
Všeobecné obchodné podmienky
k rekvalifikačnému kurzu Podvojné účtovníctvo

1.    Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte ako „VOP“) spoločnosti Finecon Technologies s.r.o.,
so  sídlom Apollo  Business  Center  I,  Mlynské  Nivy  45,  821  09  Bratislava,  zapísanou  v  Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl. č.: 66927/B, IČO: 36 519 138 (ďalej ako „Poskytovateľ“) sa vzťahujú
k rekvalifikačnému kuzu Podvojné účtovníctvo. 
1.2.  Objednávateľ je zároveň účastníkom kurzu, ktorý vyplní Prihlášku zverejnenú na kurzy.profit365.sk
1.3.  Zmeny  alebo  doplnenia  týchto  VOP  sú  platné  a účinné  dňom  zverejnenia  na  internetovej  stránke
Poskytovateľa kurzy.profit365.sk, pričom Objednávateľ s týmto ustanovením výslovne súhlasí.
1.4. Dodanie online účtovného softvéru Profit365 spravujú podmienky príslušnej licenčnej zmluvy koncového
užívateľa obsiahnutej v zmluve o poskytnutí služieb aplikácie Profit365, ktorá má prednosť pred ustanoveniami
týchto VOP a je zverejnená na www.profit365.sk.

2.    Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je rekvalifikačný kurz Podvojné účtovníctvo, ktorého výučba bude prebiehať s online
účtovným softvérom Profit365.
2.2.  Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť 
účtovnú agendu v podvojnom účtovníctve, prípadne pre klientov, ktorí si svoje vedomosti z účtovníctva chcú 
aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť. Účastníci kurzu sa naučia samostatne viesť podvojné účtovníctvo, spracovávať 
všetky tlačivá, daňové doklady a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Cieľom kurzu je 
zvládnutie praktických príkladov, výpočet daní, vyplňovanie tlačív a aplikácia podvojného účtovníctva na 
počítači v online účtovnom softvéri Profit365. 

Obsah kurzu: 
1. Zákon o účtovníctve 
2. Účtovanie v účtovej triede 0 - dlhodobý majetok 
3. Účtovanie v účtovej triede 1 - zásoby 
4. Účtovanie v účtovej triede 2 - finančné účty 
5. Účtovanie v účtovej triede 3 - zúčtovacie vzťahy 
6. Účtovanie v účtovej triede 4 - kapitálové účty 
7. Účtovanie v účtovej triede 5 - náklady 
8. Účtovanie v účtovej triede 6 - výnosy 
9. Závierkové účtovanie 
10. Daňové priznanie právnických osôb

2.3.  Kurz je v rozsahu 60 vyučovacích hodín. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút. 
2.4.  Kurz bude prebiehať v priestoroch firmy Agentúra JASPIS s.r.o.,  Škultétyho 5, 831 04 Bratislava. 
2.5.  Kurz je nepresnosný na inú osobu.
2.6.  Výučba prebieha v slovenskom jazyku.
2.7.  Účastníci kurzu budú mať zabezpečené učebné materiály, pomôcky pre vedenie kurzu - skriptá, zošity, 
perá, testy, notebooky a prístup na internet počas trvania kurzu. 
2.8.  Poskytovateľ kurzu nehradí účastníkom kurzu žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s dopravou na 
kurz a stravovaním počas kurzu.
2.9.  Absolvent kurzu získa zdarma ročné predplatné online účtovného softvéru Profit365.

3.    Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za absolvovanie kurzu uvedená v Prihláške je konečná.
3.2.  Objednávateľ kurzu je povinný uhradiť plnú cenu za kurz na účet Poskytovateľa, a to do 7 dní od vyplnenia 
a odoslania záväznej Prihlášky zverejnenej na kurzy.profit365.sk, najneskôr však 3 dni pred termínom kurzu.
3.3.  Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru až po prijatí úhrady na účet a pošle ju Objednávateľovi e-
mailom. 
3.4.  Uhradením ceny za kurz Objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP.



3.5.  Platba za kurz je nevratná. Objednávateľ nemá právo na vrátenie už zaplatenej ceny za kurz, ak nenastúpi 
na kurz alebo kurz neabsolvuje z dôvodu, ktorý nezavinil Poskytovateľ.
3.6.  Účastník kurzu dostane certifikát po úspešnom absolvovaní kurzu. 

4.    Zmena termínu a zrušenie kurzu

4.1.  O prípadných prekážkach vo výučbe na kurze, alebo iných závažných skutočnostiach bude Objednávateľ 
včas informovaný.
4.2.  V prípade nedostatočného záujmu o kurz zo strany záujemcov si Poskytovateľ vyhradzuje právo kurz zrušiť,
resp. presunúť na iný termín. Poskytovateľ bude Objednávateľa o tejto skutočnosti informovať najneskôr 14 dní
pred dohodnutým termínom začatia kurzu. 
4.3.  V prípade, že sa kurz neuskutoční, Objednávateľovi bude oznámený najbližší možný termín, prípadne mu 
bude vrátená celá suma za kurz.

5.    Osobitné ustanovenia
Odoslaním Prihlášky na kurz dáva Objednávateľ svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov 
uvedených v Prihláške na kurz v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
úprav a nadväzných predpisov a so zaradením jeho osobných údajov do registra vedeného Poskytovateľom. 
Účelom spracovania osobných údajov sú štatistické potreby, vypracovanie osvedčenia o absolvovaní kurzov, 
poštový a elektronický styk, zasielanie ponúk Poskytovateľom na adresu Objednávateľa a archivácia certifikátov
a Prihlášky na kurzy. Objednávateľ dáva súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.

6.    Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia platným právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

V Bratislave 31.5.2015 


