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Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability,
vážené dámy, vážení páni,

ekonomická univerzita v bratislave vyjadruje úctu a uznanie vybraným významným osobnostiam
okrem iného aj tým, že im udeľuje čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa. ide predovšetkým
o také významné osobnosti zo zahraničia a zo slovenska, ktoré svojou prácou a pôsobením v spolo-
čenskom, či akademickom prostredí prispievajú k rozvoju spolupráce medzi ekonomickou univerzitou
v bratislave a inštitúciou, ktorú zastupujú. v histórii univerzity si diplom doctor honoris causa prevzalo
celkovo tridsaťpäť osobností, z toho tridsaťjeden zo zahraničia a štyri zo slovenska.

dovoľujem si vám s potešením oznámiť, že dnes túto čestnú vedeckú hodnosť udeľuje ekonomická
univerzita v bratislave ing. Richardovi farkašovi, Phd., medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osob-
nosti akademického života, za jeho prínos v oblasti účtovníctva a audítorstva, osobitne za jeho podiel
na vzniku profesijných inštitúcií audítorskej a účtovnej profesie v slovenskej republike.

v súčasnosti ekonomická univerzita v bratislave poskytuje vzdelávanie v študijnom programe účtov-
níctvo a audítorstvo na druhom a treťom stupni ako jedná vysoká škola na slovensku a je nám cťou,
že pri plnení svojej vzdelávacej ako i výskumnej činnosti môže spolupracovať s pánom Richardom
farkašom. okrem jeho vplyvu na legislatívu to boli práve bohaté profesijné skúsenosti pána farkaša,
ako i jeho zanietenie prenášať tieto svoje skúsenosti do oblasti vzdelávania študentov a tvorby učeb-
ných textov, ktoré formovali našich absolventov.

je nám cťou, že ekonomickej univerzite v bratislave venoval pán farkaš svoj čas, energiu, ako aj pria-
zeň a veríme, že udelením tejto hodnosti túto našu vzájomnú spoluprácu pri vzdelávaní lídrov, inova-
tívnych pri hľadaní účtovných riešení a zlepšovaní audítorských praktík, ešte posilníme.

bratislava 26. októbra 2021

prof. ing. ferdinand daňo, Phd.
rektor ekonomickej univerzity v bratislave
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laudácio
Vaša Magnificencia, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,

vážený pán Ing. Richard Farkaš, PhD., 

Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability,

vážené dámy, vážení páni, vážení účastníci slávnostného zhromaždenia,

je pre mňa veľkou cťou, že mám možnosť na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady ekonomickej univerzity v bra-
tislave rozšírenom o vedecké rady fakulty hospodárskej informatiky eu v bratislave a národohospodárskej fakulty
eu v bratislave predstaviť vám osobnosť pána ing. Richarda farkaša, Phd., ktorému ekonomická univerzita v bra-
tislave udeľuje čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa.

Pán ing. Richard farkaš, Phd., sa narodil 19. augusta 1959 v bratislave. od roku 1982 pôsobil na vysokej škole
ekonomickej v bratislave (predchodkyni ekonomickej univerzity v bratislave) a od roku 1991 v audítorskej a po-
radenskej spoločnosti kPmG. teda už skoro štyri dekády sa venuje tomu, čo je mu najbližšie, finančnému a ma-
nažérskemu účtovníctvu a audítorstvu. výsledkom jeho pôsobenia sú moderné učebné texty, ktoré sa danej
oblasti venovali a boli žiadané nielen akademickou komunitou, ale aj praxou, osobitne v čase prechodu z cen-
trálne riadeného hospodárstva na trhové hospodárstvo. Publikačnej a prednáškovej činnosti sa venoval aj neskôr,
po začatí pôsobenia v spoločnosti kPmG, čoho dôkazom sú desiatky knižných publikácií a viac ako 80 odborných
článkov v odborných časopisoch.

od ukončenia vysokej školy ekonomickej v bratislave, kde už ako mladý odborný asistent pôsobil ako vedecký
tajomník rektora, sa až doposiaľ venuje tým oblastiam, ktoré v danom čase boli a sú aktuálnou výzvou pre slo-
venské podniky a tiež pre verejný sektor. na začiatku 90. rokov sa, na základe svojich skúseností zo spolkovej re-
publiky nemecko, podieľal na vzniku profesijných inštitúcií audítorskej a účtovnej profesie v slovenskej republike,
ale významnú úlohu zohral aj pri etablovaní jednej z najvýznamnejších medzinárodných audítorských, poraden-
ských a účtovných spoločností v slovenskej republike – kPmG slovensko, spol. s r. o. bokom nesmú zostať ani jeho
neskoršie návrhy a koncepčné riešenia, ktoré sa uplatnili pri transformácii účtovných smerníc eÚ, ifRs a iPsas do
slovenských účtovných predpisov a pri zavedení medzinárodných audítorských štandardov a smerníc eÚ pre
štatutárny audit účtovných závierok do slovenských predpisov pre štatutárny audit a do interných predpisov slo-
venskej komory audítorov.

ako externý poradca ministerstva financií slovenskej republiky bol vo viacerých prípadoch iniciátorom zmien le-
gislatívy v oblasti účtovníctva a audítorstva, v mnohých ďalších aktívne participoval na legislatívnom procese.
dôkazom toho, že ide o všeobecne rešpektovanú osobnosť v oblasti účtovníctva a audítorstva, je aj jeho činnosť
v orgánoch slovenskej komory audítorov či Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.

