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Daňový špecialista
2020
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM V AKREDITOVANOM MODULE „DAŇOVÉ ZÁKONY V PRAXI“

5-dňový špecializovaný kurz daňových zákonov zameraný na prax
pod vedením 3 špičkových lektorov

Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Milan Kúdela

Ing. Bc. Jana Acsová

Kurz je akreditovaný v akreditovanom programe MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/2
Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu Daňový špecialista 2020
Súčasťou sú aj prípadové štúdie a testy z obsahovej náplne zostavené lektormi.

NÁŠ TIP !

Sledujte nás

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

Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu

Daňový špecialista 2020
Prejdeme si horúce témy najproblematickejších oblastí. Čaká vás podrobný prierez optimalizáciou daňových nákladov, komplexný prehľad legislatívy z pohľadu praxe, praktické tipy, optimalizačné triky so
štvoricou expertov v danej oblasti. Dozviete sa informácie, ktorým sa na bežných školeniach nevenujeme. Kurz je akreditovaný v programe MŠVVaŠ SR č.2682/2018/17/2.

ŠETRÍME VÁŠ ČAS
Nemusíte nikam cestovať stačí si zapnúť ráno svoj počítač. Začíname ráno o 9:00 hodine živým vysielaním
z prednáškovej sály. Školení sa môžete zúčastniť osobne, alebo je možné ich sledovať cez živé vysielanie
formou ON-LINE priamo z prednáškových sál.
Nezáleží na tom, v ktorom meste sa školenie koná. Stačí, ak sa ráno o 9:00 hodine prihlásite do svojho
konta a sledujete školenie tak, ako keby ste boli v prednáškovej sále, vrátane aktívnej diskusie s lektorom.

ČO VŠETKO MÁTE V CENE ?
 vstup fyzicky alebo ON-LINE na školenia pod vedením Ing. Ozimého, Ing. Kúdelu

a Ing. Bc. Acsovej
 odpovede na vaše otázky v systéme poradenstva k daniam a účtovníctvu, s garanciou odpovede do 24 hodín, dostupné od termínu úhrady
 nezostrihané videozáznamy zo školení, vrátane diskusie
 študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe

CENA
Cena certifikovaného vzdelávacieho kurzu Daňový špecialista je 300,- € vrátane DPH.
Cena pre našich členov je 100,- € vrátane DPH.
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PORADENSTVO S LEKTORMI
Profesionálne poradenstvo k vašim účtovným a daňovým otáznikom

Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Bc. Jana Acsová

Ing. Radoslav Hrbál

PORADENSTVO K ÚČTOVNÝM A DAŇOVÝM OTÁZKAM
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:

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

Pondelok

Poradenské fórum
9:00 - 14:00

Osobné poradenstvo
14:00 - 17:00

Ing. Bc. Jana Acsová

Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Vladimír Ozimý

Utorok
Streda

Ing. Radoslav Hrbál

Ing. Vladimír Ozimý

Štvrtok
Piatok

Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Radoslav Hrbál

Ing. Vladimír Ozimý

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

AKO TO VYZERÁ
NA NAŠICH ŠKOLENIACH?

Školenie bolo zrozumiteľné, konkrétne a hlavne vysvetlené
na príkladoch. Opäť som sa niečo nové naučila v pohodlí
domova. Bolo to skvelé. Ďakujem
Andrea Čavnická, Fiľakovo

Školenie som absolvovala prvýkrát on-line a veľmi som
spokojná, téma, lektor, materiály a hlavne v pohodlí
domova. Ďakujem
Vlasta Sáreníková, Gemerská Poloma

Ing. Ozimý je vynikajúci lektor – školenie bolo opäť
veľmi kvalitné – vhodné naozaj pre odborníkov z praxe
so skúsenosťami – tak, ako je to deklarované. Lektor je
skúsený odborník, s výborným, citlivým a zrozumiteľným
prejavom. Organizačne a technicky je seminár
zabezpečený bezchybne.
Ing. Mária Hořavová, Martin

