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Miriam Galandová - kandidátka na prezidentku 

 Miriam je viceprezidentka SKDP, gestorka MLK SKDP pre 
DzP PO a MLK SKDP pre správu daní a miestne dane. 
Pôsobí ako partnerka advokátskej kancelárie PRK 
Partners. Je absolventkou Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského, kde absolvovala aj doktoranské štúdium a  
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Miriam pôsobí v Daňovej komisii a Komisii pre občianske 
právo pri Americko-slovenskej obchodnej komore. 
Slovenskú komoru daňových poradcov zastupuje 
v organizácii CFE (Tax Advisors Europe), kde pôsobí ako 
člen Fiškálnej komisie pre priame dane.  

 

Branislav Kováč - kandidát na viceprezidenta 

Braňo je členom Prezídia SKDP, vedúcim MLK pre 

účtovníctvo. Je členom MLK pre DP FO a MLK pre 

správu daní a miestne dane. Pôsobí ako partner 

poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA. Je 

absolventom Wirtschaftsuniversität Wien a Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Braňo je 

členom výkonného výboru a pokladníkom v CFE Tax 

Advisers Europe so sídlom v Bruseli ako aj členom 

Legal and Tax Committee v Slovak Venture Capital 

and Private Equite Association (SLOVCA).  
 



SSsss Ľubica Dumitrescu - región Bratislava 

 Ľubica je vedúcou MLK SKDP pre DzP FO. Je 
tiež vedúcou partnerkou spoločnosti Deloitte 
Tax, s.r.o. Absolvovala Fakultu managementu 
UK v odbore Financie a účtovníctvo 
podnikateľských subjektov a rigorózne štúdium 
v odbore Strategický manažment. Je členkou 
Daňovej komisie Americkej obchodnej komory 
na Slovensku. Má viac ako 20-ročné 
skúsenosti v oblasti daňového poradenstva, 
venuje sa najmä medzinárodnému zdaňovaniu 
a daňovo-odvodovým otázkam fyzických osôb. 
Ľubica patrí medzi často citovaných 
odborníkov v médiách a prednáša na 
prestížnych podujatiach, ktoré organizuje 
Deloitte v spolupráci s rôznymi obchodnými a 
profesijnými komorami a médiami. 

Silvia Hallová  - región Bratislava 

Silvia je partnerkou na daňovom oddelení 

spoločnosti Grant Thornton Slovakia a 

členkou dozornej rady SKDP. Je 

absolventkou Národohospodárskej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave a 

absolvovala štúdium medzinárodného 

daňového práva na Wirtschaftsuniversität 

vo Viedni. Silvia je licencovaný daňový 

poradca, má kvalifikáciu IFRS, hovorí 

plynule anglicky a nemecky. Silvia je tiež 

členkou Metodicko-legislatívnej komisie 

pre daň z príjmov právnických osôb pri 

Slovenskej komore daňových poradcov. 

 

Jozef Vasilík - región Bratislava 

Jozef je členom Prezídia SKDP, je vedúcim 

MLK SKDP pre správu daní a miestne dane. 

Pri výkone daňového poradenstva sa 

špecializuje na zastupovanie daňových 

subjektov pri daňových kontrolách 

a v nasledujúcom súdnom konaní. Je 

absolventom Právnickej fakulty UPJŠ 

v Košiciach. Pôsobí ako konateľ spoločností 

GAMEPLATFORMA s.r.o., JUDr. Jozef 

VASILÍK a partneri s.r.o. a JUDr. Jozef Vasilík, 

s.r.o. Vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť 

pri zastupovaní daňových subjektov žije 

striedavo v Leviciach a v Stropkove.  

 



Lucia Jeleníková región Banská Bystrica 

 Lucia je členom SKDP,  je spoločníčkou a  
konateľkou spoločnosti In-tax, s.r.o., venuje 
sa vzdelávaniu v oblasti daní a ekonomiky 
pre stredné školy, organizuje a prednáša na 
školeniach pre účtovníkov. Je absolventkou 
Paneurópskej Vysokej školy v Bratislave.   

Marta Sčureková región Košice 

Marta je členom komory od roku 1996, v 

predchádzajúcim volebnom období bola 

členkou Prezídia. Aktuálne je vedúcou 

komisie pre vzdelávanie. V Regionálnej 

komore Košice pracuje od roku 2016 

doteraz, v súčasnosti pôsobí ako vedúca 

regionálnej rady.  

 



Navrhovaný plán činnosti 
na obdobie 2022 - 2026 

• Naším zámerom je pokračovať v nastolenej ceste rozvoja a profesionalizácie Slovenskej komory 

daňových poradcov ako dôstojného zástupcu jej členov – daňových poradcov.  

 

• Veríme, že prezentácia profesionálneho prístupu SKDP na všetkých úrovniach je najlepším nástrojom 

ako prezentovať a podporovať podnikateľské aktivity jej členov.  

 

• Plánujeme zachovať  kontinuitu v započatých aktivitách, najmä dobudovať informačný systém vrátane 

odbornej databázy, ktorá by uľahčila prácu členom.  

