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PodPorujeme
Nežijeme len biznisom, investujeme aj do ľudí a podporujeme dobré veci. Poradca podnikateľa 
už viac ako 23 rokov aktívne podporuje deti a pestúnske rodiny, športové aktivity mládeže a 
dospelých, študentov aj umenie. Pýtate sa, prečo sme sa tak rozhodli? Jednoducho chceme 
zlepšiť svet okolo nás, aj sami sa stať lepšími, priniesť radosť a šťastie iným.

Deti v náhraDných roDinách  

Umenie

Šport

Školy



Za každou 
radou 
je človek



www.epi.sk www.danovecentrum.sk www.mzdovecentrum.sk
www.bezpecnostvpraxi.sk www.vssr.sk www.profivzdelavanie.sk

www.eurokodex.sk www.zakon.sk
www.pp.sk www.pp.cz

Od roku 1990



Viac ako 30 rokov osvetľujeme 
zákutia slovenskej legislatívy                                
a dešifrujeme hlavolamy 
z á k o n o v. U k a z u j e m e 
spoľahlivé skratky a riešenia 
v oblasti daní a účtovníctva, 

líder na trhu 

ekonomických a právnych informácií a služieb

Poradca PodnIKaTeľa
od roKu 1990

VYDÁVAME 
viac ako 25 rokov odborné publikácie                                 
a periodiká z oblasti miezd, personalistiky, 
daní a účtovníctva.

ONLINE  
prevádzkujeme odborné portály a na trhu 
sme jednotkou s online systémami epi.
sk, daňovécentrum.sk, mzdovécenrum.sk,                                          
vssr.sk, bezpečnosťvpraxi.sk.

VzDELÁVAME 
Prostredníctvom portálu
www.profivzdelavanie.sk 
preškolíme na živých odborných školeniach, 
konferenciách a webinároch viac ako  
10 000 zákazníkov ročne. 

SPOLUPRACUJEME S NAJLEPŠÍMI 
ODBORNÍKMI V ODBORE 
v oblasti práva, ekonomiky, daní, 
personalistiky, miezd, verejnej správy.

PODPORUJEME 
nežijeme len biznisom, investujeme aj do 
ľudí a podporujeme dobré veci – viac ako 
20 rokov podporujeme deti a náhradné 
rodiny, šport a športovcov, umenie                                                              
a umelcov, školy a študentov. Podporujeme 
aj slobodný prístup k informáciám 
– prevádzkujeme zdarma portál                                                                                                       
zakonypreludi.sk.

miezd a personalistiky, verejnej 
správy i firemnej bezpečnosti, 
aby ste vy mohli naplno 
využívať arzenál svojho 
intelektu a stali sa skrytými 

hrdinkami vo svojich firmách.



Ponúkame kvalitný a spoľahlivý odborný obsah v súvislostiach. Sme lídri v aktuálnosti, presnosti, 
odbornosti, pravidelnosti, v prepojeniach a súvislostiach.

PORADCA PODNIKAtEľA JE DLhOROčNýM PARtNEROM ŠtÁtNYCh INŠtItúCIÍ                            
v oblasti zabezpečovania tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané 
Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR od roku 1997). Za 30 rokov existencie sa 
Poradca podnikateľa stal synonymom pre spoľahlivé odborné informácie z oblasti ekonomiky 
a práva tak pre súkromný, ako aj verejný sektor.

od roku

1990

po 30 rokoch sme 
najväčší odborný 
vydavateľský a 
vzdelávací dom 
na Slovensku

číta nás viac ako                    
60 000 odborníkov                  
z oblasti práva, eko-
nomiky, daní a 
miezd ročne

vydali sme viac 
ako 25 mil. odbor-
ných publikácií

máme vlastné sídlo                                        
PP Centrum v Žiline 

disponujeme silným                            
mediálnym priestorom – 
online/offline

ročne poskytneme 
zákazníkom viac 
ako 100 000                        
odborných odpovedí

naše weby sleduje 
viac ako 600 000 uni-
kátnych návštevníkov 
mesačne

máme viac ako                       
10 000 účastníkov 
školení ročne



NAŠE CIEľOVé PUBLIKUM:   
odborníci z oblasti daní, účtovníctva, 
miezd a personalistiky, audítori, 
právnická obec – sudcovia, advokáti, 
koncipienti, podnikatelia, manažéri, 
konatelia, majitelia firiem, riaditelia, 
živnostníci, zamestnanci verejnej 
správy, starostovia, riaditelia škôl, 
ale aj startupisti, študenti i široká 
verejnosť.