ing. Richard farkaš, Phd., je v akademickom prostredí vnímaný ako uznávaná osobnosť, ktorá v uplynulých skoro
40 rokoch zásadným spôsobom formovala súčasnú podobu účtovníctva a audítorstva v slovenskej republike.
ing. Richard farkaš, Phd., ako predstaviteľ hospodárskej praxe nielen vníma význam teoretického aparátu, ale
sám aktívne prispieva k jeho rozvoju. bol jeden z prvých, ktorí sa v slovenskej republike začali zaoberať otázkami
významu, zostavenia a analýzy konsolidovanej účtovnej závierky a podnikových kombinácií či odložených daní
a harmonizácie účtovných predpisov so smernicami európskej únie pre účtovníctvo, či štandardmi ifRs a iPsas.
aj súčasné profesijné zameranie kandidáta v rámci práce v spoločnosti kPmG je audit účtovných závierok zo-
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stavených podľa slovenských účtovných predpisov aj podľa medzinárodných štandardov finančného výkaz-
níctva. o tom svedčí bohatá a nielen v slovenských podmienkach neprekonaná publikačná činnosť – 40 kniž-
ných publikácií, 13 vysokoškolských učebných textov, viac ako 80 príspevkov vo vedeckých a odborných
časopisoch.

o jeho veľmi blízkom vzťahu k vzdelávaniu svedčí aj skutočnosť, že počas posledných 15 rokov pôsobil ako lektor
v rámci stovky seminárov, školení a prednášok pre ministerstvo financií vlády slovenskej republiky, skau, slovenskú
asociáciu podnikových finančníkov či obchodné komory pôsobiace na slovensku. okrem toho sa aktívne zú-
častnil na desiatkach vystúpení na rôznych konferenciách organizovaných skau, udva, časopisom tRend, aso-
ciáciou obchodníkov s cennými papiermi. ako absolvent vysokej školy ekonomickej v bratislave a jeden z jej
bývalých učiteľov však mal a má k ekonomickej univerzite v bratislave vždy osobitný vzťah. v minulosti pôsobil
ako člen vedeckej rady fakulty hospodárskej informatiky ekonomickej univerzity v bratislave a ako člen správnej
rady ekonomickej univerzity v bratislave.

ing. Richard farkaš, Phd., je osobnosť, ktorá sa v priebehu ekonomickej transformácie zásadným spôsobom po-
dieľala na vytvorení a rozvoji profesie účtovníctva a audítorstva v slovenskej republike, prispela k transponovaniu
myšlienok a zásad corporate governance medzinárodných spoločností do praxe audítorských spoločností a vý-
znamným spôsobom ovplyvnila rozvoj teórie v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky. nemožno nepripomenúť
aj jeho vklad pri kreovaní a udržiavaní moderných študijných programov a predmetov zameraných na oblasť
audítorstva a konsolidovanej účtovnej závierky v rámci spolupráce s ekonomickou univerzitou v bratislave. me-
dzinárodný charakter jeho pôsobenia a ocenenie jeho činnosti pri rozširovaní myšlienok vzájomného porozume-
nia a spolupráce medzi národmi je podčiarknutý aj skutočnosťou, že v rokoch 1995 až 2017 pôsobil v pred-
stavenstve slovensko-rakúskej obchodnej komory a vo vedúcich pozíciách riešiteľských organizácií sa podieľal
na projektoch svetovej banky zameraných na internacionalizáciu slovenských predpisov a praxe v oblasti úč-
tovníctva a audítorstva. Ďalšími oceneniami sú Pamätné medaily slovenskej asociácie podnikových finančníkov,
Pamätné medaily fakulty hospodárskej informatiky ekonomickej univerzity v bratislave, Pamätná medaila slo-
venskej komory audítorov a ďalšie ocenenia.

Vážené Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability,

vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní,

všetky uvedené skutočnosti sú dôkazom mimoriadneho a nespochybniteľného odborného a vedeckého prínosu
k rozvoju teórie a praxe účtovníctva a audítorstva v slovenskej republike a v širšom medzinárodnom prostredí
pána ing. Richarda farkaša, Phd. jeho vysoká vedecká a výskumná profesionalita podložená rozsiahlymi me-
dzinárodnými skúsenosťami jednoznačne potvrdzuje, že patrí k popredným všeobecne erudovaným a uznáva-
ným osobnostiam nielen v slovenskej republike, ale aj v zahraničí.

na základe charakteristiky osobnosti pána ing. Richarda farkaša, Phd., a tiež na základe rozhodnutia vedeckej
rady ekonomickej univerzity v bratislave v súlade s článkom 1 bod 1 zásad udeľovania titulu doctor honoris causa
na ekonomickej univerzite v bratislave (cit.) v zmysle § 12 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujeme pánovi ing. Richardovi far-
kašovi, Phd., medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti akademického života, za jeho prínos v oblasti
účtovníctva a audítorstva, čestnú vedeckú hodnosť

doctoR honoRis causa
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inteRnacionalizácia Účtovníctva a audítoRstva
inG. RichaRd faRkaš, Phd.

Úvod

slovenská ekonomika je malou a otvorenou ekonomikou. Podiel dovozu a vývozu tovarov, prác a služieb je veľmi
vysoký. kľúčovými hráčmi vo finančnom sektore a v priemysle sú – popri niekoľkých spoločnostiach vlastnených
slovenskými vlastníkmi – predovšetkým zahraniční investori, ktorí si na slovensku založili svoje dcérske spoločnosti
alebo zriadili organizačné zložky. väčšina týchto investorov je z európskej únie. internacionalizácia ekonomiky
a jej globalizácia je faktom, je skutočnosťou, či sa nám to páči alebo nie.

