
10. november - Medzinárodný deň účtovníctva (International Accounting Day) 

História účtovníctva siaha až do obdobia starovekého Egypta (4 500 p.n.l.) či Babylonu v 

starovekej Mezopotámii (2 500 p.n.l.). Vtedajšie účtovné systémy sa využívali hlavne na 

sledovanie výmeny tovarov medzi chrámami. Širšie využitie účtovníctva, pokrývajúce verejné 

príjmy, súkromné výdavky či distribúciu komodít, sa objavilo až počas Rímskej ríše. 

Najväčší rozkvet však nastal v 15 . storočí, kedy taliansky mních a matematik Luca Bartolemes 

Pacioli 10. novembra 1494 publikoval v Benátkach prvú knihu o podvojnom účtovníctve s 

názvom “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita” u nás známa pod 

názvom “Zhrnutie aritmetiky, geometrie, pomerov a úmerností”.  Ako prvá publikácia zaviedla 

systém podvojného účtovníctva nielen v Európe, ale aj vo svete. Tým sa Luca Pacioli navždy 

zapísal do dejín ako „Otec moderného účtovníctva“.   

Na Obchodnej akadémií v Prievidzi je účtovníctvo druhým najrozsiahlejším predmetom a 

nadväzuje na poznatky, ktoré žiaci získavajú vo vyučovacom predmete podniková ekonomika. 

Naši žiaci účtujú v účtovnom softvéri Omega od firmy Kros – podvojné účtovníctvo, ktorý 

na vzdelávacie účely využíva už viac ako 450 škôl a vzdelávacích organizácií na Slovensku. 
Naša škola má pre najlepších absolventov osobitný bonus - originálny certifikát firmy Kros k 

jeho programom Omega (podvojné účtovníctvo), Alfa plus (jednoduché účtovníctvo) a Olymp 

(mzdy). Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo 

boli obdobným spôsobom preverené jeho znalosti v danom programe. Žiaci sa na profesiu 

účtovníka pripravujú aj v systéme duálneho vzdelávania, škola uzavrela duálne zmluvy s 

firmou TAXAT, s.r.o, a  DELCO s.r.o. V súlade s profilom absolventa má absolvent obchodnej 

akadémie byť schopný vykonávať v praxi ekonomické činnosti zabezpečujúce finančné 

hospodárenie podnikov, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu a činnosti 

spojené so získavaním a spracúvaním informácií.  

 A ako vyzerá pracovný deň účtovníka?  Často vykonáva skôr rutinné práce, typické pre toto 

povolanie,  t.j.  samotné spracovávanie účtovníctva. Účtovná práca sa začína triedením 

dokladov, archiváciou a  účtovaním do účtovného programu. Pracovnou náplňou je aj 

poradenstvo pre klientov, vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných 

uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad. Najčastejšie komunikuje s inštitúciami ako 

je finančná správa, Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne. Účtovný program vypočíta čísla 

a hodnoty, ale vysvetlenie, čo tieto čísla znamenajú, musí stále poskytnúť len človek. A práve 

na to sa musí účtovník sústrediť – analyzovať a hodnotiť, kde a aké výdavky firma prekročila, 

a na čom naopak zaznamenala väčší nárast  príjmov. Účtovník tiež hľadá odpovede na otázky: 

Čo by mohol podnikateľ vylepšiť? Kde by mohol ušetriť? Kedy môže investovať do firmy 

a kedy radšej znížiť podnikové náklady? Podľa mojich skúseností práca alebo profesia 

účtovníka sa za posledné desaťročia stáva atraktívnejšou. Rast počtu podnikateľov ako aj 

pozitívny vývoj ekonomiky na Slovensku ovplyvňuje dopyt po dobrých účtovníkoch a 

odborníkoch. A viete, že aj Mick Jagger bol účtovník? No dobre, teda takmer. Na jeseň 1963 

Jagger opustil štúdium financií, účtovníctva a podnikania na London School of Economics v 

prospech sľubne sa rozvíjajúcej hudobnej kariéry s The Rolling Stones.  

 

http://www.kros.sk/
http://www.taxat.sk/
http://www.delco.sk/
https://cs.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics

