
VÝROČNÁ SPRÁVA
ÚRADU PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU

2020



Obsah

Príhovory

1. Identifikácia organizácie 

2. Stratégia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu v roku 2020

3. Výsledky hospodárenia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu dosiahnuté v roku 2020 

   3.1  Analýza výnosov Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
   3.2  Analýza nákladov Úradu pre dohľad nad výkonom auditu    
   3.3  Rozdelenie výsledku hospodárenia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu    
   3.4  Zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom    
   3.5  Zhodnotenie hospodárenia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

4. Správa nezávislých audítorov o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2020

5. Účtovná závierka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu k 31.12.2020

Bratislava, marec 2021

4

6

8

10

16

20



Príhovor generálnej riaditeľky Ing. Kataríny Kaszasovej

Vážené dámy, vážení páni,

predkladám Vám Výročnú správu Úradu pre dohľad 
nad výkonom za rok 2020, ktorý bol rokom zmien. 
Fungovanie Úradu a jeho výsledky ovplyvnila hlavne 
prvá a druhá vlna pandémie nového koronavírusu  
ako aj zmena na pozícii generálneho riaditeľa 
v februári 2020, priebežné výmeny v obsadení 
orgánov a výborov Úradu a tlak na audítorskú profesiu 
prostredníctvom zvýšených limitov na povinný audit 
a zvýšených očakávaní laickej a odbornej verejnosti. 

V roku 2020 dokázal Úrad splniť všetky legislatívou 
stanovené úlohy s výnimkou vykonania audítorských 
skúšok a skúšky spôsobilosti v plnom rozsahu, 
ktoré boli presunuté na prvý polrok 2021.  Počas 
výkonov dohľadov a previerok zabezpečenia kvality 
štatutárneho auditu kontrolóri Úradu identifikovali 
množstvo zistení, ktoré prerokovali s dohliadanými 
a preverovanými subjektmi a dohodli sa na prijatí 
opatrení na ich odstránenie. Veríme, že aj konštruktívna 
diskusia počas výkonu a pri prerokovávaní výsledkov 
dohľadov a previerok, hoci často v online priestore, 
prispievala a prispieva k zvyšovaniu kvality audítorskej 
práce na Slovensku. 

Počas roka 2020 sa Úrad venoval aj evidencii 
a kontrole sústavného vzdelávania, vedeniu zoznamov 
štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, 
a administratíve okolo vydávania, pozastavovania 
a zániku licencií. K 31. decembru 2020 bolo  
na Slovensku 747 aktívnych štatutárnych audítorov 
a 234 audítorských spoločností. Na registračné 
obdobie roka 2021 zaregistroval Úrad 25 žiadostí  
pre výkon štatutárneho auditu v subjektoch verejného 
záujmu alebo v obchodných spoločnostiach podľa 
zákona o štatutárnom audite od audítorských 
spoločností a 4 žiadosti od štatutárnych audítorov. 
K 31. decembru 2020 bolo v zoznamoch 
vedených Úradom evidovaných 181 subjektov 
verejného záujmu a 75 obchodných spoločností. 
 
 

Na základe monitorovania trhu podľa tržieb 
zverejnených v správach o transparentnosti Úrad 
konštatoval, že podobne ako v ostatných krajinách, 
dosahujú štyri najväčšie audítorské spoločnosti viac 
ako 90%-ný podiel na trhu poskytovania služieb 
štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu. 
Počas roka 2020 zorganizoval Úrad niekoľko 
virtuálnych okrúhlych stolov s najvýznamnejšími 
audítorskými spoločnosťami a Slovenskou komorou 
audítorov na rôzne aktuálne témy a aktívne sa zapojil 
do medzinárodnej spolupráce.

Na základe účtovnej závierky zostavenej  
k 31. decembru 2020, ktorá bola overená dvoma 
nezávislými audítorkami, môžem konštatovať,  
že aj v roku 2020 pokračoval Úrad v zodpovednom 
hospodárení, nakoľko dosiahol kladný výsledok 
hospodárenia z účtovného aj rozpočtového pohľadu. 

Výborné výsledky by neboli dosiahnuté bez tých, 
ktorým chcem na záver vysloviť slová vďaky: ďakujem 
členom orgánov a výborov Úradu za ich odbornú 
prácu a podporu počas roka 2020 a ďakujem všetkým 
zamestnancom Úradu, interným aj externým, za ich 
nasadenie, profesionalitu a ľudskosť. Aj vďaka Vám 
všetkým je Úrad dôležitou súčasťou európskeho 
a národného dohľadu nad kvalitou vykonávaných 
auditov, ktorý prispieva k posilňovaniu dôvery 
investorov a iných externých užívateľov v auditované 
účtovné závierky.

Príhovor predsedu Dozorného výboru  
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dozorný výbor ako kontrolný orgán Úradu vykonával  
aj v roku 2020 činnosť v súlade so zákonom 
o štatutárnom audite, najmä však kontroloval 
hospodárenie Úradu, schválil rozpočet Úradu 
a vyhodnotenie jeho plnenia v uvedenom roku, 
ako aj kontroloval dodržiavanie podmienok dobrej 
povesti podľa § 55 ods. 2 uvedeného zákona. 
Môžem konštatovať, že vedenie Úradu priebežne 
na zasadnutiach dozorného výboru informovalo 
o vykonávaných aktivitách a ich vplyve na plnenie 
schváleného rozpočtu. Odchýlky od rozpočtovaných 
výnosov a príjmov a rozpočtovaných nákladov 
a výdavkov boli vždy členmi vedenia Úradu uspokojivo 
vysvetlené a starostlivo posúdené.

Som toho názoru, že nové vedenie Úradu aj napriek 
náročnému pandemickému roku zvládlo a realizovalo 
v roku 2020 svoju činnosť v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona o štatutárnom audite a výsledky 
hospodárenia za tento rok vytvorili dobrý základ pre 
činnosť Úradu aj v ďalšom období. 

