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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

Informácia 

k  vzorom účtovnej závierky k 31.12.2017 pre účtovné jednotky nezriadené na účely 

podnikania 

 

Ministerstvo financií SR pre účtovnú závierku k 31.12.2017 pre účtovné jednotky nezriadené na účely 

podnikania (ďalej len neziskové UJ)  nevydalo nové vzory účtovnej závierky a preto sa účtovná 

závierka bude podávať na rovnakých tlačivách ako účtovná závierka k 31.12.2016   

  

Neziskové UJ účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva 

Opatrenie MF SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek 

účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z 

účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého 

účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších 

predpisov. 

 

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a neskôr sa použije vzor 

účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva 

uvedený v prílohe k opatreniu MF SR č. MF/17695/2013-74 (FS 11/2013). 

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého 

účtovníctva: 

 Úč NO (označenie tlačiva: UZNO) tvorí jeden celok; neoddeliteľnými súčasťami sú: 

- Úč NO 1-01, 

- Úč NO 2-01. 

 

POSTUP:  

1. Ak účtovná jednotka nekomunikuje elektronicky t.j. podáva účtovnú závierku 

v listinne podobe priamo správcovi dane,  vypĺňa tlačivo na portáli FS SR vo 

vzoroch tlačív (editovateľné tlačivo vo formáte pdf.)  a bude postupovať takto: 

Oblasť :  FORMULÁRE  (horná sivá lišta) 

 Verejne dostupné elektronické služby 

 Daňové a colné formuláre 

 Vzory tlačív 

 Účtovné dokumenty 

 Účtovné výkazy pre neziskové organizácie 
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 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého 

účtovníctva 

 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva 

(UZNO) 

Po otvorení a vyplnení  tohto dokumentu je možné si ho uložiť formáte pdf. vo svojom 

počítači  prostredníctvom záložky Súbor – Uložiť ako  a následne vytlačiť. 

 

2. Ak účtovná jednotka komunikuje elektronicky na portáli FS SR sa daňovník – 

účtovná jednotka prihlási do osobnej zóny a potom bude postupovať takto:  

 

Oblasť:   KATALÓG   FORMULÁROV 

  Účtovné dokumenty 

   Účtovné výkazy pre neziskové organizácie 

  Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva 

 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva 

(UZNO) 

Klik:  

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond) účtujúca 

v sústave jednoduchého účtovníctva vyplní úvodnú stranu účtovnej závierky a priloží povinne 

minimálne 1 súbor účtovnej závierky v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. 

3. Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave 

jednoduchého účtovníctva    (VP-UVNOv15) 

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond,) účtujúca 

v sústave jednoduchého účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu 

audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné 

vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y 

rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri 

účtovných závierok  (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené 

súbory považované za výročnú správu). 

 

Neziskové UJ účtujúce v sústave podvojného účtovníctva 

 

Opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej 

účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej 

správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené 

alebo zriadené na účely podnikania. 

 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/UZNO.pdf
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Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a neskôr sa použije vzor 

účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva 

uvedený v prílohe k opatreniu MF SR č. MF/17616/2013-74 (FS 11/2013). 

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného 

účtovníctva: 

Úč NUJ (označenie tlačiva: UZNUJ) tvorí jeden celok; neoddeliteľnými súčasťami sú: 

- Súvaha Úč NUJ 1-01, 

- Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01, 

- Poznámky Úč NUJ 3-01. 

 

POSTUP:  

1. Ak účtovná jednotka nekomunikuje elektronicky, t.j.   podáva účtovnú závierku 

v listinne podobe priamo správcovi dane vypĺňa tlačivo na portáli FS SR vo 

vzoroch tlačív (editovateľné tlačivo vo formáte pdf.)   a bude postupovať takto: 

Oblasť  FORMULÁRE  

 Verejne dostupné elektronické služby 

 Daňové a colné formuláre 

 Vzory tlačív 

 Účtovné dokumenty 

 Účtovné výkazy pre neziskové organizácie 

 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva 

 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného  účtovníctva  

klik:   

UZNUJ.pdf

 

Po otvorení a vyplnení  tohto dokumentu je možné si ho uložiť formáte pdf. vo svojom 

počítači  prostredníctvom záložky Súbor – Uložiť ako  a následne vytlačiť. 

 

2. Ak účtovná jednotka komunikuje elektronicky na portáli FS SR sa daňovník – 

účtovná jednotka prihlási do osobnej zóny a potom bude postupovať takto:  

Oblasť   Účtovné dokumenty 

               Účtovné výkazy pre neziskové organizácie 

   Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva 

 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva 

(UZNUJ) 

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond, nadácia) 

účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vyplní úvodnú stranu účtovnej závierky a priloží 

povinne minimálne 1 súbor účtovnej závierky v „pdf“ formáte a to UZNUJ a Poznámky do 

časti  „ + Prílohy“. 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/UZNUJ.zip
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3. Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného 

účtovníctva   (VP-UVNUJv15) 

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond, nadácia) 

účtujúca v sústave podvojného účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu 

audítora v „pdf“ formáte do časti  „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné 

vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y 

rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri 

(napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované 

za výročnú správu). 

 

UPOZORNENIE: 

Účtovným  jednotkám, ktoré zistia sčítacie chyby pri vypĺňaní uvedených formulárov odporúčame,  aby vo 

svojich počítačoch v prvom rade  odstránili dočasné internetové súbory/vyčistili vyrovnávaciu pamäť/ 

odstránili históriu prehľadávania v prehliadači, bližšie k postupu https://www.financnasprava.sk/sk/pre-

media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_info-k-elektronickym-slu/bc 

Po týchto úkonoch je vždy potrebné vykonať reštart počítača.  

V prípade, ak sa Vám i napriek tejto pomôcke nepodarí   formuláre načítať, volajte na call centrum FS 

048/4317222 voľba 1 technická podpora pre elektronickú komunikáciu. 

 

  

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 

                      Centrum podpory pre dane 

                      Február 2018  
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