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10.

Úvod:

Základným teoretickým zdrojom využívaným na zasadnutiach Klubu finančnej gramotnosti
bol Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.2, schválená MŠVVaŠ SR dňa
9. marca 2017. Materiál bol schválený pod číslom 2017-1053/10961:12-10EU a jeho
účinnosť je od 1. septembra 2017.
Stručná anotácia

Finančná gramotnosť – v zmysle vyššie uvedeného materiálu - exaktne vymedzuje pre
žiakov a absolventov stredných škôl šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti
finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií.
V priebehu druhého polroka školského roka 2020/2021 sme kládli dôraz na tieto
skutočnosti:
 finančné informácie – zdroje a ich využitie pri riadení
 základné pojmy z oblasti financií
 pravidlá riadenia financií a riziká

 orientácia v oblasti finančného trhu, hlavne v oblasti úverov a vkladov,
 dôležitosť plnenia finančných záväzkov,
 spotrebiteľská výchova a poctivosť predaja,
Súčasná situácia ekonomiky Slovenska i svetovej ekonomiky (Covid-19) je dôkazom
potreby neustáleho finančného vzdelávania nielen pre obyvateľov, ale aj pre podniky.
Nakoľko študenti stredných škôl sú v procese nadobúdania vedomostí a zručností, je
úlohou školy im v procese nadobúdania finančnej gramotnosti pomáhať. Preto sme na
zasadnutiach klubu svoju činnosť podriadili efektívnemu napĺňaniu cieľov klubu, ktorých
výsledkom bude mladý človek s rozvinutými kompetenciami v oblasti finančnej
gramotnosti.
Ciele pedagogického klubu finančnej gramotnosti pre 2. školský polrok školského roka
2020/2021:
 implementácia finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu
s dôrazom na kvalitu a celkové zlepšenie študijných výsledkov žiakov
 vytvorenie databázy úloh všeobecne použiteľných v jednotlivých blokoch
predmetov,
 spolupráca pedagógov na spoločných medzipredmetových témach.
 rozvoj finančnej gramotnosti a finančných kompetencií žiakov pomocou
inovatívnych foriem a metód výučby.
Odborné predmety, ktoré vyučujú členovia Klubu finančnej gramotnosti (Podniková
ekonomika, Účtovníctvo, Hospodárske výpočty a štatistika, Právna náuka, Úvod do
makroekonómie, Ekonomické cvičenia, Aplikovaná informatika) sú založené na
nevyhnutnosti pochopiť text, schémy, vzorce, tabuľky, grafy a iné štatistické údaje. Úlohy,
ktoré žiaci riešia v oblasti finančnej gramotnosti podporujú ich schopnosť logicky spájať
súvislosti a vytvárať si vlastný úsudok.
Kľúčové slová

finančná gramotnosť, financie, peniaze, plánovanie, rozpočet, platobný styk, zásoby,
dlhodobý majetok, odpisy, hospodárenie, zamestnanci, mzda, odbyt, výsledok
hospodárenia, čistý zisk
Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Výsledkom práce Klubu finančnej gramotnosti sú vytvorené učebné materiály, ktoré
s využitím inovatívnych foriem práce napomáhajú rozvíjať finančnú gramotnosť
jednotlivca vo vzťahu k podniku/spoločnosti, ako aj vlastnú finančnú gramotnosť.

Materiály budú vychádzať z reálnych životných situácií a podnikovej praxe, čím by mali
posilniť túžbu žiakov po vzdelávaní v oblasti finančných kompetencií a zároveň podporiť
ich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.

Jadro:
Popis témy/problém

Navrhované úlohy (jednotlivé aj komplexné) sú určené predovšetkým pre žiakov 3. a 4.
ročníka. Ich zvládnutie vyžaduje znalosť základných ekonomických pojmov a súvislostí
z doterajšieho štúdia.
I.
-

Na podporu finančnej gramotnosti v oblasti platobného styku sme sa zamerali na:
evidenciu pokladničnej hotovosti
evidenciu valutovej pokladnice
účtovanie na finančných účtoch
uzávierka pokladní a devízového účtu
plánovanie finančných prostriedkov (platobný kalendár)
platobnú neschopnosť podniku a jej riešenie

Návrh úloh z oblasti platobného styku:

INVENTARIZÁCIA POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI –
POKLADNIČNÉ SKONTRO
Materiál možno vhodne využiť vo vyučovacom predmete podniková ekonomika,
ekonomické cvičenia, účtovníctvo, účtovníctvo v praxi, prípadne v rámci voliteľných
predmetov.
Obsahový štandard:
Evidencia pokladničnej hotovosti, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, pokladničná
kniha, inventarizácia pokladnice, inventarizačné rozdiely
Výkonový štandard:
Žiak vie vyhotovovať pokladničné doklady, pozná pokladničné operácie a účtovné
doklady, vie vypracovať zápis o pokladničnom skontre ručne aj s programom Omega
Metódy a formy:
frontálne vyučovanie, samostatná práca s využitím IKT, skupinová práca, výklad
Učebné pomôcky :
učebnica EKC, PC, spätný dataprojektor, aplikačný program pre podvojné účtovníctvo
OMEGA.

