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Okruhy  otázok  na štátnu  skúšku  bakalárskeho  štúdia študijného

programu Ú tovníctvo

Prvý okruh zah a obsah predmetov:  Ú tovníctvo,

Ú tovníctvo podnikate ských subjektov I.,

Ú tovníctvo podnikate ských odvetví,

Nákladové ú tovníctvo,

Ú tovníctvo a dane fyzických osôb

1.  Nadnárodná a národná právna úprava ú tovníctva. Podstata ú tovníctva, jeho význam,
cie  a funkcie.

2.  Podstata a obsah pojmov používaných v ú tovníctve: ú tovná jednotka, predmet
ú tovníctva, ú tovné obdobie, sústavy ú tovníctva, ú et, ú tová osnova, rámcová ú tová
osnova pre podnikate ov, ú tový rozvrh.

3.  Ú tovná dokumentácia. Ú tovné doklady – druhy, náležitosti, obeh a spracovanie.
Uchovávanie a ochrana ú tovnej dokumentácie.

4.  Podstata a ú el oce ovania. Zásady oce ovania, druhy a obsahové vymedzenie
oce ovacích veli ín. Právna úprava oce ovania majetku a záväzkov s dôrazom na jeho
využitie v ú tovníctve.

5.  Nakupované zásoby, ich obsahové vymedzenie, oce ovanie a ú tovné zobrazenie.

6.  Zásoby vlastnej výroby, ich obsahové vymedzenie, oce ovanie a ú tovné zobrazenie.
7.  Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, ich obsahové vymedzenie,

a oce ovanie; ú tovné zobrazenie ich obstarávania, odpisovania a vyra ovania.
8.  Dlhodobý finan ný majetok, jeho obsahové vymedzenie, oce ovanie a ú tovné

zobrazenie.
9.  Krátkodobý finan ný majetok, jeho obsahové vymedzenie, oce ovanie a ú tovné

zobrazenie. Moderné platobné prostriedky, ich obsahové vymedzenie a ú tovné
zobrazenie.

10.  Zú tovacie vz ahy z obchodného styku, so zamestnancami a s orgánmi sociálneho
a zdravotného poistenia. Obsahové vymedzenie uvedených zú tovacích vz ahov,
oce ovanie súvisiaceho majetku a záväzkov a ú tovné  zobrazenie.

11.  Zú tovacie vz ahy z daní a dotácií a finan né záväzky.  Obsahové vymedzenie uvedených
zú tovacích vz ahov a záväzkov, ich oce ovanie a ú tovné zobrazenie.

12.  Vlastné imanie, jeho obsahové vymedzenie, oce ovanie a ú tovné zobrazenie.
13.  Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia, ich obsahové vymedzenie a ú tovné

zobrazenie.
14.  Charakteristické znaky ú tovníctva po nohospodárskych družstiev (PD). Založenie

a vznik PD. Pozemok a jeho zobrazenie v ú tovníctve.
15.  Rastlinná výroba a živo íšna výroba, ich obsahové vymedzenie, oce ovanie súvisiaceho

majetku a záväzkov a ú tovné zobrazenie.
16.  Charakteristika nákladového ú tovníctva, jeho základné funkcie, ciele a využitie pri

zis ovaní vlastných nákladov.
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17.  Náklady, ich vymedzenie a koncepcie (finan né, hodnotové a manažérske po atie
nákladov). Kalkula né náklady (kalkula né úroky, kalkula né odpisy, náklady
kalkula ného rizika, kalkula ná mzda).

18.  lenenie nákladov pod a druhu a pod a ú elu ich vynaloženia. Rozlišovanie miesta
vzniku nákladov a zodpovednosti za ich vznik a jeho uplatnenie vo vnútropodnikovom
ú tovníctve s využitím vopred stanovených vnútropodnikových cien.

19.  Charakteristika a využitie predbežných kalkulácii (operatívna, plánová a prepo tová
kalkulácia) a výsledných kalkulácií. Kalkula ný vzorec, jeho odporú aná štruktúra a jeho
využitie.

20.  Zostavovanie kalkulácií nákladov v združených a nezdružených výrobách.
21.  Vymedzenie fyzickej osoby podnikate a a jej povinnosti pri za atí a skon ení podnikania.

Charakteristika sústavy priamych daní a nepriamych daní v SR a ich vplyvu na finan nú
situáciu fyzických osôb podnikate ov. Základné da ové náležitosti dane z príjmov
fyzickej osoby.

22.  iastkový základ dane ( ZD) z príjmov zo závislej innosti, analýza jednotlivých druhov
príjmov a postup výpo tu ZD. Osobitný základ dane (OZD) z kapitálového majetku,
analýza jednotlivých druhov príjmov a postup výpo tu OZD. iastkový základ dane
( ZD) z ostatných príjmov, analýza jednotlivých druhov príjmov a postup výpo tu ZD.

