková
Lektorka absolvovala Projekt „Tréning trénerov manažmentu“ pod vedením  hlavných trénerov  
Notingham	 Trent	 University,	 Roffey	 Park	 Management	 Institute	 (UK).	 Niekoľko	 rokov	 pracovala	 
ako projektový manažér - senior konzultant, od roku 1997 pôsobí na slovenskom i českom trhu  
ako profesionálny tréner, poradca a kouč... Držiteľka certifikátu Thames Valley University London  
pre „Tréning, učenie a rozvoj” je tiež autorkou desiatok úspešných tréningových manuálov...
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Ing. Miloš Sklenka PhD.
Vysokoškolský učiteľ, ktorý teoretické vedomosti i praktické skúsenosti neustále získava nielen peda-
gogickou činnosťou, ale aj účtovníckou praxou. Okrem toho sa venuje prednáškovej a lektorskej 
činnosti v tejto oblasti a vykonáva publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Ing. Emil Suchánek
Jeden z prvých absolventov špecializácie ASR na Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach. Celý  
profesionálny život sa venuje rozvoju riadenia a organizácií. Absolvoval manažérske stáže v USA, 
Japonsku a Belgicku. Trénerské zručnosti nadobudol ako interný lektor popri práci programátora  
a vrcholového manažéra a v projekte britského KHF „Tréning trénerov manažmentu“. Obhájil  
medzinárodný  certifikát trénera manažmentu na Thames Valley University, London, UK. Od roku 
1997 pôsobí ako profesionálny tréner manažmentu a obchodných zručností, organizačno-personálny  
poradca a kouč. Je tiež autorom desiatok úspešných tréningových programov a manuálov.

doc., Ing. Miloš Tumpach, PhD.
Uznávaný špecialista na problematiku medzinárodných účtovných štandardov IFRS. Skúsený  
a vyhľadávaný lektor a autor odborných publikácií.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Dlhoročný odborník na problematiku účtovníctva a daní, lektor viacerých odborných seminárov,  
autor odborných článkov a publikácii v renomovaných vydavateľstvách vrátane príspevkov do novín. 
Účtovníctvu a daniam sa venuje aj v praxi, nakoľko je majiteľom spoločnosti, ktorá spracúva účtovníctvo 
pre viaceré väčšie, či menšie spoločnosti. Patrí medzi obľúbených lektorov našej spoločnosti..

Ing. Jozef Tvrdoň
Uznávaný dlhoročný odborník pre oblasť verejného obstarávania. Pôsobí tak v organizovaní súťaží pre 
obstarávateľov, ako aj v spolupráci a činnosti pre uchádzačov. Je renomovaným lektorom workshop-
ov a seminárov na tému zákona o verejnom obstarávaní. Podieľa sa i na tvorbe smerníc a legislatívy 
verejného obstarávania, aktívne sa venuje publikačnej činnosti.

Ing. Martin Ťažký
Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH; zamestnanec finančnej správy. Obľúbený pre jedno-
duchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe...

Ing. Jaroslav Uhlíř, Csc.
Akreditovaný lektor a senior konzultant pre logistiku a vzdelávanie. Lektorskej činnosti sa venuje  
profesionálne už niekoľko rokov, jeho špecializáciou je integrálna logistika, výrobná logistika,  
projektové riadenie, optimalizácia procesov a iné…

Ing. Hedviga Vadinová
Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou  
na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi 
sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu, daňového poradenstva, venuje spracovaniu  
projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť 
v celoslovenských periodikách a príručkách.

Ing. Tibor Vojtko
V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na 
hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa 
špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky 
a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách 
a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej 
prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie 
ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

N
A

Š
I  

LE
K

T
O

R
I



98

Mgr. Martin Vozár, PhD.
Pôsobí v na Fakulte managementu UK ako odborný asistent. Vedie seminár z predmetu Oceňovanie 
podnikov a cvičenia z predmetu Finančný manažment. Vo svojej praxi sa zameriava najmä  
na problematiku oceňovania podnikov, medzinárodné finančné trhy a portfólio manažment. Zúčastnil 
sa viacerých zahraničných učiteľských mobilít a konferencií. Je spoluautorom odborných mono-
grafií a článkov, ktoré boli publikované v domácich, ako aj zahraničných vydavateľstvách. Popri aka-
demickej práci pôsobil taktiež ako finančný analytik v Slovenskej Sporiteľni a.s. a ako senior analytik v 
spoločnosti Tacoma Consulting a.s.

