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POZVÁNKA 
 

Téma: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PRE 
PODNIKATEĽOV ZA ROK 2022 
 

Dátum konania: 19. január 2023 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod.  
 

Lektor: Ing. Mária Horváthová 
Ministerstvo financií SR, hlavný štátny radca odboru pre legislatívu a 
metodiku účtovníctva. Pracuje na Ministerstve financií SR, odbor pre 
legislatívu a metodiku účtovníctva. Je dlhoročnou odborníčkou a 
metodičkou účtovníctva podnikateľov.  Tiež sa pracovne angažuje ako 
audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expertka. V odborných 
kruhoch je známa aj ako členka metodickej komisie účtovných štandardov 
Slovenskej komory audítorov.  
 
Z pohľadu mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky získate na tomto 
webinári všetky znalosti potrebné k zostaveniu, schváleniu a zverejneniu 
účtovnej závierky za rok 2022. Naučíte sa samostatne oceniť jednotlivé 
vykazované položky, vykázať pohľadávky a záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám, účtovať položky vlastného imania aj inventarizovať 
majetok. Z dôvodu zabezpečenie úplnosti účtovníctva, nebudú chýbať ani 
praktické informácie k doúčtovaniu účtovných prípadov. 
 

Program: • Aktuálne zmeny zákonov a ich vplyv na účtovníctvo v roku 2022 
• Prehľad vybraných účtovných prípadov podľa položiek súvahy a výkazu 

ziskov a strát. 
• Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Doloženie 

zostatkov účtov, normy úbytkov, stratné, manko. Protokol o likvidácii 
zásob 

• Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky, príprava 
podkladov na vypracovanie daňového priznania. Závierkové položky – 
nevyfakturované dodávky, rezervy, časové rozlíšenie, prepočet cudzej 
meny na euro, opravné položky, kontrola správnosti účtovníctva vo 
vzťahu k položkám účtovnej závierky, účtovanie splatnej a odloženej 
dane z príjmov 

• Veľkostné skupiny účtovných jednotiek a ich povinnosti vykazovať 
položky účtovnej závierky 

• Poznámky k účtovnej závierke 
• Zverejňovanie účtovnej závierky, schválenie účtovnej závierky 
• Archivácia účtovnej dokumentácie, digitalizácia účtovníctva 
• Diskusia  

Účastnícky 
poplatok 
 

 
84,- Eur s DPH (70,- 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  
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PRIHLÁŠKA 
 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE  
PRE PODNIKATEĽOV ZA ROK 2022 

 
/ ONLINE, 19.01.2023 / 

 

 

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 30 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: 230119 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


