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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na  

 
 

„DAŇOVÉ SPORY a ich riešenie“  
 

ktorý sa uskutoční v termíne  

                   27. február 2018 (utorok) o 12.00 hod.   

 
 

Základné údaje:  
 

 

Organizátor: 

Prevádzka: 
Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01  Košice   

Vzdelávacie centrum  TeleDom, Timonova 27, 040 01  Košice 

Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky 

Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 055/ 32 74 402 

E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk           

Forma vzdelávania: Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým  bodom 

programu seminára 
Celkový počet hodín: 6 hodín 
Miesto konania: TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01  Košice 

Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom 

Možnosti parkovania: TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems – 

Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel 

Arena 
Prezentácia účastníkov: od 11:30 hod.  – do  12:00 hod. 
Prednášajúci lektori: Ing. Emil Burák, PhD. 

Cena kurzu: 75,00 € s DPH 

 

 

Prednášajúci: 

 

Ing. Emil Burák je známy ekonóm, erudovaný daňový odborník a renomovaný lektor s viac ako  

20-ročnou daňovou praxou.  

Tiež je autorom kníh o DAŇOVEJ PREVENCII a DAŇOVEJ KONTROLE, súčasne stoviek 

školení, odborných seminárov, 17 kníh a vyše 1700 odborných článkov.  

 

 

Cieľová skupina:  
   

Účtovníci, ekonómovia, daňoví špecialisti firiem, finanční riaditelia, podnikatelia. Každý daňový 

subjekt so záujmom o efektívne daňové vzdelávanie a pragmatické daňové konanie, ktorý víta 

účinnú daňovú osvetu ku kvalifikovanému zvládaniu zdaňovania v praxi. 
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Cieľ seminára: 

 

Uvedené odborné školenie je príležitosťou k posilneniu Vašej daňovej odbornosti na základe 

dlhoročných skúseností erudovaného daňového odborníka a vynikajúceho lektora. 

 

Daňové spory sú nemenej zaujímavou problematikou s ktorou sa podnikateľské subjekty v praxi 

stretávajú.  Preto určite neoľutujete osvedčené rady k efektívnej  daňovej komunikácii, 

k možnostiam urovnania daňových sporov, ako aj k odporúčaniam pre riešenie jednotlivých druhov 

daňových sporov. 

 

 

Program seminára:  

 

1. Spor a konflikt (podstata, definícia ) a daňový spor – pojem, význam, 

2. Efektívna daňová komunikácia – osvedčené rady 

3. Rozdiely medzi SOFT - daňovým (odvolanie) a HARD - daňovým (žaloba) spormi 

4. Druhy daňových sporov 

5. Proces kontroly daní – najviac daňových sporov 

6. Daňové judikáty – vybrané príklady 

7. Pragmatický postoj k daňovým sporom (stratégia) 

8. Racionálne daňové dôvodenie (kvalifikovaná daňová argumentácia) 

9. Daňová prevencia v príkladoch praxe – skúsenosti z modrej knihy autora (2014) 

10. Daňová kontrola očami praxe – skúsenosti z červenej knihy autora (2016) 

11. Zhrnutie (dô)vtipné ponaučenia a záverečné odporúčania 

 

 

Seminár zahŕňa: 
 

 Priebežné konzultácie a diskusia  

 Študijný materiál 

 Občerstvenie 
 

V prípade záujmu zo strany účastníkov seminára, vieme v našich priestoroch reštaurácie 

TeleDom zabezpečiť obedy v čase od 11:00 hod.. (obed nie je súčasťou ceny seminára). 

Pre konkrétnych záujemcov dodatočne zašleme k možnosti výberu obedového menu na 9. 

týždeň. 

 

 

Prihlásenie : 
• zaslanie záväznej prihlášky do 19.02.2018 

• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428 

• platba v hotovosti na mieste, alebo na číslo účtu:  SK2311000000002928906845 

 

http://www.school.teledom.sk/images/TeleDom_Zavazna_prihlaska_na_vzdelavacie_aktivity.pdf