Dňa 14.1.20.. bola vykonaná inventarizácia pokladničnej hotovosti v eurovej pokladnici.
Inventarizáciu vykonala Ing. Eva Dôkladná. V pokladnici bola zistená nasledujúca
hotovosť:
Platidlá/Počet ks
500 €/1; 200 €/1; 100 €/2; 50 €/3; 10 €/2; 5 €/2; 2 €/5; 1 €/3
O výsledku inventarizácie bol vyhotovený zápis o inventarizácii pokladnice. Boli
prekontrolované všetky pokladničné doklady a prílohy k nim.
Úloha
a) Vyhotovte zápis o inventarizácii pokladnice zo dňa 13. 1. 20.. a ID č. 01/20..na
zistený inventarizačný rozdiel v pokladnici, ak poznáte skutočný stav pokladničnej
hotovosti. Začiatočný stav k 1. 1. 20.. 300,- €; príjmy v hotovosti predstavovali
čiastku 1 200,- € a výdavky v hotovosti 340,30 €.
b) Ekonomicky zdôvodnite prípadný rozdiel a jeho vplyv na finančnú situáciu podniku
(na výsledok hospodárenia).
R I E Š E N I E:

Zápis o pokladničnom skontre zo dňa 13.1. 20..
Na základe vykonaného pokladničného skontra bol zistený tento skutočný stav peňazí v hotovosti:
Druh

Počet kusov

EUR

500
200
100
50
10
5
2
1
Spolu

1
1
2
3
2
2
5
3
x

500.200.200.150.20.10.10.3.1 093.-

Údaje z pokladničnej knihy:
Stav k 1. 1. 20..
300.Príjmy
1 200.Výdavky__ ___________ 340,30__
Zostatok k 31. 1. 20..
1 159,70
Údaj z účtu 211 - Pokladnica: stav k 13. 1. 20.. je €..1 159,70
Výsledkom inventarizácie je.... schodok €...66,70
Účtovací predpis: 335/211
Trebišov 13. 1. 20..
................................
podpis pokladníka

...............................................................
podpisy členov inventarizačnej komisie

PLATOBNÝ KALENDÁR
Obsahový štandard :
Bezhotovostný platobný styk, plánovanie finančných prostriedkov, podstata platobného
kalendára a jeho význam pre posúdenie okamžitej likvidity podniku.
Výkonový štandard :
Žiak vie vysvetliť podstatu bezhotovostného platobného styku, pozná príslušné účtovné
doklady, vie vysvetliť podstatu platobného kalendára aj ho samostatne vypracovať. Žiak vie
navrhnúť spôsoby riešenia platobnej neschopnosti.
Metódy a formy :
frontálne vyučovanie, samostatná práca s využitím IKT, výklad
Učebné pomôcky :
učebnica EKC, PC, spätný dataprojektor, aplikačný program pre podvojné účtovníctvo
OMEGA.
V 3. dekáde januára 20.. bol na bankovom účte podniku takýto pohyb:
-

-

Tržby od odberateľov :
22. 1. 26 180.- €
25. 1. 8 330.- €
29. 1. 10 710.- €
30. 1 16 660.- €
Úhrady dodávateľom:
22. 1. 38 429.- €
24. 1. 14 280.- €
25. 1. 9 282.- €
28. 1. 3 570.- €
29. 1.
600.- €
30. 1. 1 071.- €
31. 1.
833.- €

Úloha:
a) S použitím programu MS WORD alebo EXCEL vyhotovte na počítači formulár
platobného kalendára na 3. dekádu januára 20.. V 3. dekáde je 8 pracovných dní.
Vo formulári (tabuľke) platobného kalendára uveďte položky:
- Výbery hotovosti
- Splátky úverov
- Výdavky spolu
- Predpokladaný zostatok účtu
b) Posúďte, či v niektorý deň dekády nastane nedostatok finančných prostriedkov na
účte a navrhnite spôsoby riešenia tohto stavu
Do vyhotoveného formulára doplňte údaj o predpokladanom stave bežného účtu k prvému
dňu 3. dekády t. j. 33 875 .- €, predpokladanú dotáciu pokladnice v sume 2 000.- € dňa 28.
1. a splátku dlhodobého bankového úveru v sume 4 000.- € dňa 30. 1.

R I E Š E N I E:
Platobný kalendár na 3. dekádu 20.... v eurách
Položka

22.01.

23.01.

24.01.

25.01

28.01.

29.01.

30.01.

31.01.

Predpokladaný
stav účtu

33 875

21 626

21 626

7346

6 394

824

10 934

22 523

Tržby od
odberateľov

26 180

8 330

10 710

16 660

26 180

8 330

10 710

16 660

600

1 071

PRÍJMY
SPOLU
Úhrady
dodávateľom
Výbery v
hotovosti
Splátky úverov

38 429

14 280

9 282

3 570

833

2 000
4 000

VÝDAVKY
SPOLU
Predpokladaný
zostatok účtu

38 429
21 626

21 626

14 280

9 282

5 570

600

5 071

833

7 346

6 394

824

10 934

22 523

21 690

Vypracoval: ...............................................................
Trebišov dňa..............................................................

