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Program vzdelávania IIA Slovensko 2012

Vážené dámy, vážení páni, členky a členovia inštitútu,

V

ýbor pre vzdelávanie Rady Slovenského inštitútu interných audítorov

pre Vás pripravil program vzdelávacích aktivít na rok 2012.
Do ponuky Vám členovia výboru zaradili odborné semináre a školenia,
ktoré sa budú realizovať prostredníctvom lektorského zboru SKIIA a našich
partnerských organizácií.
Medzi ponúkanými vzdelávacími aktivitami nájdete aj kurzy, ktoré
sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Niektoré
z týchto kurzov sú vhodné aj ako rekvalifikačné kurzy pre tých, ktorých oslovila
profesia audítora a kontrolóra a majú záujem alebo možnosť v tejto oblasti
pôsobiť. Po úspešnom absolvovaním takéhoto kurzu bude účastník vlastníkom
Osvedčenia o nadobudnutom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Držiteľov medzinárodných certifikátov CIA, CGAP, CCSA a CFSA poteší,
že ponúkané vzdelávacie aktivity podporujú program Kontinuálneho
profesijného rozvoja – CPE.
Zároveň by sme chceli Vašu pozornosť upriamiť na ponúkaný program
praktickej prípravy audítorov na medzinárodnú certifikáciu CIA, ktorá
je jedinou celosvetovo uznávanou certifikáciou interných audítorov
a je považovaný za štandard, ktorým ich držitelia demonštrujú svoju
kompetentnosť a profesionalitu. Uvedený vzdelávací program je spracovaný
na základe dokumentu CIA Learning System našej materskej organizácie IIA
Global.
Na záver by sme Vás chceli vážené dámy, vážení páni, členky a členovia
inštitútu požiadať o spätnú väzbu. Ak si myslíte, že potrebujete niečo čo v našej
v ponuke nenájdete, prosím neváhajte kontaktovať náš tím a my sa Vám
pokúsime vyjsť v ústrety.
Ďakujeme v mene Rady SKIIA za prejavenú dôveru a podporu.

Výbor pre vzdelávanie
IIA Slovensko
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Prehľad vzdelávacích akcií
Oblasť auditu a finančnej kontroly

Praktická príprava audítorov na medzinárodnú certifikáciu CIA

0111

Príprava začínajúcich vnútorných audítorov – rekvalifikačný kurz

0211

Príprava začínajúcich kontrolórov samospráv –rekvalifikačný kurz

0311

Príprava vnútorných audítorov juniorov – rekvalifikačný kurz

0411

Príprava vnútorných audítorov seniorov

0511

Manažment inštitúcií – základy pre interných audítorov

0611

Interný audit v praxi – pokročilé aplikácie

0711

Písanie audítorských správ

0811

Proces výberu vzorky a testovania v rámci výkonu auditu

0911

Auditu funkčnosti a účinnosti riadiaceho a kontrolného systému

1011

Detekcia a vyšetrovanie podvodov v praxi

1111

Kontrola a audit v oblasti verejného obstarávania

1211

Finančný audit pre interných audítorov

1311

Audit informačných technológii

1411

Audit kontraktov

1511

Audit nákupu

1611

Audit riadenia rizík

1711

Základy riadenia podnikateľských rizík

1811

Audit súladu

1911

Systémový audit

2011

Audit operácií

2111

Ako optimalizovať kontrolné mechanizmy

2211

Audit fondov EÚ – vybraná prax z prostredia iných členských štátov

2311

Medzinárodné štandardy pre profesionálnu prax vnútorného auditu

2411

COSO

2511

Rámec kontrolnej činnosti samospráv

2611

Best Practices v Internom audite

2711
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Prehľad vzdelávacích akcií
Manažérske a komunikačné zručnosti

Riadenie oddelenia interného auditu

2811

Presadenie úlohy auditu a spolupráce s manažmentom

2911

Využitie pozície kontrolóra v manažmente samosprávy

3011

Význam úlohy auditu pri manažmente čerpania fondov EÚ

3111

Techniky projektového manažmentu

3211

Základy prípravy úspešnej prezentácie

3311

Kvalitná príprava prednesu prezentácie

3411

Aktívne budovanie a vedenie pracovného tímu

3511

Znalosti a schopnosti interného audítora

3611

Ostatné vzdelávacie aktivity

MS Excel – nástroj interného audítora

3711

Anglický jazyk so zameraním na slovnú zásobu pre audítorov

3811

Tréning ľudských vzťahov

3911

Previerky kvality interného auditu (QAR)

4011

Príprava útvaru interného auditu na externú review QAR

4111

Forenzné interview („Ako zistiť pravdu?“)

4211

Forenzné interview („intenzívny kurz“)

4311

Typológia osobnosti alebo ako hovoriť rečou toho druhého
Zvládanie námietok
Koučingom k výkonu

Použité skratky a symboly
Pripravujeme

Vzdelávacie akcie, na ktorých sa momentálne ešte pracuje

ERM

Enterprise Risk Management

COSO

Committee of Sponsoring Organizations

CIA

Certified internal Auditor

CCSA

Titul The Certification in Control Self-Assessment

CFCA

Titul The Certified Financial Services Auditor

CGAP

Titul The Certified Government Auditing Professional

CPE

Kontinuálny profesijný rozvoj

IIA

The Institute of Internal Auditors

QAR

Quality assessment review
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Prehľad vzdelávacích akcií
Firemné vzdelávanie – školenia na kľúč

SKIIA je pripravený vytvoriť a poskytnúť seminár upravený podľa požiadavky
a podmienok Vašej spoločnosti.
SKIIA Vám ponúka individuálne vzdelávacie akcie prispôsobené vašim
špecifickým potrebám, ktoré:


Zodpovedajú

cieľom

vašej

inštitúcie

Sú

prispôsobené cieľom
a úlohám programu vzdelávania
Vašej spoločnosti


Môžu sa týkať oblastí auditu,

kontroly, kontroly samospráv,
s y s t é m u r i a d e n i a k v a l i t y,
komunikačných a prezentačných
techník a tréningov a iné

Môžu byť organizované vo Vami

vybraných priestoroch a Vami
definovanom termíne

Firemné vzdelávanie sme doposiaľ realizovali pre spoločnosti:
Národná banka Slovenska
Železnice Slovenskej republiky
Ministerstvo financií SR
Slovenská pošta, a.s.
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel
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Prehľad vzdelávacích akcií
Obedné fórum pre interných audítorov

SKIIA prostredníctvom členov Rady a partnerov inštitútu organizuje obedné
fórum pre interných audítorov, ktorí majú záujem si vypočuť krátku bezplatnú
prezentáciu aktuálnej témy na diskusiu.
Obedné fórum pre interných audítorov bude situované do priestorov
reštauračných zariadení a ich súčasťou bude aj krátky pracovný obed (úhrada
obedu je riešená individuálne).
Fóra sa budú organizovať v ôsmych vybraných termínoch.
Záujemcovia sa budú na fórum prihlasovať vopred na mailovú adresu
office@skiia.sk .
Téma prezentácie bude oznámená účastníkom vopred mailom.
Najbližšie obedné fórum pre interných audítorov v termíne 1.3.2012 sa bude
konať v reštaurácii Steam Coffee na Mýtnej ulici od 12:00 hod do 13:30 na tému
úprava - doplnok vzdelávacieho programu SKIIA v rámci verejnej diskusnej časti
zasadnutia rady SKIIA k problematike poskytovaného vzdelávania.
Účastnící budú môcť prezentovať svoje podnety –dopyt k ponuke vzdelávacích
aktivít SKIIA.

