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• Analytička, ekonómka a
bohatými skúsenosťami v
oblasti ekonomiky, účtovníctva,
finančného manažmentu a
riadenia neziskových organizácií
a subjektov sociálnej ekonomiky
• Autorka odborných publikácii
týkajúcich účtovníctva
neziskových účtovných
jednotiek
• Autorka účtovného softvéru
• Praktické skúsenosti s
účtovníctvom a účtovným
systémom od roku 1991

Ako bude kurz prebiehať?
Kurz podvojného účtovníctva v organizáciách nezriadených
za účelom podnikania
• Je rozdelený do 12 blokov
• Každý blok prednášky sprevádza prezentácia, ktorá
účastníkovi bude k dispozícii, aby si mohol robiť
poznámky
• V závere prezentácie budú otázky, na ktoré by mal
účastník kurzu s porozumením vedieť zodpovedať
• Po skončení skupiny blokov budú on line konzultácie, kde
účastník kurzu a lektor si odkonzultujú obsah témy a
odpovede na otázky každého modulu
• Školiaci materiál:
• Prezentácia prednášky
• Pracovný materiál podrobnejšie popísaný

Odporúčaná literatúra

Čo bude cieľom kurzu?
• Kurz podvojného účtovníctva v organizáciách
nezriadených za účelom podnikania je rozdelený do 12
blokov tak, aby účastník kurzu pochopil

• praktické veci, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve
• obsahovú a vecnú náplň účtov a ich požitie pri tvorbe
účtovného rozvrhu
• špecifiká účtovania neziskových účtovných jednotiek,
• účtovnú závierku a ďalšie povinnosti, ktoré majú neziskové
organizácie
• súbor účtovnej dokumentácie
• analytické členenie výnosov a nákladov, ktoré súvisia so
zdaňovaním príjmov
• finančné, manažérske (nákladové) a projektové účtovníctvo,
ako ekonomický nástroj
• obsah interných smerníc pre vedenie účtovníctva ako
praktická pomôcka

Obsahová náplň modulov kurzu
1. Právne normy neziskových účtovných jednotiek (NÚJ)
•
•
•
•

Právne normy, ktoré majú vplyv na vedenie účtovníctva
Zákon o účtovníctve
Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva
Účtová osnova – účtové triedy, účtové skupiny, účty

2. Účtovanie o dlhodobom majetku – účtová trieda 0
•
•
•
•

Charakteristika dlhodobého majetku
Oceňovanie dlhodobého majetku
Odpisy
Často používané účty

3. Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1
• Charakteristika zásob
• Oceňovanie zásob
• Často používané účty

4. Účtovanie na finančných účtoch – účtová trieda 2
• Charakteristika finančných účtov
• Oceňovanie
• Často používané účty

Obsahová náplň modulov kurzu
5. Zúčtovacie vzťahy – účtová trieda 3
• Charakteristika účtov zúčtovacích vzťahov
• Oceňovanie
• Často používané účty

6. Imanie, fondy, dlhodobé záväzky – účtová trieda 4
• Charakteristika účtov imania, fondov, výsledku hospodárenia a dlhodobých
záväzkov
• Oceňovanie
• Často používané účty

7. Účtovanie o nákladoch – účtová trieda 5
• Charakteristika účtov nákladov na činnosť
• Členenie nákladov
• Často používané účty

8. Účtovanie o výnosoch – účtová trieda 6
• Charakteristika účtov výnosov z činnosti
• Zdroje financovania NÚJ a výnosy
• Často používané účty

Obsahová náplň modulov kurzu
9. Účtovná závierka
• Prípravné práce
• Účtovná uzávierka
• Účtovná závierka

10. Ďalšie povinnosti NÚJ súvisiace s účtovníctvom a účtovnou
závierkou
• Register účtovných závierok
• Účtovná dokumentácia

11. Zdaňovanie príjmov v organizácií nezriadenej za účelom
podnikania
• Čo je predmetom dane z príjmov NÚJ?
• Čo nie je predmetom dane z príjmov NÚJ?
• Príjmy oslobodené od dane z príjmu, neoslobodené a zdanené zrážkovou daňou

12. Účtovníctvo ako ekonomický nástroj efektívneho riadenia (NÚJ)
• Manažérske (nákladové) a projektové účtovníctvo
• Interné smernice pre vedenie účtovníctva

Kontrola vedomostí účastníka kurzu
Absolvent kurzu by mal vedieť zodpovedať si na cyklus otázok:

1. Viem prečo a čo robím, keď účtujem (poznám zmysel mojej
práce)?

Účtovníctvo ako základný ekonomický nástroj
2. Viem, ako mám účtovať, viem sa zorientovať v právnych
normách; a to čo neviem, nájdem v zákonoch, postupoch
účtovania, v odporúčanej odbornej literatúre, v školiacich
materiáloch alebo v poznámkach?

Postupy účtovania
3. Viem výsledok procesu účtovania – priebežný, ale hlavne
koncový?

Hlavná kniha, účtovná závierka
4. Viem, ako skontrolujem výsledok, správnosť účtovníctva?

Inventarizácia

