ÚČTOVNÍCTVO
1. Národný účtovný systém, regulácia a harmonizácia účtovníctva, právna úprava
účtovníctva v SR, povinnosť viesť účtovníctvo, účtovné jednotky a účtovné osnovy
pre rôzne typy účtovných jednotiek
2. Účtovné zásady zakomponované do účtovnej legislatívy SR
3. Finančné účtovníctvo – charakteristika, funkcie a ciele finančného účtovníctva,
porovnanie finančného a manažérskeho účtovníctva, porovnanie finančného
účtovníctva ako súčasti podvojnej metodiky účtovania s jednoduchým účtovníctvom
4. Zobrazenie majetku a výsledkových kategórií (náklady, výnosy) v jednoduchom
a podvojnom účtovníctve, základné rozdiely medzi metodikou jednoduchého
a podvojného účtovníctva
5. Štruktúra účtovnej dokumentácie v účtovníctve podnikateľov – účtovné doklady,
účtovné knihy, účtovné výkazy, syntetická a analytická evidencia, zásada
dokumentácie a preukázateľnosti účtovníctva, opravy v účtovníctve
6. Štruktúra majetku v účtovníctve podnikateľov, zmeny v zobrazení majetku po
novelizácii účtovnej legislatívy v SR, charakteristika aktív a pasív, zásada bilančnej
kontinuity, bilančná rovnováha a základné zmeny stavov súvahových položiek
7. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov – charakteristika, zásady konštrukcie,
obsah jednotlivých účtových tried, účtový rozvrh, syntetické a analytické účty,
vnútroorganizačné účtovníctvo a spôsoby jeho vedenia
8. Právna úprava individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
podnikateľov po vstupe SR do Európskej únie, podstata konsolidácie, subjekty
tvoriace konsolidovaný celok z hľadiska právnej formy podnikania, štruktúra
konsolidovaného celku (materská účtovná jednotka, dcérske účtovné jednotky),
metódy konsolidácie
9. Charakteristika, funkcie a ciele manažérskeho účtovníctva
10. Podstata, funkcie a organizácia vnútropodnikového účtovníctva
11. Vývoj manažérskeho účtovníctva – od finančného cez nákladové k manažérskemu
12. Štruktúra manažérskeho
manažérskeho účtovníctva
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13. Klasifikácia nákladov v manažérskom účtovníctve
14. Náklady a výnosy z hľadiska rozhodovania
15. Kalkulácie v manažérskom účtovníctve – definícia, význam, predmet kalkulácie
16. Klasifikácia metód kalkulovania nákladov v manažérskom účtovníctve
17. Rozpočtovníctvo – podstata, úlohy, druhy, metódy
18. Zodpovednostné riadenie a zodpovednostné účtovníctvo
19. Základné typy rozhodovacích úloh, úlohy vyžadujúce vklad prostriedkov, úlohy pri
existujúcej kapacite – charakteristika, východiskové predpoklady, význam
20. Cenotvorba a cenová politika

21. Pohľad na obsah výkazu ziskov a strát banky v porovnaní s podnikateľským
subjektom – schematické znázornenie obsahu výkazu ziskov a strát banky
a podnikateľského subjektu
22. Špecifiká rámcovej účtovnej osnovy a postupov účtovania pre banky v porovnaní
s rámcovou účtovou osnovou pre podnikateľské subjekty
23. Pohľad na obsah súvahy banky v porovnaní s obsahom súvahy podnikateľského
subjektu – schematické znázornenie a zdôvodnenie zoradenia jednotlivých položiek
súvahy banky a podnikateľského subjektu
24. Účtovná závierka bánk – činnosť pred uzavretím účtovných kníh, uzavieranie
účtovných kníh, zostavenie účtovnej závierky
25. Význam účtovania na podsúvahových účtoch v bankách – základná úloha
podsúvahovej evidencie bánk, pohľadávky a záväzky banky účtované v účtovej
triede 9
26. Právne a ekonomické postavenie účtovníctva rozpočtových organizácií,
príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a samosprávnych krajov
27. Účtovníctvo obcí a vyšších územných celkov a nimi riadených rozpočtových
a príspevkových organizácií ako podklad na poskytnutie verného a pravdivého
obrazu
28. Základná charakteristika účtovnej osnovy pre rozpočtové organizácie, štátne fondy,
vyššie územné celky a príspevkové organizácie
29. Všeobecná charakteristika účtovania zúčtovacích vzťahov rozpočtových organizácií,
štátnych fondov, príspevkových organizácií a vyšších územných celkov so štátnym
rozpočtom a rozpočtami orgánov miestnej samosprávy
30. Postupy účtovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné
služby podľa nových právnych noriem, právna úprava neziskových organizácií,
spôsob financovania a hospodárenia

