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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia:
Úlohy podporujúce rozvoj finančnej gramotnosti v oblasti hospodárenia s dlhodobým majetkom
podniku.
Kľúčové slová:
 dlhodobý majetok
 výrobná kapacita
 potreba investícií
 evidencia dlhodobého majetku
 odpisový plán
 oprávky dlhodobého majetku
 spôsoby oceňovania dlhodobého majetku
 leasingová zmluva
 štatistika dlhodobého majetku

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Témy stretnutia:
Vzhľadom na skutočnosť, že dlhodobý majetok v jednotlivých organizáciách predstavuje hodnoty
s vysokými cenami, je nevyhnutné venovať jeho evidencii a hospodárnemu využívaniu náležitú
pozornosť. Preto pri vyučovaní tejto problematiky vo všetkých odborných predmetoch je potrebné
upriamiť pozornosť v prvom rade na výpočet výrobnej kapacity podniku. Od tejto skutočnosti sa
odvíja potreba investícií a zisťovanie potrebnej výšky financií. Veľmi dôležitý je aj proces
oceňovania dlhodobého majetku, jeho zaradenie do príslušnej odpisovej skupiny. S tým súvisí aj
výber metód odpisovania a zostavenia odpisového plánu. Vytvoriť dostatočný časový priestor na
precvičovanie výpočtu odpisov podľa jednotlivých metód. Tak isto je dôležité, aby sa žiaci vedeli
rýchlo a správne orientovať v zákonných predpisoch týkajúcich sa evidencie DM.
Charakterizovať jednotlivé spôsoby obstarania DM a nezabudnúť na možnosť obstarania na základe
nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ktorý mnohé organizácie využívajú.
Zamerať sa na zdôrazňovanie rozdielov medzi operatívnym a finančným leasingom.
Pri problematike štatistických ukazovateľov súvisiacich s DM v plnej miere využiť
medzipredmetové vzťahy v predmetoch HVS, POE a EKC.
Z diskusie vyplynuli tieto závery:
-

žiakom zdôrazniť, že investícia sa stáva majetkom až po jeho zaradení do užívania na
základe dokladu Protokol o zaradení DM do používania;
potreba správneho zaradenia DM do príslušnej odpisovej skupiny na základe prílohy Zákon
o dani z príjmov;
zdôrazniť žiakom skutočnosť, že počas celej doby odpisovania nie je možné zvolenú
metódu odpisovania zmeniť;
väčšiu pozornosť venovať vypracovaniu splátkového kalendára pri obstaraní DM
finančným leasingom;
pri štatistických ukazovateľoch zdôrazniť potrebu ekonomickej interpretácie vypočítaných
výstupov.

13. Závery a odporúčania:




Vytvoriť učebné materiály zamerané na precvičovanie výpočtu odpisov DM.
Venovať pozornosť správnej a pohotovej orientácie sa v daňových zákonoch.
Venovať dostatočný časový priestor v časovo-tematických plánoch praktickému
precvičovaniu zručností v oblastí evidencie dlhodobého majetku.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: https://teams.microsoft.com/l/team/
Dátum konania stretnutia: 26. 4. 2021
Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18.00 hod
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

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

Podpis

Inštitúcia

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

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

