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Pozvánka na webinár 

 

 ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2021 
––––– 

ZMENY  V LEGISLATÍVE 

a  SÚVISIACE ZMENY v  EIS COMPEKO 
   

26. – 27. januára 2022 
 

Program: 
1. deň    

    
08.00 - 09.00 Priestor pre overenie funkčnosti prihlásenia sa  
09.00 - 09.30 UCT: uzávierka roku 2021-zmeny, 
09.30 - 10.30 UCT: zákon o účtovníctve, DPH – legislatívne zmeny,  
10.30 - 11.00 ---  prestávka --- 
11.00 - 11.30 UCT: novinky v  podsystéme, 
11.30 - 11.45 FIN: novinky v podsystéme (registrované bankové účty),  
11.45 - 12.15 MAJ: novinky v  podsystéme, 
12.15 - 12.30 POK: novinky v  podsystéme, 
12.30  13.00 Diskusia k  témam dňa mimo ODB 
13.00 - 14.00 - - - OBEDOVÁ PRESTÁVKA - - - 
14.00 - 15.00 ODB: novinky podsystému, 

    

2. deň    

    
08.00 - 09.00 Priestor pre overenie funkčnosti prihlásenia sa  
09.00 - 10.30 MZD: zmeny v  legislatíve a  očakávané zmeny 
10.30 - 11.00 ---  prestávka --- 
11.00 - 11.30 MZD: Kurzarbeit, Zabezpečenie stravovania 
11.30 - 13.00 MZD: ostatné zmeny v  programe a uzatvorenie roka 

    
13.00 - 14.00 ---  OBEDOVÁ PRESTÁVKA  --- 
14.00 - 15.00 MZD: RZD a iné aktuálne témy 
15.00 - 15.30 diskusia k  témam dňa 

 

 
Účastnícky poplatok:    30,00 EUR/deň a osoba 
     vrátane 20% DPH na osobu a  deň, 

   v  cene je zahrnutý pracovný materiál v PDF. 
 

 
Podmienkou účasti je zaslaná prihláška a  zaplatený poplatok za webinár. 
 
Daňový doklad k  vyúčtovaniu DPH obdržíte po uskutočnení webinára poštou alebo 
elektronicky.  
 
Poplatok za webinár žiadame uhradiť na účet : 
    č. účtu: 2626176373/1100 
TATRA BANKA   IBAN:   SK16 1100 0000 0026 2617 6373 
    VS:        vaše IČO   
 
Prihlasovacie údaje na webinár obdržia účastníci so zaplateným poplatkom v 
dostatočnom predstihu aj s inštrukciami na pripravenie PC alebo notebooku pre účasť 
na webinári.  
 
Uzávierka prihlášok je dňa 25. januára 2022. 
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 PRIHLÁŠKA 
na ročné školenie/webinár k  téme: 

 

 ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2021 
ZMENY  V  LEGISLATÍVE a  SÚVISIACE ZMENY v  EIS COMPEKO 

 

meno 
účastníka 

 Dátum: 

 Dátum: 

 Dátum: 

 Dátum: 

 Dátum: 

 Dátum: 

 Dátum: 

 
firma 

 

 

adresa 
fakturačná 

 adresa 

poštová 

 

  

IČO  DIČ  

IČ DPH  Účet  č.  

Tel.:  Fax:  

e-mail:  

Faktúru za webinár prosíme poslať elektronicky:       ano        nie 

 

K  téme každého dňa školenia bude k  dispozícii sprievodný materiál vo forme PDF 

dokumentu a  obdrží ho každý účastník, ktorý sa zúčastní webináru, bezplatne 

 

 

 

 

Prihlášky prosím zasielajte: 

 
- na mail kontakt@compeko.sk 

- poštou na Compeko, spol. s  r.o., Luhačovická 11, 821 04 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compeko, spol. s r.o. Čárskeho 3, 841 04 Bratislava, 
tel.: 0905 441 295, kontakt@compeko.sk, www.compeko.sk  

 

http://www.compeko.sk/

