
EUROPEAN INSTITUTE OF 
FINANCE & MANAGEMENT

MASTER OF 
ACCOUNTING



MAcc
O ŠTÚDIU

Učebný plán je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám 
účtovníkov vo verejnom aj súkromnom sektore. Na 
dnešnom konkurenčnom trhu práce zamestnávatelia 
požadujú, aby ste boli certifikovaní a mali dostatočnú 
prax. Náš študijný program je navrhnutý tak, aby 
poskytoval maximálnu prípravu a zároveň budoval 
zručnosti a znalosti, ktoré potrebujete, aby ste mohli 
zažiariť vo svojej budúcej kariére.

SKVELÉ VEDENIE:SKVELÉ VEDENIE:     Vaši profesori sú odborníci vo svojich 
odboroch, deväťdesiatpäť percent z nich má doktorát 
a pôsobí takmer vo všetkých krajinách sveta. Pomôžu 
vám rozvinúť nové perspektívy a vidieť nové príležitosti.

SKVELÍ SPOLUŽIACI:SKVELÍ SPOLUŽIACI: Budete sa učiť bok po boku s  Budete sa učiť bok po boku s 
rôznorodými, talentovanými spolužiakmi, s ktorými rôznorodými, talentovanými spolužiakmi, s ktorými 
budete zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a spoločne budete zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a spoločne 
prejdete transformačnou cestou. Vybudujete si sieť prejdete transformačnou cestou. Vybudujete si sieť 
priateľov a kontaktov, ktoré vám vydržia po celý život.priateľov a kontaktov, ktoré vám vydržia po celý život.

SKVELÝ OBSAH: SKVELÝ OBSAH: Získate nástroje, ktoré vám Získate nástroje, ktoré vám 
pomôžu zvládnuť akúkoľvek výzvu. Naučíte sa pomôžu zvládnuť akúkoľvek výzvu. Naučíte sa 
kriticky myslieť, čo podporíte solídnymi základnými kriticky myslieť, čo podporíte solídnymi základnými 
znalosťami. A zdokonalíte svoje zručnosti tým, znalosťami. A zdokonalíte svoje zručnosti tým, 
že ich uplatníte v praxi. Po absolvovaní budete že ich uplatníte v praxi. Po absolvovaní budete 
schopní analyzovať obchodné problémy, riešiť schopní analyzovať obchodné problémy, riešiť 
zložité otázky z reálneho života a vykonávať zložité otázky z reálneho života a vykonávať 
informované rozhodnutia – budete pripravení na informované rozhodnutia – budete pripravení na 
svoju prvú manažérsku pozíciu.svoju prvú manažérsku pozíciu.

KARIÉRNA PODPORA: KARIÉRNA PODPORA: Skúsený tím Centra Skúsený tím Centra 
kariérnej podpory EIFM vás spojí s najlepšími kariérnej podpory EIFM vás spojí s najlepšími 
personalistami a pomôže vám pripraviť sa na personalistami a pomôže vám pripraviť sa na 
prácu snov. S ich podporou budete sebavedomí a prácu snov. S ich podporou budete sebavedomí a 
pripravení predviesť to najlepšie na pohovoroch, pripravení predviesť to najlepšie na pohovoroch, 
v životopisoch a na networkingových akciách a v v životopisoch a na networkingových akciách a v 
spoločnosti.spoločnosti.

Ak chcete rozšíriť svoj arzenál 
účtovníckych znalostí o lepšie kritické 
myslenie, analytické rozhodovanie a 
komunikačné zručnosti, magisterský titul 
Master of Accountancy (MACC) je pre vás 
tou správnou voľbou.



FORMA ŠTÚDIA:  online forma

Študijný program, ktorý vás pripraví na úspešnú kariéru v oblasti profesionálneho účtovníctva. 
Osvojíte si vedomosti nielen všetkých čiastočných disciplín, ktoré tvoria tento široký odbor, ale 
prehĺbite si svoje odborné vedomosti aj v špecializovaných oblastiach, ako sú dane či riadenie 
výkonnosti podniku.

Celý študijný program sa zameriava na 
maximalizáciu interakcie s ostatnými 
študentmi tak, aby vám umožnil budovanie 
dôležitej siete kontaktov, ďalej na zlepšenie 
komunikačných schopností, time manažmentu 
a soft skills vo všeobecnosti. Dôraz sa kladie 
aj na vaše analytické schopnosti a schopnosť 
pracovať v tíme.