Ing. Ľubomír Žiak
Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. 
V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach 
strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch 
Dohovoru	o	diaľkovom	znečisťovaní	ovzdušia	i	v	Medzivládnom	paneli	pre	zmenu	klímy	(IPCC).
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REFERENCIE OD KLIENTOV

Každý deň sa snažíme pracovať na tom, aby ste boli spokojní a odmenou pre nás sú pozitívne ohlasy, ktoré nás 
posúvajú neustále vpred...

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP
„Školenie bolo na vysokej úrovni s vynikajúcimi odborníkmi a dobre spracovanými materiálmi a perfektne  
zorganizované. Vrelo ho môžem odporučiť každému z odboru.“	(OMV	Slovensko)

„Ku konštrukcii/zoskupeniu lektorov môžem len pogratulovať. Dopĺňali sa naozaj úžasne a musím priznať, že tento 
seminár bol zatiaľ počas mojej pracovnej kariéry najzaujímavejší. Zvlášť musím pochváliť postoj resp. uvoľnenosť 
celkovej atmosféry, hlavne veľa praktických príkladov a nielen teória, ako to býva u väčšiny školení.“	 (Retailcenter	
Management	GmbH)

Daňové priznanie DzP právnických osôb za rok 2014
„Zúčastnila som sa na viacerých seminároch s prednášajúcim p. Tužinským. Vysoko hodnotím jeho odbornosť, 
znalosť detailov a priateľské vystupovanie!”	(NESS	Slovensko,	a.s.)

IFRS komplexný kurz II.
„Zrozumiteľný, ľudský, vysoko odborný prednes lektorky. Celkový dojem veľmi dobrý - hlavne úzky počet prítomných. 
Absolútna spokojnosť, nakoľko s IFRS neprichádzam do styku, ale určite by som sa ho po seminári v praxi nebála!” 
(L.	V.	-	RDP	Most	pri	Bratislave)

Nákup	a	predaj	cez	internet	(daňové	a	účtovné	aspekty)
„Pán Tužinský je riadna kapacita :) Oceňujem celkovú špecifickosť - nezvyknú sa robiť školenia na takéto témy. 
Komorná atmosféra, riešenie prípradov z praxe, v malej skupine je väčší priestor na riešenie konkrétnych prípadov.” 
(Z.V.	-	Sygic	a.s.)

Daň z príjmov v praktických príkladoch
„Z môjho pohľadu ide o veľmi fundovaného prednášajúceho so širokým záberom vedomostí.
Koncepcia celého seminára formovaná ako vybrané problémy je podľa môjho názoru oveľa vhodnejšia ako bežné 
semináre, ktoré sú ponúkané na trhu školení.
Prezentácia bola pripravená veľmi dobre. Na slidoch boli najnovšie znenia zákona, pričom prednášajúci ku 
každej zákonnej novinke pripojil niekoľko praktických príkladov a skúseností z praxe...”	(Ing.	Jana	Kušnírová,	PhD.	
vysokoškolský pedagóg)

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch
„Najviac ma zaujala téma “Reklama” + Prednášajúci - schopnosť zaujať, jeho odbornosť, flexibilita a ochota odpovedať 
na otázky, ktoré s témou súviseli okrajovo. Celkový dojem zo seminára veľmi dobrý, predčil moje očakávania.” (E.B.	
-	GlaxoSmithKline	Slovakia	s.r.o.)

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách
„Veľmi pútavá prednáška, veľa informácií z praxe, komunikácia s účastníkmi, humorné príbehy. Jednoducho vynika-
júci seminár.”	(L.	H.	-	HA	-NA	consult,	s.r.o.)

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie
„Prednáška na veľmi vysokej úrovni. Prejav, znalosť problematiky, lektorské zručnosti na jednotku! Páčila sa mi 
prednáška, a že sme boli upozornení na aktuálne novinky.”		(A.	H.	-	InergyAutomotive	Systems)	

Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov?
„Vyslovujem veľkú spokojnosť s uvedeným školením, ako po obsahovej tak aj organizačnej stránke. Dostala som 
odpoveď na všetky otázky vyplývajúce z činnosti našej spoločnosti.
Pani lektorka mala príjemný prejav a na všetky otázky reagovala na odbornej úrovni...
Školenie by som odporučila každému, kto sa potrebuje v uvedenej problematike zorientovať, zistiť odlišnosti  
z hľadiska zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka.” (CAMPRI,	s.r.o.	)