Záver:
Na základe platobného kalendára vidíme, že v 3. dekáde mesiaca nenastane v žiadnom dni
nedostatok finančných prostriedkov na účte.
II.
-

Na podporu finančnej gramotnosti v oblasti evidencie zásob sme sa zamerali na:
plánovanie zásob a normatív zásob
evidencia zásob v sklade v programe Omega
účtovanie zásob, zahraničné dodávky
oceňovanie zásob, metóda FIFO, priemerná cena
štatistika zásob – obrat zásob a doba obratu

Návrh úloh z oblasti zásobovania:

NORMY ZÁSOB, EVIDENCIA ZÁSOB A ÚČTOVANIE
O ZÁSOBÁCH – komplexná úloha
Obsahový štandard:
Podstata plánovania výšky zásob, evidencia materiálu v sklade, metódy oceňovania
spotrebovaného materiálu, časová norma, norma zásob, normatív, štatistické ukazovatele

Výkonový štandard:
Žiak vie rozlíšiť podstatu jednotlivých zásobovacích činností – prepravy, príjmu
a skladovania, vie vypočítať skladové ceny pri výdaji materiálu zo skladu pomocou metódy
FIFO i pomocou metódy váženého aritmetického priemeru, vie vypočítať normy zásob,
časovú normu zásob i normatív zásob.
Metódy a formy:
frontálne vyučovanie, samostatná práca s využitím IKT, skupinová práca, výklad
Učebné pomôcky :
učebnica EKC, PC, spätný dataprojektor, aplikačný program pre podvojné účtovníctvo
OMEGA.
Odevný podnik vyrába dámske blúzky IZOLDA.
Vnútroorganizačná smernica pre vedenie účtovníctva:
- spoločnosť je platiteľom DPH
- zásoby eviduje spôsobom A
- spotrebu materiálu oceňuje metódou váženého aritmetického priemeru
- rok = 360 dní
- hmotný majetok v cene do 1 700,- EUR - eviduje ako zásoby (pri obstaraní sa účtuje
priamo do spotreby)
- účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom
- vnútropodniková cena pre oceňovanie zásob vlastnej výroby je stanovená na úrovni
vlastných nákladov výroby
Partneri:
 Slavena, a.s., Nová ul. 68, 957 45 Bánovce nad Bebravou
IČO: 58832600, IČ DPH: SK3342781555
Bankové spojenie:
VÚB Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 324458/0200
 VVS, a.s., Kováčska 89, 040 01 Košice
IČO: 00355421, IČ DPH: SK3483953853
Bankové spojenie:
VÚB Košice
Číslo účtu: 245831/0200
 Secomp, a.s., M.R. Štefánika 23, 075 01 Trebišov
IČO: 00784522, IČDPH: SK2725635766
Bankové spojenie:
VÚB Trebišov
Číslo účtu: 332568/0200
Poznámka: mesiac január sa považuje za účtovné obdobie 20..

Úloha č. 1
V programe OMEGA nastavte sklad materiálu 01 podľa vnútropodnikovej smernice
K 1. 1. 20.. má spoločnosť na sklade 01 výrobný materiál podľa nasledujúceho prehľadu:
Skladové
číslo
01
02
03
04
05

Názov
materiálu
Jemný bavlnený polyester
Flanel kockovaný
Košeľovina polyesterová
Nite strojové
Gombík

Meracia
jednotka
m
m
m
100 m
1 ks

Skladová
cena/MJ
6,64
5,64
5,97
0,83
0,27

Množstvo Cena spolu
v MJ
v €
400
2 656.350
1 974.200
1 194.300
249.800
216.-

Okrem výrobného materiálu sú v sklade hygienické a čistiace prostriedky v hodnote
€ 126,00 a osobné ochranné pracovné prostriedky v hodnote € 631,00
6 289.- + 126.-+ 631.- = 7046.Celková hodnota materiálu na sklade v €: ........................................................
Na jeden kus blúzky IZOLDA je stanovená norma spotreby jemného bavlneného polyesteru
1,30 m.
Podnik plánuje v roku 20.. vyrobiť 3 400 ks týchto blúzok
Dodávkový cyklus je stanovený na 60 dní, poistná zásoba vystačí na 5 dní a technologická
zásoba na 3 dni.

Úloha č. 2
(Všetky výpočty zaokrúhlite na dve desatinné miesta)
Vypočítajte celkovú ročnú spotrebu jemného bavlneného polyesteru na rok 20.. v MJ:
Výpočet:
1,30 m x 3 400 ks ´= 4 420 m
Vypočítajte časovú normu v dňoch, normu zásob v MJ (priemerná zásoba) a normatív
zásob v EUR.
Výpočet:
časová norma v dňoch = 30+3+5=38 dní
norma zásob v MJ
= 38 dní x 4 420 : 360 = 466,26 m
normatív v €
= 466,26 x 6.64 € = 3 095, 97 €

Založte skladovú kartu pre jemný bavlnený polyester v programe OMEGA a vypočítajte
minimálnu a maximálnu zásobu.
Výpočet:
Minimálna zásoba v MJ: 8 dní x 12,27 = 98,16 m
Maximálna zásoba v MJ:68 dní x 12,27 = 834,36 m

Úloha č. 3
Predkontujte v denníku účtovné prípady, ktoré nastali v priebehu účtovného obdobia
v súvislosti s materiálom jemný bavlnený polyester:

P.
č.

Dátum Doklad

Text účtovného prípadu

Suma

MD

D

Fa od dodávateľa SLAVENA za
1.

