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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

 

Evidencia dlhodobého majetku, odpisový plán, účtovanie v programe Omega 

 

Kľúčové slová: 

 dlhodobý majetok 

 spôsoby evidencie dlhodobého majetku 

 zaradenie majetku do používania 

 opotrebenie dlhodobého majetku 

 využívanie dlhodobého majetku 

 účtovné odpisy 

 daňové odpisy 

 oprávky dlhodobého majetku 

 odpisový plán 

 účtovanie v programe Omega 

 

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


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

 

Témy stretnutia: 

 

Charakteristika dlhodobého majetku,  spôsoby evidencie dlhodobého majetku a jeho účtovanie 

v programe Omega. 

Dlhodobý majetok je vo väčšine podnikov najdôležitejšia súčasť majetku. Predstavuje hodnoty s 

pomerne vysokými cenami. Počas používania nemení svoju formu. Vo výrobnom procese sa 

nespotrebuje naraz, ale používaním sa postupne len opotrebúva. Svoju hodnotu postupne prenáša do 

hodnoty vyrobených výrobkov a služieb. Dlhodobý majetok je majetok podniku, ktorého doba 

používania je dlhšia ako jeden rok. 

Význam dlhodobého majetku a jeho rozsah v každom podniku vyžadujú jeho dôkladnú evidenciu, 

ktorou sa zabezpečuje ochrana majetku pred stratou a poškodením. Evidencia sa vedie od prevzatia 

majetku do podniku až po jeho vyradenie. Dlhodobým majetkom sa stávajú obstarávané veci na 

základe zápisu o zaradení do užívania. Po zaradení majetku do užívania sa vystaví pre každý druh 

majetku inventárna karta, ktorá plní funkciu analytickej evidencie dlhodobého majetku 

 

Z diskusie vyplynuli tieto závery: 

 

- žiakom je potrebné  umožniť širší časový priestor pri precvičovaní  evidencie a účtovania 

dlhodobého majetku na praktických príkladoch 

- potreba precvičovania výpočtu účtovných a daňových odpisov,  

- zdôrazniť význam poznania vplyvu rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi na 

základ dane, aby žiaci vedeli rozlíšiť ich vplyv na rast alebo pokles základu dane 

- využívať na hodinách účtovníctva, aplikovanej informatiky  prácu pomocou počítačového 

programu Omega aj cez online vyučovanie poskytnutím tohto programu žiakom do 

domáceho prostredia cez home office  

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 Umožniť precvičovať problematiku dlhodobého majetku v počítačových učebniach.  

 Poskytovať žiakom program Omega na domáce použitie cez home office. 

 Venovať dostatočný časový priestor v časovo-tematických plánoch praktickému 

precvičovaniu zručností v oblastí evidencie a účtovania dlhodobého majetku. 
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15. Dátum 12. 4. 2021 

16. Podpis  
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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: 12. 4. 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. Eva Valisková-Timečková  OA Trebišov 

5. 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 

    

    

    

 

 

 