Pre krajiny, ktoré pochopili tento trend je preto prirodzené, že sa v záujme svojho udržateľného rozvoja a prosperity
snažia vytvárať také domáce rámcové podmienky, ktoré by tomuto rozvoju neboli prekážkou, ale naopak, ktoré
by ho podporovali. vytváranie domácich rámcových podmienok sa týka mnohých rôznorodých oblastí, okrem
iného aj legislatívneho rámca pre účtovníctvo a audítorstvo. túto časť legislatívneho rámca spravuje ministerstvo
financií slovenskej republiky. je dôležité, aby boli účtovné závierky slovenských účtovných jednotiek zrozumiteľné
nielen pre ich slovenských používateľov, ale aby im rozumel aj zahraničný používateľ, aby boli porovnateľné
v medzinárodnom meradle, a okrem iného aby mohli s minimálnymi úpravami slúžiť ako podklad pre zostavenie
účtovných závierok na vyššej hierarchickej úrovni, t. j. konsolidovaných účtovných závierok zostavených mater-
skou spoločnosťou za celú skupinu podnikov.

v oblasti účtovníctva a audítorstva ide o tieto právne predpisy a štandardy:

• smernice európskej únie pre účtovníctvo a audítorstvo,

• medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (international financial Reporting standards, ifRs),

• medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor (international Public sector accounting standards, 
iPsas),

• medzinárodné audítorské štandardy (international standards on auditing, isa).

otázka, ktorú si krajiny v posledných desaťročiach kladú, nestojí tak, či ich prevziať alebo nie; jednotlivé krajiny
sa v ich preberaní takpovediac predbiehajú. otázka je, ako ich prevziať zmysluplne, racionálne a pragmaticky,
tak, aby čo najviac podporovali udržateľný rozvoj. napríklad používanie ifRs je už povinné vo všetkých členských
štátoch eÚ, a povinné alebo aspoň odporúčané vo viac ako 120 krajinách sveta. ifRs sú akceptované na všet-
kých rozhodujúcich burzách sveta. isa prevzali všetky členské štáty eÚ s výnimkou troch, a ďalšie desiatky a de-
siatky krajín. Preberanie iPsas ide pomalšie.

smeRnice euRóPskej Únie PRe Účtovníctvo a audítoRstvo

smernice eÚ pre účtovníctvo historicky nikdy neboli a ani v súčasnosti nie sú podrobné, mnohé oblasti neriešia
do detailov alebo ich neriešia vôbec. tu potom záleží od členských štátov, ako k tomu pristúpia. ministerstvo fi-
nancií sR ako regulátor v oblasti účtovníctva sa v mnohých prípadoch pri úprave tej vecnej problematiky, ktorú
neriešia smernice, obracia na ifRs a do slovenských účtovných predpisov preberá ich riešenia, alebo aspoň zá-
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sady (či prvky) týchto riešení. začiatky takéhoto postupu siahajú do roku 1998, keď boli prevzaté zásady vtedaj-
šieho ias 9 Research and development costs (náklady na výskum a vývoj). odvtedy nasledovali desiatky a de-
siatky ďalších takýchto prípadov. je evidentná snaha ísť cestou ifRs. to je v období, keď používanie a vplyv ifRs
celosvetovo narastá, potešiteľné. Pričom slovensko začalo tento trend predvídať už v roku 1998! čo sa týka au-
dítorstva, tu je dôležitým aj názor Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (udva) a slovenskej komory audítorov
(skau).

medzináRodné štandaRdy finančného výkazníctva

okrem toho sa ako štatutárne účtovné závierky zostavujú podľa ifRs v znení prijatom eÚ namiesto podľa sloven-
ských účtovných predpisov:

• počnúc rokom 2005 všetky konsolidované účtovné závierky (s výnimkou verejného sektora); v súčasnosti je 
to približne do 100 konsolidovaných účtovných závierok,

• počnúc rokom 2006 individuálne účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek; v súčasnosti je to približne 
180 individuálnych účtovných závierok.

čiže v porovnaní s predchádzajúcim odsekom tu čo do používania ifRs ide o kvalitatívny posun. nielenže sa
v štatutárnych účtovných závierkach slovenských účtovných jednotiek zostavených podľa slovenských účtov-
ných predpisov objavujú prvky ifRs, ale aj samotné štatutárne účtovné závierky vybranej množiny účtovných
jednotiek sú zostavené podľa ifRs, namiesto podľa slovenských účtovných predpisov. je to dôsledok stále silne-
júcej praktickej potreby používateľov účtovných závierok dostávať účtovné závierky zostavené podľa ifRs na-
miesto podľa lokálnych (v danom prípade slovenských) účtovných predpisov.

európska únia vyžaduje, aby sa podľa ifRs v znení prijatom eÚ zostavovali len konsolidované účtovné závierky,
a to len kótovaných podnikov. slovenská republika túto povinnosť rozšírila na všetky konsolidované účtovné zá-
vierky a na individuálne účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek.

medzináRodné Účtovné štandaRdy PRe veRejný sektoR

ide o účtovníctvo verejného sektora, t. j. štátnu správu a územnú samosprávu. v slovenskej republike je to viac
ako 8 000 účtovných jednotiek; okrem štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií ide o viac ako 2 900
miest, obcí a vyšších územných celkov a o ich rozpočtové a príspevkové organizácie. v roku 2008 bola prevzatá
významná časť iPsas do slovenských účtovných predpisov, ako výstup z projektu, kde bola spoločnosť kPmG
slovensko, spol. s r. o., lídrom konzorcia poskytovateľov služieb pre mf sR. zásadným spôsobom sa zmenilo úč-
tovníctvo verejného sektora, pretože sa prešlo na akruálny princíp účtovníctva – dovtedy bolo fondové hospo-
dárenie namiesto vlastného imania, bola zakázaná tvorba opravných položiek, rezerv a položiek časového
rozlíšenia, a pod. Popri individuálnych účtovných závierkach sa začali zostavovať aj konsolidované účtovné zá-
vierky, čo bolo na vtedajšie pomery nevídané. v tom čase bolo celosvetovo len zopár krajín, ktoré implemento-
vali iPsas alebo ich významnú časť. slovensko bolo na mnohých svetových odborných grémiách a fórach
dávané za príklad, za vzor. v projekte sa spojili audítorské a poradenské spoločnosti, ktoré sú si v reálnom živote
konkurentami. významnou súčasťou tímu boli učitelia katedry účtovníctva a audítorstva fakulty hospodárskej
informatiky ekonomickej univerzity v bratislave, a na preškolení viac ako 5 000 účtovných jednotiek spolupracovali
aj niektorí iní učitelia a audítori.
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medzináRodné audítoRské štandaRdy

od roku 1993 do roku 2004 existovali slovenské audítorské štandardy, vydávané slovenskou komorou audítorov
(skau). vznikali prekladom isa a ich rôznymi následnými úpravami a zjednodušeniami. do roku 2004 ich bolo vy-
daných viac ako 30. v roku 2004 ich nahradili isa a takýto stav je dodnes. Podľa isa sa vykonávajú všetky štatu-
tárne audity v sR, a tých je každoročne približne 11 000 – 12 000.

záveR

internacionalizácia účtovníctva a audítorstva je reakciou na internacionalizáciu a globalizáciu ekonomiky a zdá
sa, že sa jej nevyhneme ani v budúcnosti. skúsenosti v slovenskej republike z posledných troch desaťročí ukazujú,
že kľúčovými faktormi pre jej zmysluplné zvládnutie sú:

• kritické posúdenie medzinárodných aspektov účtovníctva a audítorstva, a až následne ich implementácia. 
nejde len o mechanické celoplošné preberanie, bez analýzy dôsledkov vyplývajúcich zo špecifík slovenského 
prostredia. v mnohých prípadoch je preto potrebné najskôr teoretické zvládnutie danej problematiky, najmä 
takej, ktorá predtým historicky nebola v slovenských účtovných predpisoch riešená vôbec alebo nebola rie-
šená v požadovanom rozsahu, napríklad konsolidovaná účtovná závierka, rezervy, vlastnícke právo a mo-
ment realizácie výnosov a zisku, odložené dane, kombinácie podnikov, vlastné imanie a pod.

• silný interný sponzor zmien zo strany ministerstva financií sR. jasné chápanie potreby zmeny a odhodlanie 
implementovať novú účtovnú metodiku a metodiku auditu.

• silný odborný tím poradcov, vrátane vysokoškolských učiteľov.

• v prípade komplexnejších oblastí spájanie viacerých poradcov, hoci títo sú si v reálnom živote konkurentami.

• otvorená pracovná atmosféra v tíme, orientovaná na výsledky.

Pri pohľade do minulosti vidíme, že slovensko má takýto potenciál, má takéto schopnosti, má takýchto ľudí, a že
dokáže byť vzorom nielen na regionálnej, ale aj na celosvetovej úrovni. to je pri pohľade do budúcnosti mimo-
riadne povzbudzujúce.
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cuRRiculum vitae – inG. RichaRd faRkaš, Phd.

Vzdelanie

1978 – 1982 vysoká škola ekonomická v bratislave, fakulta riadenia, študijný odbor ekonomické informácie 
a kontrola (ing.)

1984 – 1987 moskovský inštitút národného hospodárstva G. v. Plechanova, moskva (csc. – kandidát 
ekonomických vied; v zmysle osvedčenia ekonomickej univerzity v bratislave z 12. januára 2000 
oprávnenie používať vedecko-akademickú hodnosť philosophiae doctor, Phd.)

PracoVné Pozície

1982 – 1991 asistent na katedre evidencie fakulty riadenia vysokej školy ekonomickej v bratislave

1988 – 1990 vedecký tajomník rektora vysokej školy ekonomickej v bratislave 

1991 – 1993 kPmG deutsche treuhand-Gesellschaft aG, mníchov (audítorská a poradenská spoločnosť)

1993 – doteraz kPmG slovensko, spol. s r. o., bratislava (audítorská a poradenská spoločnosť), do 30. septembra 
2019 v pozícii partner, od 1. októbra 2019 retired partner/consultant

Študijné Pobyty

1990 – 1991 ročný študijný pobyt v nemecku prostredníctvom daad (deutscher akademischer austausch-
dienst) na Rheinisch-Westfälische technische hochschule v aachene a na universität v augsburgu

ocenenia

Pamätná medaila fakulty hospodárskej informatiky pri príležitosti 40. výročia založenia fakulty, 2008

Pamätná medaila fakulty hospodárskej informatiky pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty, 2018

Pamätná medaila slovenskej asociácie podnikových finančníkov (saf) pri príležitosti 10. výročia založenia saf,
2006

Pamätná medaila slovenskej asociácie podnikových finančníkov (saf) pri príležitosti 20. výročia založenia saf,
2016

Pamätná medaila slovenskej komory audítorov pri príležitosti 20. výročia založenia skau, 2012

ČlenstVá V inŠtitúciách, rôzne odborné aktiVity

1994 – doteraz slovenský štatutárny audítor, člen slovenskej komory audítorov (skau)

1996 – doteraz člen komisie skau pre audítorské štandardy

1996 – 1999 člen prezídia skau

2000 – 2006 člen národnej riadiacej komisie slovenskej republiky pre účtovníctvo a audítorstvo
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1998 – 2008 člen komisie pre audítorské skúšky, skau

2008 – doteraz člen skúšobnej komisie, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (udva)

