Akadémia Komenského
Akadémia Komenského, o.z., Kapitulská 28, 917 01 Trnava, IČO 42139716 DIČ 2022554589
Tel. č.: 0948/259 629, 0948/321 982, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk

• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní •
Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú
stovky spokojných zákazníkov.

ÚČTOVNÍK – modul JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
Na uvedený vzdelávací program bol spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o.,
udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.
Cieľ vzdelávacieho programu: účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre
uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.
Cieľová skupina: vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú nájsť uplatnenie
v oblasti účtovníckej praxe.
Obsah vzdelávacieho programu: 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 účtovných
situácií. Účastníci obdržia pracovný materiál.
Metódy výučby: výkladovo - ilustratívne, inštruktážno - metodické, dialogické metódy - odborný
štrukturovaný výklad, prednáška, praktické cvičenia, riešenie konkrétnych účtovných príkladov a situácií,
príkladové štúdie, modelové účtovné situácie, individuálna samostatná práca účastníkov kurzu je spojená
s riešením konkrétnych príkladov a situácii, doplnená usmernením a odborným poradenstvom lektora
Spôsob ukončenia: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti.
ABSOLVENTI AKREDITOVANÉHO KURZU OBDRŽIA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Časový rozsah kurzu:
Účastnícky poplatok:

40 vyuč. hod.
155 €

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, pracovný materiál a režijné náklady.

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti.
Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom
konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa
Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste
nám túto skutočnosť oznámili. Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Jednoduché účtovníctvo“

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: .............................
Adresa bydliska: .............................................................................................................................. PSČ: ............................
E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: .........................................................................
Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................
................................................................................................................................................................................................
PSČ: .......................... IČO: ............................................. IČ DPH: ......................................... DIČ: .....................................

Dňa: ..............................................
1. V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok
na vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na
vrátenie časti príspevku zaniká.
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.

.......................................
podpis
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky !

