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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
  
 

7/Ú/2021/IM 
 

Informácia 
 

k novému vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky platnému od 1.1.2022 
 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ustanovilo Opatrením  z 3. novembra 2021 č. 

MF/011080/2021-74, nový  vzor oznámenia o dátume schválení  účtovnej závierky, platný od 1.1.2022. Na 

tomto novom tlačive sa bude účtovná jednotka oznamovať schválenie tých účtovných závierok, ktoré budú 

schválené po 1.1.2022 a to bez ohľadu na účtovné  obdobie, za ktoré sa účtovná závierka bude schvaľovať. 

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky je určený pre tieto typy účtovných jednotiek: 

 Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva 

 Mikro účtovná jednotka 

 Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva 

 Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva 

 Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS 

 Fond 

 Fond nehnuteľností 

 Záručný fond, fond ochrany vkladov 

 Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou 

 Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov 

 Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov 

 Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie.  

Zmena nastáva v súvislosti so zemnou identifikačného čísla organizácie pre organizačné jednotky občianskych 

združení, ktorým bolo pridelené 12-miestne IČO a toto nahrádza predtým uvádzané SID. 

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým 

sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (oznámenie č. 387/2014 Z. z.). 

Upozornenie: 

Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) neschválenú účtovnú závierku, ukladá 

do RÚZ oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky na vzore tlačiva, ktoré vydalo MF SR. Lehota na 

uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ  je 15 pracovných (nie kalendárnych) dní odo 

dňa jej schválenia Ak po uložení účtovnej závierky v RUZ účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 16 

ods. 10 zákona o účtovníctve, uloží do registra novú až schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia. V takomto prípade oznámenie o dátume schválenia 

účtovnej závierky účtovná jednotka nepodáva samostatne. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky 

musí účtovná jednotka uložiť do RÚZ najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa 
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účtovná závierka zostavuje (§ 23a ods. 7 zákona o účtovníctve). K oznámeniu o dátume schválenia účtovnej 

závierky neprikladá účtovná jednotka žiadne prílohy. 

 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
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