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Informácie v účtovnej 

závierke 

Novela Zákona o účtovníctve 

Na účely Zákona o účtovníctve (ďalej len „ZoU“) sa obchodná spoločnosť, 

družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu ZoU účtujúca 

v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu a 

pozemkové spoločenstvo, považuje za mikro účtovnú jednotku (ďalej len „ MUJ“), 

ak: 

a) sa rozhodla postupovať ako mikro účtovná jednotka za účtovné obdobie, 
v ktorom vznikla alebo 
 

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok: 
 

 celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur 

-  pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo 
súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 ZoU, 
 

 čistý obrat nepresiahol 700 000 eur 
- pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy 
dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné 
výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po 
odpočítaní zliav, 

 

 priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia nepresiahol desať, alebo 
 

c) dve z  podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po 
sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch 
účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za MUJ. 

 
Účtovná jednotka, ktorá spĺňa hore uvedené  podmienky, sa stáva MUJ, ak sa tak 

rozhodne; táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní 

ako MUJ v období, kým spĺňa hore uvedené podmienky. 

 

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a 

ZoU. 

 
Účtovná závierka MUJ sa skladá z troch častí a to zo súvahy, výkazu ziskov 

a strát a poznámok. Vzor účtovnej závierky obsahuje: 

 všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 zákona, 
 súvahu, 
 výkaz ziskov a strát, 
 tabuľkovú časť poznámok 

 

Údaje z  účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných 

závierok podľa § 23b ods. 5 ZoU. Účtovná závierka sa doručuje daňovému úradu 

podľa § 23b ZoU a ukladá sa v  termínoch podľa § 23a ZoU. 

 

Opatrenie o MUJ sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné 

obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2014. Obsahová náplň poznámok 

v prípade MUJ sa skladá zo slovne a číselne uvedených, pričom tam, kde to 

ustanovuje toto opatrenie sa použije tabuľková časť poznámok uvedených 

v prílohe č. 1. 

 

 

 

V poznámkach účtovnej závierky sa uvádzajú tieto informácie: 

 právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky, ak účtovná jednotka 
zostavuje mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku, 



 
 

Accace Tax & Fiscal Alert, 11.9.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informácie v 

účtovnej závierke 

 

V poznámkach účtovnej závierky sa uvádzajú tieto informácie: 

 právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky, ak účtovná jednotka 
zostavuje mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku, 
 

 dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky, 
 

 o mimoriadnych udalostiach, ktoré nastali v období odo dňa, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky vrátane 
poznámok, 
 

 o zvolenej metóde oceňovania, ak zákon alebo opatrenie umožňuje zvoliť 
metódu oceňovania majetku, záväzkov, nákladov alebo výnosov, 
 

 o zmenách účtovných zásad a účtovných metód, s uvedením dôvodu ich 
uplatňovania a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania 
a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky, 
 

 o predmete účtovania významných opráv chýb minulých účtovných období 
v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na náklady, výnosy 
bežného účtovného obdobia alebo na nerozdelený zisk minulých rokov alebo 
neuhradenú stratu minulých rokov, 
 

 údaj, či účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných 
účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej 
jednotky a významné údaje týkajúce sa tohto ručenia, 
 

 o konsolidovanom celku a to: 
 

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá 
zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných 
jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná 
jednotka, pričom sa uvádza aj obchodné meno a sídlo účtovnej 
jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou, 
 

b) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či 
je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú 
závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom 
sa uvádza: 

 

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno 
a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú 
účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, 

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno 
a sídlo dcérskych účtovných jednotiek, 

 
 o zamestnancoch v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 1 poznámok 

v prílohe č.1, 
 

 o štruktúre akcionárov a spoločníkov v rozsahu informácií v tabuľke č. 2 
poznámok v prílohe č.1, 

 

 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 
a iných orgánov v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 3 poznámok 
v prílohe č. 1, 

 

 o vlastných akciách alebo vlastných obchodných podielov v rozsahu 
informácií uvedených v tabuľke č. 4 poznámok v prílohe č. 1, 

 

 o forme zabezpečenia majetku minimálne v rozsahu informácií uvedených 
v tabuľke č. 5 a 6 poznámok v prílohe č. 1, 

