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Právna úprava účtovníctva na Slovensku 

 Obchodný zákonník ( zákon č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov) - len rámcovo upravuje 

povinnosť podnikateľa viesť účtovníctvo, zostavovať 

účtovnú závierku, povinnosť jej overovania a ďalšie 

 

 Zákon o účtovníctve ( zákon č. 431/2002 Z.z.)  -

všeobecne záväzná právna norma, ktorá podrobne 

definuje postupy účtovania a povinnosti podnikateľa 

v oblasti účtovníctva 

 

 

 O 
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Právna úprava účtovníctva na Slovensku 

 Opatrenia Ministerstva financií - stanovujú účtovnú 

osnovu, postupy účtovania, ako aj formu účtovných 

závierok podnikateľských a nepodnikateľských subjektov. 

Každý musí viesť účtovníctvo podľa Slovenských 

účtovných štandardov ( Slovak Accounting Standards). 

 

 Finančné výkazy a účtovníctvo sú využívané (nie 

len v SR) na zistenie daňovej povinnosti jednotlivých 

subjektov. Z toho vyplýva, že právna úprava účtovníctva 

je úzko prepojená aj s právnymi predpismi v daňovej 

oblasti 
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Ciele a základné princípy účtovníctva 

 Používatelia účtovných informácií 

 Účtovné výsledky sú určené širokej škále užívateľov, 

ktorí môžu mať o ne záujem. Sú to: 

 vlastníci podniku a potencionálny investori, 

 manažéri podniku, 

 veritelia, 

 dodávatelia, 

 zamestnanci, 

 štátne inštitúcie. 
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Cieľ účtovníctva 

„Informácie majú cenu zlata“ 

podávať verný a pravdivý obraz o 

majetkovej a finančnej situácii 

podniku a o zmenách finančnej 

situácie (true and fair view of the company 

assets, liabilities, financial and profit or loss 

position). 
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Základné predpoklady – princípy účtovníctva 

predpoklad účtovnej (hospodárskej) 

jednotky (akciová spoločnosť, s.r.o., FO) 

predpoklad nepretržitého pokračovania 

činnosti podniku (going concern)- podnik 

bude pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcnosti (nie 

konkurz, likvidácia) 

akruálny princíp - účtovné skutočnosti, transakcie sa 

vykazujú v období kedy vznikli a nie v období kedy došlo k 

finančnému plneniu. Náklad – výdaj; výnos - príjem 



27/06/2012 

Súčasný globalizačný trend v účtovníctve 

 Medzinárodný obchod a medzinárodná spolupráca 

kladie na účtovníctvo jednotlivých krajín čoraz väčšie 

požiadavky na porovnanie účtovných informácií v 

čase a priestore.  

 Rast významu štandardizácie a harmonizácie 

účtovných výkazov a postupov účtovania.  

 Dva smery harmonizácie:  

  - harmonizácia účtovných výkazov (je rozhodujúca –  

      vychádza z požiadavky porovnateľnosť účtovných informácií 

 - úprava bežných postupov účtovania.  
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Očakávania praxe od absolventov 

 Zvládnutie účtovníctva v teoretickej rovine a mať 

praktické zručnosti získané počas štúdia 

 Zvládnutie účtovníctva pomocou softvéru 

 Aplikovať účtovné informácie do výkazov 

 Mať základné vedomosti aj z oblasti personalistiky, 

daní, miezd, odvodov zdravotného a sociálneho 

poistenia 

 Vedieť vyhotoviť daňové priznania – z účtovníctva 

 Ovládať základné ukazovatele finančnej analýzy a 

vedieť z nich urobiť závery pre manažérske riadenie 
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Očakávania praxe od absolventov 

 Poznanie účtovných dokladov – VPD, PPD, faktúra, 

bankové výpisy... 

 Ovládať postupy účtovania a účtovné sústavy 

 Ovládať aktuálne daňové zákony, zákonník práce, 

zákon o cestovných náhradách... 

 Orientovať sa v účtovných výkazoch – súvaha, výkaz 

ziskov a strát, Cash flow... 

 Účtovníctvo je výsledkom zužitkovania všetkých 

informácií. Výučba by mala byť orientovaná na 

najnovšie trendy 
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Záver – prínosy projektu Faster 

 Pomôže zvládnuť účtovníctvo v teoretickej rovine 

 

 Pomôže vyriešiť konkrétne účtovné problémy 

 

 Pomôže správne vykonať účtovné predkontácie 

 

 Pomôže zorientovať sa v oblasti účtovania podľa 

slovenských účtovných štandardov 
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Záver – prínosy projektu Faster 

 Pomôže zorientovať sa v oblasti účtovania podľa 

medzinárodných účtovných štandardov 

 

 Poskytne prehľad slovenských a zahraničných 

publikácií a časopisov v oblasti účtovníctva  

 

 Poskytne aktuálne informácie v oblasti účtovníctva, 

legislatívy, novelizácií zákonov, opatrení, smerníc a 

nariadení 
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    Ďakujem za pozornosť 


