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PORADENSTVO S LEKTORMI 

Poradenstvo k účtovným a daňovým otázkam Poradenstvo k mzdovým otázkam

Profesionálne poradenstvo k vašim účtovným, daňovým a mzdovým otáznikom

Každý pracovný deň sa môžete radiť s lektormi:
Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Bc. Janou Acsovou 
a Ing. Radoslav Hrbálom. 

Poradenstvo je rozdelené do dvoch aplikácii:

Každý pracovný deň sa môžete radiť s lektorkou:
Júliou Pšenkovou.

Poradenstvo je rozdelené do dvoch aplikácii:

PORADENSKÉ FÓRUM VEREJNÉ
•  otázky aj odpovede sa zobrazujú všetkým 

prihláseným klientom poradenstva 
• odpovedajú len renomovaní lektori a daňoví poradcovia 
• každý pracovný deň od 9:00 do 14:00 hod. 

OSOBNÉ PORADENSTVO 
•  odpovedá len Vám priamo daňový poradca a lektor 

Ing. Vladimír Ozimý pre dane a účtovníctvo
•  otázky aj odpovede sú neverejné, dostupné len pre Vás a lektora 
•  možnosť položiť 3 otázky mesačne z oblastí daní, účtovníctva 

a miezd
•  každý pracovný deň od 14:00 do 17:00 hod.

ODBORNÉ PORADENSTVO K ÚČTOVNÝM A DAŇOVÝM ŠKOLENIAM

  Poradenské fórum
9:00 - 14:00

Osobné poradenstvo
14:00 - 17:00

Pondelok Ing. Bc. Jana Acsová Ing. Vladimír Ozimý

Utorok Ing. Vladimír Ozimý

Streda Ing. Radoslav Hrbál Ing. Vladimír Ozimý

Štvrtok Ing. Vladimír Ozimý

Piatok Ing. Radoslav Hrbál Ing. Vladimír Ozimý

MZDOVÉ PORADENSTVO

  Poradenské fórum
9:00 - 14:00

Osobné 
poradenstvo

Pondelok   Júlia Pšenková  

Utorok Júlia Pšenková  Júlia Pšenková  

Streda   Júlia Pšenková  

Štvrtok Júlia Pšenková  Júlia Pšenková  

Piatok   Júlia Pšenková  

PORADENSKÉ FÓRUM VEREJNÉ

•  otázky aj odpovede sa zobrazujú všetkým 
prihláseným klientom poradenstva 

• odpovedá len renomovaná lektorka Júlia Pšenková
• utorok a štvrtok od 9:00 do 14:00 hod. 

OSOBNÉ PORADENSTVO 

•  odpovedá len priamo Vám
•  otázky aj odpovede sú neverejné, dostupné 

len pre vás a lektora 
•  možnost položit neobmedzený počet otázok
•  každý pracovný deň s garantovanou odpoveďou 

do 24 hodín

Kedy Vám príde odpoveď?
Naši lektori vám budú odpovedať priebežne počas dní, ktoré majú vyhradené pre naše poradenstvo. Odpoveď z oblasti 
daní a účtovníctva dostanete najneskôr nasledujúci pracovný deň. 

Vaše otázky vás poprosíme formulovať jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd.

Poznámka:  V prípade otázok, ktoré svojím charakterom nespadajú do danej oblasti, si poskytovateľ vyhradzuje právo neposkytnúť odpoveď na otáz-
ku. Poskytovateľ si vyhradzuje taktiež právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do 
všeobecného poradenstva.

Ing. Vladimír Ozimý Ing. Bc. Jana Acsová Ing. Radoslav Hrbál Júlia Pšenková
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CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2, 974 04, Banská Bystrica

info@cus.sk l www.cus.sk

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

PORADENSKÉ FÓRUM 
VEREJNÉ

OSOBNÉ 
PORADENSTVO

Ako funguje poradenstvo? Prostredníctvom chatu?
Áno, aj. Vo verejnom poradenstve cez aplikáciu „Dis-
kusné fórum“ máte neobmedzený počet písomných 
otázok. Odpovede sú zabezpečené každý pracovný 
deň podľa rozpisu poradenských oblastí. Počet písom-
ných otázok je neobmedzený. Vaše otázky a odpove-
de sa Vám ukladajú do archívu. Zároveň vidíte všetky 
ostatné otázky a odpovede od ostatných klientov, ktorí 
využívajú túto službu.

Poskytujete aj telefonické poradenstvo?
Áno, k dispozícii máte súkromné poradenstvo s pánom 
Ing. Vladimírom Ozimým. Jemu môžete položiť 3 otázky 
mesačne – telefonicky alebo písomne. Písomné otázky 
sa Vám archivujú.

V cene poradenstva mám prístup iba na poradenstvo 
k daňovej problematike?
Nie. Poradenstvo poskytujeme kompletné, čiže odpovede 
dostane na Vaše otázky k daňovej, účtovnej a mzdovej prob-
lematike. Neobmedzený počet písomných otázok je možné 
položiť pani Ing. Jane Acsovej, pánovi Ing. Radoslavovi Hrbá-
lovi, pani Júlii Pšenkovej. Pán Ing. Vladimír Ozimý má súkrom-
né poradenstvo obmedzené na 3 otázky mesačne (písomne 
alebo telefonicky). Pani Júlia Pšenová poskytuje súkromné 
poradenstvo v neobmedzenom počte písomných otázok.

V akom časovom období môžem využívať poradenstvo?
V ponuke máme 3-mesačné poradenstvo, ročné poradenstvo 
alebo ho môžete získať ako bonus na 30 dní k zaplatenému 
jednotlivému školeniu.
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