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Seminár bol veľmi dobre zorganizovaný, 
lektor výborný - OK.

Mgr. B. Oldrichová

So spoločnosťou CUS sme začali spolupracovať len nedávno 
a sme milo prekvapení vysokou profesionalitou, ústretovosťou 
a ochotou zo strany vašej spoločnosti. Pripomienky školení, 
výborní prednášajúci, skvele spracované školiace materiály 
a príjemné školiace priestory. Ďakujeme a prajeme veľa 
spokojných klientov.

Mgr. Zuzana Hotáková

REFERENCIE

Školenie opäť veľmi dobré, pani lektorka, 
napriek zdravotnej indispozícii, podala 
vynikajúci výkon, informácie prepojila s praxou 
- zaslúži si uznanie... :-)
Organizačne detto veľmi dobré!!!

Ing. M. Hořavová

Ing. Ozimý je vynikajúci lektor – školenie opäť veľmi 
kvalitné – vhodné naozaj pre odborníkov z praxe so 
skúsenosťami – tak, ako je deklarované. Lektor je skú-
sený odborník, s výborným, citlivým a zrozumiteľným 
prejavom. Organizačne a technicky je seminár zabez-
pečený bezchybne.

Ing. Mária Hořavová, Martin
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Školenie som absolvovala prvýkrát on-line a veľmi 
som spokojná, téma, lektor, materiály, a hlavne 
v pohodlí domova. Ďakujem

Vlasta Sáreníková, Gemerská Poloma

Dobrý deň, 
už po hodine spustenia školenia cez online, 
hodnotím ako jedinečné, super, perfektné!!!
Držím palce, len tak ďalej!!!

Monika T.

Chcem veľmi pekne poďakovať celému kolektívu CUS za 
prístup a spoluprácu. Úplne najviac Ing. Kúdelovi, ktorého 
školenia sú  na vysokej úrovni, cítim odbornosť a aj bohatú 
skúsenosť, odovzdáva vedomosti hlboko spracované,  
jednoduchým spôsobom a s radosťou, že môže pomôcť. 
Prajem mu štedrú odmenu za jeho prácu. Srdečná vďaka.

Andrea, Trenčín

REFERENCIE

Pani Pšenková dokáže aj tak náročnú tému ako je 
ročné zúčtovanie dane zamestnancov prednášať s nad-
šením, empatiou a humorom – za čo sme jej nesmierne 
vďační. Rovnako patrí naša vďaka aj organizátorom 
seminára za vytvorenie výborných podmienok.

Ing. Mária Hořavá, Martin


