
Účtovníctvo a finančné výkazníctvo v 
Slovenskej republike 

Prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Katedra podnikových financií FPM EU v Bratislave 

http://www.nizketatry.sk/mapy/slovensko/slovensko.gif (27.4.2015) 

http://www.nizketatry.sk/mapy/slovensko/slovensko.gif


ŠTRUKTÚRA PREDNÁŠKY 

1. Reálie o ekonomike Slovenskej republiky 

2. Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 

3. Právna úprava účtovníctva a finančného výkazníctva v SR 

4. Biblia účtovníka – zákon o účtovníctve 

5. Postupy účtovania pre podnikateľov 

6. Účtovná závierka a jej špecifiká 

7. Diskusia 

2 

Účtovník je tvor, ktorý vyrieši majiteľovi problém, o 
ktorom nevedel, spôsobom, ktorý nepochopí. 
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(1) Reálie o ekonomike Slovenskej republiky 
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(1) Reálie o ekonomike Slovenskej republiky 
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(1) Reálie o ekonomike Slovenskej republiky 
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(1) Reálie o ekonomike Slovenskej republiky 

6 

Názov zákon 
Dátum 
prijatia 

Počet 
novelizácii 

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Zb.) 1991 95 

Zákon o súkromnom podnikaní občanov (č. 105/1990 Zb.) 1990 5 

Zákonník práce (č. 311/2001 Z. z.) 2001 28 
Zákon o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z. z.) 2003 50 

Zákon o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.) 2004 27 

Obchodný zákonník (č. 513/1991 Zb.) 1991 36 

Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z.) 2003 44 

Zákon o dani z pridanej hodnoty (č. 222/2004 Z. z.) 2004 19 
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (č. 582/2004 Z. z.) 

2004 17 

Stavebný zákon (č. 50/1976 Zb.) 1976 26 

Zákon o verejnom obstarávaní (č. 25/2006 Z. z.) 2006 20 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (č. 7/2005 Z. z.) 2005 13 

Ekonomické subjekty podľa právnej fomy 
podnikania 

2012 2013 2014 

Akciové spoločnosti 5 656 5 803 5 875 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 146 423 163 885 176 963 

Družstvá 1 560 1 553 1 556 

Zahraničné osoby 3 432 3 585 3 641 

Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri 1 598 2 252 3 081 

Živnostníci 367 506 353 386 342 369 

Slobodné povolania 19 919 21 007 23 701 

Samostatne hospodáriaci roľníci 7 550 7 596 7 785 

Celkom 553 644 559 067 564 971 

Stav ku koncu 2012. 



(2) Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 

Roky 1918 – 1945 

• Recepčný zákon č. 11/1918 Sb. (prevzatie 
právnych predpisov Rakúsko-Uhorska). 

• Vedenie účtovníctva – uhorský Obchodný 
zákon z roku 1875 (účtovníctvo sa 
označuje ako knihvedenie /vedenie 
obchodných kníh/) – povinnosť majú 

• obchodníci plného práva (sú v 

obchodnom registri, majú právo na prokuristu), 
verejné obchodné spoločnosti, 
verejné skladištia, zárobkové a 
hospodárske spoločenstvá, 
poisťovne, majitelia koncesovaných 
živností a ďalšie živnosti. 

• nejde o účtovníctvo v pravom zmysle, ide 
len o chronologické a systematické zápisy. 

• Čechy a Morava mali v tom čase rakúsky 
Obchodný zákon. 
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(2) Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 

• Spojenie českej, moravskej a slovenskej normy neprebehlo počas prvej ČSR. 

• Prvou spoločnou zákonnou normou bol zákonom č. 309/1920 Sb. O dávke majetku 
(oceňovanie výrobných prostriedkov). Na tomto základe  sa vyrubovala dávka z majetku. 
Oceňovalo so trhovou alebo kurzovou cenou. Ak bola predajná cena vyššia ako 
nadobúdacia cena – materiál sa ocenil nadobúdacou cenou,  polotovary výrobnou 
cenou. 
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(2) Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 

• Z tohto obdobia je dochovaná úvaha o čom môže byť účtovníctvo: 

• jednoduchým pisárčením (zapisovanie položiek podľa času na ľavú a pravú stranu), 

• umením (účelová voľba sústavy účtov a spôsobov účtovania, účtovná závierka, bilancovanie podľa 

daňových a obchodných zákonov), 

• vedou (skúmanie príčin a účinkov účtovných zápisov). 

• V roku 1939 zriadený Najvyšší účtovný kontrolný úrad (186/1939 Sl. z.), jeho úlohou 
bol dozor nad štátnym inštitúciami , vrátane štátneho účtovníctva. Ďalšie normy 
neboli prijaté. 