 

 o pohľadávkach a záväzkoch a ich splatnosti v lehote minimálne v rozsahu 
informácií uvedených v tabuľke č. 7 poznámok v prílohe č. 1, 

 

 o podmienenom majetku a podmienených záväzkoch minimálne v rozsahu 
informácií uvedených v tabuľke č. 8  a 9 poznámok v prílohe č.1, 

 

 o čistom obrate v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 10 poznámok 
v prílohe č. 1, 
 

 údaje o položkách účtovaných na podsúvahových účtoch, napríklad 
o položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, 

o pohľadávkach z derivátov, o odpísaných pohľadávkach. 
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Postupy účtovania 

a mikro účtovná 

jednotka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register účtovných 

závierok 

 

MUJ nebude oceňovať obstarané cenné papiere určené na obchodovanie reálnou 

hodnotou.  

 

MUJ budú oceňovať cenné papiere určené na obchodovanie obstarávacou cenou 

(§25 ods. 7 ZoU). 

V § 27 ods. 11 ZoU sa ustanovuje oslobodenie od oceňovania reálnou hodnotou 

a metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka aj 

pre MUJ.  

 

Oslobodenie sa netýka oceňovania majetku a záväzkov z dôvodu zániku účtovnej 

jednotky bez likvidácie.  

Cieľom je odbúranie administratívnej záťaže spojenej zo získaním reálnej hodnoty 

a ocenením metódou vlastného imania  a odstránenie vzniku možných chýb 

z dôvodu nesprávneho zaúčtovania týchto hodnôt.  

 

Ustanovenia § 25 ods. 7 a § 27 ods. 11 ZoU sa prvýkrát použijú v účtovnom 

období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr. Zmena metódy oceňovania  

sa vykáže  v účtovnej závierke za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára  

2014 a neskôr. 

 

MUJ bude účtovať náklady, ktoré z vecného a časového hľadiska patria do 

nákladov budúcich období, a bude ich účtovať do nákladov bežného účtovného 

obdobia ak jednotlivo významne neovplyvňujú VH. 

 

MUJ rozpustia k 01.01.2014 oceňovacie rozdiely účtované na účte 414 – 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 

 

V prípade, že sa precenenie cenných papierov, derivátov reálnou hodnotou, 

účtovalo výsledkovo, účtuje sa dané rozpustenie cez účet 428 – nerozdelený zisk 

minulých rokov. 

 

 

Register účtovných závierok od roku 2014 
vo vzťahu na bežné podnikateľské 
subjekty 
 

Register účtovných závierok bude spravovaný MF SR.  

 

Do registra sa budú ukladať (ďalej len „Dokumenty“): 

 riadne individuálne účtovné závierky, 
 mimoriadne individuálne účtovné závierky, 
 riadne konsolidované účtovné závierky, 
 mimoriadne konsolidované účtovné závierky, 
 správy audítorov, 
 individuálne výročné správy, 
 konsolidované výročné správy, 
 ročné finančné správy podľa osobitného predpisu 

 súhrnné účtovné závierky verejnej správy 

 

Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku, ktorú zostavila z 

vlastného podnetu.  Dokumenty, ktoré sa ukladajú do registra sa uchovávajú v 

súlade s § 35 ZoU.  
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Verejná časť  

registra 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty, ktoré sa ukladajú do registra, musia byť vyhotovené a uložené v 

štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v 

cudzom jazyku.  

 

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť.  

 

Verejnú časť registra tvoria dokumenty len u: 

 účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22 
ZoU, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) ZoU a 
pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie, 

 obchodnej spoločnosti,   
 družstva,  
 štátneho podniku,  
 subjektu verejnej správy,  
 inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis ustanovuje, že vyššie 

uvedené dokumenty týchto osôb majú byť verejne prístupné.  

 
Dokumenty sa ukladajú v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

 

V elektronickej podobe sa povinne ukladajú všetky dokumenty „okrem riadnej 

a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky“ a dokumenty, ktoré sa účtovná 

jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku.  

Riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v elektronickej podobe 

povinne ukladá účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 a 3 ZDP, Garančný fond 

investícií, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby, ktoré majú 

povinnosť vykonávať podania voči daňovému úradu elektronicky. 

 

Účtovná jednotka ukladá riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v 

registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná 

závierka zostavuje. 