Osvojenie si rozmanitých zručností, ktoré 
môžete spojiť do jedného cenného súboru, vám 
pomôže získať výhodu, vyniknúť a prospievať 
v profesionálnom prostredí. Absolventi 
tohto programu získajú znalosti a schopnosti 
nevyhnutné pre pokročilé analytické činnosti 
v oblasti účtovníctva a podnikových financií, 
medzinárodných účtovných štandardov, auditu, 
finančnej analýzy či finančného plánovania.

ÚČTOVNÍCTVO

AUDITING A CONTROLLING

FINANCIE

DANE A DAŇOVÉ SYSTÉMY

INFORMACE 
O ŠTÚDIU MACC:

DĹŽKA ŠTÚDIA:  12 - 18 mesiacov

JAZYK ŠTÚDIA:  Slovenčina

CENA ŠKOLNÉHO:  € 7,000 bez DPH

ECTS:  60 kreditů

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na 
všetky semináre či online prednášky organizované 
inštitútom European Institute of Finance & 
Management. Ak sa študent rozhodne uhradiť školné 
jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne 
sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny 
školného.

ŠTRUKTÚRA ŠTÚDIA



PREČO ŠTUDOVAŤ

PRÁVE NA

EIFM?

NAŠE ŠTÚDIUM VAŠA KARIÉRA
Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. 
Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V 
priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia 
na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, 

abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim Naším 

cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby 

sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne 

informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom 

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť 

súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, 

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým 

medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. 

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje 

cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom 
ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto 

našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a 

know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu 

úroveň.

Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom 

myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu 

vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné 

trendy.

schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im 

pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým 

budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

VŠEOBECNÝ 
PREHĽAD 

EFEKTÍVNA 
VÝUČBA

GLOBÁLNY 
DOSAH

KRITICKÉ
MYSLENIE



ČO NAŠE 
ŠTUDENTY 
SPOJUJE?
Napriek tomu, že je každý študent iný, 
všeobecný profesijný cieľ je obvykle 
veľmi podobný. Na EIFM študujú väčšinou 
profesionáli v akomkoľvek veku, cieľom 
ktorých je stať sa vedúcimi pracovníkmi, či 
už v spoločnosti, v ktoré práve pôsobia, alebo 
v takej podobe, že si založia vlastnú firmu a 
vybudujú niečo, na čo budú pyšní. Našich 
študentov totiž spája túžba, túžba svojimi 
krokmi hlboko a pozitívne ovplyvniť súčasný 
svet podnikania. 

A ČO BUDÚCIM ABSOLVENTOM DBA NESMIE CHÝBAŤ?A ČO BUDÚCIM ABSOLVENTOM DBA NESMIE CHÝBAŤ?

Osobný rozvojOsobný rozvoj – Neustále sa vzdelávate a tvrdo pracujete.

SebavedomieSebavedomie – Veríte si a viete, že vás čaká úspech.

Pracovné skúsenosti Pracovné skúsenosti – Máte za sebou mesiace alebo roky odbornej praxe.

LeadershipLeadership – Rozumiete ľudom a viete z nich dostať tie najlepšie výkony.

Medzinárodný rozhľad Medzinárodný rozhľad  – Vaše podnikanie nemá limity.

CharakterCharakter – Nemyslíte iba na seba, ale aj na spoločnosť.

Dobré komunikačné zručnosti Dobré komunikačné zručnosti  – Nielenže výborne komunikujete, ale aj počúvate.

Mentalita tímového hráča Mentalita tímového hráča  – Uvedomujete si, že tímová práca vás posunie ďalej.

Neexistuje nič také ako typický študent, ktorého profil by bol zosobnením nášho inštitútu. Každý náš 
študent má trochu inú históriu, skúsenosti aj ciele. Existujú však vlastnosti a osobnostné stránky, 
ktoré naši študenti zdieľajú a v určitej forme ich môžete vidieť u každého nášho študenta. 

STE ŠTUDENTOM MACC?