Štruktúra čitateľov a návŠtevníkov:   

25 65+
58%

42 %
muži

ženy

33 000
priemerný 

mesačný náklad

10 000
preškolených 

zákazníkov 

18 000
predplatiteľov

2 100 000
zobrazení webových stránok

   

100 000
priemerná 

mesačná čítanosť



Sieť novinových stánkov: v rámci celého Slovenska
Čerpacie stanice: Slovnaft
Kníhkupectvá: v rámci celého Slovenska
Mesačne redistribuovaná remitenda: Vlaky Regio Jet, 
Hotel Absolutum Boutique Praha, Penzión Jánošíkov 
dvor Zázrivá, Medzinárodný kongres ITAPA, konferencie 
spoločnosti INCOMA, konferencie organizované 
spoločnosťou Poradca podnikateľa, spol. s r. o.



PRINTOVÉ PUBLIKÁCIE A PRODUKTY  

VYDAVATEĽSKÉHO DOMU 

Poradca PodnIKaTeľa

oblasť Dane a 
účtovníctvo

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 
(DUpp)
Mesačník DÚPP vydávame takmer 30 rokov. Je prak-
tickou pomôckou pre daniarov a účtovníkov. Nájde-
te tu všetky dôležité a aktuálne informácie z oblasti 
jednoduchého a podvojného účtovníctva a všetkých 
druhov daní. 
Formát: A5, mesačník, print, online, PDF

Dane a účtovníctvo (Daú)
Odborný mesačník s kvalifikovanými informáciami 
a názornými riešeniami. Praktické návody a rieše-
nia pre daniarov a účtovníkov, konkrétne príklady, 
súvislosti a prepojenia. Formát: A4, mesačník, print, 
online, PDF

Daňový špeciál (DŠp)
Odborné periodikum prináša všetko potrebné pre 
ekonómov, audítorov, daňových aj finančných po-
radcov. Formát: A4, štvrťročník, print



oblasť právo 
a legislatíva

úplné znenia zákonov
Publikácie prinášajú všetky dôležité právne pred-
pisy v úplnom znení, ako aj všetky novelizované 
právne predpisy, ktoré sa zmenia počas roka. Sú 
prehľadne spracované s vyznačením najnovšieho 
znenia právneho predpisu. Periodicita vychádzania 
sa odvíja od legislatívnych zmien v priebehu roka. 
Úplné znenia zákonov sú rozdelené do oblasti: 
dane, poplatky a účtovníctvo, obchodné, občian-
ske a trestné právo, pracovné právo a právo so-    
ciálneho zabezpečenia, štátna správa a samosprá-
va. Formát A5, print, PDF

oblasť mzDy 
a personalistika

personálny a mzdový poradca                     
podnikateľa (pmpp)
Odborný mesačník vydávaný od roku 1994 a za 
ten čas si získal stálych odberateľov a množ-
stvo čitateľov. Praktická a odborná pomôcka pre 
mzdárov a personalistov o novinkách a všetkých 
zmenách legislatívy z oblastí miezd, odmeňova-
nia, personalistiky, pracovného práva a BOZP.
Formát A5, mesačník, print, online, PDF

práca, mzdy a odmeňovanie (pam)
Praktická odborná publikácia s príkladmi a rie-
šeniami najčastejších problémov z oblasti miezd                        
a personalistiky, tipy a rady pri riešení problémov.
Formát A4, mesačník, print, online, PDF



