
 
 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA) bol zriadený 1. 1. 2008.  
 
Cieľom verejného dohľadu a spoločného regulačného prístupu je zlepšiť integritu, nezávislosť, objektívnosť, 
zodpovednosť, transparentnosť a  spoľahlivosť audítorov,  pretože skvalitňovanie štatutárnych auditov 
vedie k  posilneniu dôvery  investorov a verejnosti v audítorskú profesiu. 
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Kvalitná práca audítorov by mala byť pilierom pri obnove hospodárstva 
 
Správa pre médiá 
Bratislava 15. júla 2021 
 
Prílev financií v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR*, zmeny spôsobené pandémiou 
v súkromnom aj vo verejnom sektore, konkurzy s významným dosahom na drobných akcionárov 
a veriteľov – to všetko vedie k vysokým očakávaniam a nárokom na kvalitu práce audítorov. 
 
„Audítori plnia v súčasnosti osobitne dôležitú spoločenskú úlohu,“ upozorňuje Katarína 
Kaszasová, generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. 
 
Úlohou štatutárneho auditu je overiť účtovné závierky spoločností a poskytnúť tak 
zainteresovaným stranám, ako sú investori a akcionári, nezávislý pohľad, či je závierka v poriadku.   
 
K dnešnému dňu má na Slovensku aktívnu licenciu 701 štatutárnych audítorov a 233 audítorských 
spoločností, pričom zoznam audítorov a audítorských spoločností je zverejnený na webovom sídle 
Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. 
 
Ako uvádza Správa o činnosti úradu za rok 2020, priebežne sa mení veková štruktúra audítorov 
na Slovensku. Pri vyčiarknutých zo zoznamu ide hlavne o audítorov v dôchodkovom veku a pri 
evidovaní nových audítorov prevažuje veková skupina do 34 rokov.  
 
„Vplyv pandémie na ekonomickú a finančnú situáciu štátov a auditovaných subjektov si vyžaduje 
vyššiu pozornosť audítorov pri posudzovaní schopnosti organizácií nepretržite pokračovať̌ vo 
svojej činnosti,“ vysvetľuje Katarína Kaszasová. 
 
Zavedenie verejného dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu bolo vo svete odpoveďou na 
negatívne dôsledky rôznych škandálov, ktoré viedli k strate dôvery investorov v audítorskú 
profesiu. 
 
Hlavnými činnosťami úradu sú dohľad a previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu. 
Dohľady sa vykonávajú na základe schváleného ročného plánu, prijatých podnetov alebo 
z vlastnej iniciatívy a zameriavajú sa na plnenie povinností audítormi, Slovenskou komorou 
audítorov a vybranými subjektmi. 
 
V prípade previerok, ktoré sa riadia trojročným cyklom, sú preverovanými subjektmi audítori, ktorí 
vykonávajú štatutárne audity v subjektoch verejného záujmu a vo vybraných obchodných 
spoločnostiach. Práve na týchto audítorov sú kladené vyššie nároky z dôvodu verejného záujmu. 
 
Na Slovensku je evidovaných 181 subjektov verejného záujmu, akými sú napríklad 
banky, poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, zdravotné poisťovne, vyššie územné 
celky, mestá nad 50-tisíc obyvateľov a emitenti cenných papierov.   
 
Počet obchodných spoločností, ktoré spĺňajú veľkostné kritériá dané zákonom a majú povinnosť 
auditu, je 75 a patria sem napríklad telekomunikační operátori, priemyselní producenti, výrobcovia, 
významné štátne podniky a distributéri energií. 
 
* Plán obnovy a odolnosti SR bol schválený na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti 
13.7.2021. Po podpise dohody s Európskou komisiou môže Slovensko získať až 6 miliárd eur do roku 
2026. 
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