ZÁSADY POVINNÉHO VZDELÁVANIA ĎAŇOVÝCH PORADCOV
Slovenská komora daňových poradcov

Preambula
Slovenská komora daňových poradcov (ďalej len „SKDP“) je stavovská organizácia, ktorej poslaním je aj
vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne daňových poradcov.1
Za tým účelom SKDP vydáva nasledovné zásady povinného vzdelávania daňových poradcov.
§1
Definícia povinného vzdelávania
1.

Daňový poradca (fyzická osoba) je v každom kalendárnom roku povinný absolvovať vzdelávacie
podujatia v hodnote aspoň šiestich (6) kreditov (ďalej len „Povinné vzdelávanie“), pričom minimálne ½
kreditov musí byť získaná účasťou na Vlastných vzdelávacích podujatiach.

2.

Vzdelávacím podujatím sa pre účely tohto predpisu rozumie konferencia, seminár, workshop, klubové
podujatie alebo iná vzdelávacia akcia so zameraním na oblasť daní, účtovníctva alebo práva, ktorá je
spôsobilá zvýšiť vedomosti a/ alebo profesionálnu úroveň daňového poradcu potrebné pre výkon
daňového poradenstva (ďalej len „Vzdelávacie podujatie“).

3.

Vzdelávacie podujatie sa započítava do Povinného vzdelávania, ak ide o:
a) vzdelávacie podujatie organizované alebo spoluorganizované SKDP alebo jej dcérskou spoločnosťou
Akadémia daňových poradcov, s.r.o. (ďalej len „ADP“) (ďalej len „Vlastné vzdelávacie podujatie“),
či už Vlastné vzdelávacie podujatie prístupné len pre daňových poradcov) (ďalej len „Uzatvorené
vlastné vzdelávacie podujatie“), alebo Vlastné vzdelávacie podujatie prístupné aj pre iných
účastníkov ako daňových poradcov (ďalej len „Otvorené vlastné vzdelávacie podujatie“) alebo
b) vzdelávacie podujatie iné, ako a) a c), ktoré organizuje vzdelávacia agentúra (t.j. spoločnosť, ktorá
má vzdelávanie v predmete svojej činnosti) a ktoré zároveň spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4
a 5 tohto článku (ďalej len „Iné vzdelávacie podujatie“).
c) vzdelávacie podujatie, ktoré právnická osoba, ktorá je členom SKDP, organizuje pre svojich
zamestnancov, ktoré spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5 tohto článku, po predchádzajúcom
schválení Manažérom pre vzdelávanie SKDP (ďalej len „Interné vzdelávacie podujatie“)

4.

Iné vzdelávacie podujatie sa započítava do Povinného vzdelávania za predpokladu, že je prednášané:
a) iným daňovým poradcom (vrátane zahraničných daňových poradcov), audítorom, alebo advokátom
b) zamestnancom Ministerstva financií SR alebo Finančného riaditeľstva SR alebo iného relevantného
orgánu verejnej správy, alebo
c) osobou, ktorá má ukončené aspoň postgraduálne štúdium (PhD. alebo LL.M).

5.

Do Povinného vzdelávania sa započítava aj Iné vzdelávacie podujatie organizované zahraničnou
inštitúciou so zameraním na právo Európskej únie.

6.

Pre účely tohto predpisu sa za účasť na Vzdelávacom podujatí považuje aj prednášanie uskutočnené
daňovým poradcom na Vlastnom vzdelávacom podujatí alebo na Inom vzdelávacom podujatí za
predpokladu, že na tomto Inom vzdelávacom podujatí propaguje dobré meno SKDP a/ alebo daňové
poradenstvo a to uvedením informácie „daňový poradca, člen SKDP“ pri mene prednášajúceho
v pozvánkach a informačných materiáloch k Inému vzdelávaciemu podujatiu a uvedenie webovej
stránky SKDP v prezentácii).

1

§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení
neskorších predpisov
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7.

Za účasť na jednotlivých Vzdelávacích podujatiach sú pre účely Povinného vzdelávania daňovému
poradcovi priradené nasledovné kredity:
Vzdelávacie podujatie
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
Účasť na Vzdelávacom podujatí v dĺžke trvania aspoň 6 hodín
Účasť na Vzdelávacom podujatí s dĺžkou trvania aspoň 1 hodiny a zároveň kratšou ako 6
hodín
Prednášanie na Vzdelávacom podujatí v dĺžke trvania prednášania aspoň 6 hodín
Prednášanie na Vzdelávacom podujatí v dĺžke trvania prednášania aspoň 1 hodiny
a zároveň kratšou ako 6 hodín

Kredit
4
2
1
4
2

8.

V prípade, 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
(vrátane prestávok).

9.

Vlastné vzdelávacie podujatie možno absolvovať osobne, online alebo zo záznamu. Iné vzdelávacie
podujatie možno absolvovať iba osobne.

