
 
 

 
Slovenská komora daňových poradcov 

námestie SNP 7, P.O.Box 54, 974 01 Banská Bystrica, tel.  048/4124 393 
kontaktná adresa: Trnavská cesta 74A, 821 01 Bratislava, tel. +421 2 20 907 120, tajomnik@skdp.sk  

 
ŽIADOSŤ O UZNANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE 

daňového poradcu 
            
Meno:     Priezvisko:                                             Titul: 
 
 
Dátum narodenia:   Miesto narodenia:   Doklad totožnosti: 
Trvalý pobyt:        PSČ: 
 
Mesto:         Štát: 
 
Názov organizácie členského štátu, v ktorom je žiadateľ zapísaný ako daňový poradca: 
 
 
 
Číslo licencie:        Dátum vzniku oprávnenia: 
 
DOKLAD PREDLOŽENÝ NA VZDELANIE 
 
Právoplatné rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní vzdelania: 
 
Zo dňa: 
 
Číslo rozhodnutia: 
 
 
PRIHLÁŠKA na skúšku spôsobilosti 
 
Týmto sa prihlasujem na skúšku spôsobilosti, v prípade ak mi bude uložená rozhodnutím Slovenskej komory 
daňových poradcov pri vybavení tejto žiadosti ako kompenzačné opatrenie podľa § 25 zákona č. 422/2015 Z.z. 
 
  áno           nie 
 
 

 
Email*:         Telefón*: 
 
 
PRÍLOHY: 
 

a) kópia dokladu totožnosti, 
b) osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní vzdelania, 
c) osvedčená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, napr. licencia, osvedčenie, potvrdenie o zápise do zoznamu daňových 

poradcov v štáte žiadateľa, 
d) osvedčenie o charaktere a dĺžke odbornej praxe; odbornou praxou je vykonávanie regulovaného povolania podľa právnych 

predpisov členského štátu alebo tretieho štátu v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné 
trvanie pracovného pomeru na kratší pracovný čas, 

e) doklad o zaplatení poplatku vo výške 330 EUR za vykonanie skúšky spôsobilosti ak sa vykonáva; poplatok sa hradí na účet 
IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067, kde je ako VS uvedený Váš dátum narodenia, v popise platby vaše meno, v prípade, 
ak podávate súčasne prihlášku na skúšku 

 
Doklady treba zaslať naskenované na tajomnik@skdp.sk a kópie alebo osvedčené kópie poštou s úradným prekladom do 
slovenského jazyka; preklad sa nevyžaduje v prípade českého jazyka. Doklady o vzdelaní musia byť opatrené apostilou alebo 
iným vyšším overením; to sa nevyžaduje, ak medzinárodná zmluva ustanovuje inak, napr. v prípade Českej republiky. 
 
 



Informácia k spracúvaniu osobných údajov: osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v tejto žiadosti alebo ktoré sú uvedené v dokladoch, ktoré sa 
prikladajú k tejto žiadosti spracúva Slovenská komora daňových poradcov pri výkone právomoci rozhodovať o uznaní kvalifikácie, najmä 
podľa § 8a zákona č. 78/1992 Zb. a § 29 až 32 zákona č. 422/2015 Z.z. Osobné údaje sú spracúvané na účely uvedeného konania, vykonania 
skúšky spôsobilosti, ak sa vykonáva, po dobu 10 rokov. Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby sú uvedené v záhlaví tejto 
žiadosti. Zodpovednú osobu možno kontaktovať aj emailom na adrese tajomnik@skdp.sk. Osobné údaje sa poskytujú členom orgánom 
Slovenskej komory daňových poradcov, najmä prezídiu a skúšobnej komisii, ktorej členmi sú aj zamestnanci Ministerstva financií Slovenskej 
republiky. Od prevádzkovateľa máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Táto informácia sa poskytuje podľa článku 13 GDPR a vzťahuje sa aj na nepovinné 
údaje označené *. Nepovinné údaje poskytujete dobrovoľne vyplnením príslušných údajov a máte právo odvolať súhlas s ich spracúvaním 
kedykoľvek na kontaktnej adrese alebo emaile uvedených v záhlaví tejto žiadosti. Nepovinné údaje sa poskytujú na vyššie uvedené účely 
v záujme rýchlejšieho vybavovania Vašej žiadosti.  
 
Súhlasím          Nesúhlasím      
 
s poskytovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, výsledok skúšky spôsobilosti a prípadne aj fotografia na účely informovania 
členov alebo verejnosti o úspešných uchádzačoch, priebehu skúšok a slávnostného odovzdávania osvedčenia na výkon daňového poradenstva 
zo strany Slovenskej komory daňových poradcov, a to najmä v internom informačnom spravodajcovi, informačnom systéme, webovej 
stránke, sociálnych sieťach atď. Údaje sa poskytujú na obdobie 10 rokov podľa položky C3 registratúrneho poriadku Slovenskej komory 
daňových poradcov. Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje informácia podľa článku 13 GDPR uvedená vyššie, vrátane práva odvolať 
súhlas kedykoľvek na kontaktnej adrese alebo emaile uvedených v záhlaví tejto žiadosti. Súhlas poskytujete dobrovoľne.   
  
 
 
 
V ........................................... dňa ..................................................... 
 
    
     
 
 

 Meno a priezvisko: 

 