2008 – 2013 člen Rady, udva

2008 – doteraz vedúci výboru/komisie pre medzinárodné účtovné štandardy, udva

2001 – 2004
2007 – 2015 člen vedeckej rady fakulty hospodárskej informatiky, ekonomická univerzita v bratislave

2004 – 2006 člen správnej rady ekonomickej univerzity v bratislave

2004 – doteraz člen komisie pre obhajoby dizertačných prác Phd. fakulty hospodárskej informatiky, ekono-
mická univerzita v bratislave

2000 – doteraz člen redakčnej rady odborného časopisu dane a účtovníctvo v praxi

2005 – doteraz člen redakčnej rady odborného časopisu Účtovníctvo – audítorstvo – daňovníctvo

1993 – doteraz externý poradca ministerstva financií slovenskej republiky pre oblasť účtovníctva a auditu

1995 – 2017 člen predstavenstva slovensko-rakúskej obchodnej komory

externe financoVané Projekty

1997 – 1998 vedúci tímu kPmG slovensko, spol. s r. o., v projekte financovanom zo zdrojov PhaRe – transfomácia 
smerníc európskej únie pre účtovníctvo a audítorstvo do právnych predpisov slovenskej republiky.

2006 – 2007 vedúci tímu konzorcia pozostávajúceho z kPmG slovensko, spol. s r. o., (líder konzorcia) a Pricewa-
terhousecoopers slovensko, s. r. o., v projekte financovanom svetovou bankou Poskytnutie pora-
denských služieb na zlepšenie účtovných a výkazníckych systémov verejných financií. Projekt bol 
zameraný na transformáciu medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (internatio-
nal Public sector accounting standards, iPsas) do slovenských účtovných predpisov pre štátnu 
správu a územnú samosprávu. významnou súčasťou tímu boli aj učitelia katedry účtovníctva a au-
dítorstva fakulty hospodárskej informatiky ekonomickej univerzity v bratislave. výstupom projektu 
boli prepracované slovenské účtovné predpisy, sú platné od roku 2008 doteraz.
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zoznam Publikácií

knižné Publikácie

1. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností. bratislava: Wolters kluwer, 2020
2. farkaš, R. Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi. bratislava: 

Wolters kluwer, 2019
3. farkaš, R. vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty. druhé, prepracované a doplnené vydanie. 

bratislava: Wolters kluwer, 2018
4. farkaš, R. nová účtovná smernica európskej únie. bratislava: Wolters kluwer, 2014 (vyšlo aj ako elektronická publi-

kácia kPmG, a to farkaš, R. nová účtovná smernica európskej únie. smernica európskeho parlamentu a Rady 
2013/34/eÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich 
správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica európskeho parlamentu a Rady 2006/43/es a zrušujú 
smernice Rady 78/660/ehs a 83/349/ehs. – bratislava, júl 2013 a október 2013, elektronická publikácia kPmG slo-
vensko, spol. s r. o., www.kpmg.sk)

5. farkaš, R. odložené dane v individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke (postupy účtovania pre podnikateľov 
a ias 12 income taxes). druhé, prepracované a doplnené vydanie. bratislava: iuRa edition, 2013

6. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka v slovenskej republike. bratislava: iuRa edition, 2013
7. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. financial statements of companies in 

the slovak Republic. šieste, prepracované vydanie. bratislava: kPmG, 2013
8. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. jahresabschluss der handelsgesell-

schaften in der slowakischen Republik. šieste, prepracované vydanie. bratislava: kPmG, 2013
9. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. šieste, prepracované vydanie. brati-

slava: iuRa edition, 2013
10. farkaš, R. vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty. bratislava: iuRa edition, 2012
11. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. jahresabschluss der handelsgesell-

schaften in der slowakischen Republik. Piate, prepracované vydanie. bratislava: kPmG, 2010
12. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. financial statements of companies in 

the slovak Republic. Piate, prepracované vydanie. bratislava: kPmG, 2010
13. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. Piate, prepracované vydanie. brati-

slava: iuRa edition, 2010
14. farkaš, R. kombinácie podnikov. Účtovné aspekty. zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa a vklad podniku alebo 

jeho časti. bratislava: iuRa edition, 2008
15. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. jahresabschluss der handelsgesell-

schaften in der slowakischen Republik. štvrté, prepracované vydanie. bratislava: kPmG, 2006
16. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. financial statements of companies in 

the slovak Republic. štvrté, prepracované vydanie. bratislava: kPmG, 2006
17. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. štvrté, prepracované vydanie. brati-

slava: iuRa edition, 2006



X

18. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. jahresabschluss der handelsgesell-
schaften in der slowakischen Republik. bratislava: kPmG, 2003

19. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. financial statements of companies in 
the slovak Republic. bratislava: kPmG, 2003

20. farkaš, R. výklad zmien v postupoch účtovania pre podnikateľov a rámcová účtová osnova. bratislava: iuRa edi-
tion, 2003

21. farkaš, R. Účtovná závierka obchodných spoločností v slovenskej republike. tretie, prepracované vydanie. brati-
slava: iuRa edition, 2003

22. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka. komentár k opatreniu mf sR, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsoli-
dovanej účtovnej závierky, č. 65/393/1993 z 22. decembra 1993. druhé, prepracované vydanie. bratislava: iuRa 
edition, 2001

23. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka. Praktické príklady. druhé, prepracované vydanie. bratislava: iuRa edi-
tion, 2001

24. farkaš, R. odložené dane. Porovnanie: international accounting standard (ias) 12 income taxes, štvrtá smernica 
Rady európskej únie, nemecko, Rakúsko, slovenská republika. bratislava: iuRa edition, 1999