3. 1.
20..

PFA č. dodávku
012010 250 m jemného bavl. polyesteru

po 9,00 € za 1 m

2.

3.

4.

3. 1.
20..

VPD

3. 1.
20..

Príjemka

12. 1.
20..

a) cena obstarania
b) DPH 20 %
c) celkom
Provízia za sprostredkovanie nákupu
jemného bavl. polyesteru od
neplatiteľa DPH

Prevzatie jemného bavlneného
polyesteru na sklad - vyhotovte
príjemku v programe OMEGA
Výdaj 580 m jemného bavl.
polyesteru do spotreby v skl. cene
Výdajka (7,7015)
(vyhotovte výdajku v programe
OMEGA a vytlačte skladovú kartu)

2 250.450.2 700.-

111
343

321

100,00

111

211

2 350.........................

112

111

4666,87

501

112

Úloha č. 4
Do skladovej karty Jemný bavlnený polyester zaznamenajte všetky pohyby, vyplývajúce
z predchádzajúcich účtovných prípadov a skladovú kartu vytlačte.
Riešenie:

III.

Na podporu finančnej gramotnosti v oblasti evidencie dlhodobého majetku sme
sa zamerali na:
- evidenciu dlhodobého majetku
- dlhodobý finančný majetok a investovanie
- zostavenie odpisového plánu
- hospodárenie s majetkom podniku

Návrh úloh z oblasti dlhodobého majetku:

VÝSTUPNÝ TEST – OVERENIE POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ
O DM PRE ŽIAKOV 3. ROČNÍKA
1. Priraďte syntetický účet, na ktorom evidujeme daný druh dlhodobého majetku, ktorý vlastní a. s.
ZORA a určte, či ide o aktívum, alebo pasívum podniku

a) umelecké dielo – obraz v kancelárii riaditeľa

3 800,-- €

účet:

A

P

b) výrobná hala v hodnote

12 300,-- €

účet:

A

P

c) kopírovací stroj MINOLTA

2 400,-- €

účet:

A

P

d) frézovací stroj na opracovanie kovu

5 200,-- €

účet:

A

P

e) osobný automobil Š Octavia

12 000,-- €

účet:

A

P

f) akcie a. s. PC TREND (podiel na ZI je 30 %)

37 000,-- €

účet:

A

P

g) poskytnutá pôžička a. s. IDA, s ktorou
sme integračne prepojení

90 000,-- €

účet:

A

P

2. Charakterizujte obstarávaciu cenu dlhodobého majetku
................................................................................................................................................
3. Náklady spojené s obstaraním DHM (napr. doprava, montáž, clo ...) účtujeme:
052/221

042/022

042/321

022/042

042/052

041/211

4. Odpisy vyjadrujú ............................................................................................................................
5. Oprávky vyjadrujú ..........................................................................................................................
6. Vypočítajte a na účtoch zaúčtujte ročný odpis frézovacieho stroja (úloha 1), ktorý je zaradený do
2. odpisovej skupiny, doba odpisovania je 6 rokov, druh odpisu: rovnomerný
Výpočet:
7. Spoločnosť ZORA vyraďuje z evidencie osobný automobil (úloha 1) v dôsledku úplného
poškodenia pri dopravnej nehode za týchto podmienok:
VC: ............................. Doterajšie oprávky: 7 800,-- €

ZC: .............................

Odvoďte účt. prípady spojené s vyradením osobného automobilu, uveďte aj účt. doklad:
1.
2.
8. Spoločnosť ZORA sa rozhodla predať akcie a. s. PC TREND za 31 000,-- €. Zaúčtujte účt.
prípady spojené s predajom:
Suma
MD/D
1. VBÚ Predaj akcií
2. ID Úbytok akcií predajom v ..................... cene
.......................
Vypočítajte výsledok hospodárenia z predaja akcií:

....................
....................

.......................

Metódu možno vhodne využiť vo vyučovacom predmete Ekonomické cvičenia, Účtovníctvo,
Účtovníctvo v praxi, prípadne v rámci voliteľných predmetov.

ÚČTOVANIE DLHODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU
Úloha je vhodná pre žiakov 3. a 4. ročníka v predmete Účtovníctvo, Ekonomické cvičenia,
Účtovníctvo v praxi, Cvičná firma.
Cieľ: precvičiť zaradenie DFM na príslušný majetkový účet a vedieť zaúčtovať účtovné
prípady spojené s obstaraním, vlastníctvom, ako aj predajom DFM. Súčasne môžu žiaci
zhodnotiť finančnú výhodnosť/nevýhodnosť vlastníctva DFM a jeho predaja
ÚLOHA
Doplňte chýbajúce peňažné sumy a predkontujte účtovné prípady, ktoré vznikli v a. s.
Sabína v evidencii dlhodobého finančného majetku:
P. č. Doklad
Text
1.
ID
Obstaranie akcií spol. MADAM (10 % na
Zmluva ZI) za účelom ponechať si ich viac ako 1 rok
2.
VBU
Úhrada burzových poplatkov
3.
4.

VBU
ID

5.

ID

6.

ID

7.

VBÚ

8.

ID

9.

ID

11.

12.

