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Sme MIDARO – profi účtovníci z praxe, ktorí vedú účtovníctvo pre svojich klientov 

a zároveň odovzdávajú svoje znalosti a skúsenosti prostredníctvom unikátneho 

vzdelávania a lektorského tímu šikovným ľuďom, ktorí sa chcú naučiť viesť účtovníctvo. 
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1. Úvod - MIDARO účtovné vzdelanie:  

Sme účtovníci z praxe, a preto vieme, že absolvovať len kurz častokrát nestačí. Je nutné to všetko 
otestovať v praxi a mať niekoho, kto ti v začiatkoch pomôže. Vyvinuli sme unikátny výukový systém 
„Magické účtovníctvo“ a prostredníctvom neho aj úplného začiatočníka za pomerne krátky čas naučíme 
to, čo v školách trvá roky. Tento výukový systém je unikátny pretože:  

• zložité veci robíme zrozumiteľnými,  

• namiesto hodnotenia motivujeme,  

• teóriu zavádzame do praxe, 

• všetko je to odladené v našich vlastných učebných materiáloch, 

• v jednom balíku získaš okrem kurzu aj potrebnú prax, podporu a pomoc s kariérou, 

a to všetko preto, aby ste účtovníctvu skutočne rozumeli, nielen vedeli, kde máte v počítači kliknúť. 

 

Vzdelanie je určené najmä pre:  

• Začiatočníkov -  pretože začíname od úplných začiatkov. 

• Študentov – pretože je obohatené o prax a dane. 

• Účtovníkov – pre doplnenie si svojich znalostí. 

 

Absolventka sa môže uplatniť na pozíciu JUNIOR účtovníčky. Junior účtovníčka je osoba, ktorá začína 

pracovať v oblasti účtovníctva, ako napr. pomocná účtovníčka, fakturantka, administratívna pracovníčka 

a pod. Postupne získava prax a pracuje na sebe, aby sa mohla stať odborníčkou a kariérne rásť alebo si 

založiť vlastnú firmu.  

Účtovné vzdelanie je prínosom aj v celej rade ďalších profesií a samozrejme aj pre samotných 

podnikateľov. 

 

Obsah výukového systému „Magické účtovníctvo“:  

  

  

1. Denný 
akreditovaný kurz

2. Odborná prax 
na PC po skončení 

kurzu 

3. Ročná podpora 
v tvojich 

začiatkoch

4. Pomoc 
s kariérou 

a hľadaním práce
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2. Akreditovaný kurz 

Tu ťa zoznámime s účtovníctvom, aby si získala potrebné znalosti.  Povedieme ťa krok po kroku od 

úplných základov až po pokročilú úroveň. Všetko si to potom natrénujeme na reálnych príkladoch na PC.  

Kurz trvá 264 hodín a je rozdelený do 3 modulov (podvojné, jednoduché a mzdové účtovníctvo), čo ti 

poskytne široké možnosti uplatnenia. Obsahu kurzu je aktualizovaný min. 2 x ročne. 

Kurz je možné absolvovať dennou alebo aj online formou.  

• Kurzom ťa bude sprevádzať lektor-profi účtovník z praxe, ktorý ti bude celý čas pomáhať a obohatí 
výuku o vlastné príklady z praxe. 

• Oporou ti budú zrozumiteľné učebné materiály, ktoré obsahujú kompletné návody s príkladmi ako 
viesť účtovníctvo. Materiály ti budú pomáhať ešte dlho po skončení kurzu.  

• Všetko si to natrénuješ na reálnych príkladoch na PC. Dostaneš šanón a reálne účtovné doklady, 
ktoré spoločne zaúčtujeme v účtovnom programe (KROS). Nakoniec urobíme účtovnú závierku 
vrátane daňového priznania. Jednoducho všetko, čo je potrebné.  

• Na konci kurzu získaš osvedčenie - akreditované MŠ SR, ktoré je riadnym a platným dokladom 
o tvojom vzdelaní. 

 

 

 

2.1. Akreditovaný kurz – modul Podvojné účtovníctvo 

Modul Podvojného účtovníctva je určený pre tých, ktorí chcú pracovať ako JUNIOR účtovníci 

v obchodných spoločnostiach.  