Január

DUPP 17. 1. 2023 23. 1. 2023 1. 2. 2023

DaÚ 9. 1. 2023 13. 1. 2023 24. 1. 2023

PMPP 16. 1. 2023 20. 1. 2023 31 1. 2023

PaM 20. 1. 2023 26. 1. 2023 6. 2. 2023

Február

DaÚ 6. 2. 2023 10. 2. 2023 21. 2. 2023

DŠP 22. 2. 2023 28. 2. 2023 9. 3. 2023

PMPP 13. 2. 2023 17. 2. 2023 28. 2. 2023

PaM 14. 2. 2023 20. 2. 2023 1. 3. 2023

Marec

DUPP 17. 3. 2023 23. 3. 2023 3. 4. 2023

DaÚ 6. 3. 2023 10. 3. 2023 21. 3. 2023

PMPP 10. 3. 2023 16. 3. 2023 27. 3. 2023

PaM 21. 3. 2023 27. 3. 2023 5. 4. 2023

Apríl
DUPP 17. 4. 2023 24. 4. 2023 4. 5. 2023

DaÚ 6. 4. 2023 14. 4. 2023 25. 4. 2023

Máj

DUPP 22. 5. 2023 26. 5. 2023 6. 6. 2023

DaÚ 5. 5. 2023 12. 5. 2023 23. 5. 2023

DŠP 24. 5. 2023 30. 5. 2023 8. 6. 2023

PMPP 16. 5. 2023 22. 5. 2023 31. 5. 2023

PaM 28. 4. 2023 5. 5. 2023 17. 5. 2023

Jún

DUPP 20. 6. 2023 26. 6. 2023 6. 7. 2023

DaÚ 16. 6. 2023 22. 6. 2023 3. 7. 2023

PMPP 13. 6. 2023 19. 6. 2023 26. 6. 2023

PaM 31. 5. 2023 6. 6. 2023 15. 6. 2023

August

DUPP 22. 8. 2023 28. 8. 2023 8. 9. 2023

DaÚ 7. 8. 2023 11. 8. 2023 22. 8. 2023

DŠP 21. 8. 2023 24. 8. 2023 6. 9. 2023

PMPP 14. 8. 2023 18. 8. 2023 30. 8. 2023

PaM 2. 8. 2023 8. 8. 2023 17. 8. 2023

September

DUPP 19. 9. 2023 25. 9. 2023 4. 10. 2023

DaÚ 6. 9. 2023 12. 9. 2023 22. 9. 2023

PMPP 12. 9. 2023 18. 9. 2023 27. 9. 2023

PaM 28. 8. 2023 5. 9. 2023 14. 9. 2023

Október

DUPP 17. 10. 2023 23. 10. 2023 2. 11. 2023

DaÚ 6. 10. 2023 12. 10. 2023 30. 10. 2023

PMPP 10. 10. 2023 16. 10. 2023 25. 10. 2023

PaM 29. 9. 2023 5. 10. 2023 16. 10. 2023

November

DUPP 16. 11. 2023 23. 11. 2023 4. 12. 2023

DaÚ 6. 11. 2023 10. 11. 2023 22. 11. 2023

DŠP 22. 11. 2023 28. 11. 2023 7. 12. 2023

PMPP 13. 11. 2023 16. 11. 2023 28. 11. 2023

PaM 31. 10. 2023 6. 11. 2023 15. 11. 2023

December
DUPP 30. 11. 2023 6. 12. 2023 15. 12. 2023

DaÚ 8. 12. 2023 14. 12. 2023 27. 12. 2023

PaM 6. 12. 2023 12. 12. 2023 21. 12. 2023

edičný plán:

Mesiac Produkt Termín dodania 
podkladov

Termín zadania 
do tlače

Termín
 expedície



cennÍK 
InZercIe 

PLATNÝ OD 1. 2. 2023  

technické údaje o inzercii
Súbory vo formátoch PDF, EPS (300 dpi, CMYK), texty                              
v krivkách, každý z uvedených rozmerov inzercie musí obsa-
hovať + 5 mm spadávku zo všetkých strán.

