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Jesenný seminár Deloitte pre farmaceutické 
spoločnosti 
Pozvánka 

 

  
 
Vážená pani, Vážený pán,  
 
 
dovoľujeme si Vás pozvať na jesenný seminár pre farmaceutické spoločnosti, 
ktorý sa bude konať 23. október 2018 v Bratislave v priestoroch 
spoločnosti Deloitte.  

  
Dátum: 3. októbra 2018, 8.45 – 12.30 hod. (začína sa raňajkami) 
Miesto: eloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 

Registrácia: ektronické prihlásenie (R.S.V.P. do 18. októbra 2018) 
 
 

PROGRAM: 
8.45 – 9.15 Registrácia a raňajky 

9.15– 9.20 Úvod 
Ľubica Dumitrescu, partnerka 

9.20 – 10.20 Novela zákona o lieku a úhradových predpisov, cost 
sharingové zmluvy, ich daňové dopady a prvé 
skúsenosti v praxi 
Dagmar Yoder, senior manažérka, Deloitte Legal 
Janka Farkašová, senior manažérka 
Katarína Mikovínyová, senior manažérka 

https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=136
http://www2.deloitte.com/us/en.html


10.20 – 11.10 Daňové riziká súčasných biznis modelov 
vo farmaceutickom priemysle v nadväznosti 
na medzinárodný boj proti daňovým únikom 
Janka Farkašová, senior manažérka 

11.10 – 12.00 Kybernetická bezpečnosť vo farmaceutickom 
priemysle 
Michal Ďorda, Cyber Security Senior Consultant 

Od 12.00 Odborníci spoločnosti Deloitte budú k dispozícii 
na individuálne diskusie. 

 
 

KONTAKTNÁ OSOBA: 
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Denisu Antalovú 
na dantalova@deloittece.com. 
 
Účasť na seminári je bezplatná.  
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
S úctou 
 
 
Ľubica Dumitrescu 
riaditeľka na oddelení daní, Deloitte 
 

 

   
 

 

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s 
ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem 
predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas. 
 
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom 
v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 
krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom 
dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať 
tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.  
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Ak už nechcete dostávať e-maily o tejto téme, pošlite odosielateľovi e-mail s predmetom „Unsubscribe“.  
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