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Ing. Vladimír Ozimý Ing. Bc. Jana Acsová
Daňový poradca a člen SKDP Daňová poradkyňa a členka SKDP

Prednášku hodnotím ako výbornú. Bola veľmi rozsiahla, veľa príkladov, čo veľmi 

vítam.

Ďakujem pani Ing. Bc. Acsovej za školenie. Som veľmi spokojná s týmto školením. 

Je úžasná a obdivujem jej profesionalitu a pohotovosť v odpovediach na naše 

otázky. Ďakujem veľmi pekne.

Ďakujem veľmi pekne, školenie bolo poučné aj vďaka odprezentovaniu veľa 

dobrých praktických príkladov. Školenie bolo vynikajúce, prehľadné, zrozumiteľné a veľmi prakticky využiteľné v 

mojej praxi. S úctou k pani lektorke.

Školenie vysoko profesionálne, zrozumiteľné. Veľká spokojnosť, ďakujem!

Výborné školenie, dobre zrozumiteľné aj pre začínajúcu ekonómku. Ďakujem.

Malinovská

Schemnitzerová

Hromadová

Baranová

Horváthová

Pelešová
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Ing. Soňa Ugróczy Ing. Milan Kúdela
Daňová poradkyňa a členka SKDP Daňový poradca a člen SKDP

Prednáška sa mi veľmi páčila, bola vyčerpávajúca, zrozumiteľná s uvádzaním 

príkladov pre lepšie porozumenie. Celkový môj dojem z prednášky je výborný.

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa, veľmi prínosné školenie so zrozumiteľným 

výkladom.

Som nadmieru spokojná. Množstvo logicky podaných informácií. Profesionálne 

podanie. Určite si školenie vypočujem ešte raz.

Veľmi spokojná - podrobne rozobratá téma - páči sa mi že sa používajú konkrétne 

príklady - je to spojené s praxou. nielen teória

Veľmi vyčerpávajúce skutočne maximálne užitočné školenie.

Bola to vynikajúca prednáška, zrozumiteľne podaná. Ďakujem.

Lenčová Prusáková

Tejgiová

Šubrová

Borárosová

Szoboszlaiová
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Mgr. Mojmír Beňo Ing. Ondrej Baláž
Daňový poradca a člen SKDP Audítor SKAU a odborník s dlhoročnou  

praxou pre oblasť daní a účtovníctva

Páčila sa mi prezentácia ku školeniu, určite je to pre nás vynikajúca pomôcka. 

Ďakujem :) 

Ďakujem veľmi pekne, už dávno som nepočula tak prínosne vysvetľovať na 

príkladoch , super. ďakujem veľmi pekne.

Výborná prednáška, naozaj sa prednášajúci zhostil problémov, s ktorými sa  

vo svojej praxi stretávame a sú z rôznych oblastí. Veľké ďakujem.

Super - na jednotku*** - zodpovedal mi otázku, čo som položila - som veľmi 

spokojná.

Skvelé príjemné vysvetľovanie ako vždy s p. Beňom

Dobrý deň, stráááášne veľa kvalitných informácii. Ďakujem.

Páleniková Lukačová

Bartošová

Milerová

Lapinová

Hermelyová
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JUDr. Jozef Lukajka, PhD. JUDr. Matejová Renáta
Daňový poradca a člen SKDP Daňová poradkyňa a členka SKDP

Školenie pripravené na vysokej úrovni, zrozumiteľné a pochopiteľné. Vysoko 

hodnotím odbornú pripravenosť lektorky. Som veľmi spokojná. ĎAKUJEM!

Páčilo sa mi a najmä, že lektorka uvádzala príklady z praxe, ďakujem.

Školenie sa mi páčilo, predovšetkým veľa praktických skúseností.

Horváthová

Kuszová

Masárová
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Zrozumiteľné, jasné......zdravím prednášajúceho a kolektív CUS za vynikajúcu 

prácu.....

Výborné školenie, profesionálny a podrobný výklad, zrozumiteľné vysvetľuje.

Veľmi dobrý výklad hlavne sa mi páčia tie príklady z praxe, vie o čom hovorí. 

Ďakujem.

Homolková

Urbánová

Lapinová









Júlia Pšenková
Daňová poradkyňa a členka SKDP

Aj keď som sa prihlásila neskôr, čo ma mrzí lebo som prišla o časť naozaj 

prínosného školenia s pani Pšenkovou, ktorá naozaj ľudským jazykom vysvetlila 

jednotlivé problematiky tak, aby sme ich pochopili. Veľmi mi pomohli aj 

vysvetlené položené otázky. Teším sa na ďalšie školenie a rovnako aj nasledujúce 

školenie s pani Pšenkovou. Prajem všetko dobré.

Horváthová
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Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem pani lektorke za výborné školenie, bolo to 

profesionálne a čo je veľmi dôležité zrozumiteľné, pochopiteľné!!!

Prajem pekný deň a chcem poďakovať za užitočné školenie. Osobitne by som rád 

vyzdvihol snahu lektorky podať informácie v zrozumiteľnom jazyku a vsunutie 

poznatkov z praktickej mzdovej činnosti. Prajem veľa úspechov v ďalšej práci.

Milerová

Milerová







Zapojte sa aj Vy s nami  
do certifikovaného vzdelávania

www.cus.sk

ÚČTOVNÍK EXPERT otvárame každý mesiac

Daňový špecialista

Mzdový špecialista

Špecialista podvojného  
účtovníctva


