
EKONOMICKÉ CVIČENIA (EKC) 

 

Charakteristika predmetu:  

Predmet ekonomické cvičenia patrí k základným 

ekonomickým predmetom a poskytuje žiakom 

komplexné  a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti 

odborných predmetov s osobitným dôrazom na ich 

využitie a uplatnenie v praktických úlohách.  

Obsahovo súvisí s celou skupinou odborných 

predmetov, ako sú napr. účtovníctvo, podniková 

ekonomika, hospodárske výpočty a štatistika, aplikovaná informatika, daňová sústava. 

Výučba predmetu prebieha v odbornej učebni s dataprojektorom a sieťovou tlačiarňou, 

kde má každý žiak k dispozícii počítač vybavený ekonomickým softvérom od firmy Kros.  

 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 osvojiť si prácu s ekonomickým softvérom od firmy Kros 

 nadobudnúť schopnosť orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im 

a vedieť ich využívať 

 získať schopnosť samostatne sa rozhodovať a prijímať zodpovednosť pri riešení 

problémov 

 získať schopnosť tvorivo a kriticky myslieť 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 upevniť a dokázať integrovať už získané základné vedomosti a zručnosti 

z odborných predmetov 

 aplikovať získané teoretické vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení základných 

situácií vyskytujúcich sa v podnikateľskej praxi 

 zvládnuť riešiť úlohy komplexného charakteru 

 vedieť sa orientovať v platných právnych predpisoch 

 zvládnuť vedenie účtovníctva na počítači 

v ekonomickom softvéri od firmy Kros 

 zvládnuť využívať informačné technológie 

 

 



Hodnotenie a klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie a klasifikácia vychádzajú z Metodického usmernenia č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ a z kritérií hodnotenia, ktoré boli prerokované 

a schválené na PK OEP. 

Písomné práce žiakov sú hodnotené bodovo a výsledná známka je stanovená za 

základe nasledujúcich kritérií: 

 

 

 

Podujatia v rámci predmetu: 

 Každoročne sa na škole organizuje školské kolo olympiády Mladý účtovník. 

Dvaja najúspešnejší žiaci postupujú do regionálneho kola. 

 Obchodná akadémia v spolupráci s firmou KROS, a. s. pripravila pre 

najúspešnejších maturantov zaujímavý bonus – certifikát KROS na vedenie 

podvojného účtovníctva OMEGA – podvojné účtovníctvo.  

o Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ 

úspešne zložil praktickú časť odbornej 

zložky maturitnej skúšky alebo obdobným 

spôsobom boli preverené jeho znalosti 

v danom programe. Držiteľ certifikátu vie 

program ovládať a pracovať s ním.  

o Certifikát bude udelený spolu s maturitným vysvedčením každému 

maturantovi, ktorý splnil súčasne tieto dve podmienky: 

 bol z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky hodnotený 

známkou výborný (1) alebo chválitebný (2), 

 bol v predmetoch Účtovníctvo a Ekonomické cvičenia vo 4. ročníku 

v obidvoch polrokoch hodnotený známkou výborný (1), chválitebný 

(2) alebo dobrý (3) 

o Týmto certifikátom chceme dať maturantom niečo navyše, niečo, čo im 

môže pomôcť pri hľadaní zamestnania.  

 100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 60 % dobrý  

59,9 % - 40 % dostatočný 

39,9 % - 0 % nedostatočný 


