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manuál začínajúceho účtovníka
Začínate s účtovníctvom? Potrebujete poradiť ako začať? Ako predísť typickým 

chybám začiatočníkov?

Počiatočná neistota sa vyskytuje v každom odbore. Nová práca prináša so sebou najmä v začiatkoch 

chyby a omyly. Je to bežné. Avšak: v práci účtovníka to môže znamenať pokuty zo strany štátu. A často 

veľké pokuty.

Preto je tu pre vás Manuál 

začínajúceho účtovníka. 

Pomôže vám odstrániť počiatočnú 

neistotu v práci. Vďaka nemu predídete 

chybám – a nielen začiatočníckym. 

Nadobudnete znalosti priamo od 

skúsených účtovníkov. Máte jedinečnú 

možnosť nahliadnuť do skutočnej práce 

účtovníka pri triedení a označovaní 

dokladov.
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A pritom nemusíte nikam chodiť. Stačí, ak si 

rezervujete dve a pol hodiny v prostredí, ktoré 

vám vyhovuje na sledovanie videa. Za tento 

krátky čas sa dozviete, čo je pre vašu prácu 

potrebné. Ktoré zákony, resp. ktoré ustanovenia 

by ste si mali naštudovať.

Stručne môžeme povedať, že Manuál vám 

ohľadom zákonov povie:

1. ČO je dôležité,

2. PREČO je to dôležité,

3. KDE to nájdete,

aby ste sa vyhli chybám. Najmä „klasickým“ 

chybám začiatočníkov. Kto by sa im nechcel 

vyhnúť?
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Vo video  kurze:

à sa naučíte ako správne označovať 

účtovné doklady

à sa dozviete akú legislatívu je potrebné 

ovládať a kde ju nájsť a sledovať

à dostanete tipy na výber vhodného 

účtovného softvéru

Tento kurz je pre Vás, ak:

à rozmýšľate nad prácou účtovníka a 

chcete sa dozvedieť čo všetko vás čaká

à potrebujete návod ako začať s 

účtovníctvom

à už účtujete, ale nemáte istotu, či to 

robíte správne



Obsah
LEKCIA 1

LEKCIA 2

LEKCIA 3

Kto účtuje? Zákon o 

účtovníctve. Účtovné 

sústavy. Závierka - výkazy.

LEKCIA 4

LEKCIA 5

BONUSY

Označovanie dokladov.

Účtovné obdobie, 

záznamy, doklady, knihy. 

Zodpovednosť.

Postupy účtovania. Zákon 

o DPH, o dani z príjmov.

Praktická časť: triedenie a 

označovanie dokladov.

Zľava na ďalšie vzdelávanie 

až 158€ + 15% zľava na 

ekonomický systém 

Počas výuky máte možnosť sa lektorky opýtať vaše dotazy. V členskej zóne na stránke sa 

vám zobrazia kontakty. Lektorke môžete zavolať alebo napísať email. 

Opýtať sa lektorky
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lektorka

Ing. Adriana Gazdová
S účtovníctvom má dlhoročné skúsenosti. Podnikať v tejto oblasti začala už v roku 1998. Viedla účtovníctvo 

rôznym spoločnostiam a živnostníkom. Špecializovala sa najprv iba na podvojné a jednoduché účtovníctvo pre 

podnikateľské subjekty. Postupne pridala do svojej činnosti aj mzdové účtovníctvo a personálnu agendu. Po 

čase opäť navýšila svoje znalosti účtovníctva - pribudli jej ako klienti príspevkové organizácie a neziskovky. V 

priebehu rokov nadobudla veľa praktických skúseností.

V roku 2011 sa rozhodla, že svoje skúsenosti začne odovzdávať záujemcom o účtovné a daňové znalosti. Začala 

vyučovať na kurzoch účtovníctva a na školeniach zameraných na DPH a daň z príjmov. A od roku 2014 sa stala 

autorkou všetkých video kurzov v našej spoločnosti. Poskytuje ekonomické poradenstvo mnohým spoločnostiam 

a neziskovým organizáciám. Školí daňových poradcov a budúcich audítorov v popredných firmách.

Vzdelanie
Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbory audítorstvo, účtovníctvo, informatika.

Odborné prednosti
ì daň z pridanej hodnoty

ì podvojné účtovníctvo podnikateľov

ì podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek

ì mzdové účtovníctvo

ì jednoduché účtovníctvo podnikateľov aj neziskoviek
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O video kurze
Podrobnosti:
è video kurz Manuál začínajúceho účtovníka

è cena 79 € (s DPH)

è licencia na jeden rok

è študijné materiály vo formáte PDF

è neobmedzené pozeranie

è bonusové zľavy

è vstup do EDU-LAND VIP ZÓNY na facebooku

Video kurzy si môžete spúšťať na 

akomkoľvek zariadení s prístupom 

na internet (PC, NT, MOBIL, 

TABLET, ...)

Celý kurz môžete pozerať v pohodlí domova 

alebo kancelárie. Stačí pár kliknutí myšou a je to.

OBJAVTE NOVÉ MOŽNOSTI VZDELÁVANIA

Kontakt
EDU-LAND s.r.o.

Račianska 66

831 02 Bratislava

Identifikačné údaje
IČO: 45 722 081

DIČ: 2023114874

IČ DPH: SK2023114874

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67774 / B

Telefón: +421 02 4444 1000
Mobil: 0903 770 687
E-mail: office@eduland.sk
www.kurzy-skolenia.com
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