25. farkaš, R. Účtovná závierka podnikateľov. Príloha (ako zostaviť prílohu k 31. decembru 1999). bratislava: iuRa edition, 
1999

26. farkaš, R. Prehľad smerníc európskej únie na koordináciu spoločenského práva v oblasti účtovníctva. bratislava: 
súvaha, 1998

27. farkaš, R. vlastníctvo a realizačný princíp a ich zobrazenie v účtovnej závierke (slovenská republika, štvrtá smernica 
Rady európskej únie, international accounting standards, nemecká spolková republika). bratislava: elita, 1997

28. farkaš, R. smernice európskej únie pre účtovníctvo a audítorstvo (štvrtá smernica, siedma smernica, Ôsma smer-
nica). bratislava: elita, 1997

29. farkaš, R. Podniky v skupine a ich zobrazenie v účtovníctve (slovenská republika, štvrtá smernica Rady európskej 
únie, nemecká spolková republika, veľká británia, international accounting standards). bratislava: elita, 1997

30. farkaš, R. jahresabschluß in der slowakischen Republik (Účtovná závierka v slovenskej republike). bratislava: elita, 
1997

31. farkaš, R. Účtovná závierka v slovenskej republike. druhé, prepracované vydanie. bratislava: elita, 1997
32. farkaš, R. základy bilancovania obchodných spoločností. Prvé vydanie. bratislava: elita, 1995
33. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka v slovenskej republike, krajinách európskej únie, usa, japonsku a v štan-

dardoch iasc. bratislava: elita 1995
34. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka. Praktické príklady. bratislava: elita, 1995
35. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka. komentár k opatreniu mf sR, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsoli-

dovanej účtovnej závierky, č. 65/393/1993 z 22. decembra 1993. bratislava: elita, 1994
36. farkaš, R. čo treba vedieť o rezervách. bratislava: slovenský zväz účtovníkov, 1994
37. farkaš, R. Rezervy. bratislava: súvaha, 1993
38. farkaš, R. overovanie ročnej závierky v spolkovej republike nemecko. bratislava: elán, 1992
39. farkaš, R. Ročná závierka kapitálových spoločností v spolkovej republike nemecko. bratislava: slovenský zväz úč-

tovníkov a audítorov, 1991
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VysokoŠkolské uČebné texty

1. mázik, j., straková Ľ., farkaš, R. Účtovníctvo i. zbierka príkladov. bratislava: es vše, 1985
2. majerová, e., maděra, f., farkaš, R. automatizácia účtovníctva ii. algoritmizácia – programovanie – projektovanie 

(praktikum). bratislava: es vše, 1985
3. štubňová, Ľ., soukupová, b., mázik, j., farkaš, R. kontrola nákladov a kalkukácia. zbierka príkladov. bratislava: 

es vše, 1985
4. mázik, j., straková, Ľ., farkaš, R., vépyová, m., šlosárová, a., staríček, k. Účtovníctvo ii. zbierka príkladov. bratislava: 

es vše, 1986
5. mázik, j., straková, Ľ., farkaš, R., vépyová, m., šlosárová, a., staríček, k. Účtovníctvo ii. zbierka príkladov. druhé vy-

danie. bratislava: es vše, 1988
6. stukov, s.a., farkaš, R. možnosti využívania systému direct costing v socialistickej ekonomike. in: straková, Ľ., a kol. 

Účtovníctvo a kontrola. študijné materiály k šzs na eik z odborných predmetov. bratislava: es vše, 1989
7. háčiková, m., stejskal. v., šlosárová, a., farkaš, R. Rozbor hospodárskej činnosti. bratislava: es vše, 1989
8. štubňová, Ľ., mázik, j., farkaš, R., kovalčíková, a. kontrola nákladov a kalkulácia. učebná pomôcka na cvičenia. 

i. časť. bratislava: es vše, 1989
9. farkaš, R., mázik, j., kovalčíková, a., šlosárová, a. kontrola nákladov a kalkulácia. zbierka príkladov. ii. časť. brati-

slava: es vše, 1989
10. laučík, z., Partyk, b., farkaš, R. istorija ekonomičeskich učenij. učebnoje posobije. moskva: moskovskij institut narod-

nogo chozjajstva im. G. v. Plechanova, 1988
11. mázik, j., farkaš, R., maděra, f., kovalčíková, a., šlosárová, a., haľama, j. kontrola nákladov a kalkulácia. zbierka 

príkladov. Počítačové aplikácie. bratislava: es vše, 1989
12. majerová, e., maděra, f., farkaš, R., matulová, z. automatizácia informačného systému organizácií ii. (mikropočí-

tače v projektovaní úloh z iso). Praktikum. bratislava: es vše, 1990
13. farkaš, R. náklady a hospodárnosť. bratislava: es vše, 1990

PrísPeVky V odborných ČasoPisoch

1. farkaš, R. novela zákona o účtovníctve. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 3/2018
2. farkaš, R. novela postupov účtovania v PÚ a opatrení k účtovnej závierke podnikateľov. in: dane a účtovníctvo 

v praxi, č. 3/2018
3. farkaš, R. novela obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 2/2018
4. farkaš, R., šikulová, a. lehoty súvisiace s účtovnou závierkou a výročnou správou. in: dane a účtovníctvo v praxi, 

č. 7-8/2017
5. farkaš, R. novely účtovných predpisov v novembri a decembri 2015. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 4/2016
6. farkaš, R. Účtovná závierka podnikateľov veľkých a malých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu. 

in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 4/2015
7. farkaš, R. zmeny v opatrení o účtovnej závierke podnikateľov a zákone o účtovníctve. in: dane a účtovníctvo 

v praxi, č. 3/2015
8. farkaš, R., šikulová, a. novela opatrenia mf sR o účtovnej závierke podnikateľov. in: dane a účtovníctvo v praxi, 

č. 2/2014
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9. farkaš, R., šikulová, a. aktuálne zmeny v zákone o účtovníctve. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 1/2014
10. farkaš, R. nová účtovná smernica európskej únie. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 9/2013
11. farkaš, R. ostatné kapitálové fondy (účet 413). in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 1/2013, a následná diskusia k tomu 

v č. 3/2013 a 4/2013
12. farkaš, R. Účtovanie výnosov pri kúpnej zmluve a niektorých iných typoch zmlúv. in: dane a účtovníctvo v praxi, 

č. 4 a 5/2012
13. farkaš, R., šikulová, a. novely účtovných predpisov – komentár. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 3/2012
14. farkaš, R. novely účtovných predpisov v roku 2010 a od 1.1.2011. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 3/2011
15. farkaš, R. veľkostné kritériá v zákone o účtovníctve. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 7-8/2010
16. farkaš, R., šikulová, a. subjekty verejného záujmu a výbor pre audit. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 6/2010
17. farkaš, R., šikulová, a. novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010. in: dane a úč-

tovníctvo v praxi, č. 3 a 4/2010
18. farkaš, R., šikulová, a. novela zákona o účtovníctve účinná od 1. januára 2010. in: dane a účtovníctvo v praxi, 

č. 2/2010
19. majorová, m., kašiarová, l., farkaš, R., kovalčíková, b. konsolidácia vo verejnej správe. in: Účtovníctvo. audítorstvo. 

daňovníctvo., č. 7-8/2008
20. farkaš, R. kombinácie podnikov (účtovné aspekty). in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 7/2008
21. farkaš, R., šikulová, a. zmeny účtovných metód a účtovných zásad, zmena odhadu, oprava chýb. in: dane a úč-

tovníctvo v praxi, č. 7/2008
22. farkaš, R. lehoty pri účtovnej závierke a výročnej správe. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 4/2008
23. majorová, m., kašiarová, l., farkaš, R., kupkovič, i. medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor. internatio-

nal Public sector accounting standards. iPsas 12 – zásoby (inventories). iPsas 11 – zákazková výroba (construction 
contracts). in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňovníctvo, č. 9/2007

24. majorová, m., kašiarová, l., farkaš, R., kupkovič, i. medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor. internatio-
nal Public sector accounting standards. iPsas 4 – efekty zmien v kurzoch cudzích mien (the effect of changes in 
foreign exchange Rates). iPsas 5 – náklady na úvery a pôžičky (borrowing costs). in: Účtovníctvo. audítorstvo. da-
ňovníctvo, č. 7-8/2007

25. farkaš, R., šikulová, a. Ďalšia novela zákona o účtovníctve. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 6/2007
26. majorová, m., kašiarová, l., farkaš, R., somogyiová, k. medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor. inter-

national Public sector accounting standards. iPsas 3 – Účtovná politika, zmeny účtovných odhadov a chyby 
(accounting Policies, changes in accounting estimates and errors). in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňovníctvo, 
č. 6/2007

27. majorová, m., kašiarová, l., farkaš, R., kupkovič, i. medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor. internatio-
nal Public sector accounting standards. iPsas 1 – Prezentácia účtovnej závierky (Presentation of financial state-
ments). iPsas 2 – výkaz o pohybe peňažných tokov (cash flow statements). in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňov-
níctvo, č. 5/2007

28. farkaš, R. novela zákona o účtovníctve. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 3/2007
29. farkaš, R. medzinárodné audítorské štandardy. isa 250 – Posudzovanie zákonov a predpisov pri audite finančných 

výkazov. in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňovníctvo, č. 9/2006
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30. farkaš, R. medzinárodné audítorské štandardy. isa 240 – zodpovednosť audítora za posudzovanie podvodu pri au-
dite finančných výkazov. in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňovníctvo, č. 7-8/2006

31. farkaš, R. nová smernica eÚ o audite účtovnej závierky. in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňovníctvo, č. 4/2006
32. farkaš, R. Postupy účtovania pre podnikateľov od 1. januára 2006. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 2/2006
33. farkaš, R. medzinárodné audítorské štandardy. isa 200 – cieľ a všeobecné princípy platné pri audite finančných 

výkazov. in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňovníctvo, č. 7-8/2005
34. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka od roku 2005 podľa ifRs. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 4/2005
35. farkaš, R. lehoty pri účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2004. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 3/2005
36. farkaš, R. komentár k novele zákona o účtovníctve. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 12/2004
37. farkaš, R. ifRs 1 – prvé finančné výkazy zostavené podľa ifRs. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 10/2004
38. farkaš, R. novela obchodného zákonníka a jej vplyv na účtovníctvo. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 9/2004
39. farkaš, R. lehoty pri účtovnej závierke a výročnej správe. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 6/2004
40. farkaš, R. odložené dane podľa postupov účtovania pre podnikateľov od 1. januára 2003. in: dane a účtovníctvo 

v praxi, č. 5/2004
41. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka podnikateľov. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 4/2004
42. farkaš, R. komentár k opatreniu k individuálnej účtovnej závierke podnikateľov. in: dane a účtovníctvo v praxi, 

