ACCA Business Challenge
Business Game
WANT TO EXPERIENCE A REAL BUSINESS?
ACCA in cooperation with TUKE and EUKE is organizing ACCA
Business Challenge as a part of meeting with Finance Manager of the
year 2013 at Technical University in Košice.
Come and experience the real business (organising an event) without
any real consequences. You will have a chance to improve your:


Teamwork



Presentation skills



Problem solving



English communication skills

The prize (Martinus vouchers) awaits the winner!
DEMONSTRATE EMPLOYERS THAT YOU ARE ONE STEP AHEAD
You have a one-off chance to experience a real business case and count
it towards your CV.
MEET THE TOP BUSINESS REPRESENTATIVES FROM KOSICE You will
have a unique opportunity to meet with the winner of the FINANCE
MANAGER OF THE YEAR 2013 competition, Mr. MARTIN HREŽO, CFO
Svet Zdravia and an ACCA member and representatives from T-Systems
Shared Service Centre in Košice.
Business game will be followed by presentation and informal discussion.
You will have a chance to ask about the career in Finance and
Accounting and about other topics of your interest.
WHEN:

Monday 24 November, 15.00 - 18.30

WHERE: Prednášková miestnosť Univerzitnej knižnice Technickej

univerzity v Košiciach, Němcovej 7, Košice
Please register by 18 November at petra.polednova@accaglobal.com.
Seats are limited to 15 students from TUKE and 15 students from EUKE.
Reservations on first come, first served basis.

Martin Hrežo, FCCA

CFO Svet zdravia – Finančný manažér roka 2013

Akú radu byste dali tým, ktorí
chcú riadiť financie vo veľkej
spoločnosti?
Riaď te sa zdravým rozumom, majte vo
veciach poriadok, nebojte sa robiť chyby a
buď te čestní.

Prečo ste sa rozhodli pro kariéru
vo financiach?
Pravdupovediac, v úplnych začiatkoch, na
vysokej škole, som sa k financiám dostal tak
trochu náhodou. Na ekonomickej univerzite
som študoval špecializáciu marketing a o
účtovníctve a financiách som nechcel ani
počuť. No vo štvrtom ročníku som uspel na
pohovore v Deloitte a ešte ako študent som
sa začal zoznamovať s auditom. K tomuto
obdobiu sa viaže aj niekoľ ko zábavných
príhod súvisiacich s mojou nevedomosťou.
Mal som však šťastie na kolegov, ktorí boli
veľmi inšpiratívni a prirodzenou cestou ma
nútili stále sa zlepšovať. Veľmi mi pomohlo
aj štúdium ACCA, ktoré mi do značnej
miery rozšírilo obzory.
Čo Vás najviac baví na Vašej
súčasnej práci?
Pracujem na úžasnom projekte so skvelými
ľuďmi. Zvyknem hovoriť, že “vnášame
svetlo” do slovenského zdravotníctva.
Baví ma neustály progres nemocníc, ktoré
spravujeme. O to viac, že ide o odvetvie,
na ktoré sú upreté oči aj širokej verejnosti –
každý z nás skôr či neskôr bude nemocnicu
potrebovať. V oblasti financií prinášame do
riadenia zdravotníctva procesy a postupy,
ktoré sú možno bežné pre iné odvetvia,
no ich dlhoročná absencia a komplexnosť
prostredia poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti robia ich implementáciu
značne komplikovanou.

Ako sa práca finančného
riaditeľa vyvíja a aké sledujete
trendy?
Nepoviem nič nové, keď skonštatujem,
že finančný riaditeľ musí mať prehľad
o každej činnosti vo firme. Niekdy viac
detailný, niekedy menej. Finančný riaditeľ
okrem riadenia účtovníctva, controllingu,
treasury, v mojom prípade aj nákupu,
je stále viac účastným definovania
strategických zámerov firmy, prechádzajú
cez neho všetky projekty vo firme, je
poradcom v dizajne a zlepšovaní rôznych
celofiremných procesov, participuje na
rozhodovaní o investíciách spoločnosti
a významnou mierou sa podieľa v
akvizičnom procese. Kontinuálny rozvoj
a vzdelávanie je preto nevyhnutnosťou.
Čím sa vyznačuje ideálny člen
Vášho tímu?
Keď sa pozriem na svoj tím, tak jeho
väčšinu tvoria absolventi ACCA.
Samozrejme, neznamená to, že je to
exkluzívny znak ideálneho člena tímu,
len to ilustruje, že jedným z parametrov
ideálneho človeka nášho tímu je dobré
vzdelanie a skúsenosti vo financiách.
Avšak tými rozhodujúcimi znakmi sú
nadšenie pre prácu, túžba po úspechu
a tímovosť. Som nesmierne rád, že
mám česť pracovať s takýmito ľuďmi.

Veľakrát sa mi osvedčilo, že jednoduché a
priame riešenia sú tie najlepšie, nehovoriac
o úspore času, ktoré tým človek dosiahne.
Poriadok vo veciach a štrukturovaný
prístup umožňuje rýchle rozhodovanie,
dohľadávanie dát a dokumentácie,
auditovateľnosť rozhodnutí. Kto nič nerobí,
nič nepokazí – nemá zmysel báť sa urobiť
rozhodnutie aj v značnej miere neistoty.
Najhoršie rozhodnutia sú totiž tie, ktoré
prišli neskoro. Transparentnosť a čestnosť
je cnosť, ktorú nakoniec ocenia všetci
– dodávatelia, zákazníci, zamestnanci,
nadriadení. Pre človeka vo financiách je
strata kredibility fatálna.
Čo pre Vás znamená ocenenie
Finančný manažér roka 2013?
Nechcel som tomu najprv veriť, skupina
kandidátov na ocenenie bola veľmi silná,
moji súperi boli z významných slovenských
firiem s históriou ktorých sa Svet zdravia
nemohol porovnávať. Vnímam to ako
významné ocenenie nielen pre mňa, ale
predovšetkým pre môj tím a tiež pre
všetkých zamestnancov Svetu zdravia. Je to
príjemná satisfakcia za enormné úsilie, ktoré
denne vynakladáme, aby sme ako projekt
boli úspešní, čo sa nám, verím, aj darí.
Čo pre Vás znamená členstvo v
ACCA?
Ako som spomenul vyššie, ACCA stálo
v začiatkoch mojej pracovnej kariéry.
Štúdium ACCA, v kombinácii so správnymi
empirickými skúsenosťami, vnímam ako
výborný vstup do sveta podnikových financií
a účtovníctva. Napriek tomu, že som svoje
štúdium ukončil už pred rokmi, stále mám
poruke materiály, ktoré ma trápili pri ceste
za členstvom. Vysoký štandard vzdelávania
a s tým súvisiace renomé titulu ACCA, mi
zároveň uľahčuje výber medzi kandidátmi
do nášho tímu. Nerád by som opomenul aj
široké možnosti ďalšieho vzdelávania, ktoré
z času na čas aktívne využívam.

