
Pokyny ku skúške z predmetu Účtovníctvo  
 

Skúška sa uskutoční prostredníctvom on-line testovacieho systému. K účasti na skúške je potrebné: 

1. Prihlásiť sa na termín skúšky cez AIS. 

2. Internetové pripojenie v čase konania skúšky. 

3. Preukaz študenta. 

4. Rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov (ak nemáte, tak je k dispozícií na stránke Katedry 

účtovníctva a audítorstva: 

https://fhi.euba.sk/katedry/katedra-uctovnictva-a-auditorstva/studijne-materialy) 

 

Deň (resp. ráno) pred konaním skúšky dostanete správu cez AIS s URL adresou testu; test sa 

sprístupní v čase uvedenom v AIS a je potrebné sa prihlásiť (začať vypĺňať) do 10 min. od začiatku 

konania skúšky. Celkový čas na vyplnenie testu je 45 min., po uplynutí času sa test automaticky 

odošle na hodnotenie aj bez vyplnenia všetkých odpovedí. 

 

Obr. č. 1. Úvodná stránka 

 
 

  



Test je rozdelený na 3 časti, celkový čas je 45 min., k jednotlivým odpovediam sa nedá vrátiť späť: 

 

1. 30 teoretických testových otázok s možnosťami A-B-C-D, pričom vždy je správna 1 možnosť. 

Otázky sa zobrazujú postupne, po odoslaní odpovede na otázku č. 1 sa zobrazí otázka č. 2 atď. 
 

Obr. č. 2. Vzor testovej otázky A-B-C-D 

 
2. 10 otázok na účtovanie konkrétnych účtovných prípadov. Účtujeme jednoduchým podvojným 

zápisom (v jednom riadku MD/D) formou predkontácie. Odpoveď sa zadáva bez medzier, a to 

vo formáte MD/D: xxx/yyy (xxx je trojčíslie označujúce číslo účtu na ktorom sa účtuje na strane 

má dať, yyy je trojčíslie účtu na ktorom sa účtuje na strane dal, napr. 321/221). Otázky sa 

zobrazujú postupne, po odoslaní odpovede na otázku č. 1 sa zobrazí otázka č. 2 atď.  

Pri účtovaní abstrahujeme od DPH ak nie je v texte účtovného prípadu výslovne uvedené, že 

účtujeme DPH. Pri účtovaní zásob spôsobom A sa nepoužívajú kalkulačné účty. 

 
Obr. č. 3. Vzor testovej otázky s účtovaním účtovného prípadu 

 
 



3. 2 otvorené teoretické otázky so slovnou odpoveďou. Odpovedajte stručne, presne a výstižne 

na zadanú otázku. Všeobecné odpovede typu skopírovaná kapitola z knihy nebudú 

akceptované.    

 

Obr. č. 4. Vzor otvorenej teoretickej otázky 

 
 

Po odoslaní poslednej odpovede, resp. po uplynutí času sa test ukončí a uvidíte vyhodnotenie 

testových otázok (A-B-C-D) a účtovania na účtoch. K uvedeným bodom sa ešte manuálne pripočíta 

hodnotenie za vypracované teoretické otázky. Hodnotenie bude udelené v AIS do 5 pracovných dní 

od termínu konania skúšky. 

 

Obr. č. 5. Ukončenie testu 

 
 

  



Zoznam skratiek účtovných dokladov: 

 

IÚD – interný účtovný doklad 

IÚD (PVP) – protokol o vyradení dlhodobého majetku 

IÚD (PZP) – protokol o zaradení dlhodobého majetku 

IÚD (ZVL) – zúčtovacia a výplatná listina 

PFA – prijatá faktúra 

VFA – vystavená faktúra 

PPD – príjmovu pokladničný doklad 

VPD – výdavkový pokladničný doklad 

VBÚ – výpis z bankového účtu 

VKBÚ – výpis z krátkodobého úveru 

VÝD – výdajka skladových zásob 

PRÍ – príjemka zásob na sklad 

 

FAQ: 
Q: Ak začnem o 5 minút neskôr, budem mať rovnaké otázky ako spolužiak? 

A: Nie, otázky sú prideľované náhodným výberom z databázy, ktorá sa každodenne dopĺňa. 

 

Q: Spolužiak mal tú istú otázku ako ja a on označil odpovede A+B. Je poradie správnych odpovedí 

rovnaké? 

A: Aj keby ste náhodou mali zhodnú otázku, správne odpovede sú tie isté, ale ich poradie môže byť 

v každom teste iné. 

 

Q: Aké bude hodnotenie ak je v teste viac správnych odpovedí a ja neoznačím všetky, resp. označím 

aj nesprávnu? 

A: Treba označiť všetky správne odpovede; ak neoznačíte všetky správne, resp. označíte aj nesprávnu 

odpoveď tak sa odpoveď na túto otázku vyhodnotí ako nesprávna, teda 0 bodov. 

 

Q: Nepoznám presné čísla účtov, môžem pri otázke na zaúčtovanie uvádzať ich približné názvy? 

A: Nie, je potrebné uviesť predkontáciu v požadovanom tvare, napr. 321/221. Čísla účtov sú uvedené 

v rámcovej účtovej osnove, nemusíte ich vedieť naspamäť. 

 

Q: Je potrebné pri otázkach na zúčtovanie účtovných prípadov používať analytickú evidenciu? 

A: Nie, účtujete len na syntetických účtoch uvedených v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov. 

Preto vyžadujeme trojmiestne číslo účtu. 

 

Q: Pri vypĺňaní som spravil chybu, môžem sa vrátiť o 1-2 otázky naspäť? 

A: Nie, k odoslaným odpovediam sa už nedá vrátiť späť. 

 

Q: Nepoznám odpoveď na otázku, ako mám postupovať? 

A: Je potrebné označiť/vyplniť nejakú odpoveď, aby sa zobrazila ďalšia otázka. Ak neurobíte nič tak 

po uplynutí času sa test automaticky ukončí aj bez vyplnenia zvyšných odpovedí. 

 

Q: Potrebujem k účasti len počítač alebo stačí mobil/tablet? 

A: Testovacie rozhranie je nezávislé od typu zariadenia, ale vyskúšajte si vyplniť vzorový test. 



 

Q: V čase skúšky sa mi nedá spustiť test. 

A: Na tejto adrese v MS TEAMS bude počas skúšky k dispozícií učiteľ (len pre technickú pomoc): 
https://tinyurl.com/y8aqqj6y  


