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POZVÁNKA 
 

Téma: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE ZAČIATOČNÍKOV 
 

Dátum konania: 4.-5. október 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 hod.  
 

Lektor: Ing. Martin Mikláš 
Odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Vyštudovaný obor Ekonomika a 
manažment podniku. Počas štúdia sa zaoberal najmä oblasti daní, 
účtovníctva a finančníctva. Držiteľom ocenenia Tax Advisers Award 2018 od 
SKDP za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu 
študentov vysokých škôl. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej 
spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o., ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého 
a podvojného účtovníctva, spracovaním miezd a daňových priznaní, 
zakladaním obchodných spoločností a ich likvidáciou. Poskytuje odborné 
rady prostredníctvom chatu a listárne desiatkam našich klientov. Publikuje 
odborné články a interné firemné predpisy. 
 
Počas dvojdňového online školenia s Ing. Martinom Miklášom sa priamo z 
vašej kancelárie alebo z pohodlia domova oboznámite so základnými 
princípmi v účtovnej a daňovej oblasti. Webinár je určený rovnako pre 
začiatočníkov, ako aj pre osoby s pokročilými vedomosťami, ktoré si 
potrebujú osviežiť legislatívne normy či postupy z aplikačnej praxe. 
 

Program: 1.DEŇ – 04.10.2021 
 Úvod do podvojného  účtovníctva – vývoj, definícia účtovníctva, 

predmet účtovníctva 
 Základné pojmy a súvislosti podvojného účtovníctva 
 Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike 
 Spôsoby vedenia účtovníctva,  vecný obsah účtovníctva a účtovné 

zobrazenie predmetu účtovníctva 
 Zásady a princípy podvojného účtovníctva 
 Zadefinovanie pojmu účet, predstavenie účtových tried a skupín 
 Účtovný doklad, účtovný zápis, účtovné knihy a rámcová účtová osnova 
 Definícia účtovného prípadu, vecné a časové hľadisko 
 Účtová trieda 1 – Zásoby 
 Účtová trieda 2 – Finančné účty 
 Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy 
 Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky 
 Súvislý príklad  účtovania účt. triedy 1 – 4 
 
2.DEŇ – 05.10.2021 
 Otváranie účtovných kníh 
 Uzatváranie účtovných kníh 
 Účtová trieda 5 – Náklady 
 Účtová trieda 6 – Výnosy 
 Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty 
 Analytická evidencia, význam jej vedenia a povinnosti vyplývajúce z 

postupov účtovania. 
 Oceňovanie majetku a záväzkov z daňového a účtovného hľadiska 
 Inventarizácia a inventúra 
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 Účtovná závierka 
 Lehoty na podanie daňového priznania a účtovnej závierky a povinnosti 

vyplývajúce z podania daňového priznania, resp. účtovnej závierky 
 Sankcie z daňového a účtovného hľadiska 
 Súhrnný súvislý príklad vedenia podvodného účtovníctva – Predkontácia 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
168,- Eur s DPH (140,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  

 

 
 
 
 
 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE ZAČIATOČNÍKOV 
 

/ ONLINE, 04.-05.10.2021 / 
 

 

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam z webinára na 14 dní a 
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju 
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade 
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára. 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 211004 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