• Zaujímavosťou bolo napr.: účastiny nadobudnuté po dni zostavenia účtovnej závierky 
boli ocenené nadobúdacou cenou; účastiny nadobudnuté pred dňom zostavenia 
účtovnej závierky  boli ocenené cenou z poslednej účtovnej závierky. 

• Postupne sa začínajú kreovať jednotlivé dokumenty tvoriace účtovníctvo – hlavná 
kniha, pokladničná kniha, inventárna kniha, úverný denník, zásobník tovaru, zásobník 
cenných papierov, kniha došlých faktúr, kniha plác a pod. 
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(2) Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 
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(2) Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 

Roky 1946 – 1951 

• Nová etapa účtovníctva – 116/1946 Sb. o jednotnej organizácii podnikového 
početníctva (JOPP) – nahradili sa zákony z Rakúsko-Uhorska. V nadväznosti na to 
prijatý ďalší zákon (204/1946 Sb., ktorým sa menia niektoré predpisy o obchodných 
knihách), jedno vládne nariadenie a 7 vyhlášok. 

• Početníctvo = účtovníctvo + kalkulácie + štatistika + rozpočtovníctvo. Týmto sa 
zakotvilo podvojné účtovníctvo. 

• Do 31.12.1949 bolo formou vyhlášky generálneho sekretariátu Hospodárskej rady 
vydaných 6 smerných účtových osnov (pre potreby finančného účtovníctva). 

• K 1.1.1950 boli pre jednotlivé typy priemyselných podnikov vydaných 17 odborových 
účtových osnov a súčasne sa zaviedla povinnosť zostaviť účtový rozvrh.  

• Súčasne dochádza aj k úprave názvoslovia. 
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(2) Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 

Roky 1952 – 1965 

• „Obdobie temna“ – konflikty medzi podnikovým a nadpodnikovým 
(národohospodárskym) plánovaním a riadením. 

• Prijatie zákona č. 108/1951 Sb. o organizácii národohospodárskej evidencie, ktorá 
pozostávala z troch pilierov – operatívno-technická dokumentácia, účtovná evidencia 
(bežná účtovná evidencia, výsledná kalkulácia vlastných nákladov, účtovné výkazy), štatistika. 
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Roky 1966 – 1991 

• Vnútorne sa člení na dve obdobia – 
obdobie sústavy ekonomických infomácií 
/1966-1971/ a obdobie jednotnej sústavy 
sociálno-ekonomických informácií /1971-
1991/. 

• V oboch prípadoch ide o pokračovanie 
národohospodárskej evidencie. 

• Od 1. 1. 1966 bola pre hospodárske 
organizácie platná takáto rámcová účtová 

osnova: 

• 0 – Základné prostriedky a výstavba 

• 1 – Zásoby 

• 2 – Zúčtovacie vzťahy 

• 3 – Výdavky, náklady a rozdelenie dôchodku 

• 4 – Tržby  a výnosy 

• 5-8 – Vnútropodnikové účtovníctvo 
hospodárskych stredísk 

• 9 – Fondy, zúčtovanie hrubého dôchodku, 
podsúvahové účty  



(2) Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 

Roky 1966 – 1991 

• Ďalšia úprava prijatá s účinnosťou od r. 1971 zaviedla Informačnú sústavu organizácií, 
ktorú tvorili odbory: 

• účtovníctvo, rozpočtovníctvo, kalkulácie, štatistika, operatívna evidencia, 
osobitne organizované evidencie /pasporty, registre/. 

• K 1. 1. 1976 bola vydaná nová účtová osnova pre hospodárske organizácie: 

• 0 – Základné prostriedky 

• 1 – Zásoby 

• 2 – Zúčtovacie vzťahy z hospodárskeho styku 

• 3 – Prvotné náklady podľa druhov 

• 4 – Náklady na činnosť 

• 5 – Zúčtovanie nákladov na činnosť 

• 6 – Náklady spojené s realizáciou a odovzdávaním výkonov 

• 7 – Výnosy 

• 8 – Zúčtovanie odvodov, prídelov, redistribúcie 

• 9 – Fondy, dotácie, hospodársky výsledok a jeho použitie, podsúvahové účty 
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(2) Historický vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva na území SR 

Roky 1992 – 1993 

• 1. 1. 1992 vstúpil do platnosti zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.  V nadväznosti na 
to aj postupy účtovania pre tieto skupiny: podnikatelia, rozpočtové a príspevkové 
organizácie a obce, banky, poisťovne, politické strany, Exportno-importnú banku, 
neziskové organizácie, zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad 
práce. 

• Zásadným spôsobom sa zmenila filozofia účtovníctva, keďže došlo k zmene 
spoločenského zriadenia. 

