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 Vychádzajúc z legislatívnej úpravy zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene  
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona  
č. 91/2016 Z. z. sa pod štatutárnym auditom rozumie overovanie individuálnej účtovnej závierky 
alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo 
konsolidovanej výročnej správy podľa osobitného predpisu alebo na základe rozhodnutia účtovnej 
jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej 
účtovnej závierky a overovania individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy.  
 
 Ďalej v zmysle §2 odsek 2 a 3 daného zákona je štatutárny audítor fyzická osoba, ktorá je 
zapísaná v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 
(www.udva.sk/sk/zoznamy/zoznam-statutarnych-auditorov) a má oprávnenie na vykonávanie 
štatutárneho auditu (ďalej len „licencia“) - okrem audítora podľa § 72. 
Štatutárny audit môže vykonávať tiež audítorská spoločnosť, ktorá je ako právnická osoba zapísaná 
v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie úrad, a má licenciu (okrem audítorskej spoločnosti 
podľa § 72).  
 
 V tejto súvislosti je teda potrebné upriamiť pozornosť na iné podmienky, pri splnení ktorých 
vyplýva pre RSP povinnosť overovania ÚZ a VS štatutárnym auditom v porovnaní s bežnými 
účtovnými jednotkami.  
 
1 Podľa Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
   v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z 
2 audítor z tretej krajiny a audítorské spoločnosti z tretej krajiny 
 

Registrovaný sociálny podnik (ďalej „RSP“) je povinný mať účtovnú závierku (ďalej „ÚZ“)  
a výročnú správu (ďalej „VS“) overenú štatutárnym audítorom1 v prípade splnenia čo i len 
jednej z dvoch podmienok definovaných Zákonom č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike  
a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov, a to: 
 

 a) ak príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období,  
     za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur 
 

     alebo  
 

 b) ak všetky príjmy registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za 
     ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur. 

Povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej 
správy v prípade registrovaného sociálneho podniku 

štatutárnym auditom 

http://www.ia.gov.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/423/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/423/#paragraf-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/423/
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Porovnanie povinnosti overenia ÚZ štatutárnym auditom  
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a podľa zákona č.112/2018 Z. z. 

 

 
Legislatívna 

úprava 

 
§ 19 ods. 1 zákona o účtovníctve 

 
§ 14 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. 

Typ subjektu  Obchodná spoločnosť (s.r.o., a.s.) 
a družstvo v prípade splnenia 
podmienok, 

        od r. 2020 aj k.s. + v.o.s, 
 

 obchodná spoločnosť a družstvo, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu, 
 

 účtovné jednotky, ktorým túto 
povinnosť ustanovuje osobitný 
predpis (napr. banky, rôzne komory, 
Slovenský rozhlas, Slovenská 
televízia, neziskové organizácie po 
prekročení obratu, obce, …) 
 

 účtovné jednotky, ktoré zostavujú 
účt. závierku podľa IFRS §17a 
(banka, správcovská spoločnosť, 
poisťovne, zaisťovne, Burza cenných 
papierov, Železnice SR, …), 
 

 účtovná jednotka s povinnosťou 
zostavovať konsolidovanú ÚZ, 
 

 účtovné jednotky, u ktorých príjem v 
podobe ročného podielu prijatej 
dane podľa § 50 ZDP bol vyšší ako  
35 000 eur, a to za účtovné obdobie, 
v ktorom boli tieto finančné 
prostriedky použité. 

 Registrovaný sociálny podnik 

Splnenie 
podmienok 

Súčasné splnenie min. 2 z 3 podmienok. Stačí splnenie 1 z 2 definovaných 
podmienok. 

Definovanie 
podmienok  

 Obratová podmienka 
čistý obrat > 4 mil. eur, 
 

 brutto majetok > 2 mil. eur, 
 

 Priemerný počet zamestnancov  
v jednom účtovnom období > 30. 

 Príjem verejných prostriedkov  
a podielov zaplatenej dane  
> 200 000 eur  
 

alebo  
 

 všetky príjmy > 500 000 eur. 

Obdobie Za dané a aj za predchádzajúce obdobie, 
za ktoré sa zostavuje ÚZ. 

Za účtovné obdobie, za ktoré je účtovná 
závierka zostavená . 

 

http://www.ia.gov.sk/