ZAV

ID

Provízia poradcom, maklérom
Zaradenie akcií v ........ cene na majetkový
účet
Upísanie akcií na tvorbu ZI do účtovnej
jednotky MEXX, a. s. pri jej založení (12 %
podiel na ZI)
Upísanie vkladu do zák. rez. fondu pri
založení spoločnosti
Úhrada upísaného vkladu v peňažných
jednotkách
Upísanie vkladov do účt. j. ZEUS, a. s. (25
% na ZI)
Úhrada upísaného vkladu dlhodobým
maj.(v ZC)
a) DNM – výrobný postup
b) budovou
c) pozemkom
Vyradenie DM v OC
a) výrobný postup
b) budova
c) pozemok
Zvýšenie hodnoty akcií firmy MADAM
v dôsledku zvýšenia ZI

€

MD

100
5
3

230

23

600

80
420
100

120
430
100
20

D

13.

ID

14.

ID

15.

ID

16.

VBÚ

17.

VBÚ

18.
19.

ID
VBÚ

20.

ID

Zníženie hodnoty akcií v spol. MEXX
v dôsledku zníženia jej ZI o 30 jednotiek
a) vrátenie pôvodných akcií
b) prevzatie nových akcií so zníženou
hodnotou
c) oceňovací rozdiel
Nákup pozemku od vlastníka XY podľa
kúpnej zmluvy
Prijaté rozhodnutie o zhodnotení akcií spol.
ONUR navýšením jej ZI o 20 %
Poskytnutá pôžička spoločnosti GAKOM (so
spol. GAKOM nie sme integračne prepojení)
na obdobie 18 mesiacov
Predaj časti akcií spol. MANON na
finančnom trhu
Úbytok akcií spol. MANON predajom v OC
Na bankový účet prijaté dividendy z akcií
spol. ONUR
Zaradenie pozemku na účet DFM

800

60
900
96
70
28
800

DLHODOBÝ MAJETOK – RIEŠENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
Úloha je vhodná pre žiakov 3. a 4. ročníka v predmete Účtovníctvo, Ekonomické cvičenia,
Účtovníctvo v praxi, Cvičná firma.
Cieľ: precvičiť účtovanie o dlhodobom majetku s využitím ekonomického softvéru
OMEGA s využitím vedomostí o dlhodobom majetku zo všetkých odborných predmetov.
1. Otvorte novú firmu:
Údaje o firme
názov:
ALTAJ, Meno žiaka, s. r. o.
adresa:
adresa žiaka
kontakt:
telefónne číslo žiaka
IČO:
12258741
DIC:
1014783012
IČ DPH:
SK 1014783012
Bankové spojenie:
SK27 0900 0000 0012 3456 789 ZS: 200 000 €
Pokladnica:
ZS: 1 000 €
Firma je mesačným platiteľom DPH. Firma je veľká účtovná jednotka
2. Zadajte obchodných partnerov:
1. Patriot s. r. o., Železná 2, 911 01 Trenčín, IČO: 00147800, DIČ: 1040014877, IČ DPH: SK
1040014877, číslo účtu: 4433431478/0200 Slovenská sporiteľňa Trenčín,

2. Neovo, s.r.o., Ružová 2, 010 01 Žilina, IČO: 10931477, DIČ: 102078960, IČ DPH: SK
102078960, číslo účtu: 2356812355/1100 Tatra banka Žilina,
3. STAVBAR s. r. o., Ružová 2, 911 01 Trenčín, IČO: 00125800, DIČ: 1040147877, IČ DPH: SK
1040147877, číslo účtu: 4431251478/0200 Slovenská sporiteľňa Trenčín,
3. Zaevidujte pohľadávky a záväzky z minulého roka:
- DF č. 089654 zo dňa 25.12.201x od Orange Slovensko a.s., suma 500 €
- OF č. 20082587 zo dňa 28.12.201x pre Kros a.s., suma 3 000 €
4. K 01.01. mala firma počiatočné zostatky na týchto súvahových účtoch:
Zaúčtujte dané počiatočné zostatky a vypočítajte výšku základného imania.
021 Stavby
022 Samostatné hnuteľné veci a súb. hnut. vecí
081 Oprávky k stavbám
082 Oprávky k samostat. hnut veciam a k súb. hnut. vecí
132 Tovar na sklade
211 Pokladnica
221 Bankový účet
311 Odberatelia
321 Dodávatelia
331 Zamestnanci
336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabez. SP
(záv.)
341 Daň z príjmov
(záv.)
411 Základné imanie
428 Nerozdelený zisk z minulých rokov
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní - zisk

..

100 000.-57 448.-

5. Zaúčtujte nasledovné účtovné prípady do denníka aj v programe OMEGA
P.č. Dátum Doklad
Text
Suma
a) Poskytnutý preddavok na nákup stroja firme
1.
7.1
VBU
2 700,-

2.

11.1

DF 158

3.
4.

11.1
15.1

PD-V
ID

5.