Modul má rozsah 144 hod. a trvá cca 1,5 mesiaca. Modul je možné absolvovať aj samostatne (mimo 

komplexného kurzu).  

  

Materiály a pomôcky k Podvojnému účtovníctvu

Čo je súčasťou modulu?

- 5 zrozumiteľných výukových  
učebníc, 

- 3 komplexné praktické  
príklady s reálnymi účtovným 

dokladmi, daňovými 
priznaniami a výkazmi, 

- niekoľko výukových pomôcok,

- kancelárske potreby.
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2.1.1. Obsah modulu Podvojného účtovníctva 

Modul je rozdelený do nasledujúcich 10 krokov, ktoré ťa prevedú od úplných začiatkov až po zostavenie 

daňových priznaní, účtovných výkazov a mnoho iného + praktické príklady na PC + expertné bonusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Krok: Základy účtovníctva 

Ako prvé sa zoznámime s účtovníctvom. Pekne od základov si povieme to najdôležitejšie. Čo je to vlastne 

účtovníctvo, prečo ho firmy musia viesť, aký úžitok z neho majú firmy a štát, aká je úloha účtovníkov vo 

firme a čo všetko majú na starosti. Naučíme sa základné pojmy, rozdiel medzi jednoduchým a podvojným 

účtovníctvom a zoznámime sa so zákonmi, ktoré to celé spravujú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Krok: Základy systému PÚ 

Po základoch sa budeme venovať konkrétne podvojnému účtovníctvu. Pomaly sa naučíme rozumieť mu 

a vysvetlíme si techniku účtovania. Všetko si to postupne natrénujeme (zaúčtujeme),  zatiaľ len ručne na 

niekoľkých komplexných príkladoch. 

 

Okrem toho si ukážeme, čo všetko sa vo firme deje a čo je nutné zaúčtovať (zaznamenať)  

do účtovníctva. Povieme si viac o účtovných dokladoch, ktoré to všetko preukazujú, účtovných knihách, 

kde sa to všetko zaznamenáva (účtuje) a o výstupoch z účtovníctva (užitočných informáciách a výkazoch). 
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3. Krok: Dlhodobý majetok 

Po zvládnutí techniky účtovania sa pustíme do riešenia konkrétnych účtovných prípadov. Začneme tzv. 

dlhodobým majetkom (ide napr. o budovy, pozemky, stroje, autá, atď.). Firma dlhodobý majetok 

obstaráva, využíva, opotrebúva a vyraďuje. To všetko účtovník musí zaúčtovať do účtovníctva a poznať aj 

dopad na daňové hľadisko.  

 

Prejdeme si preto všetko od obstarania (kúpu, darovanie, vlastnú činnosť, úver, leasing, atď.) využívanie 

(technické zhodnotenie, opravy a údržby), odpisovanie (daňové a účtovné odpisy) až po likvidáciu 

dlhodobého majetku. Všetko si to samozrejme ukážeme aj v účtovnom softvéri.  

 
4. Krok: Zásoby 

Po dlhodobom majetku pokračujeme účtovaním zásob, napr. materiál, tovar, zvieratá, výrobky, atď.  

Povieme si o oboch spôsoboch účtovania zásob a naučíme sa zaúčtovať zásoby, keď ich firma predá, 

spotrebuje alebo vznikne škoda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Krok: Finančné účty 

V piatom kroku sa naučíme účtovať o peniazoch v pokladniciach a v bankách. Povieme si o cudzej mene, 

zaúčtovaní úverov a cenných papierov. Nebude chýbať ani platba kartou a informácie k elektronickým 

registračným pokladniciam.  

 
6. Krok: Zúčtovacie vzťahy 

Tu sa naučíme zaúčtovať faktúry (odberateľské, dodávateľské, zahraničné), dobropisy a dlhopisy. 

Ukážeme si účtovanie daní a dotácií, zaúčtovanie miezd zamestnancov, časové rozlíšenie, zálohy, 

reklamácie a mnoho iného. Všetko si to ukážeme aj na PC. Po každom kroku sa nachádza vždy sumarizácia 

toho najdôležitejšieho.  