Termíny:
1. Marec, 5. Apríl, 3. Máj, 7. Jún, 6. September,
4. Október, 8. November, 6.December
Čas konania:

12:00 – 13:30
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Prehľad vzdelávacích akcií
Certifikačné programy IIA

Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálne akceptovanou
certifikáciou interných audítorov a je štandardom, ktorým jeho držitelia
demonštrujú svoju kompetenciu a profesionalitu v oblasti interného auditu.
Skúška CIA je zložená z nasledovných 4 častí:
- Part I. The Internal Audit Activity´s Role in Governance, Risk and Control
- Part II. Conducting the Internal Audit Engagement
- Part III. Business Analysis and Information Technology
- Part IV. Business Management Skills
Okrem certifikácie CIA je možné sa certifikovať pre tituly IIA:
- The Certified Government Auditing Professional (CGAP®)
– bol navrhnutý pre audítorov ktorí pracujú v štátnej a verejnej správe
a samospráve.
- The Certification in Control Self-Assessment (CCSA®)
- The Certified Financial Services Auditor (CFSA®)
Skúšky CIA ako aj ostatných spomenutých certifikácií pre IIA
celosvetovo a výhradne sprostredkováva sieť testovacích centier
Pearson VUE.
Testovanie je možné vo všetkých svetových jazykoch a pre
niektorých z Vás aj v prijateľnej jazykovej mutácii - v českom jazyku.
Najbližšie testovacie centrá sa nachádzajú v Rakúskej Viedni
a Maďarskej Budapešti.

Testovanie je počítačové a termín testovania je závislý od dohody kandidáta
s testovacím centrom.

Bližšie informácie, poradenstvo a pomoc pri registrácii v súvislosti s certifikáciou
môžete dostať:
-

V príručke pre kandidátov

-

Účastníci prípravného seminára č.0111 ... priamo na tejto vzdelávacej akcii

-

a na adrese office@skiia.sk
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Praktická príprava audítorov na medzinárodnú certifikáciu CIA / 0111

Ponúka...

Získať

základné vedomosti o vnútornom audite a finančnej kontrole s možnosťou
využiti a ako formy rekvalifikačného kurzu v uvedenej profesii


Možnosť základnej prípravy audítorov na certifikáciu IIA

Získať

ucelený prehľad o práci interného audítora a Osvedčenie o nadobudnutom
vzdelaní s celoštátnou platnosťou, vydané podľa zákona č.386/1997 Z.z. o ďalšom
vzdelávaní

Oslovuje...

Audítorov, ktor a rozhodli overiť svoju odbornosť celosvetovo uznávaným certifikátom

„Certified Internal Auditor“

Osnova

Úvod do problematiky (4 hodiny)

Modul I.: (2 dni)

ð
Praktická príprava na skúšku CIA časť I. „Úloha IA pri správe spoločnosti, riadení

rizík, a riadiacich a kontrolných mechanizmoch
ð
Test

Modul II.: (2 dni)

ð
Praktická príprava na skúšku CIA časť II. „Zameranie a vykonávanie interného
auditu“
ð
Test

Modul III.: (2 dni)

ð
Praktická príprava na skúšku CIA časť III. „Analýza, podnikanie a informačné
technológie“
ð
Test

Modul IV.: (2 dni)

ð
Praktická príprava na skúšku CIA časť IV. „Schopnosti v riadení podniku“
ð
Test

Záverečná diskusia a inštrukcie k registrovaniu sa na skúšky (2 hodiny)

Čas trvania:

2 až 9 dní

Termín:

Máj, August, November

Cena:

1.440,- € pre člena IIA / 2.040,- € pre nečlena IIA

Uvedené moduly sa dajú absolvovať aj jednotlivo.
Cena za jeden modul:

360,- € pre člena IIA / 510,- € pre nečlena IIA
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Príprava začínajúcich vnútorných audítorov / 0211
rekvalifikačný kurz
Ponúka...

Získať základné vedomosti o vnútornom audite a finančnej kontrole s možnosťou využitia

ako formy rekvalifikačného kurzu v uvedenej profesii

Možnosť základnej prípravy audítorov na certifikáciu IIA

Získať ucelený prehľad o práci interného audítora a Osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní

s celoštátnou platnosťou, vydané podľa zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

Oslovuje...

Začínajúcich vnútorných audítorov a finančných kontrolórovverejného ako aj súkromného

sektora

Absolventov škôl

Uchádzačov o zamestnanie

Osnova

Pojem a úloha vnútorného auditu

Spôsobilosť, znalosti a schopnosti vnútorného audítora

Štandardy pre výkon vnútorného auditu

Etický kódex vnútorného audítora

Príprava a výkon vnútorného auditu

Audítorské správy

Vzťah manažmentu a vnútorného audítora

Čas trvania:

15 dní / po 3 dni v jednotlivých
nižšie uvedených mesiacoch

Termín:

Apríl, Máj, Jún, September, November

Cena:

1.800,- € pre člena IIA / 2.400,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Príprava začínajúcich kontrolórov samospráv / 0311

Ponúka...

Získať základné vedomosti o finančnej kontrole v samospráve s možnosťou využitia ako formy

rekvalifikačného kurzu v profesii kontrolóra obcí, miest a vyšších územných celkov v SR

Pochopiť príslušné procesy a postupy netradičnou formou

Získať ucelený prehľad o práci interného audítora a Osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní

s celoštátnou platnosťou, vydané podľa zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

Oslovuje...

Začínajúcich hlavných kontrolórov samospráv

Absolventov škôl

Uchádzačov o zamestnanie

Osnova

Pochopenie princípov finančnej kontroly

Právne predpisy a postupy

Spôsobilosti, znalosti a schopnosti kontrolóra

Predmet kontrolórskych aktivít – systémy, procesy, transakcie, riadiaci a kontrolný systém

Profesijný profil a výcvik kontrolóra

Správne konanie a poskytovanie informácií

Rozpočtové hospodárenie a jeho kontrola

Sťažnosti a petície

Zadanie a plány kontrol

Príprava a výkon kontroly

Metódy a techniky kontrolóra

Správy z kontroly

Vzťah vedenia samosprávy a hlavného kontrolóra

Záverečná diskusia

Čas trvania:

5 dní

Termín:

Apríl, Jún, September, November

Cena:

600,- € pre člena IIA / 720,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Príprava vnútorných audítorov juniorov / 0411
rekvalifikačný kurz
Ponúka...

Oboznámiť účastníkov s problematikou interného auditu a umožniť im pochopiť príslušné

procesy a postupy netradičnou formou – na pozadí posledného aktualizovaného vydania diela
Lawrence B. Sawyera

Získať ucelený prehľad o práci interného audítora a Osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní

s celoštátnou platnosťou, vydané podľa zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

Oslovuje...

Začínajúcich vnútorných audítorov a finančných kontrolórov zo všetkých oblastí

Absolventov škôl

Uchádzačov o zamestnanie

Osnova

Prierezová principiálna informácia o internom audite

Pochopenie princípov interného auditu

Predmet audítorských aktivít – systémy, procesy, transakcie, riadiaci systém inštitúcií

a manažérske výkonné riadenie

Riadenie útvaru interného auditu a vzťahy s manažmentom

Profesijný profil a výcvik audítora

Plány interného auditu na báze analýzy rizík

Zadanie a plány auditu

Príprava a výkon auditu

Metódy a techniky audítora

Audítorské správy

Situačný monitoring audítorov

Záverečná diskusia

Čas trvania:

5 dní

Termín:

Apríl, Jún, September, Október

Cena:

600,- € pre člena IIA / 720,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Príprava vnútorných audítorov seniorov / 0511

Ponúka...

