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Predmet: Účtovníctvo 
 

Otázky na skúšku  

Prvá časť 

1. Vysvetlite podstatu účtovníctva, jeho význam, cieľ a funkcie. 
2. Charakterizujte používateľov informácií z účtovníctva a uveďte ich informačné potreby.  
3. Vysvetlite požiadavky používateľov informácií z účtovníctva na informácie prezentované 

v účtovnej závierke (kvalitatívne charakteristiky informácií z účtovníctva). 
4. Charakterizujte základné pojmy používané v účtovníctve (účtovná jednotka, predmet 

účtovníctva, účtovné obdobie, sústava účtovníctva). 
5. Charakterizujte majetok ako súčasť aktív, uveďte jeho definíciu zo zákona o účtovníctve 

a vysvetlite ju.  
6. Vysvetlite triedenie majetku a obsah základných skupín a podskupín majetku podľa 

slovenskej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov (so zameraním na malé a veľké 
účtovné jednotky). 

7. Charakterizujte záväzky ako súčasť pasív, uveďte ich definíciu zo zákona o účtovníctve 
a vysvetlite ju. 

8. Vysvetlite triedenie záväzkov a obsah základných skupín a podskupín záväzkov podľa 
slovenskej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov (so zameraním na malé a veľké 
účtovné jednotky). 

9. Charakterizujte vlastné imanie ako súčasť pasív, uveďte a vysvetlite položky vlastného 
imania podľa slovenskej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov (so zameraním na 
malé a veľké účtovné jednotky). 

10. Vysvetlite podstatu bilančného princípu v účtovníctve, základnú bilančnú rovnicu a jej 
zobrazenie v súvahe. Uveďte základnú štruktúru súvahy podnikateľov pre malé a veľké 
účtovné jednotky. 

11. Charakterizujte náklady vo všeobecnosti, uveďte prístupy k ich členeniu; uveďte 
definíciu nákladu zo zákona o účtovníctve a vysvetlite ju. 

12. Vysvetlite členenie nákladov a obsah základných skupín nákladov podľa slovenskej 
právnej úpravy účtovníctva podnikateľov. 

13. Charakterizujte výnosy vo všeobecnosti, uveďte definíciu výnosu zo zákona 
o účtovníctve a vysvetlite ju. 

14. Vysvetlite členenie výnosov a obsah základných skupín výnosov podľa slovenskej 
právnej úpravy účtovníctva podnikateľov. 

15. Vysvetlite priamy alebo nepriamy vplyv vzniku nákladu na tok peňažných prostriedkov 
a priamy alebo nepriamy vplyv vzniku výnosu na tok peňažných prostriedkov. 

16. Vymenujte a vysvetlite zásady uplatňované pri účtovaní nákladov a výnosov. 
17. Uveďte definíciu výsledku hospodárenia zo zákona o účtovníctve; objasnite podstatu 

zisťovania výsledku hospodárenia v účtovníctve založenom na akruálnom princípe a jeho 
zobrazenie vo výkaze ziskov a strát (so zameraním na malé a veľké účtovné jednotky). 

18. Charakterizujte účtovné prípady, uveďte a vysvetlite ich triedenie podľa ich pôsobenia na 
výsledok hospodárenia. 

19. Vymenujte a vysvetlite účtovné prípady nepôsobiace na výsledok hospodárenia a ich 
zobrazenie v súvahe. 

20. Vymenujte a vysvetlite účtovné prípady pôsobiace na výsledok hospodárenia a ich 
zobrazenie vo výkaze ziskov a strát a v súvahe. 

21. Vymenujte a vysvetlite účtovné prípady pôsobiace na vlastné imanie a ich zobrazenie 
v súvahe. 
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22. Vysvetlite vzťah cieľa účtovníctva (účtovnej závierky), kvalitatívnych charakteristík 
informácií z účtovníctva a účtovných zásad. 

23. Vysvetlite podstatu účtovných zásad a účtovných metód a vzťah medzi nimi. Uveďte 
členenie účtovných zásad a charakterizujte jednotlivé skupiny. 

24. Charakterizujte elementárne účtovné zásady, vymenujte ich a vysvetlite ich podstatu. 
25. Charakterizujte všeobecne uznávané účtovné zásady, vymenujte ich  a vysvetlite ich 

podstatu. 
26. Charakterizujte právnu úpravu účtovníctva v Slovenskej republike. 
27. Charakterizujte zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a uveďte (stručne) jeho obsah. 
28. Charakterizujte opatrenia Ministerstva financií SR pre oblasť účtovníctva, uveďte 

obsahové vymedzenie opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre 
podnikateľov a opatrení o účtovnej závierke podnikateľov. Čo rozumiete vnútornými  
predpismi účtovných jednotiek pre oblasť účtovníctva? 

