
 
 

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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Slovensko má devätnásť nových štatutárnych audítorov 
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Audítorská profesia na Slovensku sa zložením sľubu rozrástla o nových členov. V zozname 
štatutárnych audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, bude po zápise nových 
členov spolu 718 aktívnych štatutárnych audítorov. 
 
Noví auditori sa na svoju česť a svedomie zaviazali, že budú dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, 
zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a medzinárodné audítorské štandardy, svedomito 
a zodpovedne plniť svoje povinnosti štatutárneho audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu, a budú sa riadiť Etickým 
kódexom audítora. 
 
Počet držiteľov audítorskej licencie na Slovensku sa rozrástol o sedemnásť nových audítorov, dvaja 
úspešní kandidáti zložia sľub a prevezmú si licencie v náhradnom termíne. Priemerný vek nových 
audítorov je 34,5 roka, čo indikuje, že sa audítorská základňa na Slovensku postupne omladzuje. 
Mimoriadne náročná príprava a vysoké požiadavky spôsobujú všeobecne pokles záujmu mladých ľudí 
o profesiu auditora, a preto je auditorská komunita hrdá na nových členov.  
 
Úspešní uchádzači zložili sľub do rúk predsedníčky Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Tatiany 
Dubinovej. „Kvalitná práca audítora prispieva k posilňovaniu dôvery investorov a verejnosti 
k zverejňovaným účtovným závierkám, čím plní úlohu ochrany verejného záujmu. Preto je cesta 
k audítorskej licencii náročná a podlieha prísnym skúškam“, uviedla Tatiana Dubinová. 
 
V súlade s legislatívou musí uchádzač o audítorskú licenciu okrem iných povinností absolvovať 
najmenej trojročnú praktickú odbornú prípravu zameranú na oblasť štatutárneho auditu, uisťovacích 
a súvisiacich audítorských služieb a zúčastňovať sa sústavného vzdelávania asistentov. Audítorskou 
skúškou sa overuje úroveň vedomostí uchádzača a schopnosť ich aplikácie v praxi pred komisiu.  
Skúška má široký záber - od účtovníctva cez finančné riadenie, právo, dane, riadenie rizík a informačné 
systémy až po audit – a dá sa preto považovať za jednu z najťažších odborných skúšok.  
 
Úspešným absolvovaním skúšky sa však priebežné odborné vzdelávanie nekončí, keďže práca audítora 
podlieha pravidelnej kontrole kvality zo strany Úradu pre dohľad nad výkonom auditu alebo zo strany 
Slovenskej komory audítorov. „Rozhodnutie stať sa audítorom je teda rozhodnutie na celý život“, 
pripomína Katarína Kaszasová, generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. „Preto 
považujem za veľmi dôležité, že sa slávnostného skladania sľubu a prevzatia licencií mohli zúčastniť aj 
najbližší našich nových audítorov.“ 
 
Najbližší termín audítorských skúšok a skúšky spôsobilosti je stanovený na október 2021. Prihlásených 
je dvadsať nových uchádzačov, dvadsaťjeden na tzv. opakovanú skúšku a jeden uchádzač na 
opakovanú skúšku spôsobilosti. Zároveň Úrad pre dohľad nad výkonom auditu verí, že aj napriek 
zhoršujúcim sa pandemickým podmienkam nebude potrebné skúšku posunúť na neskorší termín.  
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