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Povinné vzdelávanie  

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  
chceli by sme Vás informovať o novej koncepcii 
povinného vzdelávania, ktorá nadobúda účinnosť 
od 1. januára 2017.   

 
Aké budú pravidlá po novom?  

Čo bude uznávané za absolvovanie 
povinného vzdelávania? 

   - semináre organizované SKDP/ADP iba pre 
daňových poradcov (terajšie povinné semináre, 
po novom tzv. uzatvorené vlastné vzdelávacie 
podujatia),  

   - vzdelávacie podujatia organizované ADP aj 
pre iných účastníkov ako daňových poradcov, t.j. 
všetky ostatné školenia ADP iné ako terajšie 
povinné semináre (tzv. otvorené vlastné 
vzdelávacie podujatia),  

   - vzdelávacie podujatie organizované 
vzdelávacou agentúrou; za vzdelávaciu agentúru 
sa považuje každá spoločnosť, ktorá má 
vzdelávanie v predmete svojej činnosti (tzv. iné 
vzdelávacie podujatie); uznávané bude aj 
vzdelávacie podujatie organizované zahraničnou 
inštitúciou so zameraním na právo Európskej 
únie (napr. IBFD).  

   - schválené vzdelávacie podujatie, ktoré 
právnická osoba, ktorá je členom SKDP, 
organizuje pre svojich zamestnancov (tzv. interné 
vzdelávacie podujatie).  

Iné a interné vzdelávacie podujatia budú 
uznávané, ak prednášajúci bude osoba, ktorá je 
daňovým poradcom, audítorom, advokátom, 
zamestnancom MF SR, FR SR resp. iného 
relevantného orgánu verejnej správy, alebo 
osoba, ktorá má ukončené postgraduálne 
štúdium (Ph.D alebo LL.M).  

Typy školeníí   Uznávaná forma vzdelávacieho 
podujatia bude konferencia, seminár, workshop, 
klubové podujatie alebo iná vzdelávacia akcia so 
zameraním na oblasť daní, účtovníctva alebo 
práva spôsobilá zvýšiť vedomosti a/ alebo 
profesionálnu úroveň daňového poradcu 
potrebné pre výkon daňového poradenstva. 

Ako sa možno zúčastniť povinného 
vzdelávania?_   Vlastné vzdelávacie podujatie 
bude možné absolvovať osobne, online (t.j. 
diaľkovým on-line sledovaním prebiehajúceho 
školenia) alebo zo záznamu (záznam zo školenia 
bude zverejnený 7 dní, počas ktorých si ho 
daňový poradca bude môcť pozrieť/vypočuť); pri 
inom vzdelávacom podujatí sa bude vyžadovať 
osobná účasť.  

   SKDP nevie garantovať, že všetky vlastné 
vzdelávacie podujatia bude možné absolvovať 
online alebo zo záznamu, a to najmä z dôvodu 
neudelenia súhlasu prednášajúceho s takouto 
formou. O možnosti absolvovania účasti online 

resp. zo záznamu a o prihlasovaní na ne bude 
daňový poradca informovaný   v pozvánke ku 
konkrétnemu vlastnému vzdelávaciemu 
podujatiu. 

Iné možnosti splnenia povinnosti povinného 
vzdelávania - prednášanie    Za účasť na 
povinnom vzdelávaní sa bude považovať aj 
prednášanie daňového poradcu na podujatí 
organizovanom SKDP/ADP alebo na inom 
vzdelávacom podujatí, avšak len za predpokladu, 
že na tomto inom vzdelávacom podujatí uvedie 
informáciu „daňový poradca, člen SKDP“ pri 
mene prednášajúceho v pozvánkach 
a informačných materiáloch k inému 
vzdelávaciemu podujatiu a uvedie webovú 
stránku SKDP v prezentácii. Touto novinkou 
chceme podporiť záujem daňových poradcov 
o prednášanie na vzdelávacích podujatiach 
SKDP/ADP, a v prípade iných ako vlastných 
vzdelávacích podujatí, propagovanie SKDP.  

 
Kredity     

Počet potrebných kreditov   Daňový poradca 
bude v každom kalendárnom roku povinný 
absolvovať vzdelávacie podujatia v hodnote 
aspoň šiestich kreditov, pričom aspoň ½ kreditov 
musí byť získaná účasťou na vlastných 
vzdelávacích podujatiach.  