 
7. Krok: Kapitálové účty a dlhodobé záväzky 

Všetko o zaúčtovaní vkladov či darov spoločníkov do firmy si ukážeme v siedmom kroku. Naučíme sa 

postupy zaúčtovania výsledku hospodárenia či zaúčtovania dlhodobého prenájmu a úveru. 
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8. Krok: Náklady 

Rozoberieme si, čo sú náklady a prečo sú pre firmu dôležité. Naučíme sa ako zaúčtovať napríklad spotrebu 

materiálu, energií či služieb a mnoho iného. 

 
9. Krok: Výnosy 

Výsledkom podnikania sú tržby. Ako ich zaúčtujeme a na čo všetko treba myslieť sa dozviete v tomto 

kroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Krok: Dane 

Na záver sa budeme venovať daniam. Naučíme sa vypočítať daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty, 

povieme si aj o drahých osobných autách. Naučíme sa posudzovať, čo patrí do daňových a nedaňových 

nákladov a výnosov. Ukážeme si vyplnené daňové priznania a výkazy na praktickom príklade a všetko 

ostatné, čo musí účtovník vedieť.  
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2.1.2. Praktické príklady na PC 

Okrem ukážok práce v účtovnom softvéri ťa čakajú 3 veľké praktické príklady (účtovníctva firiem). 

Dostaneš šanón a účtovné doklady, ktoré si spoločne roztriedime, uložíme a zaúčtujeme do účtovného 

softvéru OMEGA od spoločnosti KROS.  

 

Následne vypracujeme za firmu všetky výstupy, 

vrátane výkazov a daňových priznaní (DPH, daň 

z príjmov, daň z motorových vozidiel). Jednoducho 

urobíme všetko, čo je potrebné.  

 

Z kurzu tak odchádzaš aj so svojím šanónom, kde máš 

vzorové príklady toho, ako majú vyzerať spracované 

účtovníctva. Podľa tohto vzoru môžeš pokračovať po 

kurze v odbornej praxi a ešte viac sa zdokonaliť. 
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2.1.3. Expertné bonusy 

Súčasťou kurzu podvojného účtovníctva sú aj tzv. expertné bonusy, v ktorých sa zoznámiš so spracovaním 

pracovných ciest, rozoberieme si problematiku stravovania zamestnancov, auta v podnikaní a dani 

z motorových vozidiel. 
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2.2. Akreditovaný kurz – modul Jednoduché účtovníctvo 

Modul Jednoduchého účtovníctva je určený pre tých, ktorí chcú pracovať ako JUNIOR účtovníci vo 

firmách živnostníkov a ostatných podnikateľov, akými sú napr. lekári, advokáti, architekti, 

poľnohospodári, atď. 

Modul má rozsah 56 hod. a trvá cca 3 týždne. Modul je možné absolvovať iba ako súčasť komplexného 

kurzu, prípadne v kombinácií s modulom podvojného účtovníctva. 

 

 

2.2.1. Obsah modulu Jednoduchého účtovníctva 

Modul je rozdelený do nasledujúcich 6 krokov, ktoré ťa prevedú od úplných začiatkov až po zostavenie 

daňových priznaní, účtovných výkazov a mnoho iného + praktické príklady na PC. 

 

 

 

 

 

 

  

Materiály a pomôcky k Jednoduchému účtovníctvu

Čo je súčasťou modulu?

- 2 zrozumiteľné výukové 
učebnice, 

- 2 komplexné praktické  
príklady s reálnymi 
účtovnými dokladmi, 
daňovými priznaniami a 
výkazmi,

- niekoľko výukových pomôcok,

- kancelárske potreby.
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1. Základy systému JÚ 

Ako prvé sa naučíme rozumieť jednoduchému účtovníctvu a vysvetlíme si techniku účtovania.  Povieme si 

o peňažnom denníku a preskúmame rôzne typy dokladov, ktoré zaznamenáme do účtovných kníh. Všetko 

si to postupne natrénujeme (zaúčtujeme), zatiaľ len ručne na niekoľkých komplexných príkladoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dlhodobý majetok 

Po zvládnutí techniky účtovania sa pustíme do riešenia konkrétnych účtovných prípadov. Začneme tzv. 

dlhodobým majetkom (ide napr. o budovy, pozemky, stroje, autá, atď.). Firma dlhodobý majetok 

obstaráva, využíva, opotrebúva a vyraďuje. To všetko účtovník musí zaúčtovať do účtovníctva a poznať aj 

dopad na daňové hľadisko.  

