Účtovníctvo 1
(skúška č. 1)
Cieľ predmetu
Pochopiť princípy účtovného štýlu myslenia a zoznámiť sa s metódami a nástrojmi
účtovníctva a ich využitím pri zobrazení aktív, pasív, nákladov, výnosov a výsledku
hospodárenia. Porozumieť cieľom, metódam a funkciám účtovného systému v riadení
podniku z makroekonomického a mikroekonomického hľadiska a v národnom a svetovom
kontexte. Osvojiť si praktické zručnosti účtovných postupov v bežnom účtovnom období
a praktické zručnosti vykonať a zostaviť účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
predpisov. Pochopiť základné princípy systému vnútropodnikového účtovníctva a jeho vzťah
ku kalkulačnému, systému rozpočtov a systému vnútropodnikových cien.
Nadväznosť predmetu Účtovníctvo 1 na ostatné predmety
Ide o ťažiskový základný predmet systému, na ktorý nadväzujú ostatné predmety. Ďalšie
predmety bezprostredne súvisia s učivom predmetu Účtovníctvo 1 a prehlbujú znalosti,
vedomosti a praktické zručnosti certifikovaného účtovníka.

Účtovníctvo 1

Dane

Manažérska ekonomika

SYLABUS
Postavenie a vývoj účtovníctva
1. Vymedzenie potreby, podstata, postavenie a vývoj účtovníctva
1.1 Vymedzenie potreby účtovníctva
1.2 Podstata účtovníctva
1.3 Postavenie účtovníctva a jeho vývoj
1.4 Harmonizácia účtovných výkazov
1.5 Harmonizácia v Európe
1.6 Základné prvky účtovníctva
1.7 Kvalitatívne charakteristiky účtovných informácií
1.8 Manažérske účtovníctvo a finančné účtovníctvo
1.9 Systém regulácie účtovníctva v SR
1.10 Podstata všeobecne uznávaných účtovných zásad
1.11 Účtovná profesia a profesia audítora

(ZN)

Základy podvojného účtovníctva
2. Súvaha
2.1 Podstata podvojného účtovníctva
2.2 Súvaha, jej funkcie a druhy
2.3 Obsah a usporiadanie položiek súvahy
2.4 Formát súvahy
2.5 Kolobeh – premena položiek súvahy
2.6 Zmeny súvahových položiek

(KZ)

3. Účty súvahové a výsledkové
3.1 funkcie a formy
3.2 Súvaha a súvahové účty
3.3 Výkaz ziskov a strát a výsledkové účty
3.4 Podvojný a súvzťažný účtovný zápis
3.5 Základné triedenie účtu
3.6 Podsúvahové účty
3.7 Obraty a zostatky na účtoch a uzávierka účtov
3.8 Syntetické a analytické účty

(KZ)

4. Nástroje preukaznosti účtovníctva
4.1 Význam a druhy účtovných dokladov
4.2 Náležitosti účtovných dokladov
4.3 Obeh účtovných dokladov
4.4 Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

(ZN)

5. Účtovné knihy a účtovný technika
5.1 Účtovné zápisy
5.2 Účtovné knihy
5.3 Účtovné formy
5.4 Používané účtovné techniky

(ZN)

6. Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov
6.1 Nástroje formálnej kontroly správnosti účtovných zápisov
6.2 Opravy účtovných zápisov

(ZN)

Finančné účtovníctvo podnikateľov v SR
7. Účtová osnova
7.1 Subjekty aplikujúce účtovú osnovu pre podnikateľov
7.2 Základné princíp tvorby a využitia účtovej osnovy
7.3 Konkrétne členenie účtovej osnovy
8. Zásoby
8.1 Zásoby v súvahe
8.2 Druhy zásob a ich vymedzenie

(ZN)

(KZ)