Rozvíjať znalosti držiteľov certifikátov predchádzajúcich modulov výukového programu

pre vnútorných audítorov predaním uceleného bloku informácií o najlepších skúsenostiach
systému finančného riadenia a funkčnosti jeho kontrolných mechanizmov o vnútornom audite

Získať ucelený prehľad o práci interného audítora a Osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní

s celoštátnou platnosťou, vydané podľa zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

Oslovuje...

Tento kurz je koncipovaný ako nadväzujúce vzdelávanie na prvé dva moduly tohto

vzdelávacieho programu so špecializáciou na ucelené tematické bloky. Kurz je vhodný
pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov z oblasti bankového sektoru, verejnej
správy a samosprávy, priemyslu, poisťovníctva a služieb.

Osnova

Znalosti a schopnosti vnútorného audítora, Trendy rozvoja profesie vnútorného auditu

Program zabezpečenia kvality útvaru vnútorného auditu,

Zapojenie vnútorného audítora do hodnotenia rizík

Štandardy pre výkon vnútorného auditu

Realizácia vnútorného auditu v štátnych organizáciách

Ako sa pripraviť a uspieť pri previerke kvality vnútorného auditu

Audit výkonnosti, audit investícií

Praktický prístup k zostaveniu plánu auditu

Účinné techniky a nástroje v kvalifikácii vnútorného audítora

Tvorba audítorskej správy

Manuál vnútorného auditu a súbor pracovných postupov

Moderné poňatie auditu informačných technológií

Čas trvania:

16 dní / po 4 dni v jednotlivých
nižšie uvedených mesiacoch

Termín:

September, Október, November, December

Cena:

1.920,- € pre člena IIA / 2.520,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Riadenie inštitúcií – základy pre interných audítorov / 0611

Ponúka...

Rámec znalostí, ktoré musí ovládať audítor pri posudzovaní systému riadenia a kontroly.

Princípy správnej funkcie riadiaceho systému inštitúcie z hľadiska prostredia, vzťahov,

organizácie a štruktúry.

Orientáciu na plnenie zámerov, cieľov a projektov inštitúcie. Kritériá a ukazovatele pre správny

štýl manažérskeho vedenia, tvorby vzťahov, zvládania rizík, toky informácií, žiaducej
komunikácie, efektívnosti kontroly a monitoringu.

Oslovuje...

Interných audítorov, ktorým chýba požadovaná prax výkonného manažéra minimálne strednej

úrovne (kvalitatívna požiadavka EU praxe).

Začínajúcich vedúcich pracovníkov v organizáciách verejnej správy a verejných financií,

akými sú organizačné zložky štátu a nimi zriadené organizácie, územné samosprávne celky
a nimi zriaďované organizácie.

Osnova

Modely riadenia inštitúcií Governance, Internal Control, PIFC

Alternatívne možnosti kombinácií, detaily
Riadenie a zvládanie rizík, techniky riadenia rizík,
Riadenie zmien, reengineering, transformácia, rozvoj, riadenie konfliktov
Typy kontrolných mechanizmov

Plánovací proces, cieľové plány, realizácia strategických plánov
Kvantitatívne kritériá, ukazovatele, indikátory

Manažérske štýly a typy, algoritmy a ich porovnanie

Manažérske zručnosti, techniky a prax riadenia
Vrcholový, výkonný manažér, rozdiely, tímová práca, skupinová dynamika

Komunikácia v riadiacej praxi manažéra
Základné pravidlá, umenie vyjednávať, riešenie konfliktov

Posúdenie úrovne manažérskeho štýlu, zložiek, mechanizmov
a nástrojov riadiacej praxev rámci práce auditu

Čas trvania:

1 deň/8 vyučovacích hodín

Termín:

17.apríl, 21.jún, 5.október

Cena:

150,- € pre člena IIA / 180,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Interný audit v praxi – pokročilé aplikácie / 0711

Ponúka...

Zverejnenie málo publikovaných informácií a ich súvislosť so širším významom audítorských

štandardov, ich interpretáciu a aplikáciu podľa praxe IA špičkových inštitúcií EU.

Uviesť širší význam uistenia a poradenstva IA v tímovom manažmente inštitúcií.

Oslovuje...

Interných audítorov a ďalších pracovníkov v organizáciách verejnej správy a verejných financií,
akými sú organizačné zložky štátu a nimi riadené organizácie, územné samosprávne celky a nimi
riadené organizácie,

Audítorov podnikateľských firiem zvažujúcich žiadosti o granty EU.

Osnova

Prvé aktivity po založení a stabilizácii útvaru IA - taktika rozvoja

Presadenie svojho poslania, zodpovednosti a právomocí

Riadenie útvaru IA, organizácia a štruktúra malých útvarov

Riadiaca a pracovná dokumentácia IA, preukazovanie kvality akcií IA

Plány IA na základe analýzy SWOT

Zákazníci IA a ponuka vhodných produktov IA

Zabezpečenie kvality produktov IA pre rôznych zákazníkov

Previerky kvality útvaru IA, interné/externé, taktika prípravy na akciu

Spôsobilosť audítorov, ľudské zdroje

Čas trvania:

1 deň/8 vyučovacích hodín

Termín:

27. Apríl, 25. Máj, 21. September

Cena:

150,- € pre člena IIA / 180,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Písanie audítorských správ / 0811

Ponúka...

Naučiť sa ako vytvoriť efektívne audítorské správy

Porozumieť užívateľom a čitateľom audítorských reportov

Skontrolovať logickosť písania, prehľadnosť, dopad, charakter, stručnosť a pridať hodnotu

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach, ktorí vytvárajú alebo revidujú správy auditu

Interných audítorov zodpovedných za písanie správ auditu

Interných audítorov, ktorí tvoria plány a iné dokumenty pre reportovacie aktivity

Osnova

Ciele, adresáti a štruktúra audítorskej správy

Štandardy IIA a najlepšie postupy v písomnej komunikácii

Spätná väzba a prepracovanie

Predbežná správa a záverečná správa

Kolaboratívny, konzultačný štýl

Podporné nástroje

Čas trvania:

1 deň

Termín:

6.November

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA

15

Program vzdelávania IIA Slovensko 2012

Proces výberu vzorky a testovania v rámci výkonu auditu / 0911

Ponúka...

Získať znalosti potrebné k riadnej príprave a vykonaniu úspešného testovania, využitím

vhodných auditových techník.

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach.

Osnova

Požiadavky na evidenciu

Výber vzorky
ð
Analytický výber
ð
Štatistický výber

Reprezentatívna vzorka
ð
Veľkosť vzorky
ð
Metóda výberu (Náhodný, Haphazard, Systematický výber)

Nástroje analýzy dát

Techniky analytických previerok

Obhliadka

Zdokumentovanie do pracovných papierov

Analýza a vyhodnotenie získaných informácií

Čas trvania:

1 deń / 8 hodín

Termín:

1. Jún, 26. Október

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Audit funkčnosti riadiaceho a kontrolného systému / 1011

Ponúka...

Posúdenie funkcie riadiaceho systému z hľadiska prostredia, vzťahov, organizácie a štruktúry.

Zabezpečenie plnenia zámerov, cieľov, programov a projektov inštitúcie.

Kritériá a ukazovatele pre správny štýl manažérskeho vedenia, tvorby vzťahov, zvládnutia rizík,

tokov informácií, žiaducej komunikácii, efektívnosti kontroly a monitoringu.

