Akadémia Komenského
Akadémia Komenského, občianske združenie, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
IČO 42139716 DIČ 2022554589

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk

Jednoduché účtovníctvo
Účtovník – modul „Jednoduché účtovníctvo“
Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva
SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú
nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.
Cieľová skupina a cieľ kurzu: kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti
účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie
účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.
Obsah kurzu: legislatíva jednoduchého účtovníctva, charakteristika obchodného majetku a účtovná
dokumentácia, oceňovanie dlhodobého majetku, daňový výpočet odpisov, oceňovanie zásob, skladová
evidencia, vedenie jednoduchého účtovníctva v účtovných knihách, súvislý príklad vedenia účtovníctva podľa
účtovných dokladov, spracovanie súvislého príkladu na počítači. Obsahové zameranie kurzu vychádza zo
základných požiadaviek na pracovníka v oblasti jednoduchého účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa
okrem vysokokvalifikovaného odborného výkladu kladie dôraz na praktické precvičenie s cieľom viesť
účastníkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych príkladov a situácií.
Priebeh kurzu: na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení kurzu
Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti
Časový rozsah kurzu:

40 vyuč. hod. (z toho 5 vyuč. hodín samoštúdium)

Účastnícky poplatok:

95,- €
POZVÁNKA

Kurz sa začne 11.12.2017 (pondelok) o 16:00 hod. v sídle Akadémie Komenského v Trenčíne na Nám. SNP
9 (oproti knižnici v parku, pri podjazde smer Sihoť). Záväzné prihlášky zašlite obratom na horeuvedenú
adresu. Účastnícky poplatok uhradíte priamo v hotovosti v deň nástupu na kurz. Akadémia Komenského si
vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, oznámte nám toto na horeuvedené
tel.číslo.
PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ Akadémia Komenského

................................................................................................................................................

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko.............................................................dátum nar.......................................
Adresa bydliska.......................................................................................................................
Kontakt č.tel ......................................... e-mail ........................................................................
Prihlasujem sa do kurzu „Jednoduché účtovníctvo“ – 11.12.2017
Upozornenie :
1. Akadémia Komenského stanovuje tieto podmienky stornovania účasti:
a) prvé dva dni kurzu 50 % ceny
b) v treťom a ďaľších dňoch kurzu (výučby) až do ukončenia nárok na vrátenie časti príspevku zaniká
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Svojim podpisom zároveň súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre potreby kurzu.
4. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
Záväznú prihlášku pošlite na adresu Akadémia Komenského, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
dňa:..............................

........................................
podpis

