
 

 

Projekt „SPOLUPRÁCA“ 

SKDP v snahe využiť skúsenosti daňových poradcov, ktorí už roky pôsobia v radoch daňových poradcov 
a zároveň s úmyslom inšpirovať sa potenciálom a novým prístupom začínajúcich daňových poradcov, 
sa rozhodla napomôcť vzájomnej komunikácií kolegov v komore naprieč generáciami.   
 

1. Skúsení daňoví poradcovia budú mať možnosť komunikácie s novými kolegami, stretnúť sa s novými 
myšlienkami, nápadmi, prístupmi. Príp. si „vychovať“ nástupcu alebo zástupcu, či „kamaráta na 
telefóne“. 

2. SKDP informuje členov o novom projekte a o jeho podmienkach. 

3. SKDP bude informovať všetkých daňových poradcov o možnosti registrácie v zozname:  
a. skúsených daňových poradcov, t.j. tých, ktorí majú záujem „viesť“ nových kolegov 
b. začinajúcich daňových poradcov, t.j. tých, ktorí majú záujem o skúsenosti od kolegov 

4. Podmienkou byť v zozname „skúsených daňových poradcov“ je:  
a. vek minimálne 35 rokov 
b. prax daňového poradcu min. 5 rokov 
c. žiadny záznam v disciplinárnom registri SKDP 

5. Podmienkou byť v zozname „začínajúcich daňových poradcov“ je:  
a. prax daňového poradcu do 5 rokov 
b. samostatný výkon daňového poradenstva  

6. SKDP bude viesť interne zoznam nových daňových poradcov:  
a. skúsení: meno, č.osvedčenia, okres, daňová špecializácia, pridelený začiatočník 
b. začiatočníci: meno, č.osvedčenia, okres, daňová špecializácia, pridelený k skúsenému 

7. SKDP sprostredkuje komunikáciu/stretnutie daňových poradcov zapojených do projektu za účelom 
výmeny skúseností.  

8. Aktivity SKDP sú pre daňových poradcov bezplatné. Vzájomná spolupráca daňových poradcov v rámci 
tohto projektu je bezodplatná.  



 
9. Za aktívnu účasť na tomto projekte, t.j. za vedenie kolegu umožní daňovému poradcovi Akadémia 

daňových poradcov bezplatnú účasť na jednodňovom seminári (s výnimkou konferencií, metodických 
dní, cyklov seminárov).  

10. Zúčastnení daňoví poradcovia spoluprácu v rámci tohto projektu deklarujú podpísaním priloženého 
vyhlásenia, ktoré je platné 1 rok od jeho podpísania. Pre ďalšiu spoluprácu je potrebné predložiť znovu 
podpísané vyhlásenie.  

11. Skončenie spolupráce oznámi ktorýkoľvek z účastníkov kancelárií SKDP beodkladne.  

12. Spoluprácu v rámci tohto projektu môže kedykoľvek ktorýkoľvek zo zúčastnených daňových poradcov 
bezdôvodne ukončiť.  

 

 Cieľom projektu je:  

a. podpora statusu daňového poradcu 
b. interpersonálna komunikácia členov 
c. podpora daňových poradcov bez „zázemia“ veľkého korporátu 
d. výmena skúseností 
e. rozvoj zastupiteľnosti 

 
 
 

 
Príloha k projektu spolupráce  

 
 
 

Vyhlásenie 
 

Dolupodpísaní:  
 
skúsený daňovový poradca: 

 
meno a priezvisko:   ______________________________ 
 
č. ovedčenia:    ______________________________ 

a 
začínajúci daňový poradca:  
 

meno a priezvisko:   ______________________________ 
 
č. ovedčenia:    ______________________________ 

 
týmto vyhlasujú, že od _________________ sa spoločne zapájajú do projektu „Spolupráca“ v rámci SKDP. 

V rámci tejto spolupráce budeme dodržiavať Etický kódex daňového poradcu a budeme brať ohľad na 

povinnosť mlčanlivosti vzťahjúcu sa na výkon daňového poradenstva.  

 
V ___________ , dňa __________  
 
 
 

______________________________  ______________________________ 
       skúsený daňovový poradca          začínajúci daňový poradca 