Oslovuje...

Interných audítorov a ďalších vedúcich pracovníkov v organizáciách verejnej správy

a verejných financií, akými sú organizačné zložky štátu a nimi riadené organizácie, územné
samosprávne celky a nimi riadené organizácie.

Osnova

Posúdenie manažérskeho štýlu, zložiek, mechanizmov a nástrojov riadiacej praxe audítorom

Riadiaci systém inštitúcie, model výkonného riadenia PIFC, COSO

Funkcionálne a procesné modely riadenia

Zložky, nástroje a techniky riadia praxe manažéra

Algoritmy rozhodovania a ich podpora

Manažérske štýly a ich aplikácia

Kritéria efektívnosti výkonného manažéra

Projekt zadania auditu riadiaceho systému a kontrolných mechanizmov

Prípadová štúdia, príklady auditu riadiaceho a kontrolného systému

Čas trvania:

1 deň/8 vyučovacích hodín

Termín:

18.Máj, 7.September

Cena:

150,- € pre člena IIA / 180,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Detekcia a vyšetrovanie podvodov v praxi / 1111

Ponúka...

Diskusiu vysoko aktuálnej a citlivej tematiky ovplyvňujúcej imidž a rating inštitúcií, hlavne

z hľadiska posudzovania bonity a serióznosti príjemcov grantov z EU, alebo účastníkov
spoločných akcií.

Oslovuje...

Interných audítorov a ďalších vedúcich pracovníkov v organizáciách verejnej správy

a verejných financií

Audítorov z podnikateľského sektoru

Osnova

Korupčné prostredie a charakteristika jeho rizík

Úlohy riadenia a kontroly v prevencii podvodov

Riešenie podvodov v audítorskej praxi

Predmet a ciele forenzneho auditu

Prevedenie a priebeh forenzneho auditu

Štýl audítorského riešenia pri forenznom audite

Informatika o výsledkoch forenzneho auditu

Komunikácia a prezentácia výsledkov

Príklady korupcie a podvodov z praxe

Čas trvania:

1 deň/8 vyučovacích hodín

Termín:

13.Apríl, 10.Máj, 12.Október

Cena:

150,- € pre člena IIA / 180,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Finančný audit pre interných audítorov / 1311

Ponúka...

Pochopiť ako súvisia kľúčové podnikové procesy s finančnými výkazmi

Naučiť sa ako identifikovať finančné riziká pre odlišné podnikové cykly

Oslovuje...

Interných audítorov oboznamujúcich sa s problematikou finančného auditu

Zamestnancov zodpovedných za finančnú revíziu alebo so záujmom o finančný audit

Osoby pripravujúce sa na teoretickú časť skúšky CIA

Osnova

Finančný audit: úloha interných a externých audítorov

Model finančného auditu – výkon auditu

Ocenenie rizika

Techniky finančného auditu

Program finančného auditu

Testovanie finančného auditu

Špecifické problémy vnútorných kontrol

Prípadové štúdie a cvičenia počas semináru

Čas trvania:

1 deň

Termín:

15. Jún, 15.Október

Cena:

100,- € pre člena IIA / 125,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Audit informačných technológii / 1411

Ponúka...

Naučiť sa ako začať s IT auditom vo svojej organizácií

Zoznámiť sa so základnými štandardmi a nástrojmi, ktoré môžu audítori použiť pri hodnotení

rizík a existujúcich procesov v rámci IT

Zoznámenie sa so štandardmi COBIT-u, podpora pre plán IT

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach

Zamestnancov IT, ktorí sa chcú oboznámiť s princípmi auditu

Osoby pripravujúce sa na skúšky CIA

Osnova

Metodológia COBIT

Identifikácia procesov IT

Identifikácie rizík a kontrolných mechanizmov

Identifikácia kľúčových faktorov úspechu

Identifikácia ukazovateľov výkonu

Metodológia auditu podľa GTAG

Využitie GTAG v praxi

Čas trvania:

1 deň

Termín:

23. November

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

Zástupca spoločnosti KPMG a certifikovaný audítor
pre oblasť IT (lektor je dlhoročným držiteľom
medzinárodného certifikátu IIA pre IT oblasť)
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Audit kontraktov / 1511

Ponúka...

Oboznámiť sa s relevantnými zákonmi

Naučiť sa ako analyzovať zmluvy

Naučiť sa ako plánovať audit kontraktov

Oboznámiť sa s nástrojmi vytvárania vzoriek testovania zmlúv, a s procesom testovania zmlúv

Oslovuje...

Interných audítorov, ktorí plánujú, alebo vykonávajú audit kontraktov

Osnova

Relevantné zákony

Komponenty zmlúv

Plánovanie auditu kontraktov

Výber vzorky

Testovanie kontrol a substantívne testovanie

Správa z auditu kontraktov

Čas trvania:

1 deň

Termín:

7.December

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

dvaja lektori, právnik z oblasti obchodného práva
a VO a audítor
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Základy riadenia podnikateľských rizík / 1811

Ponúka...

Porozumieť konceptu ERM

Rozšíriť si znalosť ako pokryť všetky významné vnútorné a vonkajšie podnikateľské riziká

Porovnať Vaše zaužívané postupy interného auditu s postupmi iných erudovaných odborníkov

Oboznámiť sa s novým konceptom COSO ERM

Oboznámiť sa s aktuálnymi problémami a výzvami riadenia rizík

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach

Členov Výborov pre audit

Osnova

Čo je ERM

Základy riadenia rizík

Typológia rizík

Princípy ERM

Modely ERM

Proces ERM (Identifikácia, meranie a riadenie podnikateľských rizík)

Čas trvania:

4 hodiny

Termín:

2.Máj

Cena:

60,- € pre člena IIA / 80,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Systémový audit / 2011

Ponúka...

Ucelený prehľad o metódach a postupoch výkonu systémového auditu

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach, ktorí sa chcú zdokonaliť v postupoch auditu

a vytváraní pridanej hodnoty pre ich spoločnosť

Osnova

Získanie porozumenia prostredia, v ktorom auditovaný subjekt existuje

Analýza rizík

Posúdenie kontrolného rizika

Overenie nastavenie vnútorných kontrolných mechanizmov

Overenie účinného fungovania systému
ð
Testovanie zhody systému
ð
Testovanie kvality systému

Hodnotenie výsledkov a závery

Diskusia

Čas trvania:

1 den

Termín:

4. Máj, 8. Jún

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Audit operácií / 2111

Ponúka...

Ucelený prehľad o metódach výkonu auditu operácií

Oslovuje...

Interných

audítorov na všetkých úrovniach, ktorí sa chcú zdokonaliť v postupoch
auditu a vytváraní pridanej hodnoty pre ich spoločnosť

Osnova

Základné informácie o problematike

Metodika výkonu auditu operácií

Overenie postupov pri financovaní operácie

Overenie oprávnenosti finančnej operácie
ð
Súlad finančnej operácie
ð
Hodnotenie zásad hospodárnosti efektívnosti a účinnosti
ð
Matematická správnosť
ð
Reálnosť výdavkov
ð
Zhodnosť účtovných dokladov a súlad v účtovníctve a vo výkazoch

Overenie stavu realizácie operácie

Výber vzorky a doplnková vzorka

Tvorba zoznamu kontrolných otázok

Zhodnotenie stavu audítorom

Diskusia

Čas trvania:

1 den

Termín:

2. Apríl, 1. Jún

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Ako optimalizovať kontrolné mechanizmy / 2211

Ponúka...

