
3/DZPaU/2021/I - Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov  

(Čl. VIII zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia 
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19) 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. júla 2020 schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie 
šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
  
V Čl. VIII tohto zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o účtovníctve“) s účinnosťou od 1. januára 2021 a 1. januára 2022. 
 
Zmeny a doplnenia sa týkajú overenia účtovnej závierky audítorom. V § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve 
sa menia veľkostné podmienky (celková suma majetku, čistý obrat, priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
v jednom účtovnom období), na základe ktorých musí mať obchodná spoločnosť a družstvo riadnu individuálnu 
účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom. Splnenie podmienok podľa § 19 
ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu zákona o účtovníctve sa posudzuje za dve účtovné obdobia a to ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.  
 
Zvyšovanie podmienok je postupné pre rok 2021 a 2022. Prehľad zmien uvádzame v tabuľke: 
 

 1. 2. 3. 

Podmienky účinné od 1.1.2020 účinné od 1.1.2021 
cez prechodné ustanovenia 

účinné od 1.1.2022 

celková suma 
hodnoty majetku 
(brutto) 

2 000 000 eur 3 000 000 eur 4 000 000 eur 

čistý obrat  4 000 000 eur  6 000 000 eur  8 000 000 eur  

priemerný 
prepočítaný počet 
zamestnancov 
v jednom ÚO 

30 40 50 

*ÚO – účtovné obdobie 
 
Podľa prechodného ustanovenia § 39u zákona o účtovníctve pre účtovné obdobie:  

 kalendárny rok 
- ktorý sa začína od 1. januára 2020, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení 

účinnom do 31. decembra 2020 (stĺpec č. 1 tabuľky), 
- ktorý sa začína od 1. januára 2021, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení 

účinnom od 1. januára 2021 (stĺpec č. 2 tabuľky); 

 hospodársky rok  
- ktorý sa začína v priebehu roka 2020, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení 

účinnom do 31. decembra 2020 (stĺpec č. 1 tabuľky), 
- ktorý sa začína v priebehu roka 2021, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení 

účinnom od 1. januára 2021 (stĺpec č. 2 tabuľky). 
 
 



 Podľa prechodného ustanovenia § 39v zákona o účtovníctve pre účtovné obdobie: 

 kalendárny rok, ktorý sa začína od 1. januára 2021, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) 
v znení účinnom do 31. decembra 2021 (stĺpec č. 2 tabuľky); 

 hospodársky rok 
- ktorý sa začína v priebehu roka 2021, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení 

účinnom do 31. decembra 2021 (stĺpec č. 2 tabuľky), 
- ktorý sa začína v priebehu roka 2022, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení 

účinnom od 1. januára 2022 (stĺpec č. 3 tabuľky). 
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