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   Ako vybrať dobrú 

   účtovníčku ? 

 

 

 

 

Skôr ako začnete pátrať po vhodnej účtovníčke k vedeniu vášho účtovníctva, 

 musíte si uvedomiť, že je pre vaše podnikanie životne dôležitá ! 

Čo ale neznamená, že nutne musíte hľadať  tú najdrahšiu firmu. 

 
 

 



Najpravdepodobnejší spôsob ako nájsť účtovníčku je, že sa popýtate 

známych a ľudí vo svojom okolí. Takéto referencie sú užitočné a je 

možnosť, že nájdete to čo hľadáte. 

 No nie každý pozná dobrú účtovníčku. 

 

 
 

  V prvom rade ide o dôveru medzi Vami a týmto človekom, 

a preto by mala byť spolupráca založená na dôvere aj keď v konečnom dôsledku 

Vy ste konateľ a štatutár a ste zodpovedný za Vašu firmu. 

 

 

 

 

• Tak aké otázky mám klásť účtovníkovi na prvom 

stretnutí ? 

• Čo by mal spĺňať ? 

 

 
 

Dobrý účtovník Vám vie ušetriť veľa času a financií. 

 

 

 

 

 

    Ľuďom radíme aby nadviazali profesionálny ale zároveň 

    priateľský  vzťah, kde bude oddelená otázka biznisu 

    a zároveň sa budete poznať ako ľudia. 

    Lebo vtedy sa ľahšie riešia nielen pracovné otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

Aké otázky položiť ? 

 

 
1.  Profesionálny a individuálny prístup – 

Otázka: Ako často sa budete venovať môjmu účtovníctvu ? 



Nie je dobrý účtovník tzv. nahadzovač, ktorý zaúčtuje všetko čo klient dodá bez toho, aby 

neupozornil klienta čo robí zle. V konečnom dôsledku to bude mať dopad na inú čast v 

účtovníctve. 

 

 
2.  Vzdelávanie sa v legislatíve (školenia) – 

Otázka: Kde sa vzdelávate? 

Každým rokom sa zákony menia a bez pravidelného vzdelávania sa, účtovník nemá šancu 

zodpovedne sledovať všetky zmeny. 

 

 

3. Zodpovednosť – 

Otázka: Kde budú uložené moje doklady? Kto bude mať k nim prístup ? 

             Kedy mi budú odovzdané ? 

           Zodpovedný prístup k dokladom a ku svojej práci. 

 

 

4. Komunikácia - 

Otázka: Ako budeme spolu komunikovať ? 

Ako komunikuje, napr. telefón, email, Messenger, a ako rýchlo odpovedá a reaguje na Vaše 

otázky (do 24hodin ?). 

 

 

5. Spolupráca s daňovým poradcom / inými účtovníkmi – 

Otázka: S kým spolupracujete ? 

Neraz sa môže stať, že zákon je nejasne napísaný alebo máte špecifický problém alebo 

neštandardnú otázku a človek nemôže vedieť všetko. Preto je dôležité aby Váš účtovník 

nepracoval ako jednotlivec, ale spolupracoval s daňovým poradcom alebo inými 

profesionálmi v obore. 

 

 

6. Na problém sa pozerá komplexne – 

Otázka: Viete mi povedať aký dopad bude mať môj zámer aj o rok alebo viac ? 

Vie aké následky bude mat práve to rozhodnutie, ktoré urobíte. Musí rozumieť účtovníctvu 

v širších súvislostiach s ohľadom na dopad v oblasti odvodov, daní, preddavkov, možnosti 

úveru a pod. 

 

 

7. Upozorňuje na zmeny a dôležité termíny – 

Otázka: Ake sú najnovšie legislatívne zmeny ? Čo ma najbližšie čaká ? 

Nielen meniacimi sa zákonmi, ale aj rozhodnutiami konateľa v priebehu roka mu môžu 

vyplynúť rôzne povinnosti, či už registrácie alebo oznamovacie povinnosti, a preto je 

nevyhnutné, aby Vás dobrý účtovník informoval, aby sa predišlo prípadnej komplikácií. 

8. Prax v obore – 

Otázka: Koľko rokov pracujete ako účtovníčka ? 

Účtovníctvo sa dá naučiť v škole, z kníh, na kurze, ale najdôležitejšie z toho je to, vedieť to 

použiť v praxi. To sa dá iba jediným spôsobom, a to niekoľko ročnou praxou a neustálym 

učením sa. Ide o súvislosti medzi účtovným dokladom a situáciou, lebo jeden doklad sa dá 

rôzne zaúčtovať vzhľadom na okolnosti s nim súvisiace. 



 

 

9. Dobré referencie – 

Otázka: Komu spracúvate účtovníctvo, u koho by som sa mohol informovať ? 

Sú základ pre každé podnikanie a vyhýbajte sa nielen účtovnikom, ale aj ostatným 

obchodným partnerom bez dobrých referencií. 

 

 

10.  Nebojí sa povedať "neviem" na nejakú otázku, lebo nikto nevie všetko. 

Ale vie kde hľadať odpovede a prípadne sa má koho opýtať. 

 

 

 

Čím viackrát ste si na predošlé 
otázky odpovedali áno, 
tým je väčšia šanca, že budete 
spolupracovať s profesionálom 
a možno sa časom z neho stane aj Váš 
dobrý priateľ :) 
 
 

Dobrá spolupráca je o kvalitnej práci, 
dôvere, dialógu, informáciách a diskrétnosti. 

 

 

Lesanka Ďuricová – účtovníctvo a mzdy 

lesanad1@gmail.com 


