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ÚVOD
Účtovníctvo je, okrem iných predmetov, základným stavebným kameňom výučby na
ekonomicky orientovaných fakultách. Ide o disciplínu, ktorej absolvovanie záleží nielen od
získania teoretických vedomostí, ale aj praktických skúseností získaných účtovaním
konkrétnych transakcií v účtovných jednotkách.
Pre každý národný účtovný systém sú typické neustále zmeny súvisiace s novelizáciami
právnej úpravy účtovníctva, a preto je potrebná neustála aktualizácia príkladov a teoretických
úloh, ktoré s nimi súvisia. Zámerom autorov je zapracovanie uvedených zmien do predkladanej
zbierky príkladov tak, aby boli rešpektované najnovšie úpravy legislatívnych noriem nielen
z oblasti účtovného, ale aj daňového a obchodného práva. Jednotlivé kapitoly sú usporiadané
v štruktúre, ktorá nadväzuje na obsah predmetov Účtovníctvo 1 a Účtovníctvo 2 pre študijné
programy Ekonomika a manažment podniku, Cestovný ruch a Verejná ekonomika a
manažment. Jednotlivé kapitoly sú zamerané na aplikáciu teoretického základu k účtovaniu
a aktívnu prácu s normami účtovného práva, príklady, z ktorých mnohé sú koncipované tak,
aby viedli k samostatnému zostavovaniu účtovných prípadov, ktoré vyplývajú z obchodných
transakcií a iných udalostí v účtovnej jednotke. Príklady reflektujú i pandemickú situáciu a
opatrenia, ktoré vznikli v období, kedy bola publikácia vydaná.
Zbierka je určená predovšetkým študentom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, ale aj študentom ostatných fakúlt, ktorí majú záujem osvojiť si metódy
a postupy zobrazovania účtovných informácií podnikateľských subjektov.
Na záver by sme radi poďakovali recenzentom publikácie, doc. Ing. Zuzane Šuranovej,
PhD., docentke na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Ing. Mgr. Marte Lapkovej, PhD., účtovníčke a konateľke spoločnosti
LaMart, s.r.o., za ich cenné návrhy a pripomienky.
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ZOZNAM SKRATIEK
BV

Výpis z účtu v banke

CD

Colný doklad

DHM Dlhodobý hmotný majetok
DNM Dlhodobý nehmotný majetok
DOB Dobropis
DPFO Daň z príjmov fyzických osôb
DPPO Daň z príjmov právnických osôb
DF

Dodávateľská faktúra

DH

Daňová hodnota

ID

Interný účtovný doklad

P

Príjemka

PPD

Príjmový pokladničný doklad

OF

Odberateľská faktúra

ODP Odložená daňová pohľadávka
ODZ Odložený daňový záväzok
ŤAR Ťarchopis
ÚH

Účtovná hodnota

V

Výdajka

VH

Výsledok hospodárenia

VPD Výdavkový pokladničný doklad
VPF

Vnútropodniková faktúra

VÚÚ Výpis z úverového účtu
ZAF

Zálohová faktúra (daňový doklad)

ZD

Základ dane

ZDP

Zákon o dani z príjmov
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