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Tento rok aj s online prenosom a hlasovaním na diaľku 
Pri akýchkoľvek problémoch nás kontaktujte 

na čísle: 0908 713 681 alebo mailom: evidencie@skdp.sk 

 
 

Termín a miesto konania 

Termín: 27. október 2022 
Čas:   09:30 hod  
Miesto:  hotel Color, Pri Starom mýte 1, Bratislave. 

Registrácia pre on-line prenos.  
Osobnú účasť prosíme potvrdiť. 

 
 

Program  

Program schvaľuje VZ. Prezídium navrhuje schváliť nasledovný:  
1. Otvorenie rokovania, voľba predsedajúceho, členov 

mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa, 
skrutátora a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu valného zhromaždenia 
3. Správa o činnosti prezídia od posledného valného 

zhromaždenia, za uplynulé funkčné obdobie 
4. Návrh novelizácie Štatútu SKDP (začlenenie Zásad 

hospodárenia a Zásad povinného vzdelávania daňových 
poradcov) 

5. Voľby do orgánov SKDP 
6. Výročná správa SKDP za rok 2021 a 

Plnenie finančného plánu na rok 2022 – 1. polrok 
7. Finančný plán na roky 2023-2024 
8. Správa o činnosti dozornej rady od posledného VZ a 

Správa o činnosti disciplinárnej komisie od posledného VZ 
9.  Diskusia 

10.  Záver 

 

 

Informácie k jednotlivým bodom programu 

Informácie k jednotlivým bodom programu nájdete v materiály: 
program a obsahová náplň. 
Materiály k jednotlivým bodom sú uložené v informačnom 
systéme SKDP. 

 

 
 

Forma účasti 

Na Valnom zhromaždení sa môžete zúčastniť osobne – svoju 
účasť, prosíme, potvrdiť. Sledovať on-line prenos môžete  
z pohodlia Vášho domova či kancelárie. Registrujte sa na on-line 
prenos. Prihlásenie bude možné 1 hod pred začiatkom valného 
zhromaždenia. 
 

 

 
Prezencia 

Prezencia začína o 9:00, t.j. pol hodinu pred určenou hodinou 
začiatku rokovania valného zhromaždenia a končí až momentom 
ukončenia zasadania valného zhromaždenia. Identifikácia 
daňového poradcu na hlasovanie na diaľku sa nevykonáva 
vopred, uskutoční až prostredníctvom zaslania SMS s 
identifikačným kódom pri každom hlasovaní. 

 
 

Zastúpenie plnou mocou 

Splnomocnenie  nie je možné udeliť inému daňovému 
poradcovi, aby ho zastúpil na rokovaní valného zhromaždenia. 
Táto možnosť platila len do zavedenia hlasovania na diaľku, 
ktoré bolo rozhodnutím prezídia SKDP z 12.10.2020 schválené.  

 

 

Zastúpenie právnickej osoby 

Za daňového poradcu - právnickú osobu môže hlasovať 
ktorákoľvek jej zodpovedná osoba, t.j. daňový poradca fyzická 
osoba, ktorá má podiel na hlasovacích al. majetkových právach 
právnickej osoby. Všetkým zodpovedným osobám právnickej 
osoby (t.j. daňovým poradcom – fyzickým osobám, ktoré majú 
podiel na hlasovacích alebo majetkových právach) budú 
doručené dva kódy na hlasovanie (jeden pre daňového poradcu 
– fyzickú osobu a jeden za právnickú osobu). Pri hlasovaní bude 
potrebné odoslať dve SMS (jednu za seba ako fyzickú osobu, 
druhú za právnickú osobu). Použite rôzne kódy. Hlasovať musíte 
z telefónneho čísla, ktoré ste nám nahlásili. Pri viacnásobnom 
hlasovaní, alebo hlasovaní viacerými zodpovednými osobami, sa 
berie do úvahy posledné doručené hlasovanie.  

 
 

Neskorý príchod 

Daňovému poradcovi sa umožní prezencia resp. pripojenie na 
on-line prenos kedykoľvek aj po otvorení rokovania valného 
zhromaždenia a následne sa mu umožní hlasovať. Pri hlasovaní 
na diaľku formou SMS možno hlasovať v časovom limite, ktorého 
začiatok a koniec určí predseda valného zhromaždenia.  
Pri osobnej účasti ak sa uskutoční prezencia daňového poradcu 
počas prerokovávania určitého bodu programu, má daňový 
poradca právo hlasovať až od nasledujúceho bodu programu. 
 