 

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku do 6 mesiacov od dátumu 

zostavenia účtovnej závierky, uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a 

oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra 

dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.  

 

Ak je účtovná jednotka auditovanou spoločnosťou, ukladá v registri aj správu 

audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú do 6 mesiacov od 

dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, uvedie, že ukladá 

neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, 

najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa 

účtovná závierka zostavuje.  

 

Ak účtovná jednotka ukladá správu audítora dodatočne, uvedie, ku ktorej účtovnej 

závierke sa správa audítora ukladá. 

 

Ak po uložení účtovnej závierky v registri otvorí účtovná jednotka účtovné knihy, 

uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.  

 

Ak po uložení výročnej správy v registri mení účtovná jednotka obsah výročnej 

správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu. 

 
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej 

výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu 

a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od 

skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa 

vyhotovuje.  
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Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu 

audítora, ak sú tieto dokumenty už osobitne uložené v registri. 

 

Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov. Účtovná 

jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania audítorom, nesmie zverejniť 

informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol 

používateľa uviesť do omylu, že boli audítorom overené. 

 

Dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom 

elektronickej podateľne prevádzkovanej podľa ustanovení Daňového poriadku.  

 

FR SR postúpi dokumenty doručené v elektronickej forme bez zbytočného 

odkladu správcovi registra, t.j. MF SR.  

 

Daňový úrad dokumenty prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej 

podoby a overí, či majú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 

písm. a) a b) ZoU. Doručený dokument a oznámenie podľa § 23a ods. 4 ZoU 

postúpi daňový úrad v elektronickej podobe prostredníctvom Finančného 

riaditeľstva Slovenskej republiky správcovi registra. 

 

Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument, tak ako 

ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa 

doručenia do registra, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra.  

 

Zverejnené dokumenty, ktoré sa ukladajú a sú obsahom zbierky listín 

obchodného registra, zasiela správca registra priebežne v lehote do 30 

kalendárnych dní odo dňa zverejnenia prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky do zbierky listín obchodného registra.  

 

Rovnako postupuje správca registra pri dodatočnom doručení oznámenia podľa § 

23a ods. 4 ZoU a dodatočnom doručení správy audítora podľa § 23a ods. 5 ZoU. 

 

Doručením dokumentov a oznámenia podľa § 23a ods. 4 ZoU daňovému úradu 

alebo do elektronickej podateľne sa má za to, že si účtovná jednotka splnila 

povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov a oznámenia. 

 

 

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokumentov, na 

základe výzvy správcu registra, účtovná jednotka je povinná sa k nim vyjadriť, 

neúplné údaje doplniť, nepravdivé údaje opraviť alebo pravdivosť údajov riadne 

preukázať.  

 

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb 

uverejní správca registra na svojom webovom sídle. 

Správca registra sprístupní dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek 

podľa § 23 ods. 6 vo verejnej časti registra všetkým osobám prostredníctvom 

webového sídla v elektronickej podobe, bez poplatku.  

 

Na základe žiadosti vydá správca registra žiadateľovi, po zaplatení správneho 

poplatku, kópiu uloženého dokumentu podľa § 23 ods. 2 alebo potvrdenie o tom, 

že určitý dokument nie je v registri uložený. O vydanie kópie uloženého 

dokumentu alebo potvrdenia o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je, 

možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie 

elektronickej formy uloženého dokumentu alebo elektronickej formy potvrdenia, 

že určitý dokument v registri uložený nie je, vydá ich správca registra 

elektronickými prostriedkami29d) podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 

Kópiu dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument v registri uložený 

nie je, vydá správca registra do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia 

správneho poplatku. 
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Účtovanie stálych 

prevádzkarni             

od roku 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisové záznamy 

na účtovnej závierke 

 

 

Daňovníci, ktorými sú PO s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí majú stálu 

prevádzkareň na území SR, majú povinnosť viesť na našom území účtovníctvo na 

účely vyčíslenia základu dane z príjmov za stálu prevádzkareň.   

 

Tieto právnické osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR sa nebudú 

považovať za účtovné jednotky, ale na účely správneho vyčíslenia dane z príjmov 

sa na ňu vzťahujú povinnosti na vedenie  podvojného účtovníctva. (pozn. „V § 1 

ods. 2 ZoU sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „prvého až tretieho bodu“). 