PREDMETY PROGRAMU

DAŇOVÉ SYSTÉMY A OPTIMALIZÁCIADAŇOVÉ SYSTÉMY A OPTIMALIZÁCIA
Študenti sa zoznámia so štruktúrou jednotlivých daní obsiahnutých v daňovom systéme Českej republiky. Študenti si 

osvoja základnú terminológiu a vedomosti potrebné na pochopenie bežných daňových otázok a problémov, ako aj 

znalosti potrebné na riešenie jednoduchších daňových problémov. Študenti budú schopní spracovať daňové priznanie k 

priamym daniam v jednoduchších prípadoch.

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÍCTVOMEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Tento predmet poskytuje príležitosť získať reálne skúsenosti s účtovníctvom v medzinárodnom kontexte. Približuje 

kontext účtovných informácií s ohľadom na širšie sociálne, politické, ekonomické, prírodné a kultúrne prostredie. Po 

absolvovaní tohto predmetu budete schopní opísať príčiny a povahu rozdielov v medzinárodnom finančnom výkazníctve, 

vysvetliť reguláciu účtovníctva, vysvetliť a zhodnotiť koncepčný rámec účtovného výkazníctva, porozumieť teórii a praxi 

konsolidovanej skupinovej účtovnej závierky, syntetizovať a efektívne využívať účtovné informácie a znalosti, opísať 

niektoré kľúčové medzinárodné účtovné štandardy a diskutovať o nich, porozumieť podstate interpretácie účtovnej 

závierky v medzinárodnom kontexte, identifikovať, vyhodnotiť a kriticky posúdiť alternatívne účtovné techniky.

MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVOMANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO
Predmet zoznamuje študentov so súčasnými koncepciami a technikami manažérskeho účtovníctva. Medzi hlavné témy 

patrí úloha účtovníkov v internom rozhodovaní, nástroje používané pri navrhovaní a vývoji systémov kalkulácie nákladov, 

príprava rozpočtov a ich úloha ako nástroja plánovania a kontroly, ďalšie nástroje rozhodovania vrátane cenových 

rozhodnutí, problematiky zásob a nákladov na kvalitu a podvody. Dozviete sa, ako používať účtovníctvo na uľahčenie 

a zladenie rozhodovania vlastníkov, manažérov a zamestnancov, a aj ako účtovníci vytvárajú, organizujú, interpretujú 

a poskytujú informácie, ktoré zlepšujú interné procesy a umožňujú organizáciám identifikovať a využívať príležitosti na 

vytváranie hodnoty v rámci dodávateľského reťazca a u zákazníkov.

MANAŽÉRSKA EKONÓMIAMANAŽÉRSKA EKONÓMIA

Úzka previazanosť manažmentu a ekonómie viedla k rozvoju manažérskej ekonómie. Ekonomická analýza je nevyhnutná 

pre rôzne pojmy, ako je dopyt, zisk, náklady a konkurencia. Manažérska ekonómia sa tak považuje za ekonómiu aplikovanú 

na „problémy voľby“ alebo alternatív a alokácie obmedzených zdrojov firmami. Manažérska ekonómia je disciplína, ktorá 

spája ekonomickú teóriu s manažérskou praxou. Pomáha preklenúť medzeru medzi problémami logiky a problémami 

politiky. Tento predmet ponúka účinné nástroje a techniky pre tvorbu manažérskej politiky.

MEDZINÁRODNÉ FINANCIEMEDZINÁRODNÉ FINANCIE

V dôsledku rastúcej závislosti na úzko integrovaných zahraničných operáciách sa v každej nadnárodnej firme otvoril 

paralelný svet financií, ktorý bol doteraz prehliadaný. Predmet sa preto zaoberá mnohými aspektmi finančného 

rozhodovania v globálnych firmách, ktoré tieto zmeny vyvolali. Stručne vysvetľuje celkovú štruktúru globálnych financií, 

opisuje analytický rámec, ktorý slúži ako sprievodca pre praktické finančné rozhodnutia týkajúce sa financovania, 

investícií, riadenia rizík a riadenia stimulov v nadnárodnej firme. Tento rámec zdôrazňuje potrebu zladiť protichodné sily, 

aby nadnárodné firmy získali konkurenčnú výhodu na svojich vnútorných kapitálových trhoch.



MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVOMZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Mzdové účtovníctvo je v podstate výpočet, správa, evidencia a analýza odmien zamestnancov. Zahŕňa akúkoľvek 

základnú mzdu, ktorú zamestnanec dostáva, spolu s ďalšími druhmi platieb, ktoré mu vznikajú v priebehu jeho práce. 