Porozumieť kontrolným mechanizmom a modelom

Naučiť sa analyzovať a hodnotiť existujúce alebo plánované kontrolné mechanizmy

Naučiť sa ako nastaviť efektívne kontroly pre minimalizovanie rizík podnikových procesov

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach

Kohokoľvek v organizácií, kto chce získať znalosť kontrol a zdokonaliť sa v nastavovaní

a analýze kontrolných mechanizmov

Osnova

Kontroly: Mýty a Realita

Definícia kontroly

Vlastníctvo a zodpovednosť za kontrolné mechanizmy

Riziko – kontrola –cieľ

Identifikovanie kontrol, hodnotenie a nastavovanie kontrol (Kategórie, Nástroje)

Definícia optimalizácie kontrol

Proces a kroky optimalizácie kontrol

Čas trvania:

1 deň

Termín:

28. November

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

Zástupca spoločnosti PWC Slovensko a člen RADY IIA
CIA,CGAP,ACCA,Governmental Auditor
(Certified by Ministry of Finance Slovakia)
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Medzinárodné štandardy pre profesionálnu prax interného auditu / 2411

Ponúka...

Oboznámiť sa s definíciami a interpretáciou Medzinárodných Štandardov, ktoré definujú

základné princípy praxe interného auditu, poskytujú rámec pre vykonávanie a podporu
všetkých činností interného auditu, a vytvárajú základ pre hodnotenie výkonu interného auditu

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach

Interných audítorov pripravujúcich sa na skúšky CIA

Osnova

Vývoj Štandardov

Účel Štandardov

Rozsah a Štruktúra Štandardov

Definícia interného auditu

Etický kódex

Vysvetlenie hlavných pojmov Štandardov

Všeobecné Štandardy

(Účel, právomoc a zodpovednosť; Nezávislosť a nestrannosť; Odbornosť a náležitá
profesionálna starostlivosť ; Program pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality interného auditu)

Štandardy pre výkon interného auditu

(Riadenie interného auditu; Charakter práce; Plánovanie auditu; Výkon auditu; Odovzdávanie
výsledkov; Monitorovanie; Riešenie prijatia rizika vedením organizácii)

Čas trvania:

1 deň

Termín:

14. November

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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COSO / 2511

Ponúka...

Porozumieť významu a postupom COSO komponentov

Zdokonaliť schopnosti vykonávať úlohy interného auditu v súlade so Štandardom 2100

Porovnať Vaše zaužívané postupy interného auditu s postupmi iných erudovaných odborníkov

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach

Členov Výborov pre audit

Osnova

Základy systému COSO (porovnanie COSO I – COSO II – COSO III, a hlavné koncepty)

Plány interného auditu na základe hodnotenia rizika

Plánovanie zadania auditu (COSO techniky a nástroje)

Vykonanie zadania auditu (COSO techniky a nástroje)

Komunikácia výsledkov auditu

Čas trvania:

4 hodiny

Termín:

26. Apríl

Cena:

75,- € pre člena IIA / 90,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Rámec kontrolnej činnosti samospráv / 2611

Ponúka...

Možnosť získať ucelený prehľad o práci hlavného kontrolóra mesta / obce

Ozrejmí možné riziká z nedostatočného výkonu, resp. nepokrytia niektorých podstatných

oblastí systému a ich financovania

Oslovuje...

Hlavných kontrolórov samospráv – obcí, miest a vyšších územných celkov

Zamestnancov mestských a obecných úradov

Absolventov škôl

Osnova

Výklad princípov kontrolnej činnosti samosprávy

Právne predpisy a postupy v kontrolnej činnosti

Spôsobilosti, znalosti a schopnosti kontrolóra samosprávy

Etický kódex kontrolóra

Predmet kontrolórskych aktivít

Zadanie a plán kontrol

Vlastná kontrolná činnosť
ð
Kontrola implementácie programového rozpočtu
ð
Sťažnosti a petície
ð
Metódy a techniky kontroly
ð
Kontrola hospodárenia

Správy z kontroly a prezentácia výsledkov kontrol

Diskusia

Test

Čas trvania:

2 dni

Termín:

21-22. Jún, 16-17. August

Cena:

240,- € pre člena IIA / 300,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Best practices v internom audite / 2711

Ponúka...

Naučiť sa ako oddelenia auditu popredných spoločností pomáhajú svojim organizáciám

Získať príklady postupov auditu prinášajúce pridanú hodnotu

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach, ktorí sa chcú zdokonaliť v postupoch auditu

a vytváraní pridanej hodnoty pre ich spoločnosť

Osnova

Definícia

Riziko užívania Best Practices

Odporúčanie k užívaniu Best Practices

Metodológia v internom audite

Manažment rizika

Pridaná hodnota

Riziko

Štúdia IIA

Audítorské prístupy

Stratégia interného auditu

Čas trvania:

1 deň

Termín:

30. Október

Cena:

150,- € pre člena IIA / 180,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Riadenie oddelenia interného auditu / 2811

Ponúka...
Naučiť sa ako:

Identifikovať zákazníkov interného auditu a ich očakávania

Vytvoriť komplexný prístup na úspešné vybudovanie a prevádzkovanie oddelenia Interného
auditu

Efektívnejšie motivovať a viesť tím, denne organizovať a monitorovať oddelenie Interného
auditu

Plánovať audit spolu s tímom, riadiť a kontrolovať priebeh auditu na dennej báze

Preukázať schopnosť dodávať pridanú hodnotu, založenú na očakávaniach akcionárov

Oslovuje...

Manažérov, kontrolórov a pracovníkov zodpovedných za riadenie tímu interného auditu.

Osnova

Moduly

pokrývajúce mnohotvárnosť oblastí, ktoré musí vedúci oddelenia Interného
auditu zvládnuť:
ð
Potreba porozumieť odvetviu podnikania,
ð
Rozpoznať zainteresované strany a ich očakávania
ð
Vedieť predať funkciu interného auditu
ð
Vybudovať pozíciu, zodpovednosť a autoritu oddelenia IA
ð
Zosúladiť ciele a aktivity
ð
Organizovať a prevádzkovať oddelenie IA
ð
Vytvoriť proces na hodnotenie výkonu
ð
Riadiť personál [prijímanie zamestnancov, motivácia, udržanie si personálu]
ð
Proces podania hlásenia a poučenia sa z chýb


Praktické príklady z rozličných podnikových modelov

Výmena skúseností/najlepších postupov medzi účastníkmi

Čas trvania:

1 deň

Termín:

7. Máj, 10. August

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Presadenie úlohy auditu a spolupráce s manažmentom / 2911

Ponúka...

Predstavenie interného auditu v súvislosti s manažérskymi úlohami ako významného nástroja

situačného sledovania a analýz vnútorného prostredia inštitúcie, dodávania nezávislých,
vierohodných a úplných informácií o realite stavu inštitúcie.

Audítorská podpora riadiacej praxe vrcholového vedenia organizácie, hlavne v otázkach

zvládania rizík, eliminácie chýb v rozhodovaní a posilnení neformálnej komunikácie medzi
riadiacimi úrovňami.

Oslovuje...

Vedúcich

útvarov IA a audítorov seniorov v orgánoch a organizáciách verejného
aj podnikateľského sektoru


Vedúcich pracovníkov inštitúcií

Osnova

Významnosť pozície interného auditu v inštitúcii (rating, image, ...)

