Ponuka možnosti pre Vás – zamestnanca vo verejnom
sektore

Ponúkame Vám možnosť:

Zabezpečiť, aby ste ako zamestnanec verejného sektora bol schopný naplno rozvíjať
svoje schopnosti s cieľom zlepšovať účinnosť a efektívnosť vašej organizácie.

Investovať do medzinárodne uznaného podiplomového programu profesionálnej
kvalifikácie pre zamestnancov verejnej správy pracujúcich v oblasti verejných financií
(účtovníctva, manažmentu financií, externého auditu, kontroly a interného auditu)
pripraveného špeciálne tak, aby zodpovedal Vašim potrebám.

Rozšíriť možnosti svojho profesionálneho rastu! Vychádzame z toho, že len
profesionálne kvalifikovaný a teda plne kvalifikovaný odborník vo svojej profesii, bude
môcť v budúcnosti zastávať vrcholné manažérske pozície v oblasti finančného
manažmentu miestnej a regionálnej samosprávy ako aj kľúčové pozície v iných
organizáciách verejného sektoru.

Túto kvalifikáciu poskytuje Autorizovaný inštitút verejných financií a účtovníctva
(CIPFA - Chartered Institute of Public Finance and Accountancy of the United
Kingdom) v spolupráci s Asociáciou komunálnych ekonómov SR, Ekonomickou
fakultou Univerzity Mateja Bela a Fakultou financií Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.

Náklady na tvorbu tohto vzdelávacieho projektu sú spolufinancované grantom, Fiscal
Decentralization Initiative (FDI), na ktorom sa podieľajú traja významní donori LGI,
DFID, a USAID v spolupráci s Trust fondom Svetovej banky a Centrum rozvoja
samospráv.
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Rozhodnutie je na Vás

Úloha finančného manažmentu, účtovníctva, externého auditu, kontroly a interného
auditu v oblasti verejného sektora neustále rastie.

Vieme, že je potrebné:
•

dosiahnuť efektívnejšie využívanie verejných prostriedkov

•

zabezpečiť efektívne hospodárenie s verejnými financiami

•

zabezpečiť vyššiu efektívnosť finančnej kontroly vo verejnom sektore

•

vzhľadom na nové požiadavky nájsť nové spôsoby dosahovania úloh
verejného sektora

•

pri zabezpečovaní verejných služieb využívať nové
možnosti, ktoré poskytujú informačné technológie
Odstránené: ¶