Prejdeme si preto všetko od obstarania (kúpu, darovanie, vlastnú činnosť, úver, leasing, atď.), využívania 

(technické zhodnotenie, opravy a údržby), odpisovania (daňové a účtovné odpisy) až po likvidáciu 

dlhodobého majetku. Všetko si to samozrejme ukážeme aj v účtovnom softvéri.  

 

3. Zásoby 

Po dlhodobom majetku pokračujeme účtovaním zásob, napr. materiál, tovar, zvieratá, výrobky, atď.  

Povieme si o spôsobe účtovania zásob a naučíme sa zaúčtovať zásoby, keď ich firma predá, spotrebuje 

alebo vznikne škoda.  

 

4. Finančné účty 

V štvrtom kroku sa naučíme účtovať o peniazoch v pokladniciach a v bankách. Povieme si o cudzej mene, 

zaúčtovaní úverov a cenných papierov. Nebude chýbať ani platba kartou. 
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5. Zúčtovacie vzťahy 

Tu sa naučíme zaúčtovať faktúry (odberateľské, dodávateľské, zahraničné), dobropisy a dlhopisy. 

Ukážeme si účtovanie daní a dotácií, zaúčtovanie miezd zamestnancov, časové rozlíšenie, zálohy, 

reklamácie a mnoho iného. Na záver tohto kroku si povieme o postupe pri uzávierke, závierke 

a uzávierkových operáciách, zostavíme účtovnú závierku a povieme si o daňovej evidencii. Všetko si to 

ukážeme aj na PC. Po každom kroku sa nachádza vždy sumarizácia toho najdôležitejšieho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dane 

Na záver sa budeme venovať dani z príjmov a povieme si aj o drahých osobných autách. Naučíte sa 

posudzovať, čo patrí do zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov, budeme sa venovať nezdaniteľným 

častiam základu dane, daňovému bonusu, preddavkom na daň a odvodom. Ukážeme si postup pri výpočte 

dane a vyplnené daňové priznania. 
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2.2.2. Praktické príklady na PC 

Okrem ukážok práce v účtovnom softvéri ťa čakajú 2 veľké praktické príklady (účtovníctva firiem). 

Dostaneš šanón a účtovné doklady, ktoré si spoločne 

roztriedime, uložíme a zaúčtujeme do účtovného 

softvéru ALFA od spoločnosti KROS.  

 

Následne vypracujeme za firmu všetky výstupy vrátane 

výkazov a daňových priznaní (DPH, daň z príjmov, daň 

z motorových vozidiel). Jednoducho urobíme všetko 

to, čo je potrebné.  

 

Z kurzu tak odchádzaš aj so svojím šanónom, kde máš 

vzorové príklady toho, ako majú vyzerať spracované 

účtovníctva. Podľa tohto vzoru môžeš pokračovať po 

kurze v odbornej praxi a ešte viac sa zdokonaliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ČO SA NA KURZE NAUČÍŠ + OBSAH PRAXE, PODPORY A POMOCI 

© Copyright 2016 - 2021, MIDARO EDUCATION s.r.o., All rights reserved Strana | 14 

2.3. Akreditovaný kurz – modul Mzdové účtovníctvo 

Modul Mzdového účtovníctva je určený pre tých, ktorí chcú pracovať ako JUNIOR  mzdová 

účtovníčka/personalistka vo firmách so zamestnancami. 

Modul má rozsah 64 hod. a trvá cca 4 týždne. Modul je možné absolvovať aj samostatne (mimo 

komplexného kurzu).  

 

 

2.3.1. Obsah modulu Mzdového účtovníctva 

Modul je rozdelený do nasledujúcich 2 krokov, ktoré ťa prevedú od úplných začiatkov až po zostavenie 

najrôznejších tlačív a formulárov voči úradom + praktické príklady na PC. 

 

 

 

 

 

  

Materiály a pomôcky k Mzdovému účtovníctvu

Čo je súčasťou modulu?

- 2 zrozumiteľné výukové 
učebnice, 

- 1 komplexný praktický príklad 
s reálnymi výkazmi. 