 



Dôraz na: 

limitácia možnosti poskytovať daňové 

poradenstvo iným osobám ako 

daňovým poradcom 

vytvorenie odbornej databázy v 

informačnom systéme SKDP 

...a mnohé ďalšie 



Pozícia 

daňového 

poradcu 

Vylepšenie pozície daňového 

poradcu vidíme v sústredení 

sa na nasledujúce oblasti: 

• Oblasť public relations 

• Oblasť vzdelávania 

• Oblasť legislatívnej 

činnosti 

• Oblasť oživenia 

vnútrokomorového života 



plánované činnosti v oblasti  
PUBLIC RELATIONS 

• kontinuálna osveta s posolstvom, že služba daňového poradenstva pomáha indentifikovať výhodnejšie riešenia 

a zároveň prináša klientom „kľudný spánok“ => predpisy sú čím ďalej komplikovanejšie, vyžadujú zapojenie 

odborníka/ daňového poradcu 

• komunikácia s dôrazom na odlíšenie sa od profesie účtovník 

• systematická práca so všetkými masmédiami - vytvoriť databázu záujemcov z radov SKDP ochotných 

vyjadrovať sa v médiách  

• www.skdp.sk – dotvoriť  a spropagovať webstránku a iné aktivity SKDP ako Bulletin SKDP a Daňoviny 

• propagácia vzdelávacích podujatí vrátane zverejňovania zaujímavých prezentovaných záverov alebo názorov 

• organizovať spoločenské aktivity na regionálnej úrovni, napr. deň daňovej slobody, deň daňového poradenstva 

• reprezentácia komory na stretnutiach so zástupcami štátnej správy a zahraničných komôr a následná 

medializácia úspechov/názorov 



plánované činnosti v oblasti  
VZDELÁVANIA: 

• pokračovať v poskytovaní vzdelávania daňovým poradcom za zvýhodnených podmienok (povinné 

semináre, klubové štvrtky)  

 

• pozývať zahraničných odborníkov a ponúkať vzdelávacie podujatia prezentujúce úspešné riešenia v 

zahraničí  

 

• obnoviť pravidelné konferencie -  4 až 5 väčších podujatí ročne (Metodické dni, Konferencia 

k medzinárodným daniam, Slovensko-česká konferencia) 

 

• posilniť možnosť špecializácie daňového poradcu prostredníctvom vzdelávania, publikácie odborných 

názorov a zverejnenia na web stránke SKDP 



plánované činnosti v oblasti 
LEGISLATÍVNEJ ČINNOSTI: 

• pokračovať v snahe limitovať možnosť poskytovať daňové poradenstvo iným osobám ako daňovým 

poradcom (napr. v presadzovaní zmeny definície daňového poradenstva) 

 

• pokračovať v snahách o rozšírenie činnosti daňových poradcov, napr. právo zastupovať v súdnych 

konaniach v daňových veciach, zvýhodnenia pri zastupovaní DP 

 

• hľadať iné uplatnenie  pre daňových poradcov, napr. poradca v reštrukturalizačnom konaní – poskytnúť 

vzdelávanie v tejto oblasti a následná propagácia 



 
plánované činnosti v oblasti 

OŽIVENIA VNÚTROKOMOVOVÉHO 
ŽIVOTA: 

• Vytvoriť inkubátor mladých daňových poradcov 

 

 

• Aktivity zamerané na rozvoj „mäkkých“ zručností daňových poradcov 

 



SKDP  

ako 

inštitúcia 

 Kancelária komory 

- zvýšiť odbornú kapacitu priamo v kancelárii komory  

- posilniť personálne PR aktivity 

- pokračovať v efektivizácii administratívy - nový IS by 

mal byť veľkou pomocou 

 Financie a rozpočet  

- pokračovať v efektívnom využívaní zdrojov komory 

- zintenzívniť expanziu aktivít akadémie mimo členov 

SKDP a tým zlepšiť výsledky ADP 

- po finalizácii implementácii nového IS snaha 

dosiahnuť vyrovnaný rozpočet  

 Zdokonaľovanie informačného systému s cieľom 

- skvalitniť odbornú databázu, aby sa stala 

vyhľadávanou pomôckou daňových poradcov 

a zvýšila ich konkurencieschopnosť  

- znížiť administratívu, zaviesť elektronizáciu 

v maximálnej možnej miere 

- zvýšiť užívateľský komfort pre daňových poradcov 

- vytvoriť platformu na vnútro-komorovú komunikáciu  



Pozícia SKDP  

vo vzťahu k 

tretím osobám 

 Potencionálni klienti členov SKDP 

- propagovať daňové poradenstvo prostredníctvom 

vzdelávania, webstránky, bulletinu, publikovaných 

dokumentov, médií, sociálnych sietí, atď. 

- budovať databázu lektorov, zamerať sa na odlíšenie sa 

od konkurencie kvalitou a znalostnou databázou 

- podporovať diskusné a vzdelávacie podujatia 

v regiónoch  

- podporovať spoluprácu s klientskymi organizáciami 

(SOPK, AmCham, RUZ, Klub 500, SCC) 

 Finančná správa 

- byť dôstojným a rešpektovaným partnerom - 

zúčastňovať sa legislatívneho procesu, zverejňovať 

postoje, organizovať tlačové konferencie 

- iniciovať komplexnú daňovú reformu 

- organizovať vzdelávacie a diskusné fóra so zástupcami 

finančnej správy a MF SR   

 Potencionálni noví členovia komory 

- osveta na VŠ aj SŠ s cieľom motivovať nových členov k 

vstupu do komory a zvýšiť renomé profesie 

 Spolupráca so zahraničnými komorami 

- CFE, KDP ČR, rakúska komora 

- prinášať know-how zo zahraničia členom SKDP 



 
...a ďalšie  

  V prípade, že budeme zvolení, budeme radi, ak nám dáte vedieť, kde vidíte priestor na zlepšenie Vy 

osobne.  

Radi dobré nápady pomôžeme uviesť do praxe.   



Veríme v profesiu daňového poradcu! 
Vyjadrite nám dôveru na VZ 

27. októbra 2022 

 

Hotel Color, Pri Starom mýte 1, Bratislava 

 

Možnosť zúčastniť sa a hlasovať  

osobne aj on-line 

 


