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Summary 

The paper deals with amendments to chosen IFRSs which were published by the IASB on 6
th

 

May 2010. These amendments are related to the project ―Improvements to IFRSs― for period 

2008 – 2010. Improvements to IFRSs  concern IFRS 1 First-time Adoption of International 

Financial Reporting Standards, IFRS 3 Business Combinantions, IFRS 7 Finanial 

Instruments: Disclosures, IAS 1 Presentation of Financial Statements, IAS 27 Consolidated 

and Separate Fiancial Statements, IAS 34 Interim Financial Reporting and interpretation 

IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes.  
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SKVALITNENIE SYSTÉMU HODNOTENIA ŠTUDENTOV NA KATEDRE 

ÚČTOVNÍCTVA A AUDÍTORSTVA
89

 

Improving the assessment system of students in Department of Accounting 

and Auditing 

Lucia Ondrušová, Branislav Parajka 

 

 Štúdiom na vysokej škole ako súčasti školského vzdelávania, získavajú študenti 

vzdelanie vo vybraných študijných programoch na príslušnom stupni. Po úspešnom 

absolvovaní je študentom pridelený titul – bakalár, inţinier, magister, doktor resp. philosophie 

doctor. 

 Na to, aby študenti úspešne absolvovali celý študijný odbor, musia úspešne 

absolvovať prijímacie skúšky, jednotlivé študijné predmety a záverečné skúšky spolu 

s obhajobou záverečnej práce. Kaţdé absolvovanie študijného predmetu je zavŕšené 

pridelením hodnotenia študenta. Kaţdý učiteľ stanoví na základe objektívneho hodnotenia 

príslušnú známku, ktorá odráţa vedomosti, ktoré študent získal počas štúdia a preukázal na 

skúške. 

 

Študijné predmety na Katedre účtovníctva a audítorstva 

 Katedra účtovníctva a audítorstva je jediná na Slovensku, ktorá poskytuje úplné 

vysokoškolské vzdelanie v oblasti účtovníctva, audítorstva a kontroly a to vo všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského štúdia. 

 Obsah predmetov štúdia orientuje študentov v základných informačných nástrojoch 

riadenia a ich vyuţívaní v riadení podnikateľských subjektov, umoţňuje poznať zvláštnosti 

účtovníctva bánk, poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií, miest a obcí. Popri 

tom umoţňuje zvládnuť problematiku internej kontroly a audítorskej činnosti účtovných 

jednotiek a vychováva absolventov: 

- ovládajúcich teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín 

s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a ostatných finančných disciplín a ďalej 

ich rozvíjať, 

- schopných pripravovať a vyuţívať účtovné informácie vo finančnom riadení 

v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére, v oblasti správy daní a audítorskej 

činnosti. 

 Predmety vyučované na Katedre účtovníctva a audítorstva sú rozdelené podľa 

jednotlivých stupňov štúdia. Na prvom stupni štúdia sa vyučujú nasledovné predmety: 

účtovníctvo A, účtovníctvo B, nákladové účtovníctvo, analýza účtovnej závierky, 

automatizácia účtovníctva, bankové operácie. Na druhom stupni štúdia sa vyučujú 

nasledovné predmety: finančné účtovníctvo, účtovníctvo rozpočtových a príspevkových 

organizácií a obcí,  daňové účtovníctvo, manaţérske účtovníctvo, účtovníctvo bánk, 
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konsolidácia účtovnej závierky, účtovníctvo poisťovní, medzinárodné účtovníctvo, interný 

audit, audítorstvo I, audítorstvo II, etika účtovníka a audítora, účtovníctvo vlastníckych 

transakcií, IFRS. Okrem uvedených predmetov sa vyučujú na Katedre účtovníctva 

a audítorstva aj voliteľné predmety, ktorými sú: základy účtovníctva v angličtine, IFRS, 

účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek, forenzné účtovníctvo. 

Kaţdý predmet vyučovaný na Katedre účtovníctva a audítorstva je potrebné ukončiť  

skúškou. Skúška je v závislosti od predmetu písomná, ústna alebo kombinovaná. Kaţdý učiteľ 

si pripravuje písomné skúšky samostatne, na základe prebranej problematiky. Ústnu skúšku 

vykonáva prednášajúci resp. poverení odborní asistenti.  

 Mnohé z predmetov majú stanovené prednášky a cvičenia počas semestra. Na 

cvičeniach je povinná účasť študentov. Cvičenia sú hodnotené určitým počtom bodov 

v závislosti od predmetu a sú vďaka nim priebeţne hodnotené dosiahnuté výsledky kaţdého 

študenta. Výsledky dosiahnuté na cvičeniach by mali byť spravodlivé a objektívne. Avšak 

kaţdý cvičiaci je individuálny a vo výsledkoch sú zakomponované aj jeho názory na celkovú 

prácu študenta počas semestra, jeho snaţenie sa, príprava na jednotlivé cvičenia a aktivita. 

Tým je ovplyvnené jeho objektívne hodnotenie. 

 Body získané na cvičeniach sa prenášajú do výslednej skúšky. Študenti študujúci na 

Fakulte hospodárskej informatiky na cvičeniach nemusia získať minimálny počet bodov, na 

skúšku môţu isť aj s nula počtom bodov a tým im nemusí byť udelený ani zápočet. Je to 

rozdiel oproti poţiadavkám kladených od iných fakúlt Ekonomickej univerzity, kde študenti, 

aby mohli byť pripustený na skúšku, musia získať minimálny počet bodov. Študenti iných 

fakúlt na predmetoch vyučovaných na Katedre účtovníctva a audítorstva majú povinnosť 

získať minimálny počet bodov a musí im byť udelený zápočet cvičiacim, aby sa mohli 

prihlásiť na skúšku. 