Za Dozorný výbor ďakujem vedeniu Úradu za prácu 
v roku 2020. Rovnako ďakujem za činnosť a veľmi 
dobrú spoluprácu aj bývalým členom Dozorného 
výboru Ing. Monike Kianičkovej a Ing. Vladimírovi 
Urmaničovi.
 

 

Príhovor predsedníčky Rady JUDr. Tatiany Dubinovej

Keď som júni 2020 preberala od dlhoročného 
predsedu Rady pána doc. Ing. Petra Hrnčiara, CSc.  
predsedníctvo, bolo zrejmé, že rok 2020 bude iný.  
Pre našu krajinu, pre audítorskú profesiu  
ako aj pre Úrad, ktorý nad touto profesiou 
vykonáva dohľad. Naplno sme sa koncentrovali  
na to, aby sme aj v zmenených podmienkach 
zabezpečovali našu základnú úlohu – výkon 
dohľadov a previerok a súčasne boli zodpovedným 
zamestnávateľom.

S potešením konštatujem, že Úrad zvládol svoje 
fungovanie v náročných podmienkach prvej vlny 
a druhej vlny pandémie. Je mi ľúto, že mimoriadna 
situácia neumožnila v októbri usporiadanie 
audítorských skúšok a skúšky spôsobilosti v plnom 
rozsahu.  Avšak povinnosť implementovať vládne 
opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu, 
a teda zdravie prihlásených asistentov audítorov  
ako aj zamestnancov Úradu bolo na prvom mieste. 

Veľmi si vážim ako Úrad pod novým vedením 
zlepšil svoju komunikáciu voči orgánom Úradu  
ako aj externému prostrediu, a ako neustále pracuje 
na zvyšovaní efektívnosti a profesionality svojej 
činnosti. Verím, že dobrý trend nastavený v roku 2020 
bude pokračovať a Rada bude Úradu pri plnení jeho 
strategických cieľov oporou.

Na záver sa chcem poďakovať bývalým členom Rady 
doc. Petrovi Hrnčiarovi a Ing. Jaroslavovi Miklovi za 
ich dlhoročnú prácu v Rade a ich významný príspevok  
k strategickému vedeniu Úradu. Ďakujem aj všetkým 
kolegom a zamestnancom Úradu, že bez ohľadu  
na náročnosť situácie dôsledne plnili zadané úlohy. 

Rok 2021 bude zasa iný. Sme však skúsenejší 
a silnejší, pripravení ďalej zvyšovať dôveryhodnosť 
Úradu.
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Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej aj „Úrad“) bol zriadený zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, 
audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 540/2007 Z. z.“) s účinnosťou od 01.01.2008.

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 423/2015 Z. z.“).  Článok 
I zákona č. 423/2015 Z. z., vzťahujúci sa na oblasť štatutárneho auditu, nadobudol účinnosť dňom 17.06.2016. 

Úrad je právnickou osobou, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje  výkon dohľadu podľa zákona č. 423/2015 
Z. z. Úrad vykonáva dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných 
orgánov verejnej moci a od ďalších právnických a fyzických osôb.

Úrad sa nezapisuje do obchodného registra a jeho sídlom je Bratislava. 

Rada Úradu  v zmysle § 56 ods. 2 písm. j) zákona č. 423/2015 Z. z. schvaľuje výročnú správu Úradu a účtovnú 
závierku Úradu a po overení súladu výročnej správy Úradu s účtovnou závierkou Úradu štatutárnym audítorom ju 
predkladá vláde Slovenskej republiky. Zároveň je Úrad povinný uložiť účtovnú závierku, výročnú správu a správu 
audítora do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného 
kalendárneho roka.

V priebehu roka 2020 Úrad hospodáril v súlade so schváleným rozpočtom nákladov a výnosov, ktorý bol 
schválený Dozorným výborom dňa 25.10.2019.

Úrad vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Neoddeliteľnú súčasť výročnej správy Úradu za rok 2020 tvorí účtovná závierka Úradu zostavená k 31.12.2020. 

Výročná správa Úradu a účtovná závierka Úradu podlieha štatutárnemu auditu. Štatutárny audit účtovnej závierky  
a výročnej správy Úradu za rok 2020 bol vykonaný v súlade s  § 67 ods. 5 zákona č. 423/2015 Z. z.  

Podľa stanoviska štatutárnych audítorov, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie Úradu k 31.12.2020 a výsledku jeho hospodárenia. Správa audítora je 
súčasťou výročnej správy Úradu.

Identifikácia organizácie
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Stratégia Úradu v roku 2020

2

Stratégia Úradu bola v roku 2020 zameraná na priebežné zvyšovanie kvality štatutárneho auditu prostredníctvom 
systému verejného dohľadu. V súlade s platnou legislatívou boli dohliadanými subjektmi štatutárni audítori, 
audítorské spoločnosti, Slovenská komora audítorov, subjekty verejného záujmu a zákonom vymedzené 
obchodné spoločnosti. Zvýšený dôraz venoval Úrad výkonu dohľadu nad štatutárnym auditom vykonaným 
štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami najmä v tých účtovných jednotkách, ktoré sú definované 
ako subjekty verejného záujmu. 

Na pandémiu nového koronavírusu Úrad zareagoval presunutím prevažnej časti výkonu kontrolných akcií 
ako aj rokovaní orgánov Úradu a iných odborných podujatí do online priestoru. Úrad pravidelne komunikoval 
s dohliadanými subjektami a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov Európskej únie a tretích krajín 
o výzvach, ktoré mali vplyv na výkon audítorskej profesie ako aj na výkon dohľadu v období pandémie. 

Rovnako pokračovala spolupráca s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri aplikácii nových právnych 
predpisov v oblasti účtovníctva a štatutárneho auditu, ktoré vyplývajú z prijatých zmien v rámci Európskej komisie 
a pri legislatívnej úprave posunu audítorských skúšok a skúšky spôsobilosti z jesene 2020 na prvý polrok 2021.