Dobre pripravený a kvalifikovaný zamestnanec verejného sektora schopný využívať
najnovšie znalosti a metódy je pre zabezpečenie fungovania organizácií verejného
sektora nenahraditeľný.
Význam profesionality zamestnancov verejného sektora neustále rastie.
Chcete pracovať v programe, ktorý vám takúto profesionalitu umožní?
Chcete sa podieľať na tomto procese reformy?
Problémom organizácií verejnej správy je nájsť spôsob ako tieto ciele realizovať.
Ponúkame im a Vám možnosť vybrať si. Podpora vzdelávacieho projektu Finančný
manažment vo verejnej správe Vám pomôže zabezpečovať tieto úlohy.
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Partneri projektu
Autorizovaný inštitút verejných financií a účtovníctva (CIPFA )
Autorizovaný inštitút verejných financií a účtovníctva (CIPFA) je jedným zo šiestich
profesionálnych finančných organizácií vo Veľkej Británii a poprednou odbornou
organizáciou v oblasti financií, ži už vo verejnom alebo súkromnom sektore. CIPFA je
priamo napojená na medzinárodné inštitúcie a EÚ. Jeho základným cieľom je podpora
najlepších postupov v oblasti verejných financií, účtovníctva a kontroly. Inštitút
zabezpečuje vzdelávanie, školenia a hodnotenia pre celú škálu požadovaných
kvalifikačných predpokladov. Má skúsenosti so vzdelávaním formou dištančného
štúdia. Stanovuje a monitoruje profesijné normy prostredníctvom svojho členstva v UK
Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB). CIPFA je zakladajúcim
členom Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC), Medzinárodného výboru pre
účtovné normy (IASC) a Fédération des Experts Comptables Européens (FEE)
(Európska federácia účtovníkov).
Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE)
Asociácia je dobrovoľné profesijné občianske združenie odborníkov pôsobiacich v
oblasti teórie a metód finančných a daňových politík, finančného manažmentu,
manažmentu aktív a ich uplatnenia v oblasti miestnej samosprávy od roku 1996.
Asociácia spolupracuje so skupinami expertov, organizáciami, univerzitami s
podobným zameraním, tak domácimi ako aj zahraničnými. Hlavným cieľom asociácie
je pomáhať svojim členom a miestnym samosprávam v oblasti rozpočtovania,
finančného manažmentu, daní a poplatkov a v manažmente aktív. Má svoju právnu
sekciu. Asociácia je nezávislá od akejkoľvek politickej strany či hnutia.
Univerzita Mateja Bela so sídlom v Banskej Bystrici (UMB)
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta existuje v Banskej Bystrici od roku 1973 keď vznikla ako pobočka
Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V roku 1977 získala štatút a stala sa nezávislou
Fakultou ekonomiky služieb a turizmu. Nový stupeň v histórii fakulty sa datuje od roku
1992, kedy sa škola stala časťou novovzniknutej Univerzity Mateja Bela, ktorá má 8
fakúlt. V súčasnosti ponúka fakulta tri akreditované odbory štúdia: Cestovný ruch,
Ekonomika a riadenie podniku, Verejná ekonomika a správa. Približne 2000
študentov je zapojených do troch foriem štúdia – ”bakalár”, ”magister” alebo
”doktorandské štúdium”. Fakulta tiež organizuje viaceré programy založené na
celoživotnom vzdelávaní. Ekonomická fakulta má dve detašované pracoviská, jedno
v Poprade a jedno v Spišskej Novej Vsi. S cieľom naplniť svoje špecifické úlohy
fakulta úzko spolupracuje s nezávislými špecializovanými organizáciami.
Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bola založená 14. júla 1995.
Fakulta financií je mladá a dynamická inštitúcia, ktorá dosahuje vysoký profesionálny
štandard. Fakulta pripravuje budúcich profesionálov v oblasti financií pre ich
manažérsku kariéru. Fakulta poskytuje vzdelanie v oblasti podnikových financií,
bankovníctva a poisťovníctva, informačných systémov, kvantitatívnych metód, teórie
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financií a účtovníctva a daňovníctva. Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici poskytuje hlavné vzdelanie v oblasti Financie, Bankovníctvo a Investície a
špecializácie v týchto hlavných oblastiach. Fakulta poskytuje tak bakalárske ako aj
magisterské štúdium. Fakulta financií je jedinou fakultou na Slovensku s takouto
špeciálnou orientáciou. Štúdium je organizované na profesionálnej úrovni a sleduje
najnovšie výskumy vo finančnej teórii a podnikateľskej praxi.
Centrum rozvoja samospráv (CRS)
Centrum rozvoja samospráv (CRS) bolo založené v máji 1999 ako neziskové,
nezávislé a nepolitické občianske združenie. Hlavnými cieľmi CRS sú - podpora a
rozvoj profesných asociácií a pracovníkov miestnych a regionálnych samospráv cez
podporné projekty týchto inštitúcií a vzdelávanie ich členov a pracovníkov - podpora a
rozvoj projektov vzájomnej spolupráce profesných asociácií, odborníkov miestnych a
regionálnych samospráv na Slovensku a v zahraničí. Vzájomná výmena ich
skúseností a poznatkov - plné využitie a rozvoj systému vzdelávacích projektov
miestnych a regionálnych samospráv vytvoreného Centrom asistencie pre miestne
samosprávy, čo by malo v budúcnosti vyústiť do uceleného univerzitného
vzdelávacieho programu verejnej správy – rozvoj medzinárodnej spolupráce na úrovni
jednotlivcov a inštitúcií.
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Kto sa môže prihlásiť na štúdium?