č. 3/2004
43. farkaš, R. uplatnenie účtovného obdobia, ktorým je hospodársky rok. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 12/2003
44. farkas, R. kombinácie podnikov. zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa a vklad podniku alebo jeho časti, konsolido-

vaná účtovná závierka. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 11/2003
45. farkaš, R. medzinárodné účtovníctvo. Úbytok neobežného majetku a prezentácia ukončených činností. in: dane 

a účtovníctvo v praxi, č. 10/2003
46. farkaš, R. nová štruktúra súvahy, výkazu ziskov a strát a obsah poznámok pre podnikateľov od roku 2003. in: dane 

a účtovníctvo v praxi, č. 6/2003
47. farkaš, R. Účtovanie finančného lízingu podľa ias 17 – lízingy. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 5/2003
48. farkaš, R. zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky 

a výročnej správy. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 4/2003
49. farkaš, R. k zmenám účtovej osnovy a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. in: dane a účtovníctvo 

v praxi, č. 3/2003
50. farkaš, R. medzinárodné účtovníctvo. Prvá účtovná závierka zostavená podľa ias/ifRs. in: dane a účtovníctvo 

v praxi, č. 3/2003
51. farkaš, R. medzinárodné účtovníctvo. Podnikové kombinácie. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 2/2003
52. farkaš, R. medzinárodné účtovníctvo. súčasný a pripravovaný stav v oblasti ias. in: dane a účtovníctvo v praxi, 

č. 1/2003
53. farkaš, R. nový zákon o audítoroch a slovenskej komore audítorov. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 11/2002
54. farkaš, R. nový zákon č. 431/2002 z.z. o účtovníctve pod drobnohľadom. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 10/2002
55. farkaš, R. Používanie medzinárodných účtovných štandardov v slovenskej republike. in: dane a účtovníctvo v praxi, 

č. 5/2002
56. farkaš, R. vplyv novely obchodného zákonníka na účtovníctvo podnikateľských subjektov. in: dane a účtovníctvo 

v praxi, č. 4/2002
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57. farkaš, R. metóda uvedenia do ekvivalencie. in: dane a účtovníctvo v praxi, č. 5/2001
58. farkaš, R. zostavenie, predloženie, schválenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy. in: dane 

a účtovníctvo v praxi, č. 2/2001
59. farkaš, R. moment realizácie a kúpna zmluva. in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňovníctvo, č. 5/1999
60. farkaš, R. ešte raz k zmenám v účtovníctve a v účtovnej závierke podnikateľov od 1. januára 1999. in: Účtovníctvo. 

audítorstvo. daňovníctvo, č. 1/1999
61. farkaš, R. umorovanie daňovej straty. in: Účtovníctvo. audítorstvo. daňovníctvo, č. 4/1998
62. farkaš, R. odložené dane. in: Účtovnícke, audítorské, daňové zvesti, č. 10/1996 až 12/1996
63. farkaš, R. striedanie audítorov. in: Účtovnícke, audítorské, daňové zvesti, č. 8/1996
64. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka. in: daňový a účtovný poradca podnikateľa, č. 8/1996
65. farkaš, R. oprava účtovnej závierky obchodných spoločností. in: Účtovnícke, audítorské, daňové zvesti, č. 10/1995
66. farkaš, R. Účtovanie oslobodenia od dane z príjmov. in: Účtovnícke, audítorské, daňové zvesti, č. 7/1995
67. farkaš, R. legislatíva účtovníctva v európskej únii. in: Účtovnícke, audítorské, daňové zvesti, č. 2/1995 až 12/1995
68. farkaš, R. Príklady z konsolidácie účtovnej závierky. in: Účtovnícke, audítorské, daňové zvesti, č. 4/1994
69. farkaš, R. Ručenie audítorov v usa. in: Účtovnícke, audítorské, daňové zvesti, č. 2/1994
70. farkaš, R. organizácie audítorov a im príbuzných profesií. in: Účtovnícke, audítorské, finančné zvesti, č. 6/1993
71. farkaš, R. metódy a organizácia overovania účtovnej závierky. in: Účetnictví – Účtovníctvo, č. 11-12/1991
72. farkaš, R. k účtovníctvu v spolkovej republike nemecko. in: Účetnictví – Účtovníctvo, č. 3/1991 až 7/1991
73. farkaš, R. istorija razvitija normativnogo metoda učota zatrat na proizvodstvo v čssR. moskva: buchgalterskij učot, 

č. 4/1990
74. Petrova, v. i., farkaš, R. o modelirovanii perspektivnogo analiza sebestoimosti. moskva: buchgalterskij učot, 

č. 10/1988
75. Petrovova, v. i., farkaš, R. analýza normatívneho spôsobu rozdeľovania zisku v podmienkach samofinancovania 

združenia (podniku) v zssR. in: Účetnictví – Účtovníctvo, č. 7/1988
76. Petrovova, v. i., farkaš, R. Rozdielové metódy a riadenie režijných nákladov v strojárenských podnikoch zssR. in: 

Účetnictví – Účtovníctvo, č. 5/1988
77. farkaš, R. voprosy kaľkulirovania sebestoimosti v čssR. moskva: buchgalterskij učot, č. 2/1987
78. farkaš, R. normová metóda evidencie nákladov a kalkulovania vlastných nákladov v strojárenských podnikoch 

zssR. in: Účetnictví – Účtovníctvo, č. 1/1987
79. Petrova, v. i., farkaš, R. organizacija funkcionaľno-stoimostnogo analiza v čssR. moskva: buchgalterskij učot, 

č. 10/1986

PrísPeVky V iných Periodikách

1. farkaš, R. ocenenie majetku v účtovníctve reálnou hodnotou (fair value). hospodárske noviny, 14.02.2005
2. farkaš, R. novela podporuje používanie medzinárodných účtovných štandardov. hospodárske noviny, 19.01.2005
3. farkaš, R. slovensko čaká historická zmena účtovníctva. týždenník tRend, 23.05. 2001
4. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka. hospodárske noviny, 20.05.1994
5. farkaš, R. konsolidovaná účtovná závierka. Pravda, 18.05.1994
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