- niekoľko výukových pomôcok

- kancelárske potreby
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1. Všeobecná časť 

Ako prvé sa zoznámime so mzdami a personalistikou a naučíme sa orientovať v základoch pracovného 

práva a mzdovej legislatívy. Vysvetlíme a ukážeme si formy pracovnoprávnych vzťahov, ako je pracovný 

pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

 

Dozviete sa o všetkých najdôležitejších povinnostiach zamestnávateľa ako odmeňovanie, pracovný čas, 

dovolenka, výpoveď, či odstupné a mnoho iného. Naučíme sa spracovať podklady pre výpočet mzdy, 

vypočítame čistú mzdu a príjem zamestnanca. Povieme si o náhradách príjmu, či zrážkach zo mzdy. 

 

Naučíme sa orientovať v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, daňového bonusu, uplatňovania 

nezdaniteľnej časti základu dane a iné. Na záver všeobecnej časti si ukážeme zaúčtovanie miezd, odvodov 

a dane z príjmov zo závislej činnosti. 
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2. Praktický príklad 

Na praktickom príklade si povieme a vysvetlíme najdôležitejšie povinnosti voči úradom a naučíme sa s 

nimi komunikovať prostredníctvom najrôznejších tlačív a formulárov. Svoje zručnosti si potrénujete aj 

reálne v účtovnom softvéri OLYMP.  
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2.3.2. Praktické príklady na PC 

Okrem ukážok práce v mzdovom softvéri ťa čaká praktický príklad, ktorý pozostáva  

zo 4 mesiacoch vedenia personalistiky a účtovania miezd vo firme. Prejdeme si všetky potrebné úkony 

k prihláseniu firmy ako zamestnávateľa, prijatie 

zamestnanca, vypočítanie mzdy, odvodov, a 

vystavenia všetkých dokumentov. 

 

Samozrejmosťou sú prípady ako práceneschopnosť, 

OČR, výpoveď a mnoho iného. Mzdový softvér, 

v ktorom budeme pracovať sa volá OLYMP od 

spoločnosti Kros. 

 

Z kurzu tak odchádzaš aj so vzorovým príkladom toho, 

ako majú byť spracované mzdy. Podľa tohto vzoru 

môžeš pokračovať po kurze v odbornej praxi a ešte 

viac sa zdokonaliť. 
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3. Odborná prax na PC po skončení kurzu 

Toto je veľmi dôležitá časť, kde si overíš svoje znalosti a ešte viac si natrénuješ ich použitie v praxi. 

Pripravili sme pre teba sériu účtovníctiev rôznych firiem s rôznorodou činnosťou (napr. účtovanie 

kamenného obchodu, e-shopu, kaviarne, výroby, stavebníctva, služieb, atď.), ktoré doma samostatne 

spracuješ vrátane miezd, a to podľa vzoru praktických príkladov, ktoré budeš mať z kurzu. 

K dispozícií sú videoriešenia úvodných príkladov, kde 

uvidíš spracovanie celého účtovníctva. Videoriešenia 

slúžia ako pomôcka a môžeš podľa nich kontrolovať 

svoj postup. 

Po absolvovaní získaš certifikát o úspešnom zvládnutí 

odbornej praxe. Navyše získaš certifikát aj od 

spoločnosti KROS za to, že vieš pracovať v ich 

programe. 

 

Ako to funguje: 

1. Pošleme ti reálne doklady a informácie k firme, ktoré si vytlačíš, roztriediš a uložíš do šanónu. 

2. Doklady samostatne zaúčtuješ v demo verzii programu a vypracuješ všetky výstupy vrátane 

výkazov a daňových priznaní (DPH, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel). 

3. Výstupy nám pošleš na kontrolu a my ťa upozorníme na prípadné chyby a ukážeme ti, ako to 

opraviť. 
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3.1. Príklady odbornej praxe – Podvojné účtovníctvo 

Výrobná s.r.o.  

Zaúčtujte účtovníctvo spoločnosti Výrobná s.r.o., ktorá sa zaoberá obrábaním kovového materiálu. Okrem 
štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete s účtovaním zahraničných DFA a OFA, účtovaním tržieb 
vrátane prijatých platieb platobnou kartou a pre účely DPH vystavíte okrem iného aj súhrnný výkaz. 
Video návody - áno // Náročnosť – ľahká 
 

Obchodná s.r.o. 