Tento predmet pripraví študenta na základné znalosti potrebné na vedenie mzdového účtovníctva. Začneme stručným 

prehľadom mzdového účtovníctva. Preberieme debety, kredity, záväzky a aktíva. Potom si prejdeme príklad zaúčtovania 

mzdových transakcií a časového rozlíšenia do denníka za jeden mesiac.

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ NÁSTROJEELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ NÁSTROJE
Rozvoj informačných technológií viedol k novej forme bankovníctva. Tradičné bankovníctvo založené na fyzickej prítomnosti 

klienta predstavuje iba časť bankových činností. V posledných niekoľkých rokoch sa objavilo elektronické bankovníctvo, 

ktoré prijalo nové distribučné kanály ako internet a mobilné služby. Hlavným cieľom bolo umožniť podnikom skvalitniť 

poskytovanie služieb a znížiť transakčné náklady a dopyt zákazníkov po službách kedykoľvek a kdekoľvek. Zvýšila sa 

však zraniteľnosť voči podvodným aktivitám ako rozosielanie spamu, phishing a podvody s kreditnými kartami. Hlavnou 

výzvou, ktorej čelí elektronické bankovníctvo, je tak zaistenie bankovej bezpečnosti. V tejto súvislosti je cieľom tohto 

predmetu poskytnúť prehľad služieb elektronického bankovníctva s dôrazom na rôzne aspekty, preskúmať rôzne výzvy 

a riziká a diskutovať o niektorých navrhovaných riešeniach.

AUDITINGAUDITING

Cieľom predmetu je zoznámiť študenta so všetkými fázami procesu auditu. Vykonávanie auditu možno rozčleniť do 

5 fáz (príprava, výkon, zhrnutie výsledku, reporting a monitoring nápravných opatrení). Predmet opisuje všetky fázy 

detailne, študent sa teda zoznámi s celým procesom auditu od zvolenia čísla auditu, audítorského tímu a auditovaného 

subjektu cez predmet auditu, dátum začatia auditu na mieste, predpokladaný počet dní auditu na mieste (podľa uváženia 

vedúceho oddelenia AO) až po jeho rozsah, všeobecné ciele a informácie súvisiace s predložením správy.

CONTROLLINGCONTROLLING
Cieľom predmetu je nadviazať na znalosti z oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu, marketingu, finančného a 

manažérskeho účtovníctva a z oblasti finančného riadenia, a tieto vedomosti prehĺbiť. Dôraz sa kladie na porozumenie 

významu nástrojov controllingu pre manažérsku prácu a ich kvalitné zabezpečenie ekonomickými informáciami 

založenými na finančnom a manažérskom vedení výkazov a účtovníctve. Zvláštna pozornosť sa venuje presnému 

vymedzeniu hranice medzi strategickým a operatívnym controllingom, kvalitatívnym a kvantitatívnym nástrojom merania 

výkonnosti a manažérskej zodpovednosti spojenej s činnosťami controllingu.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKUFINANČNÉ RIADENIE PODNIKU
Tento predmet oboznamuje študentov s aktuálnymi finančnými konceptmi a nástrojmi na riadenie peňazí v 

organizáciách zapojených do miestnej a globálnej ekonomiky. Zaoberá sa súčasnými osvedčenými postupmi finančnej 

analýzy a plánovania prostredníctvom aplikácie finančných konceptov. Patria tu ukazovatele finančnej výkonnosti, 

časová hodnota peňazí, finančné trhy a inštitúcie, cenné papiere a oceňovanie firiem, náklady kapitálu, riziká a výnosy, 

dlhodobé finančné rozpočtovanie a riadenie pracovného kapitálu. Okrem toho sa v priebehu štúdia objavujú aj témy 

týkajúce sa leasingového financovania, hybridných cenných papierov a derivátov, zvereneckých fondov, fúzií a akvizícií a 

medzinárodných podnikových financií.

MASTER IN ACCOUNTING



AKO PREBIEHA 

PRIJÍMACIE KONANIE?

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali 
im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom 

živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Pred zahájením vášho štúdia by ste mali riadne zvážiť nielen program, na 

ktorý sa prihlásite, ale aj jeho bližšie zameranie. Ak si v tomto ohľade nie 

ste 100 % istí, môžete sa obrátiť na naše študijné oddelenie a dohodnúť 

si online videohovor alebo inú formu stretnutia a detailne prebrať 

všetko potrebné na to, aby konečný výber študijného zamerania presne 

zodpovedal vašim potrebám.