23.  iastkový základ dane ( ZD) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej
innosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. Analýza jednotlivých

druhov príjmov z uvedených inností a postup výpo tu ZD. Možnosti uplatnenia
a preukazovania výdavkov pri jednotlivých druhoch príjmov pod a § 6 zákona o dani
z príjmov.

24.  Nezdanite né asti základu dane z príjmov fyzických osôb. Vymedzenie a charakteristika
jednotlivých druhov nezdanite ných astí a pravidlá a podmienky ich uplatnite nosti pri
výpo te základu dane da ovníka fyzickej osoby.

25.  Da ové výdavky a ich vplyv na základ dane a da  z príjmov fyzickej osoby. Analýza
vybraných druhov výdavkov: výdavky súvisiace s využívaním majetku pri podnikaní,
výdavky súvisiace s operatívnym a finan ným prenájmom, výdavky na cestovné náhrady,
výdavky na stravovanie, výdavky na osobnú potrebu podnikate a.

Druhý okruh zah a obsah predmetov: Analýza ú tovnej závierky,

  Ú tovníctvo podnikate ských subjektov II

1.  Všeobecná charakteristika ú tovnej závierky s akcentom na ú tovnú závierku podnikate ov.
Všeobecné požiadavky na zostavenie individuálnej ú tovnej závierky.

2.  Bilan ná politika ú tovnej jednotky (charakteristika, obsah, vnútorné predpisy ú tovnej jednotky
pre oblas  ú tovníctva).

3.  Ú tovné zásady a ú tovné metódy aplikované v bežnom ú tovníctve a pri zostavovaní ú tovnej
závierky. Zmeny ú tovných zásad a ú tovných metód, zmeny ú tovných odhadov a oprava chýb.

4.  Ú tovná uzávierka (pojem a obsah). Ú tovné prípady vyplývajúce z ú tovnej analýzy –všeobecná
charakteristika.

5.  Kontrola vecnej správnosti ú tovníctva a formálnej správnosti ú tovníctva. Inventarizácia ako
základ uzávierkových prác a nástroj zabezpe enia preukázate nosti ú tovníctva (charakteristika,
priebeh, druhy inventúr, inventúrny súpis, inventariza né rozdiely, inventariza ný zápis).

6.  Oce ovanie majetku a záväzkov v cudzej mene (použitie v ú tovníctve, výpo et a ú tovanie
kurzových rozdielov, vplyv a zaobrazenie v ú tovnej závierke).
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7.  Opravné položky k majetku (charakteristika, oce ovanie, ú tovanie, vykazovanie v ú tovnej
závierke).

8.  Rezervy (charakteristika, oce ovanie, ú tovanie, vykazovanie v ú tovnej závierke).

9.  asové rozlišovanie nákladov a výnosov (charakteristika, vz ah k akruálnemu princípu,
oce ovanie, ú tovanie a vykazovanie v ú tovnej závierke).

10.  Oce ovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou (charakteristika reálnej hodnoty, spôsoby jej
stanovenia, vymedzenie majetku a záväzkov ktoré je možné oce ova  reálnou hodnotou, výhody
a riziká súvisiace s využitím tejto oce ovacej základne).

11.  Súvaha (všeobecná charakteristika, forma, obsah a štruktúra súvahy.

13.  Výkaz ziskov a strát (všeobecná charakteristika, forma, obsah a štruktúra výkazu ziskov

a strát). Analýza výnosnosti na podklade absolútnych ukazovate ov výkazu ziskov a strát.

14.  Poznámky ako sú as  ú tovnej závierky podnikate ov. Preh ad o pohybe vlastného

imania. Preh ad pe ažných tokov.

15.  Osobitosti ú tovných závierok v nadväznosti na lenenie ú tovných jednotiek pod a

ve kostných skupín (mikro ú tovná jednotka, malá ú tovná jednotka, ve ká ú tovná

jednotka).

16.  F inan ná analýza individuálnej ú tovnej závierky (charakteristika pojmov, vstupné

a výstupné údaje, metódy finan nej analýzy).

17.  Analýza finan nej situácie na podklade absolútnych ukazovate ov súvahy.

18.  Ukazovatele aktivity a ich ekonomická interpretácia.

19.  Analýza výsledku hospodárenia. Ukazovatele rentability a ich ekonomická interpretácia.

20.  Analýza likvidity. Ukazovatele zadlženosti a ich ekonomická interpretácia.
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Predpisy

1. Aktuálne znenie zákona o ú tovníctve, zákona o správe daní, zákon o dani z pridanej hodnoty,
zákona o dani z príjmov, obchodného zákonníka. Zdroj: https://www.slov-lex.sk/domov

2. Opatrenia MF SR v oblasti ú tovníctva: https://www.financnasprava.sk/sk/financna-
sprava/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv/postupy-uctovania


