
AUDITING A VNÚTORNÁ  KONTROLA  

(skúška číslo 13) 

Cieľ predmetu 

Poskytnúť adeptom účtovnej profesie základné znalosti účelu a cieľov auditu a osvojiť si 

základné audítorské postupy. Osvojiť si znalosti a zručnosti vnútornej kontroly a metód 

a nástrojov, ktoré sa využívajú na hodnotenie interných podnikových procesov a aktivít. 

Nadväznosť predmetu AUDITING A VNÚTORNÁ KONTROLA na ostatné predmety 

Predmet nadväzuje na predmety, ktoré sa auditom a systémom interných kontrol zaoberajú 

aspoň čiastočne. 
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Použité skratky 

(PR) – očakáva sa všeobecná znalosť pojmov, prehľad o problematike a schopnosť využiť tieto znalosti na 

celkové ovládanie predmetného učiva 
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simulujúce prax. 

 

Odporúčanie pre spracovanie skúškového zadania vrátane bodového bonusu 

Časť A – Externý audit: testové otázky, otázky s voľnou odpoveďou, prípadové štúdie          80 bodov 

Časť B – Interný audit: testové otázky, otázky s voľnou odpoveďou, prípadové štúdie           20 bodov 

 

SKCú si vyhradzuje právo upraviť, príp. doplniť sylabus a odporúčanú literatúru. 


