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CERTIFIKÁT ZA JEDEN DEŇ

Overte si nadobudnuté vedomosti pod vedením profesionálnych lektorov:
Ing. Vladimíra Ozimého   |   Ing. Bc. Jany Acsovej   |   Ing. Milana Kúdelu

Zoznam školení k účtovnej závierke :

Zoznam školení k DPH :

Zoznam školení k Dani z príjmov právnických osôb :

STAŇTE SA ODBORNÍKOM V LEGISLATÍVE PLATNEJ OD 1. JANUÁRA 2020

Účtovná závierka 
podnikateľských subjektov 
2020

za jeden deň
Certifikát

aj ONLINE

Certifi kát
Daň z príjmov 2020

za jeden deň
Certifikát

aj ONLINE

DPH 2020

za jeden deň
Certifikát

aj ONLINE

11. 2. 2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe
Cena školenia 69 € s DPH

Ing. Vladimír Ozimý Trenčín

18. 2. 2020 Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 
Cena školenia 69 € s DPH

Ing. Vladimír Ozimý Košice

19. 2. 2020 Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 
Cena školenia 69 € s DPH

Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica

26. 2. 2020 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019
Cena školenia 69 € s DPH

Ing. Vladimír Ozimý Bratislava

Vzdelávanie pozostáva z absolvovania školenia, po ktorom vám zašleme na vypracovanie test zostavený lektorom.

 zostavenie účtovnej závierky podnikateľských subjektov
 daň z pridanej hodnoty
 daň z príjmov právnických osôb

Získajte certifi kát o absolvovaní vzdelávania akreditovaného 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 

č. 2682/2015/141/1 a MŠVVaŠ SR 2682/2015/141/2 v rámci programu 
Účtovné a daňové predpisy v praxi.

cena služby je 50 € s DPH

cena služby je 50 € s DPH

cena služby je 50 € s DPH



www.cus.sk

Nemusíte cestovať do prednáškovej sály
Každé školenie vysielame naživo od 9:00 do 14:00 hod.

Sledujte nás ON-LINE

+421 (0) 48 414 66 36
+421 (0) 48 411 34 75
+421 (0) 48 416 18 97
+421 (0) 48 381 01 31
+421 (0) 48 381 01 38
+421 (0) 48 381 01 43

+421 (0) 918 780 129
+421 (0) 904 921 855
+421 (0) 911 921 855

+421 (0) 905 900 187
+421 (0) 917 115 694

+421 (0) 902 55 11 99

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:

NÁŠ TIP !

REFERENCIE
Seminár bol veľmi dobre zorganizovaný, 
lektor výborný - OK.

Mgr. B. Oldrichová

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

Monika T.

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

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

ZÍSKAVATE NAVYŠE:

PRÍSTUP DO SYSTÉMU PORADENSTVA S LEKTORMI NA 30 DNÍ
VIDEOZÁZNAM ZO ŠKOLENIA
školenie vrátane diskusie a pracovných manuálov vám vložíme na ďalšie 
neobmedzené používanie, môžete sa k nemu kedykoľvek vrátiť a pozrieť znovu