Strategické zámery, ciele a hlavné úlohy stanovené na rok 2020 boli zabezpečované orgánmi Úradu, ktoré tvoria:

• rada,
• generálny riaditeľ,
• dozorný výbor,
• výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu,
• výbor pre prešetrovanie a sankcie.

Na plnenie svojich úloh má Úrad zriadené komisie, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc: 

• komisia pre medzinárodné účtovné štandardy,
• komisia pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku.

Osobitné postavenie vo vnútornej organizácii Úradu má Skúšobná komisia.

Činnosť Úradu bola v roku 2020 zabezpečovaná prostredníctvom interných a externých zamestnancov Úradu. 
Priemerný prepočítaný počet interných zamestnancov v roku 2020 bol 14,5 zamestnancov. Pri výkone dohľadu, 
pri výkone previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a pri organizovaní audítorskej skúšky Úrad 
spolupracoval s viac ako 30 externými odborníkmi. 
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Výsledky hospodárenia  
Úradu dosiahnuté v roku 2020
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Úrad vykonával činnosti v súlade so zostaveným rozpočtom výnosov a nákladov na rok 2020. Tento rozpočet 
bol schválený  a priebežne vyhodnocovaný Dozorným výborom. 

Pri tvorbe rozpočtu výnosov a nákladov sa vychádzalo z potrieb na zabezpečenie činnosti Úradu podľa zákona 
č. 423/2015 Z. z., pokynov a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky, osobitne z rozpočtového 
výhľadu poskytnutia príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2020, pričom bol zostavený aj rozpočet príjmov 
a výdavkov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pri tvorbe rozpočtu výnosov sa vychádzalo z § 68 zákona č. 423/2015 Z. z., ktorý špecifikuje príjmy Úradu. Úrad 
vychádzal z kvalifikovaného odhadu jednotlivých výnosových položiek, medzi ktoré patria predovšetkým: 

• ročný príspevok subjektov verejného záujmu, obchodných spoločností podľa § 2 ods. 15 písm. f) zákona  
č. 423/2015 Z. z. a audítorských spoločností, 

• ročný registračný poplatok, ktorý platí štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí predpokladajú 
v príslušnom roku vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoločnosti 
podľa § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z.,  

• príjmy z poplatkov za vykonanie audítorskej skúšky.

Pri tvorbe rozpočtu nákladov sa vychádzalo z úloh, ktoré Úrad v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. zabezpečuje, 
pričom bola zohľadnená  ich postupná realizácia v priebehu roku 2020. 

K 31.12.2020 Úrad vykázal kladný výsledok hospodárenia 193 086 Eur (2019: 338 017 Eur) namiesto 
rozpočtovanej straty -95 400 Eur.

Tab.č.1 Celkové plnenie a čerpanie rozpočtu výnosov a nákladov Úradu v roku 2020 (v Eur) 

Zdroje financovania spolu

Náhrady za trovy konania

Poplatky za úkony na Úrade

Zdroje z predchádzajúcich rokov

1

2

268 000

822 600

266 000

0

0

3

4

5

30 0007

12 000

1 398 600

2 326 874

8

928 1849

0

268 000

822 600

266 000

0

0

30 000

12 000

1 398 600

2 686 778

1 288 178

0

268 000

836 132

236 000

5 569

0

2 890

5 610

1 354 353

2 946 039

1 591 686

152

100,0

101,6

88,7

-

-

9,6

46,8

96,8

109,6

123,6

-

100,0

97,7

108,0

48,8

-

95,4

13,7

97,6

110,1

123,4

13,3

19,8

61,7

17,5

0,4

-

0,2

0,4

100,0

-

-

-

268 000

855 669

213 000

11 411

2 061

21 080

14 610

1 386 970

2 676 670

1 289 700

1 1396



3.2 Analýza nákladov Úradu

Skutočné náklady na činnosť Úradu boli v celkovej výške  1 161 267 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtovaných 
nákladov vo výške 77,7%. 

Pri tvorbe rozpočtu nákladov sa vychádzalo z predpokladu, že Úrad v priebehu roku 2020 naplní plánovaný 
počet zamestnancov na 22; skutočný priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2020 bol 14,5.

Najvýznamnejšiu položku skutočne čerpaných nákladov Úradu  predstavovali  mzdové  náklady, ktoré tvorili 
57,6% celkových nákladov Úradu; v absolútnom vyjadrení mzdové náklady predstavujú sumu  669 013 Eur. 
Rozpočet mzdových nákladov bol v sume 825 000 Eur, čerpanie rozpočtu mzdových nákladov dosiahlo 81,1% 
rozpočtu. V porovnaní s rokom 2019 došlo k zvýšeniu mzdových nákladov o 12,4%, ktoré bolo ovplyvnené 
najmä zmenou počtu zamestnancov Úradu. 

Druhou významnou položkou nákladov boli náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie a zákonné 
sociálne náklady, ktoré boli čerpané v sume 265 593 Eur. Tieto náklady tvorili 22,9% celkových nákladov Úradu. 
Rozpočet zákonných sociálnych nákladov bol v sume 289 000 Eur a čerpanie rozpočtu  nákladov na rok 2020 
bolo naplnené na 91,9 %. V porovnaní s rokom 2019 došlo k zvýšeniu týchto nákladov o 24%, čo súviselo s už 
vyššie uvedeným zvýšením mzdových nákladov.

