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PORADENSTVO S LEKTORMI 
Profesionálne poradenstvo k vašim účtovným, daňovým a mzdovým otáznikom 

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

V súkromných aplikáciách sa môžete obrátiť priamo na Ing. Vladimíra Ozimého alebo v mzdovom pora-
denstve na expertku Júliu Pšenkovú. Máte možnosť posielať aj prípadné dokumenty, ktoré sú potrebné 
pri vyriešení Vašej konkrétnej otázky.

Poradenstvo je rozdelené do dvoch aplikácii:

+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

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. Otázky z oblasti miezd a účtovníctva budú zodpovedané 
vždy v utorok a vo štvrtok.

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.

V prípade nejasností, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

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 alebo Júlia Pšenková pre mzdy a personalistiku

•  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.