Rekapitulácia súčasného stavu v inštitúciách, porovnanie priemerných a špičkových pracovísk

Prístupy EU k riadiacemu systému PIFC a k IA

Štýl riadenia, slabé miesta manažmentu a eliminácia poradenstvom IA

Nepublikované úlohy IA, profilovanie IA ako vnútorného poradcu a konzultanta

Vzťah interného a externého auditu

Informácie, komunikácia IA s manažérmi rôznych úrovní

Profesionálne charakteristiky TOP interného audítora

Čas trvania:

1 deň / 8 hodín

Termín:

23. Marec, 6.Júl, 17. December

Cena:

150,- € pre člena IIA / 180,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Využitie pozície kontrolóra v manažmente samosprávy / 3011

Ponúka...

Pre manažment samosprávy možnosť získať ucelený prehľad o možnostiach funkcie hlavného

kontrolóra mesta/obce

Zamestnancom kontroly samosprávy ozrejmí najlepšiu prax v oblasti spolupráce manažmentu

samosprávy a hlavného kontrolóra

Oslovuje...

Vedúcich zamestnancov mestských a obecných úradov

Kontrolórov samospráv (obcí, miest a vyšších územných celkov)

Osnova

Výklad princípov kontrolnej činnosti samosprávy

Vzťah manažmentu samosprávy a kontrolóra

Celkové riadenie rizík v samospráve

Najlepšia prax v oblasti spolupráce manažmentu a kontrolóra samosprávy

Oblasti kontroly:
ð
Implementácia programového rozpočtu
ð
Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií
ð
Hospodárenie s majetkom obce
ð
Kontrola úverovej angažovanosti

Riadenie rizík v samospráve

Kríza rozpočtu

Kontrolné a organizačné opatrenia na minimalizáciu rizík

Diskusia

Čas trvania:

2 dni

Termín:

25-26. Jún, 8-9. Október

Cena:

240,- € pre člena IIA / 300,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Význam úlohy IA pri manažmente čerpania prostriedkov z fondov EÚ / 3111

Ponúka...

Vysvetlenie žiadateľom/príjemcom, resp. sprostredkovateľským a platobným subjektom

prístupy a metódy zo strany poskytovateľa grantov, ako vhodne postupovať pri plnení
podmienok a požiadaviek grantov a ako sa pripraviť na kontrolné, preverovacie akcie.

Významnosť úlohy IA v platobných reťazcoch grantov.

Oslovuje...

Interných audítorov a ďalších vedúcich pracovníkov v organizáciách verejnej správy

a verejných financií, akými sú organizačné zložky štátu a nimi riadené organizácie, územné
samosprávne celky a nimi zriaďované organizácie.

Osnova

Systém riadenia inštitúcie a subsystém PIFC, žiadaný štýl práce manažmentu a IA

Tradične prezentované informácie o úlohe IA v inštitúcii

neúplné, rozptýlené, zavádzajúce
preferencie formálnych atribútov.

Príklady nedokonalého podania funkcii aktivít a produktov IA, medzery v interpretáciách

Komplexné a žiaduce interpretácie štandardov a požiadaviek na IA, hlavne pre žiadateľov
a príjemcov grantov EU

Riadený systém kvality útvarov IA, dokladovanie

Hodnotenie kvality (vnútorné, externé previerky z úrovne EU)

Štýl preukazovania požiadaviek a podmienok daných pre reťazce poskytovania grantov

Príprava inštitúcie na externé previerky IA, PEER REVIEW ZO STRANY EU, resp. hodnotenie
systému riadenia a kontroly inštitúcii

Čas trvania:

1 deň / 8 hodín

Termín:

4. Apríl, 4. Jún

Cena:

150,- € pre člena IIA / 180,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Techniky projektového manažmentu / 3211

Ponúka...

Zoznámiť sa s nástrojmi a technikami projektového riadenia

Naučiť sa vytvoriť projektový plán auditu, ktorý sa sústredí na kritické faktory úspechu

podnikania

Získať schopnosť zlepšiť efektívnosť a účinnosť auditu

Naučiť sa ako motivovať členov tímu auditu s dosiahnutím maximálneho výkonu

Porozumieť prepojenosti medzi audítorskými štandardmi a zručnosťami projektového riadenia

Oslovuje...

Audit manažérov, ktorí majú záujem zlepšiť si zručnosti projektového riadenia

Členov audit tímu, ktorí sa chcú naučiť ako pracovať spoločne efektívnejšie

Osnova

Projektové riadenie a vykonanie zadania auditu

IPPF a proces zadania auditu

Plánovanie auditu

Tím auditu

Vykonanie a kontrola auditu

Reportovanie a uzavretie auditu

Čas trvania:

1 deň

Termín:

26. September

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Základy prípravy úspešnej prezentácie / 3311

Ponúka...

Pomôcť účastníkom kurzu pri odovzdávaní ich myšlienok, návrhov a poznatkov auditóriu.

Absolventi získajú návod ako pri príprave a tvorbe prezentácie postupovať.

Osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, vydané podľa zákona

č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

Oslovuje...

Zamestnancov firiem a organizácií, absolventov škôl s potrebou kvalitne prezentovať produkt,

proces, spoločnosť resp. seba (Predpokladom je základná znalosť účastníka software aplikácie
PowerPoint).

Osnova

Úvod do problematiky prezentovania – východiská a účel prezentácie

Efektívna prezentácia – čo je cieľom ?

Cielený výber faktov

Kreatívne ilustrovanie vybraných faktov

Dramaturgia úspešnej prezentácie

Príprava na vystúpenie

Čas trvania:

2 dni

Termín:

5 – 6. Apríl, 1-2. Október

Cena:

300,- € pre člena IIA / 345,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Kvalitná príprava prednesu prezentácie / 3411

Ponúka...

Pomôcť účastníkom kurzu pri odovzdávaní ich myšlienok, návrhov a poznatkov auditóriu.

Získať zručnosti pri samotnom prezentovaní pripravenej prezentácie

Osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, vydané podľa zákona

č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

Oslovuje...

Zamestnancov firiem a organizácií, absolventov škôl s potrebou kvalitne prezentovať produkt,

proces, spoločnosť resp. seba (Predpokladom je základná znalosť účastníka software aplikácie
PowerPoint, Predpokladom účasti je úspešné absolvovanie „Základov prípravy úspešnej
prezentácie“ )

Osnova

Úloha podporných prostriedkov pri prezentácii

Práca s prezentačnou technikou

Príprava na vystúpenie

Hlas

Dychové cvičenia

Artikulácia a tempo reči

Príprava na vystúpenie

Vizáž prezentátora

Postoj, pohyb, mimika a gestá

Čas trvania:

3 dni

Termín:

16 - 18. Apríl, 15-17. Október

Cena:

420,- € pre člena IIA / 495,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Aktívne budovanie a vedenie pracovného tímu / 3511

Ponúka...

Zdokonalenie sa vo vedení a motivovaní tímov, schopnosti efektívne využiť čas stretnutia tímu,

delegovania úloh na jednotlivých pracovníkov podľa funkčného rozdelenia v tíme, osvojenie
si štandardizovanej metodiky tímového riešenia problémov a úloh

Oslovuje...

Riadiacich pracovníkov a vedúcich dočasných a stálych audítorských tímov organizácii

maticovej ale i klasickej organizačnej štruktúry.

Osnova

Tím – podstata, základná charakteristika

Tím – ciele, normy, pravidlá

Tímové úlohy

Typy rolí a role jednotlivých pracovníkov v tíme

Vývojové štádiá tímu

Čas trvania:

3 dni

Termín:

5-7.Marec, 14-16.Máj, 20-22.August, 3-5.December

Cena:

360,- € pre člena IIA / 450,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA

37

Program vzdelávania IIA Slovensko 2012

Aktívne budovanie a vedenie pracovného tímu / 3511

Ponúka...