Zaúčtujte účtovníctvo spoločnosti Obchodná s.r.o., ktorá sa zaoberá maloobchodom s novým tovarom. 
Okrem štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete aj so zahraničnými DFA a OFA. Otestujete si 
účtovanie o zásobách spôsobom B a mnoho iného.  
Video návody - áno // Náročnosť – stredná 
 

Stavebná s.r.o.  

Zaúčtujte účtovníctvo spoločnosti Stavebná s.r.o., ktorá sa zaoberá zemnými a stavebnými prácami. 
Okrem štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete s prenesením daňovej povinnosti, obstaraním 
dlhodobého majetku, PZP, ktoré časovo rozlíšite, zaúčtujete mzdový list a pri PHM si uplatníte 80 % do 
daňových nákladov, vyhotovíte daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a mnoho iného. 
Video návody - áno // Náročnosť - stredná 

 

Služby s.r.o. 

Zaúčtujte účtovníctvo spoločnosti Služby s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním účtovníckych služieb. 
Okrem štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete s prenesením daňovej povinnosti, platbami 
kartou, obstaraním dlhodobého majetku, zahraničnými DFA, nákupom stravných lístkov, nákladmi na 
reprezentáciu, zaúčtujete mzdový list, vyúčtujete pracovnú cestu a vyhotovíte daňové priznanie k dani z 
motorových vozidiel. 
Video návody - áno // Náročnosť – stredná 
 

Eshop MIDARO, s.r.o. 

Zaúčtujte účtovníctvo spoločnosti Eshop MIDARO s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom cez internet. 
Spoločnosť vznikla v tomto účtovnom období, nie je platiteľom DPH, ale keďže prijíma služby od 
zahraničných dodávateľov, ktorí sú platcami DPH (napr. inzercia na Facebooku, Google)  – je registrovaná 
podľa § 7a Zákona o DPH a má povinnosť odviesť daň v SR za tieto služby, bez nároku na odpočítanie dane 
(tzn. podať daňové priznanie a kontrolný výkaz za mesiace, kedy prijal službu, pri ktorej bol povinný platiť 
DPH). 
Video návody - nie // Náročnosť – ťažká 
 

Eshop DPH, s.r.o. 

Zaúčtujte účtovníctvo spoločnosti Eshop DPH, s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom cez internet. Spoločnosť 
vznikla v tomto účtovnom období a je mesačným platiteľom DPH. 
Video návody - nie // Náročnosť – ťažká 
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CAFE MIDARO, s.r.o. 

Zaúčtujete účtovníctvo spoločnosti CAFE MIDARO, s.r.o., ktorá sa zaoberá prevádzkovaním kaviarne. 
Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH, má zamestnancov a nevysporiadané záväzky z minulého roka. 
Okrem štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete s účtovaním obstarania tovaru a materiálu, 
vrátane vratných obalov cez depozitné poukážky, účtovanie miezd, tržieb cez ERP, inkasá platieb cez 
platobný terminál, rozdelenie dividend spoločníkom a mnoho iného.  
Video návody - nie // Náročnosť - ťažká 

 

3.2. Príklady odbornej praxe – Jednoduché účtovníctvo 

Patrik Výrobný (SZČO) 

Zaúčtujete účtovníctvo SZČO Patrika Výrobu, ktorý sa zaoberá obrábaním kovového materiálu. Okrem 
štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete s účtovaním zahraničných DFA a OFA, účtovaním tržieb 
vrátane prijatých platieb platobnou kartou a pre účely DPH vystavíme aj súhrnný výkaz. 
Video návody - áno // Náročnosť – ľahká 
 

Peter Stavebný (SZČO) 

Zaúčtujete účtovníctvo SZČO Petra Stavbára, ktorý sa zaoberá zemnými a stavebnými prácami. Okrem 
štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete s prenesením daňovej povinnosti, obstaranie 
dlhodobého majetku, PZP, zaúčtovanie mzdových výdavkov a pri PHM si uplatníme 80% do daňových 
výdavkov, vyhotovíme daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a mnoho iného. 
Video návody - áno // Náročnosť – stredná 
 

Jana Obchodná (SZČO) 

