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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

 

Účtovanie na devízovom účte a vyhotovenie dokladov v programe Omega 

 

 

Kľúčové slová: 

 analytická evidencia k devízovým účtov 

 kurzový lístok 

 kurz NBS/ECB 

 vážený aritmetický priemer 

 FIFO 

 kurzový zisk/strata 

 účtovný uzávierka na devízovom účte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/
https://www.oatv.edu.sk/


 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1./ Ako najjednoduchšie naučiť študentov pracovať s kurzovým lístkom 

2./ Ako prepočítať devízy kurzom pri účtovnej uzávierke 

3./ Správne vyhotovenie dokladov pri zahraničnom nákupe/predaji 

4./ Účtovanie kurzových rozdielov 

 

Témy stretnutia: 

 

Spôsob účtovania pohybov cudzej meny na devízovom účte je upravený v ustanoveniach § 

24 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení doplnkov. Podľa § 4 ods.7 citovaného 

zákona je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v 

peňažných jednotkách slovenskej meny. V prípade, že majetok a pohyby majetku sú 

vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v slovenskej mene aj v cudzej 

mene. Ustanovenie § 24 ods. 1 upravuje spôsob ocenenia príjmu cudzej meny na devízový 

účet. Cudzia mena sa prepočíta na eurá výmenným referenčným kurzom vyhláseným ECB 

alebo NBS v deň predchádzajúci účtovnému prípadu. 

Ustanovenie § 24 ods.3 zákona o účtovníctve upravuje spôsob oceňovania pri kúpe cudzej 

meny za euro.. V takomto prípade použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty 

nakúpené, to znamená kurz komerčný. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného 

v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v euro na účet zriadený 

v cudzej mene, použije účtovná jednotka kurz podľa § 24 ods. 3 zákona, to znamená 

komerčný kurz. 

Na úbytok rovnakej cudzej meny z devízového účtu sa môže podľa § 24 ods. 6zákona použiť 

na prepočet cudzej meny na euro: 

 



 cena zistená váženým aritmetickým priemerom alebo 

 prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na 

ocenenie úbytku cudzej meny v eurách /metóda FIFO/. 

Výmena cudzej meny na menu za euro /prevod cudzej meny z devízového účtu na bankový 

účet vedený v euro/ sa použije ocenenie, v akej je cudzia mena ocenená na devízovom účte 

v eurách. 

Pri výmene cudzej meny za inú cudziu menu sa použije ocenenie podľa § 24 ods.3/ zákona 

o účtovníctve, tj. nadobudnutá cudzia mena sa ocení cenou určenou v eurách tej cudzej 

meny, ktorou bola výmena zaplatená. 

 

Z diskusie vyplynulo: 

 

- umožniť žiakom širší časový priestor pri precvičovaní praktických príkladov účtovania na 

devízovom účte, 

- potreba precvičovania výpočtu kurzových rozdielov ručne aj pomocou programu Omega, 

- využívať na hodinách účtovníctva program Omega vo väčšej miere, 

- vyhotovovať doklady v programe Omega pre lepšie pochopenie problematiky, 

- používať kurzový lístok v rôznych prípadových štúdiach s použitím mobilných aplikácií a 

internetu 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 Venovať dostatok času v rámci predmetu účtovníctvo, podniková ekonomika a ekonomické 

cvičenia účtovaniu na devízových účtoch, vyčíslovaniu kurzových rozdielov, 

 naučiť žiakov správne pracovať s kurzovým lístkom s využitím internetu alebo mobilu, 

 využívať počítačové učebne, pripojenie na internet pri výučbe účtovníctva, 

 uskutočniť praktické cvičenie pre žiakov 4. ročníka s využitím programu Omega 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Pri j ímateľ :  Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 07542 Trebišov 

Názov projektu:  Zvýšenie kvality vzdelávania v Obchodnej akadémii v 

Trebišove 
Kód ITMS projektu :  312011AGT6 

Názov pedagogického k lubu:  Klub finančnej gramotnosti 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: https://teams.microsoft.com/l/team/ 

Dátum konania stretnutia: 15. 2. 2021 

Trvanie stretnutia: od  15.00  hod. do  18.00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Beáta Andrášová  OA Trebišov 

2.  Ing. Svetlana Dulová  OA Trebišov 

3.  Ing. Kvetoslava Marcinová  OA Trebišov 

4.  Ing. Mária Smandrová  OA Trebišov 

5. Ing. Eva Valisková-Timečková  OA Trebišov 

6. Ing. Eva Zavadilová  OA Trebišov 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/


 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Marcela Rabatinová  OA Trebišov 

    

    

 

 

 