Asertívne správanie - ako komunikovať, keď sa “nedá” komunikovať?
„Váš seminár určite splnil moje očakávania, mnoho vecí som si uvedomila a dúfam, že mi to pomôže aj v praxi… 
Obsah bol zaujímavý, ale pani lektorka k tomu výraznou mierou prispela. Myslím, že je to profesionál a robí svoju 
prácu dobre, takže jej týmto veľmi pekne ďakujem, odviedla skvelú prácu.“		(Lyreco	CE,	SE)

„Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich zmeny v roku 2014
„Školenie bolo príjemné, celá organizácia, príjemné skoro rodinné ovzdušie, zaujímavý školiteľ aj príjemné neformálne 
posedenie pri obede – to je dobrý nápad. Prednáška bola systematická a prednášajúci bol zaujímavý a svižný  
a dobre prepojený s praxou, takže vedel použiť aj príbehy zo života.“ (Doprastav	a.s.)
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MÁME NOVÝ WEB
www.dashofer.sk
Nielen nová grafika, ale aj: 
		•		jednoduchšie	vyhľadávanie,	
		•		prehľadnejšie	usporiadanie,	
		•		ľahšia	orientácia.

Z akých tém si môžete vybrať:

Účtovníctvo Dane Mzdy 
a personalistika

Právo

Manažment  Stavebníctvo Technika Verejná správa

Z akých nosičov si môžete vybrať:
•		Videoknižnice
•		Online	knižnice
•		Online	knihy

•		Online	časopisy
•		Online	zákony
•		Online	kurzy

•		E-dokumenty
•		Tlačené	príručky,	časopisy,
    CD, USB, brožúry

Verlag Dashöfer
vydavateľstvo odbornej literatúry



Online knižnica je internetový portál. Nie však len taký obyčajný. 

Je	plný	informácií,	na	ktoré	sa	môžete	pri	svojej	práci	100%-ne	spoľahnúť.	

•			Široký autorský kolektív Vám pravidelne prinesie odborné, aktuálne a spoľahlivé články. 

•			My Vám sprostredkujeme ich rady a odpovede na Vaše otázky. 

•			Vy tak nebudete musieť dlhé hodiny hľadať pomoc na internete, ale oprieť sa o svoje online knižnice. 



MZDY A 
PERSONALISTIKA

ÚČTOVNÍCTVO
A DANE

MANAŽMENT
A PRÁVO

POČITAČOVÉ
ZRUČNOSTI

www.vdu.sk

KANCELÁRSKE
PROGRAMY

TECHNOLÓGIE
A TRENDY

www.vdup.sk

POČITAČOVÉ
ZRUČNOSTI

Prvé online univerzity plné 
videoseminárov na rôzne témy



www.onlinekurzy.sk 

Prečo sa pre kurz rozhodnúť?
 

•	 Online	kurz	môžete	absolvovať	kdekoľvek	je	prístup	na	internet.
•	 Nemusíte	nikam	cestovať,	všetko	sa	dozviete	v	pohodlí	svojej	kancelárie	či	domova.
•	 Po	dobu	ročného	predplatného	sa	ku	každej	lekcii	môžete	vrátiť	a	zopakovať	si	ju.
•	 Spôsob	používania	je	jednoduchý	a	intuitívny.
•	 Všetky	dôležité	informácie	nájdete	na	jednom	mieste.
•	 Svoj	notebook,	netbook,	ultrabook	či	tablet	obohatíte	o	dôležité	odborné	informácie.
•	 Garancia	správnosti	a	aktuálnosti	informácií.
•	 Odpovede	na	Vaše	i	špecifické	otázky	pomocou	bezplatného	odpovedného	servisu.
•	 Žiadna	rušivá	reklama.
•	 Možnosť	písať	vlastné	poznámky.

Z akých online kurzov si môžete vybrať?

Začíname 
s podvojným 
účtovníctvom

Podvojné účtovníctvo  
pre pokročilých 

Pohľadávky v praxi

Cash	flow 

Analýza dát v Exceli Obchodná angličtina 
ONLINE 

Systém  
environmentálneho 
manažérstva ISO 

14001

Oceňovanie 
stavebných prác 

a tvorba  
stavebných rozpočtov 

Začíname s tvorbou 
webových stránok 



www.onlinezakony.sk

Ročné predplatné Vám prinesie:   

•		Ročný prístup do vždy aktuálnych úplných znení právnych predpisov a judikatúry SR. 
 