8.3 Oceňovanie zásob
8.4 Účtovanie materiálu spôsobom A
8.5 Reklamácia pri dodávkach materiálu
8.6 Materiál na ceste a nevyfakturované dodávky materiálu
8.7 Materiál vlastnej výroby
8.8 Predaj materiálu
8.9 Inventarizačné rozdiely, škody a ocenenie zásob pri inventarizácii
8.10 Iné prípady účtovania prírastkov alebo úbytkov zásob materiálu
8.11 Účtovanie materiálu spôsobom B
8.12 Účtovanie tovaru
8.13 Účtovanie zásob vlastnej výroby
9. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
(KZ)
9.1 Dlhodobý majetok
9.2 Dlhodobý nehmotný majetok
9.3 Dlhodobý hmotný majetok
9.4 Obstarávanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.5 Uvedenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku do používania
9.6 Poskytnutie zálohy na obstaranie dlhodobého majetku
9.7 Odpisovanie dlhodobého majetku
9.8 Vyradenie dlhodobého majetku
9.9 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
9.10 Leasing
9.11 Technické zhodnotenie, oceňovacie rozdiely, opravná položka k majetku
9.12 Analytické členenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
10. Finančný majetok
(KZ)
10.1 Vymedzenie finančného majetku a vybraných finančných záväzkov
10.2 Oceňovanie finančného majetku a záväzkov
10.3 Peňažné prostriedky a ceniny
10.4 Bankové úvery
10.5 Cenné papiere a podiely
10.6 Ostatný dlhodobý finančný majetok
11. Zúčtovacie vzťahy
(KZ)
11.1 Zúčtovacie vzťahy
11.2 Pohľadávky
11.3 Záväzky
11.4 Vzájomné zúčtovanie
11.5 Kurzové rozdiely
11.6 Zúčtovacie vzťahy k zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného
poistenia
11.7 Zúčtovanie dani a dotácii
11.8 Pohľadávky voči spoločníkom, účastníkom združenia a členom družstva

11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

Záväzky voči spoločníkom, účastníkom združenia a členom družstva
Iné pohľadávky a záväzky
Deriváty
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Opravné položka k pohľadávkam

12. Rezervy a dlhodobé záväzky
12.1 Rezervy
12.2 Dlhodobé záväzky a úvery
12.3 Odložená daň

(KZ)

13. Vlastné imanie
13.1 Vlastné imanie a rezervy v súvahe
13.2 Charakteristika kapitálových účtov
13.3 Právna forma podnikania
13.4 Základný kapitál a kapitálové fondy
13.5 Individuálny podnikateľ
13.6 Rozdelenie zisku a fondy tvorené zo zisku

(KZ)

14. Náklady a výnosy
(KZ)
14.1 Vymedzenie pojmu náklady a výdavky
14.2 Vymedzenie pojmu výnosov a príjmov
14.3 Vecná a časová súvislosť nákladov a výnosov, časové rozlíšenie
14.4 Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov
14.5 Základná charakteristika jednotlivých účtovných skupín nákladov
14.6 Základná charakteristika jednotlivých účtovných skupín výnosov
14.7 Zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve
15. Účtovná uzávierka a účtovná závierka
15.1 Účtovná uzávierka
15.2 Rozdelenie výsledku hospodárenia
15.3 Charakteristika, účel, obsah a druhy účtovnej závierky
15.4 Spracovanie a využitie účtovnej závierky
15.5 Súvaha
15.6 Výkaz ziskov a strát
15.7 Poznámky účtovnej závierky
15.8 Prehľad peňažných tokov
15.9 Prehľad zmien vlastného imania

(KZ)

Vnútroorganizačné účtovníctvo, kalkulácie, rozpočtovníctvo ako nástroj stanovenia
vnútropodnikových cien
16. Základy vnútroorganizačného účtovníctva
16.1 Charakteristika vnútroorganizačného účtovníctva

(ZN)

16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

Funkcie vnútroorganizačného účtovníctva
Členenie nákladov
Výkonové a zodpovednostné strediská
Kalkulácie
Rozpočty
Vnútropodnikové ceny
Základy vnútroorganizačného účtovníctva

Použité skratky:
(PR) – prehľad – očakáva sa všeobecná znalosť pojmov, prehľad o problematike a schopnosť
využiť tieto znalosti pre celkové ovládanie predmetného učiva
(ZN) – základná znalosť – očakáva sa základná znalosť a schopnosť aplikovať poznatky na
praktických príkladoch
(KZ) – komplexné znalosti – očakáva sa komplexná znalosť a hlboká znalosť vrátane
schopnosti spracovať príklady a prípadové štúdie simulujúce prax.

Odporúčanie pre spracovanie skúškového zadania vrátane bodového bonusu
1. Testové otázky – výber jednej správnej odpovede
20 bodov
2. Otázky s voľnou odpoveďou
10 bodov
3. Príklady a prípadové štúdie – overenie zručnosti účtovného a ekonomického myslenia
a praktických účtovných zručností vrátane zostavenia účtovnej závierky zahrňujúcej
cash flow a výkaz zmien vlastného imania
70 bodov

