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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia:
Finančná analýza podniku, jej podstata a metódy umožňujú odhaľovať silné a slabé stránky každého
podniku. Podkladom finančnej analýzy sú informácie z účtovníctva podniku. Preto pri vedení
účtovníctva musíme dbať na dodržiavanie účtovných zásad, najmä presnosť, spoľahlivosť, úplnosť
a preukázateľnosť účtovných záznamov. Výstupy finančnej analýzy sú výsledkom spracovania
informácií z účtovnej uzávierky a závierky.
Účtovná uzávierka je súhrn činností, ktorými sa uzatvára účtovníctvo za bežné účtovné obdobie.
Účtovná závierka – záverečná etapa účtovnej uzávierky. Tvoria ju:
a) súvaha – účtovný výkaz
b) výkaz ziskov a strát
c) poznámky.
Pochopenie finančnej analýzy podniku je predpokladom aj pre rozvoj finančných zručností
jednotlivca. Prispieva k vnímaniu a posudzovaniu všetkých aktivít podniku i jednotlivca aj
z finančného hľadiska.
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 účtovná uzávierka
 účtovná závierka
 výkazy účtovnej závierky
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Hlavné body:
 Účtovná uzávierka a jej etapy
 Účtovná závierka
 Štruktúra výkazu súvaha
 Štruktúra výkazu ziskov a strát
 Obsah poznámok k účtovnej závierke
 Výkaz Cash Flow a jeho význam
 Zostavenie účtovnej uzávierky v programe OMEGA
 Práca s tlačovou zostavou Účtovná závierka v programe OMEGA
 Ciele finančnej analýzy, finančné zdravie firmy
 Výpočet a interpretácia ukazovateľov finančnej analýzy
 Riešenie súvislého príkladu v programe OMEGA
 Finančná analýza ako súčasť programu OMEGA
Zhrnutie priebehu stretnutia:
Výmena skúseností a návrh nových foriem práce pri riešení úloh účtovnej uzávierky (predovšetkým
zisťovanie výsledku hospodárenia), pri výpočte vybraných ukazovateľov finančnej analýzy a pri
spracovaní účtovnej závierky v programe OMEGA.
Členovia klubu vďaka svojim dlhoročným pedagogickým skúsenostiam zadefinovali čiastkové
zručnosti, ktorými majú disponovať žiaci z oblasti predmetnej problematiky. Finančná analýza
podniku za určité obdobie spolu s účtovnou uzávierkou a závierkou poskytujú dôležité informácie
pre efektívne riadenie podniku.
Ekonomický softvér Omega účinne napomáha pri vedení účtovníctva a zjednodušuje účtovnú
uzávierku i závierku. Zároveň poskytuje výpočet ukazovateľov finančnej analýzy v podobe

manažérskych zostáv. Úlohou učiteľa je naučiť žiakov využívať všetky možnosti programu Omega
v rámci finančnej analýzy a interpretovať vypočítané ukazovatele.
Úlohám v rámci finančnej analýzy sa venujeme v predmetoch Podniková ekonomika, Účtovníctvo,
Aplikovaná informatika, Hospodárske výpočty a štatistika a na niektorých voliteľných predmetoch.
Členovia klubu svoju pozornosť zamerali na prehlbovanie medzipredmetových vzťahov
v uvedených predmetoch prostredníctvom riešenia komplexných úloh, resp. projektov.

13. Závery a odporúčania:
Pochopenie problematiky účtovnej uzávierky a závierky, ako aj finančnej analýzy podniku si
vyžaduje dobre pripraveného žiaka. Žiaka, ktorý sa bezpečne orientuje v pojmoch náklady, výnosy,
výsledok hospodárenia, daň z príjmov, zistenie výsledku hospodárenia, majetok a jeho štruktúra,
kapitál a i. Tieto vedomosti získavajú žiaci od 1. ročníka a postupne ich rozvíjajú a upevňujú
riešením praktických úloh, ktoré simulujú prax. Finančná analýza podniku je pre žiakov veľmi
náročná problematika, preto je zaradená do vyučovania v 3. a 4. ročníku.
Na základe vzájomnej výmeny skúseností pri vyučovaní danej problematiky členovia klubu dospeli
k týmto záverom:
a) Žiaci majú dobre ovládať štruktúru programu Omega (Aplikovaná informatika).
b) Žiaci majú ovládať základné ekonomické pojmy, nadobudnuté v rámci predmetov
Podniková ekonomika, Účtovníctvo, Aplikovaná informatika, Hospodárske výpočty
a štatistika a niektorých voliteľných predmetov.
c) Žiaci majú ovládať postup zisťovania výsledku hospodárenia podniku v jednoduchom
i podvojnom účtovníctve.
d) Žiaci majú ovládať výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti účtovnej jednotky
podľa platnej legislatívy.
e) Žiaci majú vedieť vypočítať základné ukazovatele finančnej analýzy a interpretovať ich.
f) Žiaci majú vedieť aplikovať získané informácie pri rozhodovacích úlohách.
g) Žiaci majú vedieť posúdiť finančné zdravie podniku, ako aj navrhnúť možnosti zlepšenia
finančného zdravia firmy.
h) Na zvládnutie uvedených kľúčových tém je potrebné využívanie moderných, aktivizujúcich
vyučovacích metód a foriem práce.
Záverom zasadnutia KFG je návrh vypracovať komplexné úlohy z oblasti účtovnej uzávierky,
závierky a finančnej analýzy, ktoré budú žiaci riešiť s využitím ekonomického softvéru Omega
v 3. a 4. ročníku.
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PREZENČNÁ LISTINA

Forma konania stretnutia:

prezenčná

Dátum konania stretnutia:

14. 06. 2021

Trvanie stretnutia:

14.30 h - 17.30 h

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Inštitúcia

1.

Ing. Beáta Andrášová

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
-

OA Trebišov

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

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