•		Zverejnenie zákonov do 24 hodín od ich uverejnenia v Zbierke zákonov. 
 
•		Aktuálne novinky z oblasti legislatívy spolu s odbornými článkami a komentármi vybraných zákonov.
 
•		Informáciu o pripravovaných, schválených či zrušených zákonoch dostanete ako prvý. 
 
•		Jednotlivé čísla Finančného spravodajcu. 
 
•		Judikatúru Najvyššieho a Ústavného súdu.

•		Vzory vybraných zmlúv

ONLINE SySTéM PRÁVNyCH PREDPISOV obsahuje:   

 25 833 predpisov Zbierky zákonov a medzinárodných zmlúv  

 

 677 judikátov Najvyššieho súdu SR 

 2 137 judikátov Ústavného súdu SR 

 790 predpisov Finančného spravodajcu 

 661 vzorov zmlúv 

 747 komentárov k zákonom
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Prihlasovací formulár 
na seminár/certifikované štúdium

Pri objednávke z katalógu platí zľava 10%.

Názov: .......................................................................
Termín: .......................................................................
Miesto: .......................................................................

Účastníci:
Meno: .......................................................................
Pozícia: .......................................................................
Email:  .......................................................................

Meno: .......................................................................
Pozícia: .......................................................................
Email:  .......................................................................

Fakturačné údaje: 
Meno:  .......................................................................
Firma: .......................................................................
Adresa: .......................................................................
IČO: .......................................................................

Meno: .......................................................................
Pozícia: .......................................................................
Email:  .......................................................................

Meno: .......................................................................
Pozícia: .......................................................................
Email:  .......................................................................

DIČ: .......................................................................
Telefón: .......................................................................
E-mail:  .......................................................................

Obchodné podmienky

•		Prihláška	na	seminár/certifikované	štúdium	Vám	bude	po	jej	prevzatí	a	zaevidovaní	potvrdená.	 
    Na seminár/certifikované štúdium budete zaradený v poradí, v ktorom bude Vaša prihláška doručená.  
    Odborný seminár/certifikované štúdium sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet 
    účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/certifikovaného štúdia alebo nedostatočného počtu  
    prihlásených Vám ponúkneme náhradný termín alebo seminár/certifikované štúdium, príp. zrušenie prihlášky.
•		Uzávierka	prihlášok	je	5	kalendárnych	dní	pred	termínom	konania	seminára.	Prihlášky	po	tomto	termíne	 
    konzultujte prosím telefonicky s manažérom centra vzdelávania.
•		Uzávierka	prihlášok	na	certifikované	štúdium	je	7	dní	pred	jeho	začiatkom.	Prihlášky	po	tomto	termíne	 
    konzultujte prosím telefonicky s manažérom centra vzdelávania.
•		Prijatie	objednávky	Vám	bude	potvrdené	e-mailom.
•		5	dní	pred	konaním	seminára	Vám	bude	zaslaná	vstupenka	s	presným	obsahom	a	bližšími	informáciami	
    o mieste a termíne konania seminára spolu so zálohovou faktúrou. 
•		7	dní	pred	konaním	certifikovaného	štúdia	Vám	bude	zaslaná	vstupenka	s	presnými	organizačnými	pokynmi.	
    Zálohová faktúra za certifikované štúdium Vám bude zaslaná po zaregistrovaní objednávky.
•		Platbu	prosím	realizujte	pod	variabilným	symbolom	uvedeným	na	zálohovej	faktúre.	Daňový	doklad	Vám	bude
    zaslaný automaticky po zaevidovaní platby.
•		Účastník	seminára/certifikovaného	štúdia	je	povinný	uhradiť	poplatok	vyčíslený	na	zálohovej	faktúre	tak,	aby	
    sa mohol preukázať pri vstupe na seminár/certifikované štúdium potvrdením o úhrade poplatku pracovníkovi
    Centra vzdelávania.
•		Vstup	účastníka	na	seminár/certifikované	štúdium	je	teda	podmienený	zrealizovaním	platby	poplatku.
•		Poplatok	je	možné	po	odkonzultovaní	s	manažérom	centra	vzdelávania	uhradiť	aj	v	hotovosti	na	mieste	konania
    seminára/kurzu.
•		Cena	seminára	zahŕňa	občerstvenie	počas	seminára,	obed	a	materiály	(písacie	potreby).
•		Cena	certifikovaného	štúdia	zahŕňa	občerstvenie,	obed,	podklady,	písacie	potreby	a	certifikát	
				(v	prípade	úspešného	absolvovania	testu).
•		Centrum	vzdelávania	si	vyhradzuje	právo	na	prípadnú	zmenu	prednášajúceho,	termínu,	miesta	konania	
    alebo zrušenia seminára/certifikovaného štúdia. O všetkých zmenách Vás budeme informovať telefonicky, alebo
    prostredníctvom e-mailu.
•		Účastník	odborného	seminára/certifikovaného	štúdia	berie	na	vedomie,	že	na	seminári/certifikovanom	štúdiu	
    je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo - obrazových záznamov a zaväzuje 
    sa tento zákaz rešpektovať.
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Zľavy