Akademická úroveň ponúkanej kvalifikácie znamená, že uchádzač by mal mať
ukončené vysokoškolské vzdelanie. Nezáleží na tom, v ktorom odbore. Dosiahnutý
stupeň vzdelania prezentuje vaše intelektuálne schopnosti.

Pre úspešné absolvovanie budete potrebovať určitý rozsah praktických skúseností a
to buď z oblasti finančného manažmentu, alebo prípravy resp. riadenia dvoch
nasledujúcich oblastí:
•

rozpočtovanie

•

účtovníctvo

•

spracovanie podkladov a príprava informácií pre finančný manažment

•

systém finančnej kontroly vrátane hodnotenia a kalkulácie miezd

Študijné metódy

Je zrejmé, že pri kvalifikačnom štúdiu je dôležitá flexibilita študijných metód.
Uvedomujeme si tiež, že zamestnávateľ si nemôže vždy dovoliť uvoľňovať vás
z každodenných povinností na dlhšie obdobie.
Preto sme sa rozhodli využiť mimoriadne kvalitný a úspešný systém dištančného
štúdia, ktorý vám umožní študovať v čase, ktorý vám vyhovuje, bez toho, aby ste
museli byť dlhšie obdobie mimo svojho pracoviska.
Základom štúdia je systém dištančného vzdelávania. Študijný materiál bude uložený
na CD nosiči (znamená to, že budete musieť mať prístup k počítaču). Dôraz sa kladie
na rozvoj schopností a tiež na to, ako vám pomôcť zvládnuť skúšky na prvý raz.
Materiály dištančného štúdia možno doplniť odborným štúdiom v rámci kurzov
zabezpečovaných UMB. Toto však nie je povinné. Konzultácie sa budú realizovať
prostredníctvom e-mailovej pošty pričom raz za semester sa uskutočnia konzultácie
na Ekonomickej fakulte a Fakulte financií UMB v Banskej Bystrici.
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Akú kvalifikáciu dosiahnete ako absolvent ponúkaného
vzdelávacieho programu?

Absolventi budú schopní:

•

Spracovať výročné/záverečné finančné výkazy na základe najnovších
medzinárodných účtovníckych noriem, pripraviť zrozumiteľné podklady pre
prijímanie kvalifikovaných a efektívnych rozhodnutí.

•

Predkladať relevantné informácie z oblasti finančného manažmentu, napríklad
informácie o výdavkoch resp. nákladoch a interpretovať ich s cieľom zlepšenia
kvality poskytovaných služieb.

•

Podieľať sa na zefektívnení systémov finančnej kontroly, na príprave ich
zdokonalenia. Byť schopní poradiť.

•

Uskutočňovať audit s využitím najnovších metód z oblasti manažmentu rizík

•

Vykonávať audit efektívneho vynakladania verejných prostriedkov, audit
verejného obstarávania a využívania informačných technológií a aplikovať
požiadavky auditu projektov pri čerpaní EU fondov.

•

Navrhnúť informačné systémy potrebné pre zlepšenie kvality a načasovania
informácií pre manažérov.

•

Pripraviť dlhodobejšie strategické ”podnikateľské plány” ako pomoc manažérom
pri zabezpečovaní takých verejných služieb, ktoré budú zodpovedať meniacim
sa okolnostiam a požiadavkám verejnosti.

6

Aké výhody získate ako absolvent s novou kvalifikáciou?

Úspešní absolventi celého kvalifikačného programu získajú diplom certifikovaný EF
UMB, FF UMB, AKE SR a CIPFA. Diplom Vám umožní využívať a pravidelne získavať
informácie o novinkách/zmenách v oblasti verejných financií, účtovníctva a externého
auditu, kontroly a interného auditu. Tieto informácie bude dostávať prostredníctvom
AKE.

Medzinárodné renomé CIPFA pomôže naplniť vyššie ambície absolventa tohto
programu a zamestnávateľovi poskytne garancie o odbornej kvalite a manažérskych
vedomostiach a zručnostiach absolventa/zamestnanca. Pre Vás to bude zároveň
znamenať širšiu mobilitu pri získavaní pracovných príležitostí.

