
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny 

v účtovníctve od 1.1.2020 

 

Termín a miesto konania:   

14. 1. 2020, hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

15. 1. 2020, Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A/8336, Žilina 

16. 1. 2020, KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice 

 

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. 

Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných 

štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov. 

 

Obsah seminára: 

• Účtovníctvo v priebehu  účtovného obdobia. Ako sa vyhnúť neprávnemu 

účtovaniu.  Aktuálne otázky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. 

Previazanosť na Obchodný zákonník z pohľadu posledných noviel 

• Jednotlivé fázy účtovnej závierky – zabezpečiť úplnosť a správnosť 

účtovníctva  a samotné zostavenie účtovnej závierky 

•  

o Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania a účtovné prípady s tým 

spojené –  vyradenie majetku, úprava ocenenia majetku a záväzkov 

o Závierkové účtovné prípady, správne ocenenie, zaúčtovanie všetkých 

skutočností do účtovného obdobia; rezervy, časové rozlíšenie, úroky 

o Zistené chyby v predchádzajúcich účtovných obdobiach a ich účtovanie 

o Previazanosť vybraných okruhov účtovania na daň z príjmov 

o Zostavenie účtovnej závierky, osobitosti mikro účtovnej jednotky 

o Upozornenie na správne vykazovanie jednotlivých položiek účtovnej závierky, 

tvorba analytických účtov 

o Všeobecný vzor poznámok mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky 

  

•  Overenie účtovnej závierky, zverejnenie účtovnej závierky, zmeny vlastného 

imania, požiadavky posledných noviel Obchodného zákonníka, podnik v kríze, 

povinnosti a obmedzenia z toho vyplývajúce 

•  Schválenie účtovnej závierky z pohľadu posledných noviel zákona o účtovníctve 

a Obchodného zákonníka. Zrušenie obchodnej spoločnosti z rozhodnutia súdu 

 

HARMONOGRAM: 

 

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia 
09.00 – 11.00 prednáška 
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka 
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou 

 

 



Cena seminára    bez DPH s DPH 

Členovia SKCú 55 eur  66 eur 

Verejnosť 70 eur  84 eur 

Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
  

Údaje pre platbu:  

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 

Variabilný symbol:  

14012020 (Bratislava) 
15012020 (Žilina) 
16012020  (Košice) 

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

   

Prihlásenie:   

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška 

mailom: skcu@skcu.sk   

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová  
 

 


