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POZVÁNKA 
 

Téma: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 
2022 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE PRE ROK 2023 V KOCKE 
 

Dátum konania: 30. január 2023 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

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

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý 
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a 
účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný 
poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  
Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných 
portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej 
pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. 
 
Nechajte si poradiť od obľúbeného daňového poradcu Ing. Vladimíra 
Ozimého, ako správne zostaviť a uložiť účtovnú závierku za rok 2022. 
Okrem základných pravidiel spoznáte na uvedenom webinári dôležité 
lehoty, možnosti ich predĺženia aj najčastejšie pochybenia za minuloročné 
účtovné obdobia. Spomedzi množstva praktických informácií, ktoré sa na 
webinári dozviete, spomenieme napr. to, ako likvidácia vplýva na podanie 
účtovnej závierky alebo ktoré účtovné výstupy sú dôležité pre spracovanie 
daňového priznania. Chýbať nebudú ani poznámky k účtovnej závierke a 
objasnenie ich významu v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. 
Vzhľadom na to, že ani tento rok sa neobišiel bez zmien v daňových 
zákonoch, venujeme časť programu účtovnej praxi po 1. 1. 2023. 
 

Program: • Kategorizácia ÚJ a vplyv na účtovnú závierku 
• Zostavenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv 

zostavenia účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov 
• Schválenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv 

schválenej účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov 
• Lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky 
• Proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín) po novele ZoÚ 

od 1. 1. 2022 
• Likvidácia a vplyv na podanie ÚZ 
• Účtovná uzávierka – oblasti s ňou sledované, práce s ňou súvisiace; 

inventarizácia majetku a záväzkov (vrátane zmien od 1. 1. 2022): 
dlhodobý a krátkodobý majetok, osobitne pohľadávky a uzávierkové 
práce s nimi súvisiace, opravné položky k majetku, záväzky a 
uzávierkové práce s nimi súvisiace, inventúrne rozdiely, 
preukázateľnosť účtovníctva s dôrazom na vykonanú inventarizáciu, 
vybrané zostatky (sporné a problémové prípady), nespárované položky 
saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej 
uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové 
rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, 
podsúvahová evidencia, odporúčania, zásoby 

• Poznámky k účtovnej závierke. Význam poznámok v závislosti od 
kategórie účtovnej jednotky. 

• Nesprávne vyplnená účtovná závierka a podané daňové priznanie – 
lehota na podanie opravnej účtovnej závierky a daňového priznania 
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• Možné sankcie vyplývajúce z takto podaných opravných výkazov 
• Novela ZoÚ (vymedzenie pojmu účtovná jednotka, účtovný doklad, 

digitalizácia a uchovávanie dokladov) od 1. 1. 2022 
• 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  

 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2022 

A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE PRE ROK 2023 V KOCKE 
 

/ ONLINE, 30.01.2023 / 
 

 

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: 230130 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