 

Podľa zásad podvojného účtovníctva vedie účtovníctvo v účtovných knihách 

(hlavná kniha a denník) a po uzatvorení účtovných kníh k poslednému dňu 

účtovného obdobia vyčísľuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.  
 

→ Táto právnická osoba nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku.  

 

V § 17 sa odsek 1 ZDP sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 

 

„e) u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) tretí bod], 

ktorý nie je UJ podľa ZDP  a ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej 

republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne z výsledku hospodárenia77ba) 

stálej prevádzkarne  alebo  z  výsledku hospodárenia77ba) za všetky stále 

prevádzkarne.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 77ba znie: „77ba) § 4 ods. 2 ZoU“. 

 

V účtovníctve sa budú účtovať všetky SP umiestnené na území SR. 

 

Účtovné knihy sa otvoria ku dňu vzniku stálej prevádzkarne, pričom ako prvé 

účtovné prípady po otvorení účtovných kníh sa budú účtovať skutočnosti, ktoré sú 

predmetom účtovníctva od začiatku zdaňovacieho obdobia. 

 

Ak vznikne stála prevádzkareň až po uplynutí časového testu a z tohto dôvodu 

vznikne povinnosť podať daňové priznanie aj za predchádzajúce obdobie, 

zaúčtuje príslušné účtovné prípady ku dňu vzniku stálej prevádzkarne, pričom 

v nasledovný  deň uzatvorí účtovné knihy a vyčísli výsledok hospodárenia, ktorý 

účtuje cez 431.   

 

Vklad do SP sa budú účtovať cez 413 – Ostatné kapitálové fondy. 

 

Ostatné zmeny 

 

Plánovanou zmenou § 17 odsek 2 ZoU sa menia povinnosti poskytovania 

informácií účtovnej jednotky  vo všeobecných náležitostiach účtovnej závierky.  

 

Fyzické osoby budú poskytovať informáciu o mieste podnikania.  

 

Na rozdiel od súčasného znenia účtovná závierka bude obsahovať podpisový 

záznam len jednej osoby a to štatutárneho orgánu  účtovnej jednotky alebo člena 

štatutárneho orgánu účtovnej jednotky .  

 

Dokumenty sa budú zväčša predkladať elektronicky a preto je postačujúce, aby 

účtovná jednotka zabezpečila podpísanie účtovnej závierky len jedným 

elektronicky zaručeným podpisom alebo jedným certifikátom, ak má účtovná 

jednotka uzatvorenú dohodu o elektronickom podaní. 
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Účtovná jednotka  je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného 

mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad 

pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu 

vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré viedli k odstúpeniu alebo odvolaniu. 

 

 

V záujme zníženia administratívnej záťaže v účtovných jednotkách, ktoré nie sú 

zriadené alebo založené na účel podnikania, bude možné účtovať odpisy v súlade 

s ustanoveniami zákona o dani z príjmov tzv. daňové odpisy.  

 

Využitie tejto možnosti je vhodné predovšetkým v neziskových organizáciách, 

ktoré využívajú dlhodobý majetok aj na účely zdaňovanej činnosti. 

 

 

Za účelom odbúrania nadbytočných povinností pre účtovnú jednotku sa mení 

periodicita  inventarizácie dlhodobého majetku z dvoch rokov na štyri roky.  

 

Podľa súčasného znenia zákona  sa peňažné prostriedky v hotovosti museli 

inventarizovať minimálne štyrikrát za účtovné obdobie. Na účely účtovnej závierky 

je postačujúca inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

 

Je možné ustanoviť vo svojom internom predpise povinnosť častejšej 

inventarizácie majetku je možná. 

 

Inventúrny súpis už nebude musieť obsahovať meno hmotne zodpovednej osoby, 

stačí aj meno zodpovednej osoby.  

 

 

 

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a VZS 

v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 ZoU (pozn. od roku 2014 zrušené 

ustanovenie) v znení účinnom do 31.12.2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti 

po 1.januári 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, ak ide o 

zverejňovanie súvahy a VZS za účtovné obdobie končiace najneskôr 31. 

decembra 2008. 

 

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a VZS 

v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 

2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa § 23b, ak ide 

o zverejnenie súvahy a výkazu VZS za účtovné obdobie končiace v období od 1. 

januára 2009 do 31. decembra 2012. 

 

 

 

Odvolanie audítora 
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