
 

 
 

43/DZPaU/2021/I - Informácia k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 3. decembra 2021 č. MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje 

vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky 
 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2021 č. MF/011080/2021-74, ktorým sa 
ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 
1. januára 2022. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky pod číslom 447/2021.  
 
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom 
spravodajcovi pod poradovým číslom 20/2021, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle 
www.finance.gov.sk. 
 
Opatrením sa ustanovuje nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, ktorý sa použije 
po 1. januári 2022.  
 
V nadväznosti na zmenu formátu identifikačného čísla organizácie (ďalej len „IČO“) pre organizačné jednotky 
občianskych združení sa 8-miestne IČO nahrádza 12-miestnym IČO, ktoré sa vyplňuje podľa registra právnických 
osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Z uvedeného dôvodu sa vypúšťa pole na vyplnenie SID. V prípade, ak 
bude mať účtovná jednotka 8-miestne IČO, vyplnia sa príslušné okienka sprava a nepoužité polia zostanú prázdne.  
 
Do vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky sa dopĺňa: 

 typ účtovnej závierky, a to individuálna a konsolidovaná; 

 typ účtovných jednotiek, a to účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS, fond, fond nehnuteľností, záručný fond, 
fond ochrany vkladov, subjekty 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; 

 LEI kód, ktorý vypĺňa spravovaný subjekt kolektívneho investovania. 
 
Vo vzore tlačiva boli ponechané dobrovoľne vypĺňané údaje, a to telefónne číslo a e-mailová adresa účtovnej 
jednotky a bolo vypustené pole na záznamy daňového úradu.  
 
Opatrením sa ruší 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.). 
 
Poznámka 
V nadväznosti na § 23a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“) v znení účinnom od 1. januára 2022 sa oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá 
do registra účtovných závierok už len v elektronickej podobe (nie je možné uložiť ho v listinnej podobe). 
V zmysle § 23b ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky vyhotovené 
v elektronickej podobe sa doručuje prostredníctvom elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky alebo systémom štátnej pokladnice, ak ide o subjekt verejnej správy. 
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