zľava za opakovanú inzerciu
3x inzercia – 5 %
6x inzercia – 8 %
12x inzercia – 20 % 

príplatky
za umiestnenie podľa priania klienta +10 % 
vkladanie: 0,14 €/1 ks

storno poplatky
14 dní pred uverejnením 100 %
28 dní pred uverejnením 50 %

 2. – 3. obálka
DÚPP: 1 900 € 
PMPP: 1 600 € 

 4. obálka mm
DÚPP: 2 600 € 
PMPP: 1 900 €

 Vnútorná inzercia
DÚPP:  1 600 € (farebná), 1 200 € (čb)
PMPP: 1 400 € (farebná), 1 100 € (čb)

 Vnútorná inzercia
DÚPP:  900 € (čb)
PMPP: 700 € (čb)

Inzercia formou článku
DÚPP:  900 € (čb)
PMPP: 800 € (čb)

147x206 mm
farebná

147x206 mm
farebná

1/1
121 x 168 mm

sadzobný obrazec

1/2
121 x 84 mm

sadzobný 
obrazec

1/1 PR 
článok (cca 2 
400 znakov)

121 x 168 
mm

sadzobný 
obrazec

Daňový a účtovný poradca podnikateľa (Dúpp)

personálny a mzdový poradca podnikateľa (pmpp)



 2. – 3. obálka
DaÚ: 1 200 €
 

 2., 3., 4. obálka
ÚZ: 1 600 € (2-3 str.)
ÚZ: 1 900 € (4 str.)

 4. obálka mm
DaÚ: 1 400 € 
PaM: 1 300 €

 Vnútorná inzercia
DaÚ: 500 € 2+2                                                                     
(Pantone 138 C + čierna) 
PaM: 250 € 2 + 2                                
(Pantone 1797 C + čierna)

 Vnútorná inzercia
ÚZ: 700 €

 Vnútorná inzercia
DaÚ: 250 € 2+2                                                                     
(Pantone 138 C + čierna) 
PaM: 150 € 2 + 2                                
(Pantone 1797 C + čierna)

 Vnútorná inzercia
ÚZ: 300 €

 Vnútorná inzercia 
DaÚ: 820 € čb
PaM: 820 € čb

 Vnútorná inzercia 
ÚZ: 800 €

 Vnútorná inzercia
DaÚ: 1 000 € 2+2                                                                     
(Pantone 138 C + čierna) 
PaM: 800 € 2 + 2                                
(Pantone 1797 C + čierna)

 Vnútorná inzercia
ÚZ: 1 100 €

210x297 mm
farebná

148x210 mm
farebná

210x297 mm
farebná

1/1 
177 x 245 

mm
sadzobný 
obrazec

1/1
128x170 mm
čiernobiela
sadzobný 
obrazec

2/3
113,25 x 245 

mm
sadzobný 
obrazec

1/2
64x170 mm
čiernobiela
sadzobný 
obrazec

1/3
56 x 245 mm

sadzobný 
obrazec

1/4
128x42,5 

mm
čiernobiela
sadzobný 
obrazec

1/1 PR 
článok (cca 6 
515 znakov)

177 x 245 
mm

sadzobný 
obrazec

1/1 PR 
článok

128x170 mm
čiernobiela
sadzobný 
obrazec

Dane a účtovníctvo (Daú)

práca, mzdy a odmeňovanie (pam)

úplné znenia zákonov 



euroKÓdeX 
VyDAVATEľsTVO 

hODNOTNEj LITErATúry  

Vydavateľstvo Eurokódex sa venuje vydávaniu odborných 
publikácií najmä z oblasti práva a ekonomiky, prestížnych 
komentárov k zákonom a judikatúry.

medzi najvýznamnejšie publikácie patria:
Občiansky zákonník – veľký komentár
Obchodný zákonník – veľký komentár
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov/GPDR – veľký komentár
Trestný zákon – veľký komentár
Trestný poriadok – veľký komentár
Zákon o kybernetickej bezpečnosti – komentár
Zákon o priestupkoch – veľký komentár
Zákon o rodine  – veľký komentár
Komentár k Ústave Slovenskej republiky
Zákon o odpadoch – komentár
Zákon o obecnom zriadení – komentár
Zákon o e-Governmente – komentár
Praktické komentáre pre mestá a obce
Katastrálny zákon
Stavebný zákon

Judikatúra:
Správny poriadok a správny súdny poriadok
Všeobecné správne konanie - teória a prax
Daňové judikáty
Skončenie pracovného pomeru

Eurokódex je súčasťou vydavateľského a vzdelávacieho domu                                                      
Poradca podnikateľa.



ePi.SK  

odborný online systém ekonomických a právnych informácií ponúkajúci komplexný 
prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych 
rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných právnych produktov. 