Tretiu významnú položku nákladov tvorila skupina nákladov na tovary a služby v celkovej sume 198 512 Eur. 
Podiel nákladov na tovary a služby k celkovým nákladom bol 17,1%. Rozpočet nákladov bol v sume 330 000 
Eur  a  čerpanie rozpočtu  nákladov na rok 2020 bolo naplnené na 60,2%. Skutočné čerpanie v porovnaní 
s rokom 2019 pokleslo o 1,6%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 3 276 Eur. Nízke plnenie rozpočtu 
v tejto položke nastalo z dôvodu neuskutočnenej zmeny sídla Úradu; pandémie korona vírusu, v následku 
ktorej sa významne znížili náklady na cestovné, prenájom miestností na konanie audítorských skúšok a skúšok 
spôsobilosti; spotreby materiálu a drobného majetku spojených s nenaplneným počtom rozpočtovaných 
zamestnancov a prevažujúcou prácou z domu.

Tab.č.2  Plnenie rozpočtu nákladov – tovarov a služieb v roku 2020 (v Eur)

3.1 Analýza výnosov Úradu

Celkové zdroje financovania Úradu boli pre rok 2020 rozpočtované vo výške 2 686 778 Eur, vrátane zahrnutia 
skutočnej výšky výsledku hospodárenia z predchádzajúcich období a príspevku zo štátneho rozpočtu.
 
Schválený rozpočet Úradu na rok 2020 zahŕňal rozpočet výnosov vo výške 1 398 600 Eur. Skutočne dosiahnutá 
výška výnosov k 31.12.2020 (bez výsledku hospodárenia z predchádzajúcich rokov) bola 1 354 353 Eur,  
čo predstavuje plnenie ročného plánu výnosov na 96,8%. Oproti roku 2019 sa Úradu znížili skutočne dosiahnuté 
výnosy o 32 617 Eur, čo bolo spôsobené hlavne posunutím konania audítorských skúšok a skúšky spôsobilosti 
z roku 2020 na rok 2021 a vrátením poplatkov za tieto skúšky uchádzačom (plnenie rozpočtu poplatkov  
za skúšky a preskúšanie vo výške 9,6%).

Rozhodujúcu časť skutočných výnosov dosiahnutých v roku 2020 (61,7%) tvorili ročné príspevky od subjektov 
verejného záujmu, obchodných spoločností podľa § 2 ods. 15 písm. f)  zákona č. 423/2015 Z. z. a audítorských 
spoločností, ktoré boli spolu rozpočtované v celkovej sume 822 600 Eur a dosiahli skutočnú výšku 836 132 Eur, 
čo predstavuje plnenie rozpočtu na 101,6%. Z toho:

• ročné príspevky od subjektov verejného záujmu a obchodných spoločností podľa § 2 ods. 15 písm. f)  
zákona č. 423/2015 Z. z. boli rozpočtované vo výške  751 500 Eur, v skutočnosti dosiahli sumu 764 582 Eur,  
čím bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu  v tejto položke výnosov na 101,7%,

• ročné príspevky od audítorských spoločností boli rozpočtované v sume 71 100 Eur  a skutočná výška tohto 
príspevku bola v sume 71 550 Eur, rozpočet bol naplnený na 100,6%. 

Druhou významnou položkou skutočne dosiahnutých výnosov v roku 2020 (19,8%) bol príspevok zo štátneho 
rozpočtu, ktorý bol rozpočtovaný a prijatý v sume 268 000 Eur. 

Treťou významnou položkou skutočne dosiahnutých výnosov v roku 2020 boli zákonné poplatky (18,1%), ktoré 
boli rozpočtované v sume 308 000 Eur a skutočnosť dosiahla  sumu 244 500 Eur. Do tejto kategórie výnosov 
patrí ročný registračný poplatok, ktorý platí štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí predpokladajú 
v príslušnom roku vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoločnosti podľa  
§ 2 ods. 15 písm. f)  zákona č. 423/2015 Z. z., poplatky za skúšky a poplatky za úkony na Úrade.  

Ďalšie výnosové položky, ako sú výnosy z pokút, náhrady za trovy konania, úroky z omeškania a iné výnosy 
neboli rozpočtované. K 31.12.2020 z uvedených položiek boli zaúčtované skutočné výnosy vo výške 5 721 Eur, 
t. j. 0,4% z výnosov.
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Položka 
rozpočtu

Náklady spolu

Výnosy

Príspevok zo ŠR

Ročné príspevky

Výnosy z pokút a ostatné príjmy

Ročné regiatračné poplatky

10

11

Rozpočet
2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet
2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
2020/2019 (%)

Podiel 
na nákladoch (%)

Čerpanie
rozpočtu (%)

825 000

289 000

350 000

50 000

12

13

1 514 000

825 000

289 000

330 000

50 000

1 494 000

669 013

265 593

198 512

28 149

1 161 267

81,1

91,9

60,2

76,0

77,7

112,4

124,0

98,4

74,1

110,7

57,6

22,9

17,1

2,4

100,0

594 946

214 234

201 788

37 985

1 048 953

Výsledok hospodárenia -115 400 -95 400 193 086 -202,4 57,1 -338 017

Tovary a služby Rozpočet
2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet
2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
2020/2019 (%) Podiel (%)Čerpanie

rozpočtu (%)

Spotreba materiálu 50 000 12 030 50 000 14 013 28,0 116,4 7,1

40 000Cestovné 7 474 40 000 1 412 3,5 18,9 0,7

10 000Náklady na reprezentáciu 10 449 10 000 6 305 63,0 60,3 3,2

226 000Ostatné služby 149 668 200 000 151 596 75,8 101,3 76,4

2 000Ostatné dane a poplatky 902 2 000 1 200 60,0 133,0 0,6

2 000Iné ostatné náklady 5 232 6 000 786 13,1 15,0 0,4

3 900Tvorba sociálneho fondu 1 744 3 900 2 236 57,3 128,2 1,1

0Manká a škody 0 0 40 - - -

0Kurzové straty 133 0 266 - 200,0 0,1

12 100Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám

12 100 12 100 12 212 100,9 100,9 6,3

350 000Spolu tovary a služby 201 788 330 000 198 513 60,2 98,4 100,0

-Ostatné sociálne náklady - - 121 - - -

Opravy a udržiavanie 4 000 2 056 6 000 8 326 138,8 404,9 4,2
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Najvýznamnejší podiel (76,4%) na tovaroch a službách predstavujú ostatné služby; ide hlavne o nájomné 
priestorov, ktoré má Úrad prenajaté od Národnej banky Slovenska, poradenské služby, služby podpory 
informačných systémov využívaných Úradom a softvérovej podpory. 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku dosiahli výšku 28 149 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení 
predstavuje plnenie rozpočtu na 76 %. Aj v tejto položke vznikla úspora čerpania rozpočtu, a to z dôvodu 
nižšieho obstarania majetku ako bolo plánované na rok 2020.