29. Vysvetlite širšie súvislosti právnej úpravy účtovníctva vyplývajúce z členstva Slovenskej 
republiky v Európskej únii. 

30. Charakterizujte nadnárodnú úpravu účtovníctva a proces konvergencie IFRS a US 
GAAP.  
 

Druhá časť 

31. Vysvetlite podstatu účtu a zásadu podvojnosti účtovania. Vymenujte druhy účtov 
a charakterizujte ich. 

32. Vysvetlite pravidlá účtovania na súvahových účtoch. 
33. Vysvetlite pravidlá účtovania na výsledkových účtoch. 
34. Vysvetlite postup vyčíslenia výsledku hospodárenia prostredníctvom uzávierkových 

účtov a jeho zaúčtovanie. 
35. Opíšte teoreticky postup účtovania a vysvetlite ho na príklade. 
36. Účtová osnova. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov. Účtový rozvrh. 
37. Vysvetlite ekonomický obsah účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. 
38. Vysvetlite rozdiely a vzájomné väzby syntetických účtov a analytickej evidencie. 
39. Charakterizujte účtovný záznam a vysvetlite požiadavky kladené na účtovný záznam. 

Vymenujte druhy účtovných záznamov a formy účtovného záznamu. 
40. Vysvetlite význam účtovných dokladov, ich funkcie, členenie a náležitosti. 
41. Charakterizujte obeh účtovných dokladov v účtovnej jednotke a opíšte spracovanie 

účtovných dokladov. 
42. Vysvetlite pojem účtovný zápis, uveďte a vysvetlite požiadavky kladené na účtovné 

zápisy. Uveďte, v akých účtovných knihách musia účtovné jednotky účtovať a  
charakterizujte ich.  

43. Opíšte automatizované spracovanie účtovných záznamov. 
44. Vysvetlite podstatu oceňovania v účtovníctve. 
45. Vymenujte a charakterizujte oceňovacie veličiny podľa platnej právnej úpravy 

účtovníctva v Slovenskej republike.  
46. Vysvetlite pojem „deň ocenenia“ a použitie oceňovacích veličín pri prvotnom ocenení 

majetku a pri prvotnom ocenení záväzkov. 
47. Vymenujte oceňovacie veličiny používané ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu pri 

prvotnom ocenení majetku a záväzkov a uveďte, ktoré druhy majetku a záväzkov sa 
danou oceňovacou veličinou oceňujú. 

48. Vysvetlite spôsoby ocenenia majetku pri jeho úbytku. Objasnite podstatu prepočtu 
majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na eurá a uveďte použitie kurzov na 
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prepočet ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. 

49. Vysvetlite oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 

50. Charakterizujte vnútornú kontrolu správnosti účtovníctva ako súčasť vnútorného 
kontrolného systému účtovnej jednotky. 

51. Vysvetlite kontrolu vecnej správnosti účtovníctva. 
52. Vysvetlite kontrolu formálnej správnosti účtovníctva. 
53. Vysvetlite opravu chýb v účtovníctve (v účtovných záznamoch). 
54. Vysvetlite vzťah bežného účtovníctva, účtovnej závierky a účtovnej uzávierky. 
55. Charakterizujte účtovnú závierku, uveďte jej štruktúru v nadväznosti na sústavu 

účtovníctva. 
56. Charakterizujte účtovnú uzávierku a opíšte jej obsah. 
57. Uveďte povinnosti účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou. 
58. Vysvetlite podstatu, obsah a štruktúru súvahy ako súčasti účtovnej závierky podnikateľov 

so zameraním na súvahu malej a veľkej účtovnej jednotky. 
59. Vysvetlite podstatu, obsah a štruktúru výkazu ziskov a strát ako súčasti účtovnej závierky 

podnikateľov so zameraním na výkaz ziskov a strát malej a veľkej účtovnej jednotky. 
60. Vysvetlite podstatu, obsah a štruktúru poznámok ako súčasti účtovnej závierky 

podnikateľov so zameraním na poznámky účtovnej závierky malej a veľkej účtovnej 
jednotky. 
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