 
Nové návrhy, pripomienky a diskusia 

Spravidla hneď na začiatku valného zhromaždenia sa schvaľuje 
program, ktorý bol navrhovaný v pozvánke na valné 
zhromaždenie. Hlasovať možno iba o návrhoch, ktoré spadajú 
do obsahovej náplne schváleného programu. O nových 
návrhoch nie je možné hlasovať. 
V rámci diskusie môžete predniesť svoje pripomienky k bodu 
schváleného programu. Ak chcete, aby sa hlasovalo aj o Vašom 
návrhu, musíte ho predniesť.  
Vždy sa však hlasuje najskôr o návrhu prezídia. Ak sú v rámci 
diskusie vznesené návrhy na hlasovanie, hlasuje sa o nich pred 
návrhom prezídia, iba ak valné zhromaždenie o tom rozhodne, 
spravidla na návrh navrhovateľa. 
Ak je návrh týkajúci sa tej istej veci schválený, o ostatných 
návrhoch v tej istej veci sa nehlasuje. T.j. valné zhromaždenie 
nemôže zmeniť svoje predchádzajúce rozhodnutie. 
Predseda valného zhromaždenia udeľuje slovo, riadi a 
usmerňuje rokovanie podľa jednotlivých bodov schváleného 
programu, môže odňať slovo daňovému poradcovi, ak jeho 
príspevok obsahovo nezodpovedá prerokovávanému bodu 
programu, prekračuje časový limit, alebo je v rozpore s 
kultúrnymi a etickými normami, môže ukončiť diskusiu o určitom 
bode  programu. 
Časový limit na diskusný príspevok nie je vopred stanovený, 
ale predseda, ktorý riadi valné zhromaždenie, ho môže určiť. 
Váš prejav v diskusii je zaznamenávaný, ako aj celé rokovanie 
valného zhromaždenia. Záznam sa archivuje a môže byť použitý 
na účely kontroly. 

 
 

Uznášaniaschopnosť 

Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia nie je potrebné 
dosiahnuť žiadny konkrétny limit prítomných daňových poradcov. 
Valné zhromaždenie sa koná po jeho otvorení v hodinu určenú v 
pozvánke. Náhradné valné zhromaždenie sa nekoná. 
 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Color/@48.1843515,17.1649546,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xd640baa8df00e482!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.1843515!4d17.1649546
https://register.gotowebinar.com/register/292304490947396879
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxtpIXlR86LhPV2H5lQ2aXgP4iWob52RGFyY_ftePqA0Cyg/viewform?usp=pp_url
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/skdp/gkomisie.nsf/36A9A6B85CDF1074C12588D00051DB9A/Body/2_program%20a%20obsahov%C3%A1%20n%C3%A1pl%C5%88.pdf
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=36A9A6B85CDF1074C12588D00051DB9A&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=36A9A6B85CDF1074C12588D00051DB9A&action=OpenDocument
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxtpIXlR86LhPV2H5lQ2aXgP4iWob52RGFyY_ftePqA0Cyg/viewform
https://register.gotowebinar.com/register/292304490947396879
https://register.gotowebinar.com/register/292304490947396879
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Navrhované uznesenia 

V rámci pripravovaného programu prezídium navrhuje prijať: 
uznesenie č. 1: 
„Valné zhromaždenie schvaľuje Mgr. Ing. Petra Hennela za 
predsedu riadneho valného zhromaždenia a 
- členov mandátovej komisie: Tomáš Pečík (predseda), 

Tibor Karlik 
- členov návrhovej komisie: Mária Sameková (predseda), 

Zuzana Moravčíková Kolenová 
- členov volebnej komisie: Roman Konrád  (predseda), Adriana 

Horváthová 
- zapisovateľov: Lucia Cvengrošová, Darina Valentovičová 
- skrutátora: Marian Kováč 
- overovateľov: Jozef Vasilík, Miroslav Marcinčin.” 
uznesenie č. 2: 
„VZ schvaľuje návrh programu riadneho VZ nasledovne: 
1. Správa o činnosti prezídia od posledného VZ, za uplynulé 

funkčné obdobie 
2. Návrh novelizácie Štatútu SKDP (začlenenie Zásad 

hospodárenia a Zásad povinného vzdelávania daň.poradcov) 
3. Voľby do orgánov SKDP 
4. Výročná správa SKDP za rok 2021 a 

Plnenie finančného plánu na rok 2022 – 1. polrok 
5. Finančný plán na roky 2023-2024 
6. Správa o činnosti dozornej rady od posledného VZ a 

Správa o činnosti disciplinárnej komisie od posledného VZ 
7. Diskusia 
8. Záver 
uznesenie č. 3: 
„Valné zhromaždenie schvaľuje správu o činnosti predloženú 
prezídiom a správu za uplynulé funkčné obdobie.“ 
uznesenie č. 4: 
„Valné zhromaždenie schvaľuje zmeny Štatútu k 27. októbru 
2022 tak ako boli predložené prezídiom.“ 
Voľby orgánov SKDP. Kandidátov nájdete v kadidátkach. 
uznesenie č. 5: 
„Valné zhromaždenie schvaľuje: 
- vyhodnotenie plnenia finančného plánu SKDP za rok 2020, 