3.3 Rozdelenie výsledku hospodárenia Úradu 

V roku 2020 dosiahol Úrad  kladný výsledok hospodárenia vo výške 193 086 Eur. V zmysle § 67 ods. 4 zákona 
č. 423/2015 Z. z. o rozdelení výsledku hospodárenia Úradu za rok 2020 rozhoduje Rada Úradu.

3.4 Zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom

V roku 2020 bol Úradu poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu na základe schváleného zákona o štátnom 
rozpočte na rok 2020. Príspevok zo štátneho rozpočtu na činnosť Úradu  bol vo výške 268 000 Eur. Čerpanie 
príspevku sa realizovalo v súlade s § 68 ods. 2 zákona č. 423/2015  Z. z. 

Úrad pri zúčtovaní vyššie uvedeného príspevku zo štátneho rozpočtu postupoval na základe platného pokynu 
Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2020 
pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové 
organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu. Takýto pokyn vydáva 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky každoročne na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

3.5 Zhodnotenie hospodárenia Úradu 

Úrad zostavil pre rok 2020 rozpočet aj s použitím prostriedkov získaných z predchádzajúcich rokov, zdrojom 
ktorých bol kumulatívny kladný výsledok hospodárenia z minulých rokov. Tieto prostriedky boli v minulých rokoch 
použité ako zdroj financovania Úradu v nasledujúcom účtovnom období v súlade s platnou legislatívou.

Úrad hospodáril so svojím majetkom riadne, preukázateľne, pričom pri hospodárení zachovával hospodárnosť 
a efektívnosť jeho použitia. Finančné prostriedky Úrad použil v zmysle schváleného rozpočtu len na určené účely 
a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie plynulej činnosti Úradu. Pravidelnú kontrolu hospodárenia Úradu 
vykonával Dozorný výbor. 

Schodok Úradu (v metodike ESA) bol rozpočtovaný vo výške -64 000 Eur pri rozpočtovaných príjmoch  
vo výške 1 398 600 Eur a rozpočtovaných výdavkoch 1 462 600 Eur. Zdrojom financovania Úradu bol aj prevod 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov; celkové zdroje financovania Úradu boli pre rok 2020 rozpočtované  
vo výške 2 887 775 Eur.

K 31.12.2020 Úrad vykázal skutočne dosiahnuté príjmy vo výške 1 377 660 Eur, v oboch rokoch z toho príjmy  
zo štátneho rozpočtu vo výške 268 000 Eur. Najvyšší podiel na vykázaných príjmoch mali ostatné nedaňové 
príjmy vo výške 846 898 Eur.

K 31.12.2020 Úrad vykázal skutočne vynaložené výdavky vo výške 1 105 191 Eur, čo je v porovnaní 
s rozpočtovanými výdavkami čerpanie vo výške 75,3%. Najvyšší podiel na výdavkoch mali, rovnako  
ako v predchádzajúcom období, mzdové výdavky a odvody v celkovej výške 861 978 Eur.

Úrad, podobne ako podobné orgány dohľadu v partnerských krajinách, bude monitorovať dopad pandémie 
a opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu na fungovanie a financovanie Úradu; na základe zhodnotenia 
momentálnej situácie vedenie Úradu nepredpokladá významné neistoty v jeho ďalšom pokračovaní v činnosti.

Štatutárny audit účtovnej závierky Úradu za rok 2020 vykonali štatutárni audítori vyžrebovaní Slovenskou 
komorou audítorov v zmysle § 67 ods. 5 zákona č. 423/2015 Z. z., ktorí boli následne schválení Radou Úradu. 

Podľa stanoviska štatutárnych audítorov, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie Úradu k 31.12.2020 a výsledku jeho hospodárenia. 
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Účtovná závierka Úradu pre dohľad 
nad výkonom auditu k 31.12.2020



23Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2020 Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 202022 23



25Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2020 Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 202024 25



Strana 1 

 

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  4 2 1 2 9 0 7 9 /SID     

 

 

Čl. I. 

Všeobecné údaje 

(1) Identifikácia organizácie a jej sídlo 
 
Sídlo:       Slovanská 1, 811 07 Bratislava  
Korešpondenčná adresa: Slovanská 1, P.O. Box 63, 810 05 Bratislava 15 
Dátum zriadenia:     01.01.2008 
IČO:                                 42129079 
 
Internetová stránka:    www.udva.sk 
E-mail:       udva@udva.sk  

 
(2) Vedúci organizácie a členovia vedenia organizácie: 
 

Názov orgánu Meno a priezvisko člena  

    
Štatutárny a výkonný 
orgán 

Ing. Katarína Kaszasová od 10.02.2020 generálna riaditeľka 

 Ing. Juraj Kvetko, PhD.    do 10.02.2020 generálny riaditeľ 
    
Rada JUDr. Tatiana Dubinová         od 01.06.2020 predsedníčka Rady 
  do 31.05.2020 člen 

 Doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc. od 01.06.2020 do 
30.07.2020 člen 

  do 31.05.2020 predseda Rady 
 Ing. Aurel Dibák   
 Ing. Jaroslav Mikla do 31.12.2020  
 Ing. Katarína Kaszasová              od 10.02.2020  
 Ing. Juraj Kvetko, PhD. do 09.02.2020  
    