Naučiť sa ako poskytovať vrcholovému vedeniu kvalitatívne vyššie asistenčné a poradenské

služby a tým zvýrazniť vzájomnú kooperáciu, resp. prispieť k pozitívnemu imidžu inštitúcie.

Prednášané informácie vychádzajú z osvedčenej, avšak sporadicky publikovanej praxe

audítorov špičkových inštitúcií a dávajú možnosť nahliadnuť do zákulisia formovania pozície
interného auditu.

Oslovuje...

Manažérov inštitúcií a vedúcich pracovníkov útvarov interného auditu.

Osnova

Vybrané pojmy štandardov, pokročilé aplikácie

Nepísaná pôsobnosť vyspelých tímov audítorov

Profesionálne správanie audítora, štýl šetrenia a myslenia audítora

Informácie v IA, vytváranie informačných výstupov IA

Prezentácie produktov IA

Komunikácia, zvládanie konfliktov, emócií a stresu

Profesionálne charakteristiky audítora

Osobné vlastnosti a psychické schopnosti

Čas trvania:

2 dni

Termín:

25-26. Apríl

Cena:

240,- € pre člena IIA / 300,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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MS Excel – nástroj interného audítora / 3711

Ponúka...

Precvičiť a zoznámiť sa s MS EXCEL ako nástrojom pre analýzu a prezentáciu veľkého množstva

dát (import dát do MS EXCEL z rôznych zdrojov, práca s kontingenčnými tabuľkami a grafmi
vrátane ich parametrizácií a úprav, príprava výstupov do prezentačnej formy).

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach

Osnova

Analýza a rozbor dodávateľov

Analýza štruktúry a charakteru nákladov

Identifikácia množstva opráv v účtovníctve

Import dát do MS EXCEL z DBF a TXT súboru

Úprava dát tak aby boli vhodné pre analytickú činnosť

Vytvorenie a úprava kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie a úprava kontingenčného grafu

Čítanie výstupov z analytických nástrojov

Čas trvania:

1 deň

Termín:

17. Máj, 19.September

Cena:

120,- € pre člena IIA / 150,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Anglický jazyk so zameraním na slovnú zásobu
pre interných audítorov / 3811
Ponúka...

Prehĺbiť doterajšie znalosti a jazykové zručnosti

Rozšíriť slovnú zásobu a terminológiu z oblasti interného auditu

Získať komunikačnú kompetenciu

Rozvíjať samostatný rečový prejav a schopnosti reagovať na témy týkajúcej sa danej oblasti

Oslovuje...

Interných audítorov na všetkých úrovniach

Osnova

Témy učebného plánu zodpovedajú jednoduchým požiadavkám všedného dňa:

prevažuje v nich ústna komunikácia, z čoho vyplýva nutnosť venovať pozornosť situačne
orientovaným témam a dialógom.

Čas trvania:

150 vyučovacích hodín / 4 hodiny v týždni

Termín:

Od Apríla do Decembra

Cena:

2.700,- € pre člena IIA / 3.060,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Tréning ľudských vzťahov / 3911

Ponúka...

Modelovanie reálnych pracovných situácií a video feedback, participatívne techniky - prípadové

štúdie, simulácie, interakčné techniky, workshopy, hranie rolí, krátke teoretické vstupy,
individuálne konzultácie a poradenstvo pre účastníkov.

Oslovuje...

Riadiacich pracovníkov a vedúcich dočasných a stálych audítorských tímov organizácii

maticovej ale i klasickej organizačnej štruktúry.

Osnova

Sebapoznávanie

Typológia osobnosti a štýly komunikácie

Porozumenie prežívaniu zamestnanca

Základné formy správania v kontexte temperamentu

Reflexia a sebareflexia

Základné formy správania v porovnaní s asertívnym

Asertívna osobnosť

Asertívne zásady v komunikácii

Asertívne techniky

Narábanie s kritikou

Cvičenia k asertivite

Čas trvania:

5 dní

Termín:

Február, Marec, Máj, Jún

Cena:

600,- € pre člena IIA / 750,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Forenzné interview („Ako zistiť pravdu?“) / 4211

Ponúka...

Komplexnú prípravu účastníka na všetky fázy ale aj úskalia forenzného interview

Prebranie teoretických princípov a techník, ale aj veľa ukážok, príkladov a prípadových štúdií

Vedenie kurzu interaktívne s orientáciou na bežnú každodennú prax účastníkov

V rámci druhého dňa – možnosť vyskúšania si získaných poznatkov v praxi – tréning s využitím

kamery a následná spätná väzba (maximálna využiteľnosť a efektivita získaných informácií)

Oslovuje...

Interných a externých audítorov

Forenznych účtovníkov

Špecialistov na vyšetrovanie podvodných konaní

Osnova

Efektívne začlenenie interview do forenzných vyšetrovaní

Ako naplánovať interview

Ako úspešne viesť interview

Ako získať potrebné informácie

Príznaky pravdivej výpovede

Príznaky nepravdivej výpovede

Kde sa pri interview najčastejšie robia chyby

Ako zaznamenávať interview a písať správu

Ako rýchlo odhadnúť toho druhého

Ako zvoliť optimálny prístup k danému človeku

Ako sa dostať cez zložité situácie – zablokovanie komunikácie, defenzívna alebo útočná pozícia

druhého, uzavretie sa, vyhrotenie do konfliktu atď. ..

Video ukážky, príklady z praxe a prípadové štúdie

Cvičenie na overenie schopností

Tréning pred kamerou

Čas trvania:

2 dni

Termín:

podľa dohody

Cena:

360,- € pre člena IIA / 480,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Forenzné interview („intenzívny kurz“) / 4311

Ponúka...

Oboznámenie sa so správnou metodikou forenzných interview, pretože dobre naplánované

a dobre prevedené interview môže priniesť ohromné množstvo informácií potrebných pre
forenzné vyšetrovanie.

Osvojenie si najlepších postupov overené policajnou aj súkromnou praxou.

Zvládnutie najbežnejších problémov pri interview a poznáme čím sa odlišuje pravda

od klamstva

Oslovuje...

Interných a externých audítorov

Forenznych účtovníkov

Špecialistov na vyšetrovanie podvodných konaní

Osnova

Efektívne začlenenie interview do forenznych vyšetrovaní

Ako naplánovať interview

Ako úspešne viesť interview

Ako získať potrebné informácie

Príznaky pravdivej výpovede

Príznaky zavádzajúcej výpovede/klamstva

Kde sa pri interview najčastejšie robia chyby

Ako zaznamenávať interview a písať správu

Ako sa vyhnúť právnym a iným rizikám

Čas trvania:

1 deň

Termín:

podľa dohody

Cena:

150,- € pre člena IIA / 180,- € pre nečlena IIA

Lektor:

IIA
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Typológia osobnosti alebo ako hovoriť rečou toho druhého

Ponúka...


Spoznať rôzne typy osobností (partnerov v komunikácii) a prispôsobiť svoj štýl komunikácie

partnerovi v komunikácii, teda vedieť, ako predať svoju myšlienku a presvedčiť.

Oslovuje...

Vedúcich zamestnancov, audítorov

Osnova

interaktívný tréning

Čas trvania:

min. 0,5 dňa

Termín:

podľa dohody

Cena:

Lektor:

IIA
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Zvládanie námietok

Ponúka...


spoznať a naučiť sa používať techniky asertívnej komunikácie a zvládania námietok

Oslovuje...