Užívatelia/veKová štrUKtúra     
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odborné systémy 

Poradca PodnIKaTeľa



ZaKonyPrelUDi.SK  

online portál prinášajúci slovenské právne predpisy v aktuálnom a úplnom znení –                              
s jednoduchou obsluhou, pre širokú verejnosť zdarma.

Užívatelia/veKová štrUKtúra     
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DanovecentrUM.SK  

odborný online systém poskytujúci odborné a praktické informácie z pohľadu všetkých 
druhov daní a účtovníctva, služby odborného poradenstva, užitočné a personalizované 
funkcie.

Užívatelia/veKová štrUKtúra     
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MZDovecentrUM.SK 

odborný online systém  poskytujúci komplexné informácie z oblastí miezd, pracovného 
práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel, služby odborného 
poradenstva, užitočné a personalizované funkcie.

Užívatelia/veKová štrUKtúra     
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vSSr.SK  

odborný online systém  poskytujúci  komplexný informačný prehľad  legislatívou, 
účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov 
verejnej správy Slovenskej republiky, program Dobrý starosta, program Dobrý riaditeľ, 
odborné služby a užitočné funkcie.

Užívatelia/veKová štrUKtúra     
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beZPecnoStvPraxi.SK  

odborný portál, ktorý upozorňuje na všetky hrozby, riziká a opatrenia týkajúce sa 
bezpečnosti firiem, ktoré vyplývajú z platnej aj pripravovanej legislatívy (SR, ČR, EÚ). 
Tvorí ho tím odborníkov z praxe, ktorí sledujú všetky novinky a zmeny a v prehľadnej 
podobe ich uvádzame aj s praktickými príkladmi a komentárom.

Užívatelia/veKová štrUKtúra  
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ProfivZDelavanie.SK

vzdelávací portál Poradcu podnikateľa, ktorý školí na najžiadanejšie témy a legislatívne 
zmeny z oblasti dane, účtovníctvo, mzdy, personalistika, právo, verejná správa, 
manažment, podnikanie. Zákazníkom ponúka odborné fyzické školenia, prestížne 
konferencie, webináre alebo za bezkonkurenčnú cenu predplatné na celoročné online 
vzdelávanie.
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cennÍK 
onLIne InZercIe    