2021.  
- účtovnú závierku SKDP za rok 2021, 
- výsledok hospodárenia za rok 2021, ktorý predstavuje stratu vo 

výške 322.711,23 € a jej preúčtovanie na účet 428 - 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 

- výročnú správu SKDP za rok 2021 a 
- plnenie finančného plánu za obdobie prvého polroka 2022.“ 
uznesenie č. 6: 
„Valné zhromaždenie schvaľuje finančný plán SKDP na obdobie 
rokov 2023-2024 predložený prezídiom.“ 

 
 

Kód na hlasovanie 

Na hlasovanie bol v pondelok 24. októbra formou SMS všetkým 
daňovým poradcom doručený identifikačný kód, ktorý použije 
daňový poradca fyzická osoba alebo zodpovedná fyzická osoba 
za právnickú osobu pri hlasovaní. 
Prihlasovací kód pre hlasovanie bol zaslaný na číslo mobilného 
telefónu, ktoré ste nám uviedli alebo potvrdili na základe 
zasielaných e-mailových výziev. 
Ak ste ho stratili, zabudli alebo Vám nebol doručený, kontaktujte 
p. Zubekovú (vzdelavanie@skdp.sk, 0905 858 476) 

 

 

 

 
 

SMS hlasovanie 

Hlasuje sa elektronicky - formou zasielania SMS z mobilného 
telefónu daňového poradcu. 
Za hlasujúceho sa považuje daňový poradca, ktorý platne 
hlasoval za, proti, alebo sa zdržal hlasovania. Platným hlasom je 
prejav vôle hlasujúceho daňového poradcu tým, že odošle SMS 
v ktorej označí alternatívu voľby „za“, „proti“ alebo „zdržiavam sa 
hlasovania“.  
Pri hlasovaní o uznesení má každý daňový poradca jeden hlas 
za seba ako fyzickú osobu a príp. jeden hlas za právnickú osobu, 
ktorú zastupuje. Ak má právnická osoba viac zodpovedných 
osôb, berie sa do úvahy to hlasovanie, ktoré bolo odoslané v 
časovom limite ako posledné. 
Pri akýchkoľvek problémoch nás kontaktujte na čísle: 0908 
713 681 alebo mailom: evidencie@skdp.sk  

Pri hlasovaní za kandidátov do prezídia za príslušný 
región (BA, BB, KE) hlasujú vždy iba poradcovia 
príslušného regiónu. V prípade, že zahlasujete za 
kandidáta z iného regiónu, Vaša SMS nebude 
akceptovaná. 

 
 

Ako hlasovať  

1. Pre hlasovanie použite svoj mobilný telefón (SKDP 
nezodpovedá za on-line pripojenie jej členov) 

2. Do mobilného telefónu ste dostali dňa 24. októbra KÓD na 
hlasovanie 

3. Sledujte priamy prenos zo zasadania VZ  
4. Počkajte na spustenie hlasovania a zadanie otázky 
5. Pre hlasovanie odošlite SMS na číslo 0902 020 808 v tvare: 

pre ÁNO:    kód x A 
pre NIE:    kód x N 
pre ZDRŽIAVAM SA:  kód x Z 

Značka „x“ znamená poradové číslo hlasovania.  
Pri voľbách jedného kandidáta do orgánu SKDP odošlite 

SMS v tvare: kód Vx ZA VOLBA. Ak vyberáte viacero 

kandidátov do Prezídia, Dozornej rady, Disciplinárnej komisie 

odošlite SMS v tvare: kód Vx ZA VOLBA, VOLBA, VOLBA  

V oboch prípadoch „x“ nahraďte poradovým číslom 
hlasovania a slovo „VOLBA“ nahraďte číslom volenej osoby/ 
kandidáta). 

Za kandidátov do prezídia za príslušný región (BA, 
BB, KE) hlasujú vždy iba poradcovia príslušného 
regiónu. V prípade, že zahlasujete za kandidáta 
z iného regiónu, Vaša SMS nebude akceptovaná. 

Za obsah odoslanej SMS zodpovedá odosielateľ. Zakázané 
sú správy s iným obsahom ako hlasovaním.  

6. Bezodkladne po odoslaní SMS dostanete potvrdenie o jej 
prijatí (platnosti príp. neplatnosti Vášho hlasovania) 

7. Ak hlasujete viackrát, za platné sa považuje Vaše posledné 
hlasovanie v časovom limite danej otázky. 

 
 

Schválenie uznesenia 

Na platné prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná 
väčšina hlasov hlasujúcich daňových poradcov. Na zvolenie 
kandidáta za člena orgánu SKDP sa vyžaduje najvyšší počet 
hlasov. 

Tešíme sa na Vašu účasť 

https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/3d1c09749a4c33ddc12587de0032eb0a?OpenDocument
mailto:vzdelavanie@skdp.sk
mailto:evidencie@skdp.sk