10. Osobnou účasťou sa rozumie fyzická účasť daňového poradcu na Vzdelávacom podujatí.
11. Online účasťou sa rozumie počúvanie audio prenosu zo vzdelávacieho podujatia a prezeranie si
prezentácie alebo vizuálneho obrazu z neho v priamom prenose počas konania tohto Vzdelávacieho
podujatia cez internetový prenos.
12. Účasťou na Vzdelávacom podujatí zo záznamu sa rozumie vypočutie si zvukového zápisu alebo
vzhliadnutie prezentácie zo Vzdelávacieho podujatia z archívu (neskôr ako v priamom prenose).
13. V prípade účasti na Vzdelávacom podujatí, na ktorom je daňový poradca v určitom rozsahu aj
prednášajúci, prislúchajú za daný deň vzdelávacieho podujatia daňovému poradcovi kredity iba za
prednášanie. V prípade viacdňových Vzdelávacích podujatí sa každý deň podujatia posudzuje osobitne.
§2
Evidencia povinného vzdelávania
1.

SKDP vedie evidenciu účasti daňových poradcov na Povinnom vzdelávaní v informačnom systéme
SKDP v súlade s vykonávacím predpisom vydaným podľa § 6 ods. 1 týchto Zásad, pričom
a) účasť na Vlastnom vzdelávacom podujatí a uskutočnenú prezentáciu na Vlastnom vzdelávacom
zaeviduje SKDP (bez potreby oznamovania daňovým poradcom),
b) účasť na Inom vzdelávacom podujatí a uskutočnenú prezentáciu na Inom vzdelávacom podujatí je
daňový poradca povinný oznámiť kancelárii SKDP do 30 dní odo dňa ich uskutočnenia, resp.
absolvovania, a to emailom, ku ktorému priloží kópiu (scan, resp. elektronickú verziu) potvrdenia
o absolvovaní podujatia vydaného jeho organizátorom, z ktorého bude zrejmé splnenie podmienok
pre priznanie kreditov. Prezídium SKDP schváli odporúčaný vzor potvrdenia pre tieto účely.

2.

Daňový poradca má právo nahliadať do evidencie svojej účasti na Povinnom vzdelávaní.

3.

SKDP môže vykonať kontrolu účasti daňového poradcu na Povinnom vzdelávaní (napríklad overením
účasti u organizátora vzdelávacieho podujatia).
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§3
Sankcie
1.

Sankcie za nesplnenie podmienok Povinného vzdelávania podrobne upraví Disciplinárny poriadok
SKDP.
§4
Vlastné vzdelávacie podujatia

1.

SKDP zabezpečí pre svojich členov možnosť absolvovať Vlastné vzdelávacie podujatia v hodnote
najmenej 16 kreditov ročne.

2.

Vlastnými vzdelávacími podujatiami sa rozumejú najmä:
- semináre,
- webináre,
- metodické dni,
- Slovensko – české konferencie a
- tzv. klubové podujatia.

3.

V snahe zvýšiť odbornú úroveň, SKDP môže zabezpečiť na Vlastných vzdelávacích podujatiach účasť
moderátora, resp. prísediaceho lektora, ktorý usmerňuje diskusiu a kladie lektorovi otázky.

4.

Rámcový plán vlastných vzdelávacích podujatí - seminárov, metodických dní a konferencií - na
kalendárny rok schvaľuje prezídium SKDP vždy do 30.09. predchádzajúceho roka. Plán ostatných
Vlastných vzdelávacích podujatí, najmä webinárov a klubových podujatí schvaľuje prezídium SKDP,
manažér pre vzdelávanie alebo vedúci regionálnych komôr v dostatočnom časovom predstihu a aj na
kratšie budúce obdobie ako na obdobie kalendárneho roka.
§5
Úhrady za Vlastné vzdelávacie podujatia

1.

SKDP zabezpečuje pre daňových poradcov Uzatvorené vlastné vzdelávacie podujatia v rámci členského
plateného daňovými poradcami (klubové podujatia, školenia online a zo záznamu).

2.

SKDP zabezpečuje pre daňových poradcov v rámci členského aj Uzatvorené vlastné vzdelávacie
podujatia neuvedené v § 5 ods. 1., avšak pri týchto je oprávnená požadovať od prihlásených daňových
poradcov na osobnú účasť náhradu kalkulovaných nákladov, ktoré jej v tejto súvislosti vznikli, okrem
náhrady nákladov na odmenu lektorov a prísediacich lektorov.
§6
Záverečné a prechodné ustanovenia

1.

Prezídium SKDP vydá vykonávacie predpisy, ktorými upraví pravidlá a podmienky:
a) organizovania Vlastných vzdelávacích podujatí,
b) kontroly a evidencie účasti daňových poradcov na Povinnom vzdelávaní a
c) odmeňovania lektorov a prísediacich lektorov na Vlastných vzdelávacích podujatiach.

2.

Tento predpis zrušuje doterajšie interné predpisy SKDP pre oblasť vzdelávania.

3.

Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

Tento predpis bol schválený na valnom zhromaždení SKDP dňa 08.11.2016 s účinnosťou ku dňu 01.01.2017.
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