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Dnešný podnikateľský svet potrebuje lídrov so 
strategickým myslením, ktorí dokážu 
inšpirovať svoje okolie. Naše medzinárodné 
skúsenosti a vedúca pozícia na trhu nám dáva 
jedinečnú príležitosť pomôcť aj Vám a Vašej 
spoločnosti zvyšovať hodnotu ľudského 
kapitálu, ktorý potrebujete k dosiahnutiu 
úspechu na trhu. 

Akadémia je výnimočným projektom spoločnosti PwC a 
na slovenskom trhu pôsobí už od roku 2009. Akadémia 
ako jedna z mála inštitúcií na Slovensku ponúka 
medzinárodne uznávané certifikácie a kvalifikácie 
popredných profesijných organizácií ako ACCA, CIMA,  
PMI či CIPD. Organizujeme tiež odborné školenia na 
rôzne témy z oblasti finančníctva, účtovníctva, či 
ľudských zdrojov. 

Našou víziou je pomáhať Vám prostredníctvom 
spojenia medzinárodne uznávaných profesijných 
kvalifikácií a tréningov manažérskych zručností 
vychovať komplexných budúcich lídrov - tých, ktorých 
potrebujete pre úspešné pôsobenie na trhu. 

Sme presvedčení, že ďalšie vzdelávanie má veľký význam a prínos 

 Investícia do kvalitného vzdelávania je jedným z rozhodujúcich faktorov pri výbere zamestnávateľa - stanete sa 
žiadanejším zamestnávateľom a zvýšite lojalitu svojich zamestnancov.     

 Získanie a udržanie kvalitných absolventov, či kvalifikovaných profesionálov je pre zamestnávateľov jednou z 
hlavných úloh. Medzinárodne uznávané kvalifikácie a certifikácie pomôžu Vašej organizácii osloviť ďalšie skupiny 
na trhu práce a zároveň Vám dávajú možnosť identifikovať kľúčové talenty v rámci podniku. 

Čím sme jedineční 

 Skúsení školitelia - členovia profesijných organizácií, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní 
konzultačných služieb a školení pre našich klientov a študentov.   

 

 Akadémia poskytuje študentom komplexnú administratívnu podporu a zabezpečuje spoluprácu študenta so 
školiteľom počas celého vzdelávacieho programu. 

 Akadémia Vám ponúka konkurenčné ceny a autorizované miesto pre elektronické skúšky ACCA a CIMA v 
Bratislave a Košiciach. 

 Inovácia - každoročne prinášame klientom nové kvalifikácie podľa ich záujmov a požiadaviek. 

 CPD body - za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body. 

 

 

 



ACCA - Association of Chartered Certified Accountants 
ACCA je jedna z najväčších a najrýchlejšie rastúcich medzinárodných asociácií združujúcich účtovníkov. 

 

 

 

DipIFR  
ACCA Diplom v IFRS                      
Študijný program je zameraný na rozšírenie znalostí 
a lepšie porozumenie Medzinárodným štandardom 
pre finančné vykazovanie (IFRS). 

 

CIMA - Chartered Institute of Management Accountants 
CIMA je najväčšia svetová profesijná asociácia pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva. 

 

CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development 
CIPD je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov. 
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Kontakt 
Eva Hupková, Líder Akadémie 

+421 2 59350 414, eva.hupkova@sk.pwc.com 

Martin Šalgo, Obchodný zástupca Akadémie  

+421 2 59350 156, martin.salgo@sk.pwc.com 
 
 

 

Financie 

Ľudské zdroje 

ACCA kvalifikácia     
Štúdium ACCA poskytuje znalosti, 
zručnosti a odbornú zdatnosť a pripravuje 
finančných odborníkov schopných budovať 
úspešnú kariéru vo všetkých sektoroch. 

 

 

 

Základný certifikát 
v účtovníctve 
Študijný program FIA (Foundations in 
Accountancy) je súbor základných vstupných 
kurzov, ukončených certifikátom. 

CIMA profesijná kvalifikácia 
Štúdium CIMA pripravuje ľudí na kariéru v oblasti 
podnikania. Vysvetľuje význam čísel manažérom 
z nefinančných oblastí.  

CIMA kvalifikácia pre právnikov 

Certifikát v obchodnom účtovníctve 

CIMA certifikát v obchodnom účtovníctve pomáha odborníkom z oblasti práva zorientovať 
sa vo finančnej sfére a finančnom rozhodovaní. 

IFRS, štatutárne 
účtovníctvo, US GAAP 
a dane 
Cyklus jednodňových školení na vybrané 
témy ponúka základný prehľad a novinky 
v danej téme.  

 

IFRS Akadémia 
Najrozsiahlejšie IFRS školenia v 
slovenčine 

Študijný program v trvaní 10 školiacich dní, ktorý 
komplexne pokrýva problematiku IFRS. Jednotlivé moduly 
je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti 
záujmu ľubovoľne skombinovať do 5 vybraných okruhov. 

 

CHRP  
Základný certifikát v HR 

Kvalifikácia vhodná pre HR profesionálov, ktorí 
majú záujem rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti. 

 

CHRM 
Certifikát v HR manažmente 

Kvalifikácia pre  tých, ktorí už pracujú na manažérskej pozícii 
v oblasti HR, vedú tím ľudí alebo samostatné projekty. 

CIPD  
Masterclasses 

Séria jednodňových seminárov 
zameraných na rôzne HR témy. 

www.pwcacademy.sk 
 

www.facebook.com/AkademiaPwCSlovensko 

LinkedIn: PwC’s Academy Slovakia 

Projektový manažment 

PMI – Project Management Institute 
PMI (Inštitút projektového manažmentu) je najväčšia členská organizácia v oblasti projektového manažmentu.  

Project Management Professional 
(PMP)® 
PMP

® 
je považovaná za najdôležitejšiu certifikáciu pre projektových 

manažérov. 

Certified Associate in Project Management 
(CAPM)® 
CAPM

®
 je cenná základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s 

minimálnou praxou a skúsenosťami v projektovej oblasti. 

Manažérske zručnosti 

Jedinečné šaolinské kurzy  
Vytvorené špeciálne pre generálnych riaditeľov a top manažérov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Self-
Empowerment” 
Po ukončení školenia budú 
účastníci okrem iného schopní 
aplikovať techniky na odstránenie 
a prekonanie vlastných limitov s 
cieľom zlepšiť kvalitu svojho 
života. 

Zvládanie 
stresu  
Hlavným cieľom tohto kurzu 
je, aby Vám pomohol 
zvládať Vašu každodennú 
záťaž ako povinnosti, 
stretnutia, stres, tlak, 
napätie a emócie. 

Riešenie 
konfliktov 
Cieľom tohto školenia je 
poskytnúť praktické 
zručnosti na zabránenie 
eskalácii konfliktov a nájsť 
spôsoby, ako ich vyriešiť. 

Škola DPH 
Séria 6 daňových školení pre všetkých, 
ktorí pracujú s DPH a potrebujú mať 
ucelený prehľad o fungovaní dane 
z pridanej hodnoty, sú zodpovední za 
účtovanie, odpočty a správne určenie 
DPH ošetrenia. 

Vyrovnávanie sa 
s neistotou  
U niektorých ľudí môže neistota vzbudzovať 
pocit bezmocnosti, k čomu sa neskôr pridá 
stav, keď je človek stuhnutý a zablokovaný. 
Na školení sa naučíte používať Vašu 
šikovnosť i otvorenosť a zameriate sa na 
urýchlenie Vášho konania. 

http://www.pwcacademy.sk/

