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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia:
Úlohy podporujúce rozvoj finančnej gramotnosti v oblasti zmluvného zabezpečenia odbytu
a účtovania predaja výrobkov v programe OMEGA
Kľúčové slová:
 prieskum trhu
 predbežná kalkulácia
 rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
 zmluvné zabezpečenie odbytu
 skladovanie a expedičná činnosť
 fakturácia
 daňové povinnosti
 účtovanie predaja výrobkov tuzemským odberateľom
 účtovanie predaja výrobkov zahraničným odberateľom

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Témy stretnutia:
V trhovej ekonomike podniky vyrábajú výrobky, alebo poskytujú služby, ktorými chcú uspokojiť
potreby zákazníkov. Sledujú pritom svoje vlastné ciele - dosiahnutie zisku, udržanie sa na trhu,
plnenie rôznych spoločenských úloh súvisiacich s ochranou životného prostredia.
Na dosiahnutie cieľov nestačí, aby podnik produkty vyrobil a ponúkol svojim zákazníkom, ale musí
tiež zabezpečiť, aby čo najviac vyhovovali ich požiadavkám, musí ich ponúkať za prijateľnú cenu
v požadovanej kvalite a množstve. Dôležitá je aj vzájomná výmena informácií medzi výrobcom,
obchodníkom a spotrebiteľom. Žiadny podnik nemôže byť dlhodobo úspešný ak nerešpektuje vo
svojej ponuke želania a potreby zákazníkov.
Pri tejto téme je dôležité prepojiť vedomosti a zručnosti týkajúce sa obchodnej činnosti v rámci
odborných predmetov - POE (ponuka, dopyt, cena, trhová konkurencia, funkcie obchodu
a obchodných podnikov, clá, vnútorný obchod, zahraničný obchod a odbytové hospodárstvo); UCT
(zásoby vlastnej výroby, obstaranie, skladovanie a predaj tovaru, účtovanie tržieb z predaja
vlastných výkonov, náležitosti účtovných dokladov spojených s evidenciou zásob vlastnej výroby
a zmenou ich stavu, zostavovanie predbežnej kalkulácie); ADK (písomnosti z oblasti nákupu
a predaja, marketingové písomnosti); HVS (štatistika objemu produkcie a odbytu); PRN (obchodné
právo a Obchodný zákonník); API (práca s ekonomickým softvérom OMEGA na vedenie
účtovníctva).
Z diskusie vyplynuli tieto závery:
-

žiakom zdôrazniť, dôležitosť a význam informácií získaných z prieskumu trhu pred
začiatkom výroby;
zdôrazniť potrebu správneho vyčíslenia predbežnej kalkulácie a určenia ceny výkonov;
veľkú pozornosť venovať správnemu vyhotoveniu písomností týkajúcich sa obchodnej
činnosti;
vytvoriť priestor na praktické cvičenia so zameraním na prácu s právnymi normami;
pri štatistických ukazovateľoch zdôrazniť potrebu ekonomickej interpretácie vypočítaných
výstupov.

13. Závery a odporúčania:




Vytvoriť učebné materiály zamerané na precvičovanie zostavenia predbežnej kalkulácie.
Vytvoriť vzorové portfólio dokladov a písomností z obchodnej činnosti.
Venovať dostatočný časový priestor v časovo-tematických plánoch praktickému
precvičovaniu zručností v oblastí účtovania odbytových činností.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Obchodná akadémia Trebišov, učebňa EKC 2
Dátum konania stretnutia: 07. 06. 2021
Trvanie stretnutia: od 14.30 hod do 17.30 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