Dozorný výbor  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.   predseda Výboru 
 Ing. Monika Kianičková             do 29.02.2020  
 Ing. Vladimír Urmanič               do 07.09.2020  
 Ing. Jana Langerová                   od 01.03.2020  
    
Výbor pre zabezpečenie  
kvality štatutárneho 
auditu 

Doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc. od  01.06.2020 predseda Výboru 

  do 31.05.2020 člen 
 JUDr. Tatiana Dubinová          od 01.06.2020 člen 
  do 31.05.2020 predsedníčka Výboru 
 Ing. Peter Čižnár    
 Ing. Roman Hrdlička   
 Ing. Katarína Kaszasová          od 25.02.2020  
 Ing. Juraj Kvetko, PhD.           do 25.02.2020  
 Ing. Iveta Hantáková                do 31.08.2020  
 Ing. Miriam Majorová, PhD.   od 01.10.2020  
 Ing. Ondrej Baláž                     od 01.10.2020  
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že organizácia bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Úrad bude 
naďalej pozorne monitorovať vývoj dopadu pandémie a opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu na fungovanie 
a financovanie Úradu; na základe hodnotenia aktuálneho a očakávaného vývoja situácie nepredpokladá vedenie Úradu 
významné neistoty v jeho ďalšom pokračovaní v činnosti. 

(2) Účtovná jednotka v roku 2020 nemenila účtovné zásady a účtovné. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na: 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou účtovná jednotka oceňovala obstarávacou cenou, za ktorú sa majetok 
obstaral  a  náklady súvisiace s jeho obstaraním. 

b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou  účtovná jednotka oceňovala obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu, za 
ktorú sa majetok obstaral  a  náklady súvisiace s jeho obstaraním, najmä dopravné. 

c) pohľadávky pri ich vzniku účtovná jednotka oceňovala ich menovitou hodnotou. 

d) krátkodobý finančný majetok účtovná jednotka oceňuje menovitou hodnotou. 

e) časové rozlíšenie na strane aktív  účtovná jednotka vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím, vychádza pri tom z menovitej hodnoty záväzkov alebo pohľadávok, 
v súvislosti s ktorými je potrebné časovo rozlíšiť náklady a príjmy účtovnej jednotky. 

f) záväzky pri ich vzniku účtovná jednotka oceňovala ich menovitou hodnotou;  rezervy účtovná jednotka oceňuje 
odhadom, podľa predpokladaných nákladov. 

g) časové rozlíšenie na strane pasív  účtovná jednotka vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím, vychádza pri tom z menovitej hodnoty záväzkov alebo pohľadávok, 
v súvislosti s ktorými je potrebné časovo rozlíšiť výdavky a výnosy  účtovnej jednotky. 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 
majetku 

a) odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z. z.  
 Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom.  
 

Druh majetku Doba odpisovania Odpisová skupina Ročný odpis Odpisová metóda 

Softvér 5 rokov 2 1/5 rovnomerné odpisovanie 

 
b) odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom, v ktorom 

vychádzala z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho 
používania.  

 

Druh majetku Doba odpisovania Odpisová skupina Ročný odpis Odpisová metóda 

Počítače a kancelárska technika 4 roky 1 1/4 rovnomerné odpisovanie 
IKT do 1 700 Eur – drobný dlhodobý 
hmotný majetok Jednorazový odpis 1 - 100 % odpis pri  zaradení 

Telefónna ústredňa 4 roky 1 1/4 rovnomerné odpisovanie 

Server 5 rokov 1 1/5 rovnomerné odpisovanie 

Kancelársky nábytok 6 rokov 2 1/6 rovnomerné odpisovanie 

Dopravný prostriedok 4 roky 1 1/4 rovnomerné odpisovanie 

 

(5)   Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.  

Zníženie hodnoty majetku vykazuje účtovná jednotka prostredníctvom oprávok a opravných položiek. 
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Výbor pre prešetrovanie a 
sankcie 

JUDr. Stanislav Schubert, CSc.          predseda Výboru 

 Prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.   
 Ing. Jakub Kintler, PhD.   
 Ing. Viera Laszová    
 Ing. Vladimír Repáš   
 JUDr. Oľga Sedláčková   
 Mgr. Linda Šimkovičová   

 
 
(3) Opis činnosti organizácie  

Úrad bol zriadený zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 540/2007 Z. z.) ako právnická 
osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra a jeho 
sídlom je Bratislava.  
 
Úrad v roku 2020 vykonával úlohy vyplývajúce zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 423/2015 Z. z) a z Nariadenia EP a Rady 
č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu 
a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len „nariadenie“), ktoré sa začalo v Slovenskej republike a ostatných 
členských štátoch Európskej únie uplatňovať od 17. júna 2016: 

 
• zabezpečenie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, 
• zabezpečenie vydávania certifikátov a licencií, 
• vedenie zoznamu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, 
• vedenie registra štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich štatutárny audit v subjektoch 

verejného záujmu a v obchodných spoločnostiach, 
• evidencia hlásení štatutárnych audítorov a audítorských spoločností o výkone štatutárneho auditu v účtovných 

jednotkách,  
• vypracovanie ročného plánu dohľadov a realizácia dohľadov a mimoriadnych dohľadov, 
• vypracovanie ročného plánu previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a realizácia previerok, 
• tvorba a aktualizácia metodiky pre výkon dohľadu nad štatutárnym auditom a pre výkon previerok zabezpečenia 

kvality štatutárneho auditu, 
• kontrola a vyhodnotenie plnenia povinností štatutárnych audítorov  a audítorských spoločností stanovených zákonom 

č. 423/2015 Z. z.,  
• aktualizácia zoznamu subjektov verejného záujmu v štruktúre  stanovenej zákonom č. 423/2015 Z. z. a  kontrola 