Vedúcich zamestnancov, audítorov

Osnova

interaktívný tréning

Čas trvania:

min. 1 deň

Termín:

podľa dohody

Cena:

Lektor:

IIA
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Koučingom k výkonu

Ponúka...


spoznať a naučiť sa základné parametre a techniky koučovania k zvyšovaniu výkonu

Oslovuje...

Vedúcich zamestnancov, dočasných a stálych vedúcich audítorských tímov

Osnova

interaktívný tréning

Čas trvania:

2 dni

Termín:

podľa dohody

Cena:

Lektor:

IIA
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Doplňujúce informácie
1. Počet účastníkov
Počet účastníkov môže byť rôzny podľa charakteru akcie. Obvyklý
minimálny počet je 7 účastníkov a maximálny počet je
20 účastníkov.

2. Dokumentácia
Podporné materiály (prezentácie, texty, CD a pod.) sú poskytované
všetkým účastníkom. SKIIA preferuje podporné materiály pre
účastníkov na elektronických nosičoch.

3. Obsah školení
Obsah je prispôsobený potrebám účastníkov a v čase
aktualizovaný. Z tohto dôvodu si SKIIA vyhradzuje právo pozmeniť
program bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Organizácia školení
Vzdelávacie akcie sa konajú v Bratislave a v Košiciach, v miestach
vybraných SKIIA, ktoré môžu byť podľa špecifika akcie rôzne.
Pri každom celodennom školení je podávané občerstvenie.
Obvyklý časový harmonogram je od 9:00 do 17:00 hod..

5. Zrušenie / Zmeny v harmonograme školení
V niektorých prípadoch sa môže stať, že bude vzdelávacia akcia
zrušená, alebo sa zmení miest alebo termín jej konania. SKIIA vopred
oznámi účastníkom akékoľvek zmeny a v tomto prípade neposkytne
žiadne dodatočné náhrady súvisiace so zrušením školenia alebo
zmenou jeho harmonogramu.

6. Zápis, potvrdenie účasti
Účasť je potvrdená iba v prípade kompletného vypísania
a doručenia Prihlášky. Prihláška musí byť doručená minimálne
10 pracovných dní pred termínom akcie.
Vypísaná prihláška môže byť zaslaná:
- e-mailom na education@skiia.sk
- alebo poštou na adresu Slovenský inštitút interných audítorov,
P.O.Box 46, 821 05, Bratislava 215.
SKIIA potvrdzuje prijatie prihlášky elektronickou poštou
a spravidla len na vyžiadanie. O akceptácii vašej prihlášky
budete písomne oboznámení do 5 dní od doručenia vašej
prihlášky.
Účastník dostane automaticky oznámenie v prípade zmien,
zrušenia alebo naplnenej kapacity účastníkmi.
SKIIA požaduje, aby platba za faktúru bola uhradená ešte
pred uskutočnením vzdelávacej akcie. Osobám, ktoré vopred
nezaplatili, nebude dovolené zúčastniť sa vzdelávacej akcie, pokiaľ
nepreukážu, že platba prebehla.
Záujemcovia budú v dostatočnom časovom predstihu minimálne 5
pracovných dní vopred vyrozumení e-mailom, resp. faxom o mieste
konania akcie.
Prihláška sa stáva záväznou, ak do 5 dní od zahájenia akcie nebude
kancelárii SKIIA doručené storno, prípadne zmena objednávky.
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Doplňujúce informácie

7. Požiadavky CPE pre držiteľov certifikátu CIA
a špeciálnych skúšok
CPE predstavuje povinný systém sústavného vývoja, podpory
a zdokonaľovania odborných znalostí a schopností, ktoré
sú nevyhnutným predpokladom pre úspešný výkon odbornej
profesie.
Držitelia CIA, CGAP, CCSA, a CFSA majú povinnosť každé dva
roky podávať Hlásenia o splnení podmienky CPE v požadovanom
rozsahu.
Vzdelávacie programy IIA spĺňajú požiadavky celoživotného
profesionálneho vzdelávania (CPE). Certifikáty o absolvovaní
vzdelávacej akcie budú zaslané e-mailom najneskôr 4 týždne
po skončení akcie.
Bodové hodnotenie pre vzdelávacie akcie:
4 hodiny
2 body
6 hodín
3 body
8 hodín
4 body
Ciele, povinnosti, formy a ostatné inštrukcie držiteľom
certifikácie nájdete na webe SKIIA v časti Systém kontinuálneho
profesijného rozvoja – CPE.

1. Zrušenie účasti účastníkom
Žiadosť o zrušenie musí byť podaná písomne a musí byť
zaslaná emailom na adresu education@skiia.sk. Všetky zmeny
prípadne storná objednávok sú prijímané iba písomne.
Pri písomnom zrušení účasti na akcii 3 pracovné dni pred
zahájením činí storno poplatok 50 % z ceny akcie.
Každý účastník môže byť nahradený kolegom bez
dodatočných nákladov, ak je zmena ohlásená aspoň 3 pracovné
dni pred začatím akcie.

2. Ceny
Cena zahŕňa vstup na akciu, materiály a občerstvenie
(občerstvenie len v prípade ak má akcia dobu trvania viac ako
4 hodiny).

3. Špecifické podmienky registrácie, možnosti zliav
Všetky registrácie prijaté a uhradené 4 týždne pred konaním
vzdelávacej akcie, dostanú zľavu vo výške 5% poplatku
vzdelávacej akcie.
Skupinové prihlášky dostanú nasledovnú zľavu:
5% ceny pre prvé 2 prihlášky,
10% ceny na každú ďalšiu prihlášku.
Na splnenie tejto podmienky, účastníci musia byť zamestnanci tej
istej spoločnosti a musia byť zaregistrovaní na rovnakú
vzdelávaciu akciu v rovnakom čase.
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Vyplnený formulár môžete zaslať
online:

www.skiia.sk

emailom na adresu:
office@skiia.sk IIA Slovensko 2012
Program
vzdelávania
poštou na adresu: Slovenský inštitút interných audítorov
P.O.Box 46
820 15, Bratislava 215

Prihláška na akciu SKIIA
Identifikačné údaje akcie

Názov akcie:
Kód akcie:

Cena:

Informácie o účastníkovi

Priezvisko:
Meno:
Organizácia:
Adresa:

Ulica:
PSČ:

Mesto:
Identifikačné údaje

IČO/ RČ:

IČ DPH:

Kontaktné údaje

Tel:
Fax:
e-mail:
Fakturačná adresa

Ulica:
PSČ:

Mesto:
Číslo účtu:
Kód banky:
Ste členom SKIIA (nesprávne prečiarknite): ANO

NIE

ID číslo:

Vyhlásenie prihlasujúceho
Záväzne sa prihlasujem na konferenciu, a vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé.

dátum

podpis, pečiatka
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01

Pútavú odbornú
konferenciu
o aktualitách zo sveta
interného auditu
a finančnej kontroly
a Slovenská realita.

RENCIA 2
E
F

KO

Radi by sme Vám dali do pozornosti,
že v dňoch 13. 14. Decembra 2012
pre Vás pripravujeme:

N

KONFERENCIA IIA 2012

2012

Prostredníctvom renomovaných odborníkov budú otvorené aktuálne
témy z oblasti profesie finančnej kontroly a vnútorného auditu.

Pre viac informácii, nás prosím kontaktujte:

Slovenský inštitút interných audítorov
P.O.Box 46, 820 15 Bratislava 215
Telefón: +421 903 202 943, Email: office@skiia.sk, www.skiia.sk
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