Status tohto diplomu bude na druhej strane vyžadovať od absolventa neustále
zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností zabezpečovaných slovenskými
akademickými inštitúciami a CIPFA. Od absolventov sa očakáva, že budú dodržiavať
pravidlá profesijnej etiky.

Dlhodobým cieľom je napomáhať pri zvyšovaní profesionality finančných manažérov
vo verejnom sektore SR. Nositelia diplomu budú priekopníkmi pri stanovovaní smeru
a štandárd v tejto oblasti.

7

Učebné osnovy
Účtovníctvo a výkazníctvo

Manažérske účtovníctvo

Podstata a podmienky finančného účtovníctva.

Klasifikácia nákladov a metódy analýzy nákladov

Podvojné účtovníctvo

Plánovanie a kontrola nákladov

Príprava záverečných účtovných výkazov

Kvantitatívne analýzy

Využívanie a interpretácia finančných výkazov

Rozpočtová kontrola

Audit

Právo a dane

Procesy a princípy auditu

Právo v SR a EU – zmluvy, podnikateľské aktivity
a zákony EU

Poistenie

Právny rámec auditu vo verejnom sektore

Riadenie

Legislatíva vzťahujúca sa k informačným
technológiám

Kontrola a audit

Daňový systém SR.

Audit zameraný na IT a techniky s nim spojené

Manažment

Manažment informačných systémov

Teória organizačných štruktúr

Informačné systémy a kontrola

Manažment ľudských zdrojov

Manažment finančných informácií

Úvod do strategického manažmentu

Tvorba projektov IT a manažment rozvoja
informačných systémov

Finančný manažment
Manažment výkonnosti
Manažment hotovosti a aktív
Projektový manažment
Manažment finančných operácií
Zásady dlhového manažmentu

Po úspešnom absolvovaní a ukončení modulov Účtovníctvo a výkazníctvo,
Manažérske účtovníctvo, Audit a Právo z časti Právo a dane bude absolventovi po
prvom roku udelený Certifikát. Po absolvovaní modulov Manažment, Finančný
manažment, Manažment informačných systémov a Dane z časti Právo a dane bude
absolventovi po druhom roku udelený Diplom. Účastníci vzdelávacieho programu sa
môžu rozhodnúť, že absolvujú len prvý rok štúdia ukončený certifikátom.
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Konajte podľa svojho uváženia
Vaša účasť v tomto dištančnom štúdiu môže byť pre vás veľkým prínosom.
V prípade, že máte záujem, vyplňte a pošlite prihlášku, ktorá je súčasťou materiálu.
V prípade, že máte záujem o viac informácií, prosím obráťte sa na:
Ing. Eva Balážová, prezidentka AKE
Asociácia komunálnych ekonómov SR
ul. Vajanského c. 44
984 01 Lučenec
tel 047 4512 458
fax 047 4512 459
e-mail: eva.balazova@stonline.sk
www.ake.sk
Ing. Soňa Čapková, PhD
Univerzita Mateja Bela
Ekonomická fakulta
Tajovského 10
975 01 Banská Bystrica
tel **421 48 446 2011
fax: **421 48 415 2789
e-mail: sona.capkova@umb.sk
www.ef.umb.sk
Ing. Marta Orviská, PhD
Univerzita Mateja Bela
Fakulta financií
Cesta na amfiteáter 1
975 01 Banská Bystrica
tel: **421 48 446 6311
fax: **421 48 446 6666
e-mail: marta.orviska@umb.sk
www.financ.umb.sk
PhDr. Ľuba Vávrová, CSc.
Centrum rozvoja samospráv
Laurinska 2
811 01 Bratislava
tel **421 2 54645821
fax **421 2 54645822
e-mail: vavrova@crs.sk
www.crs.sk
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o inštitúte CIPFA navštívte web stránku
www.cipfa.org
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