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Seminár na tému "Zákon o športe alebo Financovanie klubového športu na
Slovensku", 26.9.2019, Bratislava 
Dagmar Augustínska <Dagmar.Augustinska@region-bsk.sk> 11. júla 2019, 13:34

Vážená pani,

Vážený pán,

 

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Bratislavským futbalovým  zväzom a Učenou právnickou spoločnosťou,
o. z. a partnermi projektu si Vás dovoľujú pozvať na seminár na tému

 

 

“Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie
klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?",

ktorý sa uskutoční dňa 26.9.2019 (štvrtok)

v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Veľká rokovacia miestnosť (prízemie),

Sabinovská 16, Bratislava.

 

 

Tento seminár sa organizuje v rámci série seminárov, na ktorých budú prezentované nové poznatky o zmluvných
vzťahoch podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňové dopady a odvodové povinnosti so
zameraním na to, kde sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) peniaze pre šport.

 

Informácie k celému projektu SÉRIA SEMINÁROV 2019 vrátane termínov, miest konania, programu a tém, ktorým sa
seminár bude venovať, si môžete pozrieť na http://www.ucps.sk/Seminar_Zakon_o_sporte_Bratislava_26_9_2019.

 

Na seminár, ktorý sa bude konať 26.9.2019 v Bratislave, sa môžete záväzne prihlásiť najneskôr do 20.9.2019 na
http://www.ucps.sk/index.php?id=mod_podujatia&action=module&action2=podujatie_info&pid=51

Počet miest je obmedzený kapacitou rokovacej miestnosti. Vstup na seminár je bezplatný.

 

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste informáciu o tomto seminári preposlali všetkým relevantným športovým
subjektom, športovým klubom a zväzom, ktorých by téma seminára mohla zaujať.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Dagmar Augustinská

vedúca odd. mládeže a športu
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Odbor školstva, mládeže a športu

 

Bratislavský samosprávny  kraj

Sabinovská 16, P. 0. BOX 106

820 05 Bratislava 25

Slovenská republika

 

Tel:        +421 2 4826 4805

E-mail:  dagmar.augustinska@region-bsk.sk

 

web:     www.bratislavskykraj.sk

fb:          www.facebook.com/bratislavskykraj.sk

twiter:  https://twitter.com/bsknasazupa

flickr:     https://www.flickr.com/photos/vucba/albums

intag:    https://www.instagram.com/bratislavsky_samospravny_kraj/
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