Po prijatí vašej elektronickej prihlášky na štúdium 

prijímacia komisia posúdi všetky vami zaslané 

Prihlášku vyplníte elektronicky tu na našich webových 

stránkach a priložíte k nej potrebné dokumenty. 

V prípade nejasností zo strany prijímacej komisie sa 

môže stať, že si s vami jej členovia dohodnú videohovor, 
dokumenty, ktoré sú podkladom na vydanie rozhodnutia 

o prijatí na štúdium. Vydanie rozhodnutia o prijatí na 

štúdium zo strany prijímacej komisie môže trvať 1 – 3 dni 

od odoslania elektronickej prihlášky.

Ide predovšetkým o dokumenty potvrdzujúce vami 

absolvované vysokoškolské vzdelanie či odbornú prax.

aby vás lepšie spoznali a ubezpečili sa, že ste vhodným 

študentom nášho inštitútu. Je to ideálna šanca ukázať 

vaše odhodlanie, nadšenie a vysvetliť motiváciu, ktorá vás 

k štúdiu vedie, a ktorá bude vašim študijným motorom.

ŠTUDIJNÝ 
PROGRAM

PRIJÍMACIA 
KOMISIA

ONLINE 
PRIHLÁŠKA

OSOBNÝ 
POHOVOR

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne 

testy, skúšky či pohovory. Musíte splniť iba podmienky 

vzťahujúce sa na každý študijný program a vedenie 

inštitútu následne rozhodne o vašom prijatí na štúdium.

ROZHODNUTIE 
O PRIJATÍ
V prípade kladného rozhodnutia zo strany prijímacej 

komisie sa s vami spojí naše študijné oddelenie a bude 

vás informovať o prijatí na štúdium. Študijné oddelenie s 

vami zároveň vyrieši aj všetky potrebné administratívne 

záležitosti, ako sú zmluva štúdiu a úhrada školného.

Vitajte na EIFM! Ak všetky vyššie uvedené kroky prebehli 

správne a všetky potrebné administratívne záležitosti 

sú vybavené, nič vám nebráni v tom, aby ste začali svoje 

štúdium a rozvíjali svoj talent a schopnosti.

ZAČIATOK 
ŠTÚDIA



REFERENCIE
ABSOLVENTOV

„Nielenže mi štúdium na EIFM pomohlo rozšíriť si obzory 

v oblasti účtovníctva, ale získal som aj mnoho kontaktov 

v medzinárodných kruhoch, vďaka čomu som mal po 

absolvovaní štúdia hneď niekoľko nových profesijných 

príležitostí. Pre mňa teda bolo štúdium rozhodne 

prínosom.“

PETER BERGENDI
Študent

Postgraduálne štúdium na EIFM ponúka predovšetkým 
individuálny rozvoj vedúcich pracovníkov, ktorý vás pripraví 
na kľúčové situácie v oblasti podnikania a v súčasnej globálnej 
spoločnosti a umožní vám čeliť budúcim výzvam v rýchlo 
sa vyvíjajúcom svete. Tím našich profesorov a lektorov sa 
skladá z veľmi nadšených a takisto uznávaných akademikov a 
odborníkov, ktorí sú odhodlaní odovzdávať svoje vedomosti a 
skúsenosti ďalej. Náš lektorský tím má viac ako 50 profesionálov 
vo svojom odbore a núdza nie je ani o hosťovanie a prednášky 
lektorov zo zahraničných spoločností či univerzít. 
Naším poslaním je rozvíjať globálne premýšľajúcich 
podnikateľských lídrov a inovátorov. Pri našich študentoch 
sa zameriavame na rozvoj ich efektivity, zodpovednosti a 
prehlbovanie ich vedomostí a inšpirujúcich myšlienok v 
dialógu s okolitým svetom.

SKÚSENOSTI 

A TRADICÍA 

„S priebehom štúdia som bola veľmi spokojná. Oceňujem 

hlavne profesionálny prístup lektorov a flexibilitu štúdia, 

vďaka ktorému som mohla toto štúdium skĺbiť nielen so 

svojím pracovným, ale aj rodinným životom.“

MARTINA PIATRIKOVÁ
Študent
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