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      11.  Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

 Zásoby sú zložky majetku, ktoré krátkodobo viažu kapitál podnikateľa . Účtovanie zásob 

patrí k dôležitej dokladovej agende v každej účtovnej jednotke. Podľa postupov účtovania 

pre podnikateľov sa môžu účtovať dvoma spôsobmi – spôsobom A a spôsobom B. 

 &19 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 Obchodný zákonník 

 Ekonomický softvér firmy Kros – Omega, Alfa 

Kľúčové slová: 

 zásoby 

 obstaranie zásob 

 oceňovanie zásob 

 účtovanie zásob – spôsob A, B 

 inventarizácia  

 faktúra 

 príjemka  

 výdajka 

 skladová karta 

 nevyfakturované dodávky 

 materiál/tovar na ceste 

 opravné položky k zásobám 

 štatistické ukazovatele 

https://www.oatv.edu.sk/


 

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

Témy stretnutia: 

 

Charakteristika spôsobov účtovania zásob, zdôraznenie podstaty účtovania zásob               

spôsobom A i spôsobom B, kto môže účtovať akým spôsobom a z  ktorých právnych  noriem to 

vyplýva. Zdôraznenie významu vedenia skladovej evidencie zásob, výpočtu štatistických 

ukazovateľov a dôsledného uplatňovania jednotlivých zásad účtovania podľa platnej legislatívy. 

Zadefinovanie pojmov - skladová evidencia, účtovné doklady súvisiace s evidenciou zásob, 
obstaranie zásob z tuzemska a zahraničia, oceňovanie zásob, výdaj materiálových zásob, 
inventarizácia, reklamácie materiálu a tovaru. Účtovanie základných účtovných prípadov 
v priebehu účtovného obdobia ako aj  závierkových účtovných prípadov : materiál na ceste, 
nevyfakturované dodávky , opravné položky k zásobám . 
Vzhľadom na veľmi veľký počet dokladov súvisiacich s evidenciou zásob a účtovania je nutné, aby 
sa pre zefektívnenie práce s nimi vo veľkej miere používala výpočtová technika. Žiaci na našej škole 
majú možnosť získať praktické zručnosti pri využívaní ekonomického softvéru firmy KROS – Omega 
pre podvojné účtovníctvo a ALFA pre jednoduché účtovníctvo. Táto problematika jednoznačne 
presahuje obsah jedného odborného predmetu a preto je veľmi dôležité uplatniť pri jej vyučovaní 
medzipredmetové vzťahy ( UCT, EKC, ADK, CVF, APE, CVU, API, POE, HVS).  Predmetom diskusie 
boli aj  štatistické ukazovatele, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu riadenia a plánovania zásob.   

 

Na základe vzájomnej výmeny skúseností pri vyučovaní danej problematiky sme dospeli k týmto 

záverom: 

a) Plánovanie, efektívne riadenie zásob je možné iba pri dôslednej dokladovej evidencii, ktorá 

je predpokladom správneho a presného účtovania zásob. Uvedená problematika spolu s 

výpočtom štatistických ukazovateľov  je veľmi rozsiahla, na prvý pohľad pomerne 

jednoduchá téma, avšak napriek tomu žiaci majú problém s terminológiou, uplatňovaním 

a efektívnym využívaním ekonomického softvéru ako aj interpretáciou rôznych 

ukazovateľov. 

b) Pre  fixáciu rozmanitých pojmov, terminológie je potrebné zvýšiť záujem žiakov a 

zatraktívniť výučbu predmetnej problematiky  prostredníctvom rôznych didaktických hier, 

prípadne iných aktivizujúcich metód. 

c) Prehĺbiť medzipredmetové vzťahy pri vyučovaní  využívaním napr. projektového 

vyučovania. 

 

Aktivizujúce metódy pre zvýšenie záujmu žiakov o predmetnú problematiku: 

- problémové vyučovanie - nastolenie problému a jeho následné riešenie; 

- kooperatíne vyučovanie; 

- spracovanie projektov a ich následná prezentácia 

- didaktické hry 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Na vyučovacích hodinách s tematikou účtovania a celkove riadenia zásob sa zamerať na zvýšenie 

záujmu žiakov o túto oblasť s dôrazom na finančnú a ekonomickú gramotnosť.  

 

Aktivizujúcim prvkom vyučovacej hodiny by mal byť žiak, ktorý dostane priestor pracovať 

samostatne aj v skupinách a tým rozvíjať svoju schopnosť vyhľadávať informácie z dostupných 

zdrojov, kriticky analyzovať získané informácie,  kooperovať, akceptovať názory spolužiakov, 

argumentovať a efektívne využívať zručnosti, týkajúce sa práce s aplikačnými účtovníckymi 

programami OMEGA a ALFA. 

 

Neustále zdôrazňovať žiakom priamy dosah právnych noriem, týkajúcich sa pravidiel účtovania 

zásob, ich evidencie a hospodárnosti ich využívania.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Forma konania stretnutia: on-line cez MS Teams 

Dátum konania stretnutia: 22. 03. 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 

 



 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


