
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. 
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(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 