Kreditné hodnotenie povinného vzdelávania    
Počty dosiahnutých kreditov podľa typu a dĺžky 
trvania vzdelávacieho podujatia:  

 
   Ak ide o dvojdňové alebo viacdňové 
vzdelávacie podujatie, prislúchajú daňovému 
poradcovi kredity za každý absolvovaný, resp. 
odprednášaný deň podujatia podľa dĺžky trvania 
v príslušný deň.   
 

Iné novinky týkajúce sa povinného 
vzdelávania  

Ceny školení   Absolvovanie vlastného 
uzavretého vzdelávacieho podujatia online, zo 
záznamu a klubové štvrtky budú „zdarma“, t.j. 

platené v rámci členského. V prípade ostatných 
uzatvorených vlastných vzdelávacích podujatí 
bude SKDP oprávnená požadovať odplatu len vo 
výške náhrady nákladov s výnimkou odmien 
prednášajúcich resp. prísediacich lektorov.  

Evidencia povinného vzdelávania   SKDP 
zabezpečí zverejnenú evidenciu účasti daňových 
poradcov na povinnom vzdelávaní 
prostredníctvom informačného systému SKDP 
nasledovne:  

   - Evidenciu účasti na vlastnom vzdelávacom 
podujatí zabezpečí SKDP do konca mesiaca, 
kedy vzdelávacie podujatie prebehlo.  

   - Účasť na inom vzdelávacom podujatí bude 
daňový poradca povinný oznámiť SKDP do 30 
dní odo dňa ich uskutočnenia, resp. 
absolvovania, a to emailom na adresu 
povinnevzdelavanie@skdp.sk, ku ktorému priloží 
scan/ elektronickú verziu potvrdenia o 
absolvovaní podujatia vydaného jeho 
organizátorom, z ktorého bude zrejmé splnenie 
podmienok pre priznanie kreditov. Potvrdenie 
v elektronickej podobe nájdete tu 

Odmeňovanie prednášajúcich SKDP    
Odmena prednášajúcich na metodických dňoch 
a slovensko-českej konferencii bude 150 EUR za 
odprednášanie a ďalších 150 EUR za to, že 
prednášajúci dodá načas v stanovenom termíne 
vopred materiál svojej prezentácie, a po 
metodických dňoch sprecizuje v stanovenej 
lehote zápis. Týmto by sme chceli podporiť Váš 
záujem o prezentovanie na metodických dňoch, 
česko-slovenskej konferencii a o prácu v 
komisiách.  

Nové predpisy v oblasti povinného 
vzdelávania         

Úplné znenie nových Zásad povinného 
vzdelávania daňových poradcov si môžete 
pozrieť v IS SKDP tu  

Úplné znenie Vykonávacieho predpisu 
k Zásadám povinného vzdelávania pre daňových 
poradcov si môžete pozrieť tu  

Vzdelávacie podujatia roka 2017  Čo sa 
týka samotných školení organizovaných 
SKDP/ADP, všetky informácie budú včas 
zverejňované na internetovej stránke SKDP 
a informácie budete dostávať aj e-mailom na e-
mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v systéme 
SKDP. Ak si prajete túto e-mailovú adresu 
zmeniť, kontaktujte bystrica.skdp@skdp.sk 

Vzdelávacie podujatie Kredit 

Účasť na postgraduálnom štúdiu 
(napr. PhD. alebo LL.M.) v oblasti 
daní v roku začatia, trvania alebo 
skončenia tohto štúdia, najviac 
však počas troch rokov 

4 

Účasť na vzdelávacom podujatí v 
dĺžke trvania aspoň 6 hodín 

2 

Účasť na vzdelávacom podujatí s 
dĺžkou trvania aspoň 1 hodiny a 
zároveň kratšou ako 6 hodín 

1 

Prednášanie na vzdelávacom 
podujatí v dĺžke trvania 
prednášania aspoň 6 hodín 

4 

Prednášanie na vzdelávacom 
podujatí v dĺžke trvania 
prednášania aspoň 1 hodiny a 
zároveň kratšou ako 6 hodín 

2 
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