 Skúška v závislosti od predmetu je buď písomná, ústna alebo kombinovaná. Kaţdá 

skúška musí byť ohodnotená na základe klasifikačnej stupnici. Pri získaní hodnotenia A aţ E 

študent vyhovel a za absolvovaný predmet získava pridelený počet kreditov. V prípade 

hodnotenia FX, študent absolvuje opravný termín. Ak ani na opravnom termíne nevyhovel, 

daný predmet si prenáša do ďalšieho ročníka. V ďalšom ročníku musí predmet absolvovať 

celý a musí mu byť udelený nový zápočet.  

Účtovníctvo A a Účtovníctvo B  

 Absolvovaním predmetov Účtovníctvo A a Účtovníctvo B získajú študenti základné 

poznatky a vedomosti o účtovníctve účtovnej jednotky – podnikateľa. Oboznámia sa 

s poţiadavkami kladenými na účtovné jednotky zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave 

podvojného účtovníctva. 

 Oba predmety majú výmeru hodín za semester 2/2. Prednášky sú zabezpečované 

predovšetkým profesormi a docentmi, v menšej miere odbornými asistentmi. Cvičenia 

väčšinou zabezpečujú odborní asistenti Katedry účtovníctva a audítorstva.    

 Počas cvičení učitelia priebeţne hodnotia študentov a jeho získané vedomosti. Získané 

vedomosti sú overované kontrolnými otázkami, krátkymi písomkami. Študenti za cvičenie 

môţu získať 20 bodov z celkového počtu 100 bodov. Z 20 bodov majú študenti 15 bodov za 

písomku a 5 bodov za aktivitu. Avšak hodnotenie aktivity študenta je veľmi náročné 

vzhľadom k tomu, ţe cvičenia sa uskutočňujú vo veľkom počte študentov – vo väčšine 
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prípadov sú spojené dva krúţky, čo znamená pribliţne 40 – 50 študentov na cvičení. Preto sa 

pri hodnotení študenta kladie veľký dôraz na jeho aktivitu, ktorú prejavuje na cvičení, jeho 

účasť a pod. resp. sa dôraz kladie predovšetkým na písomnú časť.  

 Študenti Fakulty hospodárskej informatiky nemusia získať zápočet, na skúšku môţu 

isť aj s 0 bodmi. Na rozdiel študenti iných fakúlt Ekonomickej univerzity musia získať 

minimálne 11 bodov z cvičení, aby im bol udelený zápočet a mohli ísť na skúšku. 

 Skúška z uvedených predmetov je kombinovaná – písomná a ústna. Aby študent 

mohol ísť na ústnu skúšku, musí úspešne spraviť písomnú časť. Za písomnú časť môţe 

študent získať 30 bodov, z čoho musí získať minimálne 16, aby sa písomná časť povaţovala 

za úspešne absolvovanú. Ústna časť skúšky sa skladá z otázky, ktorú si študent vytiahne 

a následne doplnením otázky z inej oblasti, ktorú mu dá učiteľ pri odpovedi. 

 Úspešné absolvovanie predmetu Účtovníctva A a Účtovníctva B je ohodnotené podľa 

klasifikačnej stupnici uvedenej v študijnom poriadku Ekonomickej univerzity. 

 Písomná aj ústna časť skúšky by mali byť hodnotené objektívne. Avšak pri veľkom 

počte študentov, ktorí absolvujú uvedené predmety, je vplyv subjektívneho hodnotenia učiteľa 

a nedostatok potrebného času na preskúšanie študenta. Veľký počet študentov má vplyv na 

celkové hodnotenie a kvalitu skúšania. Preto na skvalitnenie preverovania a hodnotenia 

študentov by bolo vhodné zníţiť počet študentov na učiteľa a písomnú časť skúšky nepísať 

pod menom študenta, ale pod prideleným číslom, ktoré má študent. 

 

Účtovníctvo vlastníckych transakcií 

 Účtovníctvo vlastníckych transakcií je predmet, ktorý sa učí na Katedre účtovníctva 

a audítorstva iba tretím rokom. Je to predmet, ktorý mal pôvodne výmeru 4/0, avšak pri 

praktickej aplikácii príkladov z danej problematiky bolo uváţené zmeniť výmeru na 2/2. 

Predmet nadväzuje na predmety ako sú: Účtovníctvo A, Účtovníctvo B, Analýza účtovnej 

závierky. 

 Hodnotenie študentov bolo pôvodne zaloţené iba na písomnej skúške z praktickej 

časti, kde mohli študenti získať 100 bodov. Vývojom predmetu bolo usúdené, ţe je potrebné 

hodnotiť študentov nie len z praktickej časti, ale aj teoretickej a tak študenti môţu získať 10 

bodov z testu, ktorý sa píše na cvičeniach. Na skúške, ktorá je písomná a skladá sa len 

z praktických príkladov môţu študenti získať 90 bodov. Avšak príklady sú postavené tak, ţe 

bez teoretických poznatkov by ich nedokázali vypočítať správne. 

 Písomná skúška sa skladá z praktických príkladov, ktorých výsledky uvádzajú študenti 

v odpovednom hárku, ktorý pozostáva z otázok týkajúcich sa výpočtov študenta. Hodnotené 

sú výsledky predovšetkým z odpovedného hárku avšak sa prihliada aj na výpočty.  

 V ďalšom akademickom roku sa uvaţuje neuvádzať na odpovedný hárok mená 

študentov, ale iba číselný kód, ktorý majú študenti pridelený, aby sa zabránilo subjektívnemu 

vplyvu na hodnotenie študenta. Tým budú hodnotené výsledky objektívne a spravodlivé pre 

všetkých študentov. 

 

Záver 


