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POSUDOK RECENZENTA NA ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ
KONFERENCIE
prof. Ing. Božena Soukupová, PhD.
Rozvoj teórie a praxe účtovníctva a audítorstva a jeho požiadavky na proces profesijného
vzdelávania na univerzitách boli v minulosti a sú ešte výraznejšie v súčasnosti predmetom
skúmania vedecko-pedagogických inštitúcií, ktorým táto problematika profesijne prislúcha –
Katedre účtovníctva na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte hospodárskej informatiky
a Katedre finančního účetníctví a Katedre manažérskeho účetníctví na Vysokej škole ekonomickej
v Praze, Fakulte financi a účetníctví.
Spolupráca katedier účtovníctva obidvoch vysokých škôl sa realizuje viac ako 40 rokov
v oblasti vedeckého výskumu a pedagogickej činnosti. Miestom prezentácie výsledkov práce
prislušných katedier a ich vzájomnej spolupráce boli a aj v súčasnosti sú spoločné medzinárodné
vedecké konferencie. Sporadicky sa, najmä v posledných rokoch zúčastňovali týchto konferencií aj
zástupcovia Katedry účetníctví EF VŠB – TU Ostrava, Fakulta managementu v Jindřichovom
Hradci, zástupcovia Slovenskej komory audítorov, Komory audítorov Českej republiky, Slovenskej
komory certifikovaných účtovníkov a Českého zvazu účetních.
Publikovaným výstupom z týchto konferencií sú zborníky príspevkov učiteľov jednotlivých
katedier – účasníkov konferencie.
Predložený zborník je súhrnom príspevkov, ktoré boli premetom rokovania medzinárodnej
vedeckej konferencie, ktorá sa konala 4. až 6. septembra v Horskom hoteli Akademik – Západné
Tatry.
Obsahom recenzného posudku je charakteristika príspevkov učiteľov Katedry účtovníctva
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zborník v tejto časti obsahuje spolu 30 príspevkov, ktoré
predstavujú pomerne široké spektrum skúmaných tém. Sú výsledkom práce starších i mladších
učiteľov katedry a odrážajú do určitej miery profesijnú špecializáciu a tvorivý prístup autorov ku
skúmanej téme. Tematické zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie takýto prístup autorom
umožnilo. Napriek rôznorodosti obsahu príspevkov možno ich zaradiť podľa obsahu do týchto
oblastí:

- finančné účtovníctvo podnikateľských subjektov (3 príspevky)
- teória účtovníctva (4 príspevky)
- účtovníctvo verejného sektora – IPSAS (3 príspevky)
- účtovníctvo bánk (2 príspevky)
- účtovníctvo poisťovní (2 príspevky)
- audit a interná kontrola (4 príspevky)
- dane (2 príspevky)
- podnikové kombinácie (2 príspevky)
- účtovná závierka (5 príspevkov)
- vzdelávanie a spolupráca v účtovníckej a audítorskej profesií (3 príspevky).
Príspevky v jednotlivých uvedených oblastiach sa zaoberajú príslušnou problematikou z hľadiska
najnovšieho vývoja v oblasti národnej úpravy (zákony a národné štandardy) a medzinárodnej
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úpravy účtovníctva prostredníctvom medzinárodných účtovných štandardov pre danú oblasť
a medzinárodných audítorských štandardov.
Jednotlivé témy sú spracované v rozsahu 3 až 7 strán rukopisu. Majú rovnakú formálnu úpravu,
okrem vlastného textu obsahujú: abstrakt, kľúčové slová ( v slovenskom i anglickom jazyku),
použitú literatúru a kontaktnú adresu autora. Text príspevkov je v slovenskom jazyku, jeden
príspevok (zahraničná spoluautorka) je v anglickom jazyku.
Súbor príspevkov, ktoré sú obsahom zborníka, aj pri rôznom rozsahu spracovania (limitovanom) ,
obsahuje nové informácie v danej oblasti ako aj inšpiratívne myšlienky a názory autorov na
príslušné problémy. Môžu byť preto využité v ďalšej tvorivej vedeckej a výskumnej práci,
v procese vzdelávania i v praktickej činnosti.
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