         Top banner

danovecentrum.sk 1140x150 50 €

mzdovecentrum.sk 1140x150 50 €

bezpecnostvpraxi.sk 1140x150 50 €

profivzdelavanie.sk 1140x150 50 €

epi.sk 970x150 60 €

zakonypreludi.sk 970x150 60 €

vssr.sk 1000x150 50 €

         Right banner

danovecentrum.sk 120x600 25 €

mzdovecentrum.sk 120x600 25 €

bezpecnostvpraxi.sk 120x600 25 €

profivzdelavanie.sk 120x600 25 €

epi.sk 120x600 35 €

zakonypreludi.sk 120x600 40 €

vssr.sk 120x600 25 €

         Left banner

danovecentrum.sk 120x600 25 €

mzdovecentrum.sk 120x600 25 €

bezpecnostvpraxi.sk 120x600 25 €

profivzdelavanie.sk 120x600 25 €

epi.sk 120x600 35 €

zakonypreludi.sk 120x600 40 €

vssr.sk 120x600 25 €

         Content top zakonypreludi.sk 870x200-400 50 €

         Branding zakonypreludi.sk 95 €

        PR článok

danovecentrum.sk 250 €

mzdovecentrum.sk 250 €

epi.sk 400 €

vssr.sk 250 €

bezpecnostvpraxi.sk 200 €

*CPT-COST PER THOUSAND – cena za 1000 zobrazení bannera

Produkt Umiestnenie Formát/px Cena bez DPH*

970x150 
120x600
120x600

1

2

3

4

5

6



3 4

6

2

5

1



ProfivZDelavanie.SK   

je vzdelávací úsek a portál, ktorý zabezpečuje 
komplexné vzdelávacie aktivity PP. V súvislosti                                                                                                
s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme 
a organizujeme niekoľko fyzických i online foriem 
odborného vzdelávania, ktoré sú zamerané na 
najžiadanejšie témy z oblastí: dane, účtovníctvo, 
mzdy, personalistika, právo, verejná správa, 
manažment a podnikanie. Vzdelávacie aktivity PP
sú spravidla vedené špičkovými odborníkmi                                   
a zároveň osvedčenými lektormi vo svojom odbore.

   

PočaS roKa organiZUjeMe 
a tvoríMe:  

• školenia

•  konferencie

•  webináre

•  in House školenia

šKoleníM to neKončí

Účastníci majú k dispozícii záznamy 
z webinárov, záznamy z konferencií,
prednášky, vzory tlačív, smernice či 
iné materiály lektorov, ktoré môžu 
využívať pre svoje potreby aj naďalej.

Prečo Práve naše vZDelávanie? 

Podchytené všetky 
horúce témy

a legislatívne zmeny

Praktické príklady 
a rady uplatniteľné

v praxi

Bohaté 
skúsenosti 

so vzdelávaním

Špičkoví lektori
s dlhoročnou

praxou

Viac ako 10 rokov praxe

300 živých alebo online akcií ročne

10 000 PREŠKOLENÝCH zákazníkov



ročné ProfivZDelávanie  

Za bezkonkurenčnú cenu na trhu ponúka vzdelávací úsek spoločnosti Poradca podnikateľa 
aj profesionálne celoročné online vzdelávanie.

vzdelávať sa môžete online kedykoľvek počas roka, vďaka čomu vám neujde žiadna 
horúca legislatívna novinka – či už z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, 
podnikania, verejnej správy, práva alebo bezpečnosti. V ponuke nájdete aj všetky tradične 
žiadané témy, ako sú napríklad účtovné závierky, DPH, DzP, mzdy a podobne...

na pozretie získate navyše aj témy, ktoré boli zverejnené ešte pred samotnou kúpou 
tohto prístupu.     

   Viac ako 150 webinárov naživo                                           
v priamom prenose bezplatne

  odborné poradenstvo                                 
s lektorom počas webinára

   Záznamy z webinárov                             
za tento a predchádzajúci rok vrátane 
študijných materiálov

   Školiacich materiálov                                 
vzory či iné bonusy na stiahnutie 

   10 % zľavu na ostatné vzdelávanie                                                            
ako sú konferencie a prezenčné 
školenia

Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy, Júlia Pšenková, Jana Motyčková, Marta Thurzová,                                            
Mária Horváthová, Marcela Macová, Miroslava Mošonová, Jozef Lukajka a ďalší

Študijné materiály aj záznamy z priamych prenosov webinárov sú vám k dispozícii až na 365 dní. 

S ročnýM ProfivZDelávaníM ZíSKate 

ProfeSionálny tíM leKtorov

šKoleníM to neKončí



je nevšedným spojením biznisu a kultúry 
prostredníctvom talkshow pod taktovkou 
ostrieľaného moderátora Slava Jurka. 
Podujatie je určené pre manažérov a lídrov, 
majiteľov firiem a podnikateľov, ľudí, ktorí 
sa chcú inšpirovať a ďalej rásť. Každoročne 
prinášame nové inšpirácie a podnety. 
Kladieme dôraz najmä na kvalitný networking 
a kultúrny zážitok.