• Od 1. 1. 1993 sa delí spoločná cesta Česka a Slovenska. 
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Roky 1993 – 2002 

• V r. 1990 – založenie profesijnej organizácie účtovníkov na Slovensku – Slovenská 
komora certifikovaných účtovníkov (SKCÚ) – účtovník asistent, bilančný účtovník, 
účtovník expert. 

• V r. 2002 prijatý nový zákon o účtovníctve (431/2002 Z. z.). 



(3) Právna úprava účtovníctva a finančného výkazníctva v SR 
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Základná právna norma: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Vykonávacie predpisy: Účtovníctvo pre podnikateľov 

 Účtovníctvo pre banky 

 Účtovníctvo pre poisťovne 

 Účtovníctvo pre zdravotné poisťovne 

 Účtovníctvo pre neziskovú sféru 

 Účtovníctvo pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC 

 Účtovníctvo pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové 
dôchodkové fondy 

 Účtovníctvo pre obchodníkov s cennými papiermi 

 Účtovníctvo pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií... 

 Účtovníctvo pre Sociálnu poisťovňu 

 Účtovníctvo pre Fond národného majetku 

 Účtovníctvo pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky 

Metodické usmernenie: Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri 

účtovných závierok 



(4) Biblia účtovníka – zákon o účtovníctve 
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Základná štruktúra zákona: 

1. Všeobecné ustanovenia § 1-8 (členenie podľa veľkostných kritérií), 

2. Účtovné sústavy, účtovné doklady, účtovné zápisy a účtovné knihy § 9-16 (jednoduché 

a podvojné účtovníctvo ), 

3. Účtovná závierka § 17-22 (individuálna, konsolidovaná), 

4. Register § 23 (úložisko účtovných závierok), 

5. Spôsoby oceňovania § 24-28 (obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reprodukčná 

obstarávacia cena, reálna hodnota), 

6. Inventarizácia § 29-30, 

7. Účtovná dokumentácia § 31-37, 

8. Osobitné ustanovenia § 37a-37d (prechod z SKK na EUR), 

9. Záverečné ustanovenia § 38-41 (všeobecné upozornenia). 



(4) Biblia účtovníka – zákon o účtovníctve – Bod 1 
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Mikro, malé a veľké účtovné jednotky 

Majetok Čistý obrat 
Počet zamestnancov 

 menej ako 11 od 10 do 51 nad 50 

≤ 350 tis. € ≤ 700 tis. € mikro mikro mikro 

≤ 350 tis. € > 700 tis. € ≤ 8 mil. € mikro malá PROBLÉM 

≤ 350 tis. € > 8 mil. € mikro PROBLÉM veľká 

> 350 tis. € ≤ 4 mil. € ≤ 700 tis. € mikro malá PROBLÉM 

> 350 tis. € ≤ 4 mil. € > 700 tis. € ≤ 8 mil. € malá malá malá 

> 350 tis. € ≤ 4 mil. € > 8 mil. € PROBLÉM malá veľká 

> 4 mil. € ≤ 700 tis. € mikro PROBLÉM veľká 

> 4 mil. € > 700 tis. € ≤ 8 mil. € PROBLÉM malá veľká 

> 4 mil. € > 8 mil. € veľká veľká veľká 

PROBLÉM – bude riešiť novela do konca r. 2015. 



(4) Biblia účtovníka – zákon o účtovníctve – Bod 2 
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Jednoduché účtovníctvo Peňažný denník 

 Kniha pohľadávok 

 Kniha záväzkov 

 Pomocné knihy (o zložkách majetku, záväzky z pracovnoprávnych 

vzťahov) 
 

Jednoduché účtovníctvo vedú: podnikatelia nezapísaní do Obchodného registra, 
občianske združenia, cirkev a náboženské spoločnosti. 

 

Podvojné účtovníctvo Denník 

 Hlavná kniha 



(4) Biblia účtovníka – zákon o účtovníctve – Bod 3 
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Individuálna ÚZ  

- Podľa SAS JÚ (Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch), 

 PÚ (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky). 

- Podľa IFRS/IAS a) banka, správcovská spoločnosť, poisťovňa, 

 b) celková suma majetku presiahla 170 mil. €; čistý obrat 
presiahol 170 mil. €; priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov presiahol 2000 (2 z 3 podmienok, za 2 po sebe idúce 

účtovné obdobia), 

 c) rozhodnutím účtovnej jednotky (emitovala cenné papiere 

obchodované na regulovanom trhu; je dcérou). 

Konsolidovaná ÚZ Celková suma majetku presiahla 17 mil. €; čistý obrat presiahol  
34 mil. €; priemerný prepočítaný počet zamestnancov prekročil 
250 (2 z 3 podmienok). KÚZ sa zostavuje iba podľa IFRS/IAS. 

