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Informácia 
 

K zostaveniu a  ukladaniu účtovnej závierky za účtovné obdobie roku   
2022  

účtovnými jednotkami nezriadenými alebo nezaloženými na podnikanie, ktoré účtujú v sústave 
jednoduchého  účtovníctva 

  

 

Účtovné jednotky nezriadené alebo nezaložené na podnikanie sú povinné už od 1.1.2022 zasielať účtovnú závierku 
na zverejnenie už len elektronicky. 

Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce po 31.12.2021, t.j. od 
1.1.2022  sa použije nový vzor účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého 
účtovníctva.   Nový vzor účtovnej závierky Úč NO je ustanovený  Opatrením  Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 3. novembra 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky 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 
(ďalej len „opatrenie“) . Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je zverejnené v 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 445/2021 Z. z. Opatrenie je zverejnené vo Finančnom 
spravodajcovi pod poradovým číslom 21/2021, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle 
www.finance.gov.sk. 

Podľa prechodného ustanovenia § 26b sa vzor účtovnej závierky v znení účinnom od 1. januára 2022 prvý krát 
použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína po 31. decembri 2021.  

Zmeny v novom vzore účtovnej závierky sú na úvodnej strane: 

 8-miestne IČO je nahradené 12-miestnym IČOm pričom pole na vyplnenie SID bolo vypustené 
 doplnené zaškrtávacie pole „priebežná“ účtovná závierka; 
 vypustené boli zaškrtávacie polia „zostavená“ a „schválená“; polia na záznamy daňového 

úradu; podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva; podpisový záznam za zostavenie 
účtovnej závierky. 

Na portáli FS SR  bol vytvorený a zapracovaný nový štruktúrovaný formulár, ktorý  sa použije pre účtovnú 
závierku k 31.12.2022 a neskôr  pre neziskové organizácie s označením:  

UZNOv21 
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 
1.1.2022) 



 

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v jednoduchého účtovníctve (Úč NO) obsahuje súčasti: 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch Uč NO 1-01 

 Výkaz o majetku a záväzkoch Uč NO 2-01 
 

Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení podľa druhov za 
nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.  
Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú jednotlivé položky majetku a záväzkov v členení za bežné účtovné 
obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta. 
Pri vypĺňaní jednotlivých riadkov účtovnej závierky postupuje účtovná jednotka aj podľa Vysvetliviek k účtovnej 
závierke. 
Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého  účtovníctva vyplní výkaz Účtovná závierka neziskovej účtovnej 
jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva (UZNOv21) v elektronickom formulári. Nájdete ho po 
prihlásení do Osobnej internetovej zóny na stránke www.financnasprava.sk, v časti Katalógy/Katalóg 
formulárov/Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ), takto: 
 
Oblasť: Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ) 

 Účtovné výkazy pre neziskové organizácie 
 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého  účtovníctva 
 UZNOv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 

1.1.2022) 
 

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 (napr. pri zvolenom type 
dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).  
 
Oblasť: Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ) 

 Účtovné výkazy pre neziskové organizácie 
 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva 
 VP-UVNOv21 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého 

účtovníctva 
  
V súlade s § 23a ods. 1 zákona o účtovníctve v znení účinnom od 1. januára 2022  účtovná jednotka nezriadená 
alebo nezaložená na podnikanie, ak má povinnosť schválenia účtovnej závierky vyplývajúcu z osobitných 
predpisov, potom oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra účtovných závierok už 
len v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického tlačiva OZOZNv21 Oznámenie o dátume schválenia 
účtovnej závierky (platné od 1.1.2022). Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky sa použije na 
všetky podania po 1. januári 2022, t.j. aj za predchádzajúce účtovné obdobia. 
 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                        Centrum podpory pre dane   
  Január 2023 
  

 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/Poucenia/UZNOv21-vysvetlivky.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/Poucenia/UZNOv21-vysvetlivky.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.519.html