18.1

DF
2012003

Patriot
b) inkaso OF z minulého roka od firmy Kros
c) úhrada DF z minulého roka firme Orange
d) výplata miezd zamestnancom za december
e) úhrada soc. a zdravotného poistenia za
december
Faktúra za nákup obrábacieho stroja od firmy
Patriot, s.r.o., VS 158, splatnosť 14 dní
a) cena stroja
b) DPH 20 %
c) celková cena
d) zúčtovanie preddavku
Poistenie stroja zaplatené v hotovosti
Zaradenie stroja do používania na základe
Zápisu o zaradení, 2. odpisová skupina,
zrýchlený odpis
Faktúra za nákup softvéru OMEGA od firmy
KROS

45 000,–
38 220,–
2 250,–
6 370,-408.-1 000.-200 000.-3 000.-500.-1 660.-300.-100.--

15 300,-

430,-

2 680,–

MD/D

a) cena softvéru
b) DPH 20 %
c) c. celková suma
V hotovosti uhradená inštalácia softvéru
neplatiteľovi DPH

200,–

300,-

6.

1.2.

PD - V

7.

8.2

ID

Zaradenie softvéru do používania na základe
Zápisu o zaradení, 1. odpisová skupina,
rovnomerný odpis

8.

10.2

VBÚ

Nákup akcií spol. ZEUS na burze (účt. jednotka
získala menej ako 20 % podiel na hlasovacích
právach) za účelom dlhodobého uloženia
finančných prostriedkov
Zaradenie akcií na príslušný majetkový účet
v obstarávacej cene
Predaj nepotrebného obrábacieho stroja (OC =
3260,– ; doterajšie oprávky = 1632,–)
a) predajná cena
b) DPH 20 %
c) spolu

9.

14.2

ID

10.

18.2

OF č. 2

11.

18.2

ID

12.

18. 2.

ID

13.

29.2.

ID

20 000,–

2 000,–

doúčtovanie odpisov pri vyradení stroja
z evidencie vo výške ...............................ceny
vyradenie stroja z evidencie v
............................................ cene
Ročné odpisy DM podľa odpisového plánu:

6. V programe OMEGA založte inventárnu kartu dlhodobého majetku pre obrábací stroj,
dodávateľ: Patriot, s. r. o. Trenčín rok výroby 2011, výrobné číslo: 2256311 A. Podľa internej
smernice pre vedenie účtovníctva spoločnosť účtuje za predpokladu, že účtovné odpisy = daňové
odpisy. Kartu DM vytlačte (súhrnná karta – pohyby podľa typu sumárne)
7. Doplňte odpisový plán za rok 2012 o údaje o novozakúpenom dlhodobom majetku a vypočítajte
ročné odpisy (ÚO = DO). Vypočítané odpisy zaúčtujte do denníka ako účt. prípad č. 13

Inv. č.
01
02
03
04

Spolu

Názov DM
Budova
Nákladný automobil
Šijací stroj
Šijací stroj

Vstupná cena (€)
45 000,–
28 200,–
3 380,–
3 380,–

Odpis.
skupina

Druh
odpisu

4
1
2
2

Rovnom.
Zrýchl.
Rovnom.
Rovnom.

Rok
odpisovania
2.
2.
2.
2.

x

x

x

Ročný odpis
(€)

8. Vytlačte účtovný denník jednoduchý - usporiadaný podľa dátumu

IV.

Na podporu finančnej gramotnosti v oblasti evidencie a výpočtu miezd sme sa
zamerali na:
- evidencia zamestnancov s využitím softvéru
- plánovanie mzdových prostriedkov – zostavenie rozpočtu miezd
- výpočet miezd v programe OLYMP
- analýza čistej mzdy zamestnanca
- štruktúra príjmov z hľadiska dane z príjmov FO

Návrh úloh z oblasti evidencie práce a výpočtu miezd:

PERSONALISTIKA A MZDY – RIEŠENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
Úloha je vhodná pre žiakov 3. a 4. ročníka v predmete Účtovníctvo, Ekonomické cvičenia,
Účtovníctvo v praxi, Cvičná firma.
Cieľ: precvičiť prácu s ekonomickým softvérom OLYMP pri personálnej a mzdovej
činnosti, vedieť vypočítať hrubú a čistú mzdu zamestnanca, ako aj zostaviť rozpočet
mzdových prostriedkov firmy.
Spoločnosť ALKA, a. s. Hlavná 5, 040 01 Košice sa zaoberá výrobou nábytku. O firme poznáme
nasledujúce údaje:
Vo firme je 7,5 hodinový prac. čas denne. Tvorba SF – 0,6 % z miezd za odpracovaný čas. Úrazové
poistenie zamestnávateľa je 0,8 %. Účet pre výplatu miezd: Slov. sporiteľňa 055125145/0900 a
účet SF 0105369963/0900, IČO: 40387514, DIČ: 1020458877, IČZ: 1044778814.
V mesiaci január 202.. bolo ..... prac. dní, z toho .... dní platený sviatok.
Firma zamestnáva týchto zamestnancov:
1. Ing. Zlatica Páleníková (r. č. 715101/1111, č. OP SD 101101) – ekonómka. Vo firme je
zamestnaná od 1. 1. 2012. Podľa pracovnej zmluvy je odmeňovaná mes. tarifným platom 1 050,- €.
Osobné ohodnotenie 15 %. Priemerná hodinová mzda pre výpočet náhrad je 6,33 €. V mesiaci
január bola 5 dní PN (19.1. – 23.1). Denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady mzdy za PN je
40,655 €.
Má 1 nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá daňový bonus (Zuzana, r.č. 035202/2222). Má nárok na
dovolenku 25 dní, zdravotne je poistená vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kód 25, č. ú. –
1478523/8180.
2. Stanislav Šikovný (r. č. 690303/3333, č. OP SF 303303) – výrobný robotník.
Je odmeňovaný úkolovou mzdou výkonnostnou. V januári vyrobil 400 ks výrobkov, norma času na
zhotovenie 1 výrobku je 20 minút, hodinová mzdová tarifa je 4,70 €.
Podľa vnútornej smernice pre odmeňovanie mu patrí osobné ohodnotenie podľa % splnenia plánu
takto:
splnenie plánu do 110 % - osobné ohodnotenie 10 % zo základnej mzdy
nad 110 % - osobné ohodnotenie 15 % zo základnej mzdy.
Podľa plánu výroby na január mal vyrobiť 360 ks výrobkov.