 

DNA LíDrA             

patria medzi obľúbené podujatia s dlhoročnou 
tradíciou. Sú zamerané na aktuálne problémy 
a  súčasne na legislatívne zmeny z oblastí 
daní, účtovníctva, miezd a personalistiky. 
Zúčastňuje sa ich v priemere 100+ účastníkov, 
ktorí na jednom mieste nájdu príjemné 
prepojenie odbornosti, networkingu a 
relaxu s wellnessom. Sú určené najmä pre 
daňové subjekty, mzdárov, HR manažérov, 
personalistov, daňových poradcov, účtovníkov, 
audítorov, autorov  SW, ekonómov, fyzické 
či právnické osoby, majiteľov firiem a ďalšie 
subjekty verejnej správy aj komerčnej sféry.

sú prestížne 2-dňové podujatia určené najmä 
pre právnikov, správcov konkurzných podstát, 
advokátov, notárov, exekútorov, majiteľov 
a zakladateľov spoločností, HR manažérov, 
banky, poisťovne, finančných špecialistov, 
verejnú správu, IT špecialistov a ďalšiu verejnosť. 
EPI konferencií sa zúčastňuje v priemere 100+ 
účastníkov. Podujatia ponúkajú spojenie 
vysokokvalitného odborného obsahu s 
relaxom a večerným rautom v lukratívnych 
priestoroch. Každoročne, podľa zamerania 
konferencie, oslovujeme ako prednášajúcich 
zástupcov prislúchajúcich ministerstiev a 
úradov, inštitúcií či iných renomovaných 
odborníkov pôsobiacich na Slovensku a v 
Českej republike. 

PP 
konferencie

EPI 
konferencie

PREStÍžNE PODUJAtIA                                                                     
OD PORADCU PODNIKAtEľA   

Spoločnosť Poradca podnikateľa každoročne 
usporadúva viac ako 10 prestížnych odborných 
podujatí. Sú určené pre širokú verejnosť, ktorej 
každoročne prinášame tie najzaujímavejšie 
témy a  legislatívne informácie z oblasti daní, 
účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej 
správy, práva alebo manažmentu a podnikania.

Všetky podujatia organizujeme na vysokej úrovni 
a v hybridnej forme – naživo aj streamované 
online, so záznamom v archíve počas 30 dní pre 
všetkých účastníkov a partnerov.

Našou motiváciou je pripraviť pre vás priestor, 
kde môžete čerpať informácie priamo od tvorcov 
legislatívy, predstaviteľov právneho odvetvia, 
zástupcov z praxe alebo iných odborníkov.

Prepájame „užitočné so zážitkami“, preto 
podujatia organizujeme v  lukratívnych hoteloch 
obľúbených turistických lokalít na Slovensku.

československý Daňový                                                                                        
a účtovný kongres

je prestížne podujatie, ktoré prepája právnu 
teóriu a  prax dvoch susedných krajín – Česka 
a  Slovenska. Tvorcami podujatia je slovenská 
spoločnosť poradca podnikateľa, česká 
spoločnosť poradce podnikatele a svaz 
účetních české republiky, ktoré sú lídrami na 
trhu v oblasti daňovej a účtovnej problematiky. Na 
kongrese prednášajú najväčší daňoví a účtovní 
odborníci spolu s tvorcami legislatívy v oboch 
krajinách. Poskytujú účastníkom exkluzívny 
pohľad na  daňové zmeny, úskalia a  rozdiely 
podnikania na Slovensku a  v Česku. Kongres 
sa pýši unikátnou kombináciou krásneho 
prostredia českého mikulova, s wellnessom, 
degustáciou vína  a prítomnosťou  najväčších 
kapacít z daňového sveta.



Harmonogram PodujaTÍ
V rOku 2023  

EPI konfErEncIE – PrEhľad rok 2023 TERmíN miESTO

Pracovné právo, 3. ročník 13. – 14. 2. 2023 Hotel Patria, 
Štrbské Pleso

Pracovné právo, 4. ročník  23. – 24. 3. 2023 Grandhotel Jasná,                          
Demänovská dolina

Zákon o IT vo verejnej správe, 3. ročník 18. – 19. 4. 2023 Grandhotel Praha,                               
Vysoké Tatry

GDPR a Zákon o OOÚ, 6. ročník   5. – 6. 6. 2023 Grandhotel Praha,                                        
Vysoké Tatry

Odpadové hospodárstvo, 9. ročník 21. – 22. 9. 2023 Grandhotel Jasná, 
Demänovská dolina

Kybernetická bezpečnosť, 5. ročník   2. – 3. 10. 2023 Grandhotel Jasná,                            
Demänovská dolina

