MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO
(skúška číslo 9)
Cieľ predmetu
Zoznámiť sa s cieľom, obsahom a štruktúrou manažérskeho účtovníctva, klasifikovať rôzne
typy nákladov a výnosov, používať kalkulačné vzorce a kalkuláciu fixných a variabilných
nákladov, spracovať a využívať rôzne typy rozpočtov, spracovať a využívať kalkuláciu
štandardných nákladov a stanoviť odchýlky, riešiť rozhodovacie úlohy založené na
informáciách manažérskeho účtovníctva.
Nadväznosť predmetu MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO na ostatné predmety

Účtovníctvo I.

Manažérska ekonomika
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Použité skratky:
(PR) – očakáva sa všeobecná znalosť pojmov, prehľad o problematike a schopnosť využiť tieto vedomosti pre
celkové ovládanie predmetného učiva
(ZN) – očakáva sa základná znalosť a schopnosť aplikovať poznatky na praktických príkladoch
(KZ) – očakáva sa komplexná a hlboká vedomosť vrátane schopnosti spracovať príklady a prípadové štúdie
simulujúce prax.
Odporúčanie pre spracovanie skúškového zadania vrátane bodového bonusu
5 štruktúrovaných príkladov po 25 bodoch (účastník si vyberie 4 z nich), pričom jeden z nich vždy skúma nielen
vedomosti daného učiva, ale aj schopnosť účastníka napísať správu, odporúčanie, zdôvodnenie výpočtu (vrátane
formálnych náležitostí)
100 bodov
SKCú si vyhradzuje právo upraviť, príp. doplniť sylabus a odporúčanú literatúru.

