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Osobne v sále, alebo formou živého vysielania z prednáškovej sály

Dozviete sa informácie, ktorým sa na bežných 
školeniach nevenujeme.

• kompletný prehľad platnej legislatívy 
• podrobný prierez ako optimalizovať mzdové a odvodové náklady
• výber najčastejších otáznikov a ako ich v praxi zvládnuť
• praktické tipy
• optimalizačné triky
• poradenstvo s lektorkou každý deň
•  certifi kát Mzdový špecialista akreditovaný MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/2 

- certifi kovaný Účtovník v module Mzdy a personalistika

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

a testy z obsahovej 
náplne zostavené 
lektorkou.

Súčasťou sú aj

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM V AKREDITOVANOM PROGRAME 
CERTIFIKOVANÝ ÚČTOVNÍK V MODULE MZDY A PERSONALISTIKA 

S EXPERTKOU NA MZDY JÚLIOU PŠENKOVOU

Mzdový špecialista 
2 0 2 0

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

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

Sledujte nás ON-LINE
NÁŠ TIP !



ČO VŠETKO MÁTE V CENE ?
   vstup fyzicky alebo ON-LINE na školenia pod vedením Júlie Pšenkovej
  odpovede na vaše otázky v systéme poradenstva  s Júliou Pšenkovou, kde vám odpoveď garantu-

jeme do 24 hodín. Službu máte dostupnú od termínu úhrady.
  nezostrihané videozáznamy zo školení, vrátane diskusie
  študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe

CENA
Cena certifi kovaného vzdelávacieho kurzu Mzdový špecialista je 300,- € vrátane DPH. 
Špeciálna cena pre našich členov je 100,- € vrátane DPH.

PORADENSTVO S  JÚLIOU PŠENKOVOU
Každý pracovný deň sa môžete radiť s lektorkou.

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  

KEDY VÁM PRÍDE ODPOVEĎ?
Odpovede na vaše otázky v systéme poradenstva s Júliou Pšenkovou vám garantujeme do 24 hodín. 
Službu máte dostupnú od termínu úhrady.

Poradenstvo je rozdelené do dvoch aplikácii:

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
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NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

www.cus.sk

1.  Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať? 
Musím absolvovať všetky školenia z jedného mesta?
Odpoveď: 

Akreditované moduly majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifi kátu 
je potrebné absolvovať minimálne 3 povinné školenia (on-line alebo fyzicky v sále) a vypracovať 
prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.
Termíny školení (povinných tém) z jednotlivých školiacich miest si môžete zvoliť tak, ako Vám to 
bude najviac vyhovovať.

2. Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?
Odpoveď:

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť účasťou v  sále alebo on-line sledovaním. Avšak je 
možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných mate-
riálov - nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov.

3. Je nutné sa povinných školení zúčastniť fyzicky v sále?
Odpoveď:
Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

4. Čo v prípade, že nesplním dané povinnosti a nedokončím modul?
Odpoveď:

Pokiaľ si nestihnete splniť dané povinnosti, môžete si na základe Vášho záujmu obnoviť celý 
vzdelávací program.
Ak nebudete úspešný v záverečnom teste, je možné si ho zopakovať v opravnom termíne, ktorý 
Vám oznámime telefonicky. 

5. Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?
Odpoveď: 

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho programu (ich záznamy a elek-
tronické pracovné materiály Vám ostanú k dispozícii pre neobmedzené používanie).
Navyše od momentu zaplatenia za vzdelávací akreditovaný modul máte k dispozícii príslušné 
poradenstvo od našich lektorov/daňových poradcov.

6. Čo získam certifi kátom?
Odpoveď: 

V prvom rade sú to kvalifi kované a aktuálne informácie ku platnej legislatíve v oblasti, v ktorej 
realizujete akreditovaný program. Zo získaných informácií si budete istejší vo svojej práci a certi-
fi kátom doložíte, že patríte medzi najlepších vo svojom obore.
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+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:

AKO TO VYZERÁ NA NAŠICH ŠKOLENIACH?

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

Ing. Mária Hořavová, Martin


