
1 Attachment

Dobrý deň 
vážený pán Ing. Jozef Danis,
vážená pani JUDr. Ing. Miriam Galandová,
vážená pani Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová,

na Vašu otázku ohľadom uzatvorenia kancelárií daňových poradcoch Vám odpovedáme nasledovné:

Odporúčame Vám obrátiť sa s danou otázkou či kancelária daňového poradcu je alebo nie je uzatvorenou 
alebo zakázanou prevádzkou na Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ“), ktorý vydal dané Opatrenia. 
Nie je v našej kompetencií rozporovať spomínané Opatrenia ÚVZ.

Na záver uvádzame, že v prípade právnej neistoty v danej veci, Vám odporúčame využiť opatrenie č. 3
v rámci projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, nakoľko pre toto opatrenie č. 3 nie 
je rozhodujúce a relevantné či bola prevádzka uzatvorená alebo zakázaná na základe Opatrenia ÚVZ.

Žiadosti o príspevky v rámci projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov sa dajú 
podávať cez našu novú webovú stránku www.pomahameludom.sk . 

Viac informácií o prvej sociálnej pomoci nájdete aj na našej priebežne aktualizovanej stránke:
https://www.mpsvr.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html
V prípade ďalších otázok ohľadom nového projektu „Prvá pomoc“ a v prípade potreby asistencie pri vypĺňaní 
žiadostí nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 02/22 11 56 56

S pozdravom
Ing. Štefan Ďurajka, PhD.
hlavný štátny radca | odbor politiky trhu práce/sekcia práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8 | 816 43 Bratislava | Slovenská republika 
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stefan.durajka@employment.gov.sk | www.employment.gov.sk

Od: Pravnik SKDP <pravnik@skdp.sk>
Odoslané: utorok, 5. mája 2020 14:40
Komu: Minister; okv; koronapodnety@uvzsr.sk; podatelna@uvzsr.sk
Kópia: Tajomnik SKDP
Predmet: Ziadost o usmernenie

Vážený pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny,
Vážený Úrad verejného zdravotníctva SR,

Slovenská komora daňových poradcov si dovoľuje v prílohe zaslať žiadosť o usmernenie k prevádzke 
daňového poradcu. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, žiadosť posielame emailom a o vybavenie žiadame tiež emailom.

Veríme, že v týchto hektických dňoch ste veľmi zaneprázdnení, preto vopred ďakujeme za čas a usmernenie 
pre našich členov.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právnik SKDP

Slovenská komora daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratisl ava 
Mobil: +421 904 316 519
e-mail: pravnik@skdp.sk
www.skdp.sk
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