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ÚČTOVNÍK EXPERT 
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S najlepšími  expertmi v praxi - Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Ondrejom Balážom, Ing. Milanom Kú-
delom, Ing. Bc. Janou Acsovou, JUDr. Renátou Matejovou a dlhoročnou odborníčkou na mzdy a per-
sonalistiku Júliou  Pšenkovou.

Vzdelávací program pokrýva všetky najdôležitejšie oblasti, s  ktorými sa stretávate vo svojej praxi. 
Je rozdelený do troch povinných a jedného voliteľného modulu podľa vlastného výberu pre aktuálne 
platnú legislatívu SR. Počas svojho ročného cyklu máte možnosť zúčastniť sa až 65 školení rozdele-
ných do 4 modulov:

o Daňové zákony v praxi - 5 povinných školení
o Mzdy a personalistika - 5 povinných školení
o Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb za rok 2019 - 6 povinných školení
o  Modul nepovinných doplňujúcich školení – voľný vstup na všetky školenia podľa vlastného vý-

beru pre Vás alebo Vášho náhradníka - spolu až 49 voliteľných školení

Súčasťou vzdelávacieho programu sú prípadové štúdie a testy z obsahovej náplne povinných modulov.
Po úspešnom ukončení vzdelávania sa stanete držiteľom certifi kátu Účtovník Expert v akreditovanom progra-
me MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/1 a č. 2682/2018/17/2. 

Komplexné akreditované vzdelávanie v oblasti daní, 
podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky.
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NOVÉ

KURZU
TERMÍNY

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

Sledujte nás ON-LINE
NÁŠ TIP !

!

Odlíšite sa od radových účtovníkov, 
svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifi kátom 
a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v daniach, účtovníctve, 
mzdách a personalistike.



www.cus.sk

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

VÝHODNÁ CENA A ÚSTRETOVÉ PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena vzdelávacieho programu je 730,- € vrátane DPH 
s možnosťou rozdelenia na splátky.

Zaplatiť

aj na splátky
MÔŽETE

ČO MÁTE V CENE ?
  prístup (fyzicky alebo online) na všetky školenia základného balíka počas 12 mesiacov

  prístup k novým TOP uzamknutým školeniam na špecializované témy pod vedením Ing. Ozimého, 
Ing. Kúdelu, pani Júlie Pšenkovej a Ing. Bc. Acsovej

  odpovede na vaše otázky v systéme poradenstva k daniam, účtovníctvu a mzdám
s garanciou odpovede do 24 hodín 

  vzdelávanie aj pre vášho kolegu, ktorý sa môže školení zúčastniť ako náhradník v module nepovinných 
voliteľných školení

  zvýhodnené ceny vzdelávania v ďalších rokoch po ukončení programu

  kompletný archív videozáznamov zo školení od roku 2010 až doteraz

  študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe 

+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:
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Čo získam certifi kátom Účtovník Expert?
V prvom rade sú to kvalifi kované a aktuálne informácie 
ku platnej legislatíve v oblastiach: dane, účtovníctvo, 
mzdy a personalistika. Zo získaných informácií si budete 
istejší vo svojej práci a certifi kátom doložíte, že patríte 
medzi najlepších vo svojom obore.

Som pracovne dosť vyťažený. Ktoré konkrétne škole-
nia musím absolvovať?
Vzdelávací program a jednotlivé povinné školenia si vo-
líte vy. Je potrebné absolvovať minimálne 9 školení (cca 
3 školenia mesačne). Povinné školenia sa opakujú, môže-
te si ich objednať z rôznych dátumov. Pokiaľ objednané 
povinné školenia neabsolvujete v minimálnom počte, 
môžete ich absolvovať v náhradnom termíne.

Môžem si tieto školenia pozrieť hocikedy, aj večer?
Povinných školení je potrebné sa zúčastniť účasťou v sále 
alebo on-line sledovaním. Avšak je možné sa k nim ke-
dykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov 
a pracovných materiálov - nie ste obmedzení v počte 
spustení videozáznamov.

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

Čo v prípade, že nesplním dané povinnosti a nedokon-
čím moduly?
Pokiaľ nestihnete, alebo nebudete úspešný, v niektorom 
z povinných modulov ku koncu Vášho študijného obdobia, 
certifi kát bude vystavený na ten modul, ktorý ste úspešne 
absolvovali. Na základe Vášho záujmu môžete opätovne 
absolvovať vzdelávací program.

Mám prístup iba k vybraným povinným školeniam? 
Čo iné mám ešte k dispozícii?
Absolútne všetky školenia počas Vášho obdobia vzdeláva-
nia (predplatného) máte k dispozícii. Počas 12-tich mesiacov 
ich zrealizujeme okolo 60. Môžete sa ich zúčastňovať fyzic-
ky, on-line alebo cez videozáznamy. Navyše sa dostanete 
do archívu všetkých videozáznanov zo školení za posledné 
roky. Pokiaľ máte problém, môžete sa obrátiť na našich 
lektorov cez systém verejného a súkromného poradenstva. 
Počet písomných otázok je neobmedzený.



PORADENSTVO S LEKTORMI 

Poradenstvo k účtovným a daňovým otázkam Poradenstvo k mzdovým otázkam

Profesionálne poradenstvo k vašim účtovným, daňovým a mzdovým otáznikom

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:

Každý pracovný deň sa môžete radiť s lektorkou:
Júliou Pšenkovou.

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

  Poradenské fórum
9:00 - 14:00

Osobné poradenstvo
14:00 - 17:00

Pondelok Ing. Bc. Jana Acsová Ing. Vladimír Ozimý

Utorok Ing. Vladimír Ozimý

Streda Ing. Radoslav Hrbál Ing. Vladimír Ozimý

Štvrtok Ing. Vladimír Ozimý

Piatok Ing. Radoslav Hrbál Ing. Vladimír Ozimý

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  

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

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, 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.

Ing. Vladimír Ozimý Ing. Bc. Jana Acsová Ing. Radoslav Hrbál Júlia Pšenková



AKO TO VYZERÁ 
NA NAŠICH ŠKOLENIACH?

Ďakujem za kvalitne a záživné školenia, informácie 
prepojené s praxou - zaslúžite si uznanie :) 
Prednášky sú na vysokej odbornej úrovni podané ľudskou 
rečou.

Miroslava Krajčírová, Bratislava

Začala som sa vzdelávať u Vás v kurze Účtovník Expert 
a chcem sa poďakovať za možnosť, sledovať školenia cez 
technológiu online, ráno si zapnem počítač a mám celú 
prednášku a povinné školenia priamo pred sebou. Lektor 
zatiaľ vždy odpovedal na moje otázky. Len neviem prečo 
môžem počas prednášky položiť len 3. Viete s tým niečo 
urobiť, alebo to bude takto stále ?
Som spokojná a určite som rada že mám pohodlný 
prístup k informáciám, ktoré mi šetria čas.

Lenka Trúchla, Kežmarok

Chcem veľmi pekne poďakovať celému kolektívu CUS 
za prístup a spoluprácu. Úplne najviac Ing. Kúdelovi, 
ktorého školenia sú  na vysokej úrovni, cítim odbornosť 
a aj bohatú skúsenosť, odovzdáva vedomosti hlboko 
spracované,  jednoduchým spôsobom a s radosťou, že 
môže pomôcť. Prajem mu štedrú odmenu za jeho prácu. 
Srdečná vďaka.

Andrea Kováčiková, Trenčín


