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Pozastavenie a obnovenie členstva 

Ak máte záujem pozastaviť alebo obnoviť si členstvo v SKDP, stačí poslať písomnú žiadosť na adresu: 
SKDP, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava. Akékoľvek podrobné informácie Vám budú poskytnuté 
na tel. č. 0908 713 681 alebo e-mailom: evidencie@skdp.sk. 
Po dobu pozastavenia poprosíme vrátiť nám osvedčenie na poskytovanie daňového poradenstva a 
preukaz daňového poradcu (ak ste fyzická osoba) 
Členstvo si môžete pozastaviť na neurčitú dobu.  

Členský príspevok 

Pokiaľ vaše pozastavenie trvá celý kalendárny rok, platíte členský príspevok vo výške 50% riadneho 

členského príspevku, t.j. 176,50 €. V roku, kedy si členstvo pozastavíte alebo obnovíte, platíte 

príspevok v plnej výške.  

 

Poistenie 

Pri pozastavení činnosti máte možnosť pozastaviť si aj poistenie zodpovednosti. V prípade 

pozastavenia Vám však nebude poskytnuté poistné plnenie a súčinnosť poisťovne pri prípadných 

škodových udalostiach, aj keď spočívajú v skutočnosti vzniknutej počas obdobia trvania poistenia. Pre 

akékoľvek otázky kontaktujte makléra pre poistenie spoločnosti RENOMIA: Ing. Agáta Bekényiová 

mobil: +421 907 880 677, tel.: +421 2 209 21 527, e-mail: agata.bekenyiova@renomia.sk.  

Upozornenie 

Po dobu pozastavenia Vášho výkonu  činnosti daňového poradcu nemôžete poskytovať daňové poradenstvo, 

zamestnávať asistentov ani byť zodpovednou osobou u právnickej osoby – daňového poradcu. 

Oprávnenia 

✓ môžete byť prítomný na rokovaní VZ SKDP, nemôžete však hlasovať, voliť a byť volený 

✓ nezaniká Vaša zodpovednosť daňového poradcu za škodu  

✓ nezaniká Vaša zodpovednosť za disciplinárne previnenie, bez ohľadu na to, či k nej došlo pred 

alebo v čase pozastavenia výkonu daňového poradenstva  

✓ môžete podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti SKDP 

✓ môžete sa zúčastňovať sa vzdelávacích a iných podujatiach organizovaných SKDP 

✓ môžete požadovať ochranu svojich práv vyplývajúcich z členstva v SKDP 

✓ zostáva Vám prístup k systému ASPI (ak ste fyzická osoba) 

✓ budú Vám zasielané infomateriály: Spravodajca, Bulletin SKDP, Daňoviny, e-mailové novinky 

✓ zaniká Vaše členstvo v orgánoch a komisiách SKDP 

✓ nemôžete zamestnávať asistenta, byť zodpovednou osobou, využívať informačný systém SKDP, 

používať logo SKDP 
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