Zaúčtujete účtovníctvo SZČO Jany Obchodovej, ktorá sa zaoberá maloobchodom s novým tovarom. 
Okrem štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete aj so zahraničnými DFA a OFA.  
Video návody - áno // Náročnosť – stredná 
 

Veronika Kurzová – účtovníctvo (SZČO) 

Zaúčtujete účtovníctvo SZČO Veroniky Kurzovej - Účtovníctvo, ktorá sa zaoberá poskytovaním 
účtovníckych služieb. Okrem štandardných účtovných prípadov sa tu stretnete s prenesením daňovej 
povinnosti, platbami kartou, obstaranie dlhodobého majetku, zahraničnými DFA, zaúčtovaní nákupu 
stravných lístkov, výdavkami na reprezentáciu, zaúčtovaním mzdových výdavkoch, vyúčtovaním 
pracovnej cesty a vyhotovíme daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. 
Video návody - áno // Náročnosť – stredná 
 

Daňové priznania typ A + B 

Spracujte 6 daňových priznaní pre FO typ A + B. 
Video návody - nie // Náročnosť – stredná 
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3.3. Príklady odbornej praxe – Mzdové účtovníctvo 

Kurzy, s.r.o. (mzdy za 1 - 3 /2021) 

Vypracujete mzdy pre spoločnosť KURZY, s.r.o. Založíte novú firmu a vykonáte dôležité úvodné 
nastavenia.  Prihlásite zamestnávateľa do ZP, SP a na DÚ. Pridáte prvého zamestnanca, ktorému 
vyhotovíte pracovnú zmluvu, prihlásite ho do SP a ZP, vyhotovíte dohodu o zrážkach zo mzdy a iné. Každý 
mesiac sa niečo zmení, na čo budete musieť reagovať a vypracovať mzdu za konkrétne mesiace. 
Video návody - áno // Náročnosť – stredná 
 

Daniela Výplatová (mzdy za 1 - 3 /2021) 

Vypracujete mzdy pre firmu Daniela Výplatová. Založíte novú firmu a vykonáte dôležité úvodné 
nastavenia.  Každý mesiac sa niečo zmení, na čo budete musieť reagovať a vypracovať mzdu za konkrétne 
mesiace. 
Video návody - áno // Náročnosť – stredná 
 

Jakub Páska (mzdy za 1 - 3 /2021) 

Vypracujete mzdy pre firmu Jakub Páska. Založíte novú firmu a vykonáte dôležité úvodné 
nastavenia.  Každý mesiac sa niečo zmení, na čo budete musieť reagovať a vypracovať mzdu za konkrétne 
mesiace. 
Video návody - áno // Náročnosť – stredná 
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4. Ročná podpora v tvojich začiatkoch 

Začiatky bývajú plné výziev, a preto ti chceme byť na blízku, aby si nebola na to sama. Pripravili sme pre 

teba podporný program a odborné fórum, o ktoré sa budeš môcť oprieť. 

• Prístup do odborného fóra pre tvoje otázky o účtovníctve a podnikaní. 

• Výukové videá v účtovných programoch 
(KROS: Omega, Alfa, Olymp), aby si si 
bola istá v tom, čo robíš (viac ako 50 
videí), 

• Aplikáciu na online testovanie svojich 
znalostí (viac ako 90 testov), 

• Doplnkové odborné články na 
dovzdelávanie sa v pokročilých 
oblastiach a šikovné pomôcky pre 
účtovníkov. 

• Recenzie na odporúčanú literatúru, 
portály a iné zdroje, ktoré využívajú účtovníci. 

 

 

5. Pomoc s kariérou a hľadaním práce 

Získať dobré pracovné miesto nie je len otázkou znalostí a praxe ale aj sebaprezentácie. Musíš sa vedieť 

predať a ukázať, že na to máš. Pripravili sme pre teba online kurz, ktorý ťa pripraví na pracovný pohovor 

a zvýši tvoje šance uspieť. 

Online kurz obsahuje 29 výukových videí, 

takže sa stačí len započúvať a zobrať si to, čo 

považuješ za prínosné.  

Navyše posielame pracovné ponuky na email. 

Preverujeme všetky najväčšie pracovné 

portály a na email ti pošleme výber tých 

najzaujímavejších pracovných ponúk 

súvisiacich s účtovníctvom.  
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