Stavebné právo, 2. ročník 27. – 28. 11. 2023 Grandhotel Jasná,                                   
Demänovská dolina

PP kONfERENCiE 2023

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023 29. – 31. 5. 2023 Grand hotel Permon,                        
Podbanské

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024                 5. – 8. 12. 2023 Grand hotel                                                      
Starý Smokovec, Vysoké Tatry

DNA LíDRA

DNA lídra 2023  23. 10. 2023 Mestské divadlo Žilina

ČEskoslovEnský daňový a ÚČtovný kongrEs

Československý daňový a účtovný kongres 2023 13. – 15. 11. 2023 Mikulov, Česká repulika



EPi kONfERENCiE   suma v Eur

Generálny partner 7 500 EUR

Hlavný partner 5 000 EUR

Partner 3 000 EUR

Promo partner 1 500 EUR

PP kONfERENCiE

Generálny partner 5 000 EUR

Hlavný partner 3 500 EUR

Partner 2 000 EUR

Promo partner 1 000 EUR

DNA LíDRA

Generálny partner 5 000 EUR

Hlavný partner 3 500 EUR

Partner 2 500 EUR

Promo partner 1 500 EUR

ČEskoslovEnský daňový a ÚČtovný kongrEs

Generálny partner s vystúpením v TA3 6 500 EUR

Generálny partner bez vystúpenia v TA3 5 000 EUR

Hlavný partner 3 500 EUR

Partner 2 000 EUR

Promo partner 1 000 EUR

PARtNERStVÁ 



in hoUSe šKolenia  

Zabezpečte svojim zamestnancom školenie 
priamo u vás vo firme. Ponúkame komplexné 
riešenie: od výberu lektora, témy cez prípravu a 
kompletizáciu školiacich materiálov, technického 
zabezpečenia až po videozáznam zo školenia s 
online prístupom. Nemusíte sa o nič starať, MY 
zabezpečíme všetko za vás.

Ak máte záujem o In House školenie, vyberte 
si niektorú z obľúbených tém našich zákazníkov 
alebo nám dajte vedieť, v čom potrebujete 
preškoliť. 

„Obsah školenia vám vždy zostavíme priamo 
na mieru.“

šKoleníM to neKončí

Po absolvovaní školenia vám pridelíme prístupové 
údaje, pomocou ktorých sa na našej webovej 
stránke prihlásite do svojej online úschovne 
materiálov.

šKoliace téMy 
našich ZáKaZníKov  

  Téma na kľúč

  Zákonník práce pre manažérov                        
    a vedúcich zamestnancov

  Audit Zákonníka práce

  Ochrana osobných údajov podľa            
    nového zákona a nariadenia GDPR

  Audit ochrany osobných údajov                         
   a GDPR

  Zmeny v oblasti daní a účtovníctva

  Daňová optimalizácia

  DPH školenie na mieru                                 
    (v praktických príkladoch)

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň                         
    z príjmov právnických osôb
     (praktický príklad na tlačive)                           
    a podanie účtovnej závierky

  Náhrada škody v obchodnom práve

  Automobil v podnikaní z pohľadu       
    DPH a dane z príjmov

  Medzinárodné zamestnávanie a                                                                                       
    vysielanie zamestnancov do zahraničia

  Nový zákon o odpadoch                            
    a vykonávacie predpisy

  Manažment vymáhania          
    pohľadávok a krízová komunikácia



KontaKty   
VyDAVATEľský A VZDEláVAcí DOM

 PORADcA PODNikATEľA, sPOl. s R. O.
Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina

iČO: 31592503
DiČ: 2020449189

iČ DPH: sk2020449189

Partnerstvá pre konferencie a vzdelávanie
 ing. lívia krištofová

event manažér  
e-mail: kristofova@pp.sk 
mobil:  +421 918 450 986

Predplatné: objednavky@pp.sk
tel. č.: +421 41 70 53 222

Predaj inzercie:
Mária Majerčíková

mobil: +421 918 635 305
e-mail: majercikova@pp.sk

ZA KAžDOU RADOU JE ČLOVEK