 

Overenie ÚZ Celková suma majetku presiahla 1 mil. €; čistý obrat presiahol  
2 mil. €; priemerný prepočítaný počet zamestnancov prekročil 
30 (2 z 3 podmienok). 



(4) Biblia účtovníka – zákon o účtovníctve – Bod 4 
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Register 

• prevádzkovateľ DataCentrum (rozpočtová organizácia ministerstva), 

• ukladajú sa: 

• riadne a mimoriadne individuálne účtovné závierky, 

• riadne a mimoriadne konsolidované účtovné závierky, 

• súhrnné výkazy verejnej správy, 

• správy audítorov, 

• individuálne a konsolidované výročné správy, 

• ročné finančné správy. 



(4) Biblia účtovníka – zákon o účtovníctve – Bod 5 
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Základné spôsoby oceňovania majetku a záväzkov: 

• Obstarávacia cena - cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady  
   súvisiace s jeho obstaraním) (nehmotný a hmotný  

   majetok). 

• Vlastné náklady - priame náklady vynaložené na výrobu alebo  
   inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych  
   nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na  
   inú činnosť (nehmotný a hmotný majetok, zásoby). 

• Menovitá hodnota - cena, ktorá je uvedená na peňažných  
   prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú  
   pohľadávka alebo záväzok znie (peniaze, pohľadávky,  

   záväzky). 

• Reprodukčná obstarávacia cena - cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase,  
   keď sa o ňom účtuje (nehmotný a hmotný majetok). 

• Reálna hodnota - cenné papiere, deriváty, komodity, drahé kovy 



(4) Biblia účtovníka – zákon o účtovníctve – Bod 5 
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Reálnou hodnotou sa rozumie 

a) trhová cena, 

b) ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhová 
cena nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu, 

c) ocenenie ustanovené podľa osobitného predpisu. 

Trhová cena je 

a) záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia (najneskôr 10. deň pred), 

b) najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu v deň ocenenia (najneskôr 10. deň 

pred). 



(5) Postupy účtovania pre podnikateľov 
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Majú dve základné podoby: (1) podnikatelia v sústave jednoduchého účtovníctva 

 (2) podnikatelia v sústave podvojného účtovníctva 

 

(1) Celkove 28 paragrafov Peňažný denník – Kniha pohľadávok – Kniha záväzkov – 
Členenie majetku a záväzkov – Účtovanie a oceňovanie
 majetku a záväzkov – Osobitné prípady: finančný 
prenájom, dotácie, DPH – Účtovná závierka. 

 

(2) Celkove 88 paragrafov Všeobecné ustanovenia – Zásady pre členenie majetku a 
záväzkov – Podrobnosti o postupoch účtovania v 
osobitných účtovných prípadoch – Osobitné ustanovenia o 
postupoch účtovania (jednotlivé účtové triedy) . 



(6) Účtovná závierka a jej špecifiká 

24 



(7) Diskusia 

25 

Na základe sumarizovaných informácií o účtovníctve a finančnom výkazníctve v 
Slovenskej republike možno formulovať tieto diskusné okruhy: 

 

1. V čom spočíva špecifickosť účtovníctva a finančného výkazníctva, v porovnaní s 
inými odvetviami ekonómie a ekonomiky? 

2. Ktoré rozhodujúce míľniky historického vývoja kreovali účtovníctvo až do jeho 
súčasnej podoby? 

3. Kde vidíte zásadné rozdiely a odklon slovenského účtovníctva a finančného 
výkazníctva od českého účtovníctva a finančného výkazníctva ? 

4. Vymenujte päť predností a päť nedostatkov, ktoré má súčasný systém účtovníctva a 
finančného výkazníctva. 

5. Ktoré kľúčové trendy vývoja účtovníctva a finančného výkazníctva možno 
predpokladať v najbližších rokoch? 
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Vývoj účtovníctva a finančného výkazníctva bude v budúcnosti výrazne determinovaný 
postojmi a ašpiráciami EÚ a Eurozóny, vo väzbe na medzinárodné harmonizačné 
tendencie. V prípade niektorých významných svetových ekonomík sa naďalej tlačí na 
zachovanie zásady opatrnosti. 

 

Boj medzi národnými účtovnými štandardmi a harmonizácia medzinárodných 
štandardov sa najintenzívnejšie prejavuje pri veľkých podnikoch (podnikoch so 
zahraničnou majetkovou účasťou). 

Ráno v kancelárii generálneho riaditeľa vraví sekretárka: 
„Pán riaditeľ, vôbec nevyzeráte dobre. Môžem Vám nejako pomôcť? Chýba Vám snáď niečo?„ 

„Áno, chýba. Manželka, účtovník a asi dvadsať miliónov korún!“ 
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