Čerpal dovolenku 5 dní (26.1. – 30.1.). Má 1 nezaopatrené dieťa (Peter, r. č. 050202/2222), na
ktoré poberá daňový bonus. Priemerná hodinová mzda pre výpočet náhrady mzdy je 2,80 €. Má
nárok na dovolenku 25 dní, zdravotne je poistený vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kód 25, č. ú
– 1478523/8180
Údaje, ktoré nie sú zadané doplňte ľubovoľne. (napr. bydlisko zamestnancov)
Úloha č.1
Vypočítajte mzdy zamestnancov a vytlačte výplatné pásky – výpis zložiek z programu Olymp.
Úloha č.2
Na základe vypočítaných miezd vypracujte súpisku práce a miezd (príloha 1)
Úloha č. 3
Zaúčtujte účtovné prípady súvisiace so mzdami v programe OMEGA a vytlačte interný doklad zo
zaúčtovania miezd vrátane tvorby sociálneho fondu za január b. r.
Úloha č. 5
Vypracujte rozpočet miezd na rok 202.... Celkovú sumu rozpočtu zaokrúhlite na celé € smerom
nahor (príloha 2)
Spoločnosť zamestnáva 18 zamestnancov:
11 výrobných robotníkov, 2 ost. robotníkov, 1 ekonómku, 1 technika, 1 upratovačku, 2 riadiacich
pracovníkov.
V roku 202... je 115 dní prac. pokoja. Priem. počet dní dovolenky je 20 dní a ost. neprítomnosť 5
dní. Kalendárny fond pracovného času je 365 dní. Dĺžka prac. času je 7,5 h.
Priem. hod. mzda výr. robotníkov je 3,7 €, priem. výška prémie je 8 %.
Priem. hod. mzda ost. robotníkov je 4,4 €, priem. výška prémie je 7 %.
Priem. tarifný plat technika je 900,- € , os. ohodnotenie 15 %.
Ekonómka má tarifný plat 1 040,- €, os. ohodnotenie 15 %.
Zmluvný plat manažérov je 1 640,- €, ročné odmeny sú 30 000,- €.
Upratovačka má priem. plat 600,- €, a os. oh. 5 %.
Príloha 1

Súpiska práce a miezd za január 2015
Ing. Z.
Ostatní
S. Šikovný
Zložka mzdy
Páleníková
zamestnanci
Základná mzda
4 270,Os. ohodnotenie, prémie, príplatky
510,Mzda za odpracovaný čas
Náhrada mzdy
110,Vymeriavací základ (HM)
Odvody z miezd
4 % - ZP
195,6
1,4%
146,7
4%
SP
195,6
3%
68,46
1%
48,9
Spolu ZP
195,6
Spolu SP
459,66
Odvody celkom
655,26

Spolu

Nezdaniteľné minimum

3 435,24

Základ dane

799,5

Preddavok na daň z príjmov
Náhrada príjmu pri dočasnej PN
Daňový bonus
Ostatné zrážky
Mzda na vyúčtovanie

151,91
100,135,24
50,-

Príloha 2
Zamestnanci

Rozpočet miezd na rok 2015 v spoločnosti ALKA
Základná mzda

Pohybl. zložky mzdy

Spolu

Spolu

V.

Na podporu finančnej gramotnosti v oblasti odbytovej činnosti podniku sme sa
zamerali na:
- finančné zabezpečenie odbytovej činnosti (rozpočet HS odbyt)
- fakturáciu výrobkov
- účtovanie predaja podnikových výkonov

Návrh úloh z oblasti odbytovej činnosti:

ÚLOHA – Vyhotovenie faktúry v programe OMEGA
Úloha je vhodná na fixáciu učiva o účtovných dokladoch, daňovej povinnosti pri predaji,
precvičovanie fakturácie v predmetoch Administratíva a korešpondencia, Účtovníctvo,
Ekonomické cvičenia, Podniková ekonomika, Aplikovaná informatika a na voliteľných
predmetoch Cvičná firma, ako aj Aplikovaná ekonómia.
Vyhotovte faktúru podľa týchto podkladov:
Dodávateľ:
ZAPA beton SK, s. r. o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
ostatné údaje čerpáme z číselníka partnerov (Omega)

bankové spojenie: VÚB, pobočka Bratislava - mesto, 4005214622/0200
IBAN: SK76 0200 0000 0040 0521 4622
konateľ: Ing. Peter Baraník
Odberateľ:
Stavimex, spol. s r. o.
Krosnianska 83
040 22 Košice
Ostatné údaje čerpáme z číselníka partnerov (Omega)
bankové spojenie: ČSOB, pobočka Košice, 0557654312/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0005 5765 4312
konateľ: Mgr. Zdenko Slušný
Objednávka č. 28/2021
Odberateľ objednáva záväzne nasledovné množstvá vybraných druhov betónu na stavbu rodinného
domu v Košiciach na Rampovej ulici 17 (miesto dodania):
Druh betónu
Množstvo v m3
Cena bez DPH €/m3
Betón podľa STN EN 206-1 C 25/30

