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Súbor príspevkov učiteľov a doktorandov Katedry účtovníctva a audítorstva je
publikovaný v zborníku príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Účtovníctvo
a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie“. Príspevky korešpondujú s obsahom
rokovania medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 8. 9. 2009 až
10. 9.2009 a to na Ekonomickej univerzite v Bratislave (1. deň) a následne v Gaderskej doline
(2. a 3. deň).
Účastníkmi medzinárodnej vedeckej konferencie boli i učitelia Katedry finančního
účetníctví a auditingu a Katedry manažérskeho účetníctví Vysoké školy ekonomické v Praze.
Preto aj súbor príspevkov učiteľov Katedry účtovníctva a audítorstva Ekonomickej univerzity
v Bratislave je len jednou časťou zborníka príspevkov, ďalšiu časť tvoria príspevky učiteľov
uvádzaných katedier Vysoké školy ekonomické v Praze.
Zborník obsahuje 31 príspevkov učiteľov a doktorandov Katedry účtovníctva
a audítorstva Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tematické zameranie medzinárodnej
vedeckej konferencie vytvorilo široký rámec pre obsahové zameranie príspevkov jednotlivých
autorov. Vzhľadom na počet príspevkov nie je možná ich dôsledná charakteristika ale možno
poukázať na to, do ktorej oblasti obsah príspevku smeroval:
1. Teória účtovníctva
- významom teórie účtovníctva pre prax sa zaoberá jeden príspevok (Feketeová R.).
- tri príspevky sú venované problematike oceňovania a to:
o aplikácii oceňovania reálnou hodnotou v podnikateľských účtovných
jednotkách v SR (Šlosárová A.)
o prvotným a následným oceňovaním dlhodobého nehmotného majetku podľa
IAS 38 (Göghová T.),
o charakteristikou súčasného stavu a perspektív uplatnenia oceňovania
dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov v slovenskej právnej úprave
účtovníctva (Maděra F.)
- problematikou rizika a neistoty v účtovníctve sa zaoberajú dva príspevky (Antalová R.
a Szász M.).
- na niektoré aspekty „makrokreatívneho účtovníctva“ a jeho vplyv na verný a pravdivý
obraz poukazuje príspevok Tumpach M., Husárová S.,
- finančný prenájom v obchodno-právnych vzťahoch (Vašeková M.),
- účtovné zobrazenie zriaďovacích nákladov v zmysle novely postupov účtovania
(Mateášová M.)
2. Účtovníctvo finančných inštitúcii
Touto problematikou sa zaoberajú štyri príspevky a to najmä:
- vplyv finančnej krízy na bankovníctvo a osobitne na slovenské banky (Boušková D.),
- nástrojmi menovej politiky v Eurosystéme za uskutočňovanie operácií menovej
politiky (Kadlečíková O.),
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špecifikovaním a druhmi záväzkov poisťovne (Meluchová J.),
rozdielmi komerčných a zdravotných poisťovní a ich odrazom v účtovníctve
(Juhászová Z., Tumpach M.).

3. Neziskové účtovné jednotky, verejný sektor, verejná správa
Príspevky obsahujú:
- porovnanie zásad hospodárenia neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne
prospešné služby, nadácie a neinvestičného fondu (Kordošová A.),
- účtovnú politiku v účtovníctve verejného sektora (Kicová M.),
- základné poznatky o konsolidovanej a súhrnnej účtovnej závierke vo verejnej správe
v súlade s úpravou v SR (Kovalčíková A.).
4. Účtovná závierka, analýza účtovnej závierky
Do súboru príspevkov v tejto oblasti možno zaradiť:
- charakteristiku štruktúry a formy súvahy podľa US GAAP (Blahušiaková M.),
- vývoj prehľadu peňažných tokov v SR (Sklenka M.),
- reklasifikačné úpravy ako súčasť komplexného výsledku hospodárenia – novela IAS 1
(Kucková A., Števková L.),
- postupy konsolidácie účtovnej závierky podľa IFRS (Parišová R.),
- problém tzv. eko - činnosti, vzťah hodnoty výkonov a zdrojov odpadu a znečistenia
ako výsledok produkcie (Mokošová D., Ladygaité L.),
- rôzne kategórie zisku pri analýze výsledku hospodárenia (Szászová R.),
- vplyv prechodu na IFRS na výsledky predikčných modelov (Kubaščíková Z.).
5. Dane a účtovníctvo
Obsahom príspevkov sú tieto problémy:
- zmeny v daňovom systéme v SR po zavedení eura (daň z príjmov, daň z pridanej
hodnoty) – Baštincová A.,
- účtovanie a zdaňovanie manka a škody dlhodobého hmotného majetku (Kastlerová S.,
Vépyová M.),
- špecifická úprava základu dane z príjmov pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej
závierky v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov (Silná R., Solík J.).
6. Obchodné spoločnosti a družstvo
V tejto oblasti sú riešené tieto problémy:
- vznik európskeho družstva splynutím (Máziková, K.)
- prevod obchodného podielu ako zmena vlastníckeho vzťahu (Ondrušová, L.).
7. Audítorstvo a interná kontrola
Obsahom príspevkov sú:
- informácia o novom študijnom predmete Etika účtovníctva a audítorstva (Hvoždarová
J.),
- dokumentácia práce interného kontrolóra (Vépyová M., Kastlerová S.),
- predmet auditu obce (Droppová D.).
Príspevky v jednotlivých oblastiach reagujú na najnovší vývoj v národnej úprave ako
aj v medzinárodnej úprave účtovníctva, ako aj na skutočnosti, ktoré priniesol prechod na
menu euro v SR. Príspevky sú výsledkom vedeckej a výskumnej práce starších i mladších
učiteľov katedry (niektoré sú priamo súčasťou riešených grantových úloh) a odrážajú do
určitej miery ich profesijnú špecializáciu.
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Jednotlivé príspevky sú spracované približne v rozsahu 5 strán rukopisu. Text
príspevkov je v slovenskom jazyku, jeden príspevok je v anglickom jazyku (zahraničný
spoluautor).
Rozvoj teórie a praxe účtovníctva a audítorstva ich požiadavky na proces profesijného
vzdelávania na oboch univerzitách sú predmetom riešenia výskumných projektov a aplikáciou
ich výsledkov vo vzdelávacom procese. Limitovaný rozsah príspevku predurčuje, že
príspevky problém formulujú, naznačujú možný spôsob riešenia ale nemožno očakávať, že
podávajú vyčerpávajúce riešenie. Môžu však byť inšpiráciou pre ďalšiu tvorivú vedeckú
a výskumnú prácu v danej oblasti.

Bratislava 30.6.2009
prof. Ing. Božena Soukupová, PhD.
Katedra účtovníctva a audítorstva
Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická univerzita v Bratislave

239

