
ÚČTOVNÍCTVO (UCT) 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet účtovníctvo patrí k základným 

ekonomickým predmetom na obchodnej akadémii. 

Obsahovo súvisí s celou skupinou odborných 

predmetov, ako sú napr. podniková ekonomika, 

ekonomické cvičenia, hospodárske výpočty 

a štatistika, aplikovaná informatika, daňová 

sústava,  úvod do makroekonómie a ďalšie. Obsah učiva je sústavne aktualizovaný 

v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 zvládnuť vedenie podvojného účtovníctva 

 zvládnuť vedenie jednoduchého účtovníctva 

 pochopiť metodiku a postupy účtovania 

 získať schopnosť hodnotiť ekonomické javy 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 zvládnuť problematiku účtovnej dokumentácie, účtovných kníh 

 získať zručnosti a návyky v presnom a bezchybnom spracúvaní účtovných 

dokladov a pri zostavovaní kalkulácií a rozpočtov 

 vedieť účtovať rozličné účtovné prípady v podnikateľských účtovných jednotkách 

v sústave podvojného účtovníctva 

 zvládnuť viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva 

 dokázať zostaviť účtovnú uzávierku a závierku 

 dokázať analyzovať finančnú situáciu podniku  

 

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 