120

52,–

Betón podľa STN EN 206-1 C 25/30
Vodotesný

300

55,–

Ekostyrén betón

60

99,–

Faktúra
Dodávateľ vyhotovuje faktúru dňa 26. 4. 2021, kedy bola realizovaná zásielka betónu podľa
objednávky č. 28/2021. Splatnosť faktúry je 14 dní, faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Sadzba DPH na všetky položky je 20 %.
Platba za tovar sa uskutoční bezhotovostným prevodom.
VS je číslo faktúry
KS 0008
Spôsob dopravy (pridať do číselníka) – zabezpečuje dodávateľ
Miesto určenia = Rampová 17, Košice (nastavíme v záložke Poznámka)
Faktúru vyhotovuje žiak

VI.

Na podporu finančnej gramotnosti v oblasti účtovnej uzávierky, závierky
a výsledku hospodárenia sme sa zamerali na úlohy k týmto témam:
- evidencia a účtovanie nákladov v podvojnom účtovníctve
- evidencia a účtovanie výnosov v podvojnom účtovníctve
- zistenie výsledku hospodárenia v podvojnom účtovníctve
- zdanenie príjmov PO podľa platnej legislatívy
- finančná analýza podniku (metódy, výpočet ukazovateľov)

ÚLOHA – ZISTENIE A ZDANENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
Účtovná jednotka DEA, a. s. vykazuje k 31. 12. podľa údajov z účtovníctva tieto konečné stavy na
výsledkových účtoch v €:

501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512/1 – Cestovné podľa zákona
512/2 – Cestovné nad limit
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
538 – Ostatné dane a poplatky
541 – ZC predaného DNM a DHM
543 – Dary
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549 – Manká a škody
551/1 – Odpisy DNM a DHM – daňový odpis
551/2 – Odpisy DNM a DHM – rozdiel ÚO - DO
562 – Úroky
568 – Ostatné finančné náklady
601 – Tržby za vlastné výrobky
613 – Zmena stavu výrobkov
622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb
641 – Tržby z predaja DNM a DHM
648/1 – Ostatné výnosy z hosp. č. – prijaté náhrady
za manká a škody
648/2 – Ostatné výnosy z hosp. činnosti
662 – Úroky (po zdanení)

25 000,–
9 000,–
4 100,–
500,–
100,300,–
3 200,–
17 000,–
5 984,–
1 600,–
500,–
516,–
900,–
300,–
200,–
100,–
120,–
920,–
4 700,–
700,800,–
210,–
94 300,–
- 650,–
600,–
800,–
700,–
500,500,–

Úlohy:
1. Neúčtovným spôsobom zistite jednotlivé zložky výsledku hospodárenia a celkový výsledok
hospodárenia pred zdanením
2. Vypočítajte základ dane z príjmov účtovnej jednotky (transformácia VH na ZD)
3. Vypočítajte splatnú daň z príjmov účtovnej jednotky a naznačte účtovací predpis
4. Vypočítajte výsledok hospodárenia po zdanení (disponibilný zisk)
5. Zostavte účet 710 – účet ziskov a strát po zdanení a uzatvorte ho na konci účt. obdobia
Úloha 1
Zistenie výsledku hospodárenia:
1. VH z hospodárskej činnosti:
Náklady na hospodársku činnosť (účty účt. sk. 50 – 55) ...........................................
Výnosy z hospodárskej činnosti (účty účt. sk. 60 – 65) ...........................................
VH z hospodárskej činnosti = zisk (+)/strata
(-)* ...........................................
2. VH z finančnej činnosti:
Finančné náklady (účt. sk 56)

...........................................

Finančné výnosy (účt. sk. 66)
VH z finančnej činnosti = zisk (+)/strata (-)*

...........................................
...........................................

Celkový VH pred zdanením (účtovný VH)
(1 + 2) = zisk (+)/strata (-)*

............................................

* nehodiace sa škrtnite
Úloha 2
Výsledok hospodárenia pred zdanením

+

Pripočítateľné položky
.
.
.
.
.
.
.
.

+

Odpočítateľné položky

-

Základ dane z príjmov

+

Úloha 3
Daň z príjmov za účtovné obdobie:
21 % zo základu dane =
Účtovací predpis:

MD

D

Úloha 4
Disponibilný zisk = Účtovný VH – splatná daň z príjmov
Disponibilný zisk =

.............................................

.............................................

Záver:
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

Vytvorené materiály poskytujeme na využitie kolegom so zámerom ich inšpirácie pre
implementovanie do rôznych fáz výchovno-vyučovacieho procesu a aj so zámerom
motivácie kolegov k nachádzaniu nových foriem a metód práce so žiakmi v oblasti
finančnej gramotnosti s využitím medzipredmetových vzťahov.
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