•		Pri	prihlásení	3-5	osôb	na	jeden	odborný	seminár/certifikované	štúdium	získate	zľavu	10%	z	ceny	seminára/
    certifikovaného štúdia na každého prihláseného účastníka.
•		Pri	prihlásení	6	a	viac	osôb	na	jeden	odborný	seminár/certifikované	štúdium	získate	zľavu	20%	z	ceny	seminára/
   certifikovaného štúdia na každého prihláseného účastníka
•		POZOR!	V	prípade	akejkoľvek	inej	akcie	sa	zľavy	navzájom	nenapočítavajú,	platí	najvyššia	z	nich.
•		Zľavy	Vám	budú	automaticky	odpočítané	na	faktúre.
•		V	prípade	LAST	MINUTE	akcie	Vám	bude	zohľadnená	zľava	seminára/kurzu	určená	v	ponuke.

Storno podmienky pre verejné semináre/certifikované štúdium

Prihláška	 na	 seminár/certifikované	 štúdium	 je	 záväzná,	 môžete	 ju	 však	 zrušiť	 (odstúpiť	 od	 zmluvy)	 najneskôr	 
5	pracovných	dní	pred	konaním	seminára/certifikovaného	štúdia.	Zrušenie	prihlášky	(odstúpenie	od	zmluvy)	musí	byť	
realizované písomne, alebo formou e-mailu.

Ak	však	z	Vašej	strany	nebude	prihláška	zrušená	(neodstúpite	od	zmluvy)	spôsobom	v	lehote	hore	uvedenej,	ste	
povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:
•		100 % z ceny : ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň seminára/certifikovaného štúdia,  alebo 
    po seminári/certifikovanom štúdiu, prípadne ak sa nezúčastníte seminára/certifikovaného štúdia  
    bez predošlého zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je samozrejme možné.
•		70 % z ceny: ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni 
    pred seminárom/certifikovaným štúdiom.
•		50 % z ceny : ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 5 pracovných dní 
    pred seminárom/certifikovaným štúdiom.

Storno podmienky pre INHOUSE semináre:

Objednávka	 na	 seminár	 šitý	 na	 mieru	 je	 záväzná,	 môžete	 ju	 však	 zrušiť	 (odstúpiť	 od	 zmluvy)	 najneskôr	 
14	pracovných	dní	pred	dohodnutým	termínom	seminára.	Zrušenie	objednávky	(odstúpenie	od	zmluvy)	musí	byť	
realizované písomne, alebo formou e-mailu.

Ak	však	z	Vašej	strany	nebude	prihláška	zrušená	(neodstúpite	od	zmluvy)	spôsobom	v	lehote	hore	uvedenej,	ste	
povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:
•		100	%	z	ceny	za	seminár,	ak	sa	písomné	zrušenie	uskutoční	neskôr.

Zákaznícky servis:

Na všetky otázky týkajúce sa seminárov/kurzov Vám radi odpovieme v pracovných dňoch od 8,00 do 17,00 na tel. 
čísle: 02 / 33 00 51 31 alebo 02 / 33 00 51 25.

Vaše otázky, postrehy a pripomienky môžete zasielať na našu e-mailovú adresu: seminare@eseminare.sk.

Poskytnuté údaje môžu byť použité k marketingovému výskumu a nadviazaniu obchodov pre existujúce i budúce 
produkty, prípadne služby alebo iné média v skupine Verlag Dashöfer a nebudú poskytnuté tretím osobám. Vaše 
dáta môžete nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Zrušenie odoberania eNovín bude vykonané najneskôr  
do 30 dní odo dňa zrušenia zákazníkom.