úhrad ročného príspevku v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. 
• implementácia legislatívnych zmien vyplývajúcich z legislatívnych iniciatív Európskej komisie v oblasti štatutárneho 

auditu - nariadenia a zákona č. 423/2015 Z. z., 
• spolupráca pri rozvoji audítorskej profesie so štátmi Európskej únie, účasť vo Výbore európskych orgánov pre dohľad 

nad výkonom auditu – CEAOB, IFIAR, výmena skúseností z oblasti výkonu dohľadu, riešenie rizík dohľadov a ich 
praktická aplikácia, a 

• rozvoj spolupráce s orgánmi dohľadu tretích krajín pri výmene informácií a skúseností z dohľadov nad  štatutárnymi 
auditmi 

 
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

   

 Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 14,5 13 

z toho:  generálna riaditeľka Úradu 1 1 

 
 (5) Údaje podľa čl. I, II, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  
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Opravné položky – stav na 
konci bežného účtovného 
obdobia 

0 
 0 0 0 0 0 

 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia netto 34 465 0 0 0 0 34 465 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia netto 34 049 0 0 17 106 0 51 155 

 
 
 (2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Poistený majetok ŠPZ Druh poistenia Hodnota 
majetku 

Výška 
poistného v 

Eur 
Platnosť zmluvy od - do 

Motorové vozidlo VW Passat BL 922 EK Povinné zmluvné 
poistenie 35 326 207,00 5.12.2014  - neurčitá doba 

Ostatný majetok úradu nie je poistený. 

(3) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku 
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok 
hospodárenia účtovnej jednotky. 

Prehľad o finančných účtoch účtovnej jednotky, o ocenení majetku, o ktorom účtuje účtovná jednotka na finančných účtoch: 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pokladnica 781 621 

Ceniny 1 042 1 219 

Bežné bankové účty 2 101 049 1 863 768 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 2 102 872 1 865 608 

 

 (4)  Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť 
a podnikateľskú činnosť.  

Úrad nevykonáva podnikateľskú činnosť, a preto nevykazuje pohľadávky z inej ako hlavnej činnosti, s výnimkou 
pohľadávky uvedenej v bode (10). 

(5)  Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti  891 

Pohľadávky po lehote splatnosti 78 339 85 901 

Pohľadávky spolu 78 339 86 792 

 

Pohľadávka v sume 71.259 Eur k 31. 12. 2020  je  vedená voči bývalej zamestnankyni spoločnosti. Pohľadávka je vo 
vymáhaní exekútora. 
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Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje 

účtovná závierka:  

a) prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa súvahy: 
 

 Softvér 
Obstaranie 
dlhodobého 

nehmotného majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý nehmotný 
majetok 

Spolu dlhodobý 
nehmotný majetok 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 88 197   88 197 

prírastky 0 0 0 0 

úbytky 0 0 0 0 

presuny 0 0 0 0 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 88 197 0 0 88 197 

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 61 738 0 0 61 738 

prírastky 10 332 0 0 10 332 

úbytky 0 0 0 0 
Oprávky - stav na konci bežného 
účtovného obdobia 72 071 0 0 72 071 

Opravné položky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 0 0 0 0 

prírastky 0 0 0 0 

úbytky 0 0 0 0 
Opravné položky - stav na konci 
bežného účtovného obdobia 

0 
 0 0 0 

 
Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia netto 26 459 0 0 26 459 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia netto 16 126 0 0 16 126 

 
 

b)   prehľad  o dlhodobom hmotnom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa súvahy: 
 

 Samostatné 
hnuteľné veci 

 
Dopravné 

prostriedky 

 
Drobný 

dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

103 402 35 326 38 858 0 0 177 586 

prírastky   17 400 0 0 34 506 0 51 906 

úbytky  3 480 0 8 890 17 400 0 29 770 

Presuny 0 0 0 0 0 0 
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 117 322 35 326 29 968 17 106 0 199 722 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 68 937 35 326  38 858 0  0 143 121 

prírastky   17 817 0 0 0 0 17 817 

úbytky  3 480 0 8 890 0 0 12 370 
Oprávky - stav na konci 
bežného účtovného obdobia 83 273 35 326  29 968 0  0 148 567 

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 

prírastky   0 0 0 0 0 0 

úbytky  0 0 0 0 0 0 
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(6) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Náklady budúcich období 40 342 19 820 

 

Časovo rozlíšené náklady sa týkajú podielu nákladov na rok 2021 za predplatné odborných časopisov, denníkov,  povinné 
zmluvné poistenie služobného motorového vozidla a podporu IT,  z toho: 

• Predplatné odborných časopisov  a online zákonníkov na rok  2021: 1 535 Eur. 
• Zákonné poistenie motorového vozidla na rok 2021: 207 Eur. 
• SW licenčné poplatky na roky 2021-2023: 29 833 Eur. 
• Ročný poplatok IFIAR na rok 2021: 8 767 Eur.  

 
 
(7)  Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné 

účtovné obdobie, a to  

Účtovná jednotka bola zriadená zákonom č. 540/2007 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje 
vykonávanie dohľadu. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra a jeho sídlom je Bratislava a preto nevytvára základné 
imanie, peňažné fondy podľa osobitného predpisu, ani fond reprodukcie.  

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Imanie a fondy 

Základné imanie      
z toho: 
nadačné imanie v nadácii      

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      
Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu      

Fond reprodukcie      

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 1 289 700  36 031 338 017 1 591 686 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 338 017 193 086  -338 017 193 086 

Spolu 1 627 717 193 086 36 031 0 1 784 772 

 

(8)  Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 
obdobiach. 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 338 017 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  
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Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 338 017 

Iné   

 

(9)  Opis a výška cudzích zdrojov, a to: 

        a)  údaje o jednotlivých druhoch rezerv  

Druh rezervy 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Rezerva na hrubé mzdy za nevyčerpanú 
dovolenku a poistenie zamestnávateľa   16 552 12 278 16 552 0 12 278 

Rezerva na overenie účtovnej závierky a 
výročnej správy  4 400 4 800 4 400  0 4 800 

Rezerva na odmeny vrátane poistného 25 350 3 380 25 350 0 3 380 
Rezerva na vyplatenie hrubých dohôd 
a poistenia externým zamestnancom 0 73 249 0 0 73 249 

Rezerva -registračný poplatok 0 625 0 0 625 

Rezervy spolu 46 302 94 332 46 302 0 94 332 

b)  údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky  

Záväzok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastok Úbytok Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Spolu  92 5 935 784 5 243 

c)  prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti a prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej 
doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného  roka 111 138 74 662 

Krátkodobé záväzky spolu 111 138 74 662 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac 
ako päť rokov  0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 111 138 74 62 

d)  prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas 
účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 880 329 

Tvorba na ťarchu nákladov 2 236 1 744 

Tvorba zo zisku 0 0 

Čerpanie 1 939 1 193 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1 177 880 
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(10) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období  

 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Výnosy budúcich období – registračné poplatky 
audítorov a audítorských spoločností 223 000 212.000 

Výnosy budúcich období – dopredu zaplatený 
ročný príspevok od audítorských spoločností 1 200 325 

Výnosy budúcich období  - novo vydané licencie 
zaplatené dopredu 2 000 0 

Spolu 226 200 212 325 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad výnosov za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných 
druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.  

 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Ostatné pokuty a penále: 262 14 600 

Osobitné výnosy-kurzový zisk 118 0 

Zákonné poplatky, z toho: 244 500 248 690 
Poplatky za audítorské skúšky, skúšky 
spôsobilosti 2 890 21 080 

Registračné poplatky audítorov a audítorských 
spoločností 236 000 213 000 

Poplatky za zápis do zoznamu audítorov, 
audítorských  spoločností a poplatky za aktiváciu 
licencie, pozastavenie licencie 

5 610 14 610 

Poplatky za  iné úkony  0 0 

Iné ostatné výnosy 5 341 0 

Prijaté príspevky od iných organizácií, z toho:  836 132 855.669 
Príspevky od subjektov verejného záujmu  
a obchodných  a audítorských spoločností za 
minulé roky 

0 6.000 

Príspevky od subjektov verejného záujmu  
a obchodných spoločností  764 582 778.371 

Príspevky od audítorských spoločnosti  71 550  71.298 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 268 000 268 000 

Spolu 1 354 353 1.386.959 

Jednotlivé položky výnosov predstavujú: 

• Pokuty a trovy konania od audítorskej spoločnosti a audítora, úroky z omeškania za oneskorenú úhradu príspevkov 
subjektov verejného záujmu za rok 2020 v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z.  

• Zákonné poplatky:  ročné registračné poplatky od audítorov a audítorských spoločností pre výkon auditu u subjektov 
verejného záujmu, poplatky za zápis do zoznamu audítorov a audítorských spoločností (vydanie licencie), opätovné 
vydanie licencie, pozastavenie licencie, poplatky za audítorskú skúšku a skúšku spôsobilosti, poplatky za úkony na 
Úrade. 

• Prijaté príspevky od iných organizácií: príspevky od subjektov verejného záujmu, obchodných spoločností 
a audítorských spoločností. 

• Dotácia zo štátneho rozpočtu: zúčtovanie príspevku zo štátneho rozpočtu na bežné  výdavky na rok 2020 vo výške 
268 000 Eur. 

 
(2) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Úrad v roku 2020 prijal príspevok zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť vo výške 268 000 Eur.  
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(3) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  
osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Celková hodnota kurzových ziskov 118 10 

Úroky 262 1 

Spolu 380 11 

 

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 
ostatných nákladov.  

  
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Ostatné služby 151 597 149 668 

Mzdové náklady 669 013 594 946 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie  227 475 206 038 

Zákonné sociálne náklady                        40 353 9 940 

Iné náklady 36 355 48 320 
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 28 149 37 985 

Iné  8 325 2 056 

Spolu   1 161 267 1 048 953 

 
 

Jednotlivé významné položky nákladov predstavujú: 

• Ostatné služby: nájomné, parkovné, školenia, inzercia, upratovanie, rozmnožovanie, viazanie, notárske služby,  právne 
poradenstvo,  iné poradenstvo, audit, telekomunikačné a poštové služby, krátkodobý nehmotný majetok, diaľničné 
známky, cestovné zabezpečované dodávateľským spôsobom, ubytovanie zabezpečované dodávateľským spôsobom, 
opravy a udržiavanie a iné služby 

• Mzdové náklady: mzdy stálych zamestnancov, odmeny za dohody a náhrady za straty času pre členov orgánov Úradu. 
• Zákonné sociálne a zdravotné poistenie: poistenie stálych zamestnancov, osôb pracujúcich na dohody a členov orgánov 

Úradu. 
• Zákonné sociálne náklady: tvorba sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Úradu, 

zákonné sociálne náklady pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 
• Iné náklady: bankové poplatky, poistenie služobného motorového vozidla, poistenie osôb a leteniek pri zahraničných 

pracovných cestách, reprezentačné náklady, odpísané pohľadávky, ostatné dane a poplatky 
• Odpisy dlhodobého hmotného majetku: počítače, server, kancelárska technika. 
• Odpisy dlhodobého drobného hmotného majetku: odpisy dlhodobého drobného hmotného majetku. 
• Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - softvér. 

 

(5) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Celková hodnota kurzových strát 47 133 

Kurzové straty účtované ku koncu obdobia 47 133 
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(6) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma 
nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za 

Jednotlivé druhy nákladov za: Suma 

overenie účtovnej závierky 4 800 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0 

súvisiace audítorské služby 0 

daňové poradenstvo 0 

ostatné neaudítorské služby 0 

Spolu 4 800 

 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa 
v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb. 

 

Úrad sídli a vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch  od Národnej banky Slovenska v zmysle zmluvy č. 1/2008, 
ktorá je zatvorená na dobu neurčitú. Ročné nájomné je 53 594,52 Eur.

2020


