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1 Úvod 
Neziskové účtovné jednotky svojim poslaním majú nezastupiteľné miesto 
v spoločnosti. Ich misiou je ponúkať služby a pôsobiť tam, kde trhové 
hospodárstvo s voľným predajom produktu končí. Tvoria ju niektoré 
subjekty verejnej správy, ale podstatné zastúpenie majú mimovládne 
neziskové organizácie, ktorých všeobecne zaužívaný názov je neziskové 
organizácie a z pohľadu účtovníctva sú to neziskové účtovné jednotky.  
Špecifiká týchto neziskových účtovných jednotiek súvisia s ich 
viaczdrojovým financovaním a ich všeobecnou prospešnosťou. 
Účtovníctvo a jeho výstupná prezentácia by mali zohľadňovať tieto 
špecifiká. V tejto publikácií sme sa zamerali na účtovnú uzávierku a 
závierku a zdaňovanie príjmov neziskových účtovných jednotiek. 
Cieľom tejto publikácie je priniesť ucelené informácie o legislatívnych 
predpisoch týkajúcich sa verejno-prospešnej činnosti neziskových 
účtovných jednotiek, o účtovných predpisoch, daňových povinnostiach, 
ako aj viaczdrojovom financovaní aktivít s dopadom na účtovnú 
závierku, daňové priznanie a  jej zverejnenie spolu s výročnou správou 
v registri účtovných závierok niektorých vybraných účtovných 
jednotkách k právnemu stavu k 1.1.2016. 

2 Legislatívny rámec  
Legislatívny rámec neziskových účtovných jednotiek tvorí množstvo 
hmotnoprávnych predpisov týkajúcich sa vzniku, právneho postavenia, 
zániku, hospodárenia, účtovníctva, zdaňovania, viaczdrojového 
financovania a ľudských zdrojov. Tieto legislatívne predpisy ovplyvňujú 
účtovníctvo, účtovnú závierku a ďalšie povinnosti neziskových 
účtovných jednotiek. V tejto časti sa odvolávame na základné právne 
normy a opatrenia, ktoré nevyhnutne pri riadení neziskovej účtovnej 
jednotky potrebujeme, prípadne najčastejšie sa s nimi stretávame pri ich 
dodržiavaní. 
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Účinnosť od 1.7.2015  
- Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo 

účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý 
jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je 
predmetom účtovníctva.  

- Na zostavenej účtovnej závierke musí byť pripojený podpisový 
záznam. 

- Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama. 
Účinnosť od 1.1.2016 
- Hospodársky rok nemôže uplatniť - právnická osoba s majetkovou 

účasťou štátu, právnická osoba s majetkovou účasťou obce alebo 
právnická osoba s majetkovou účasťou vyššieho územného celku. 

- Subjekty verejnej správy nemôžu používať sústavu jednoduchého 
účtovníctva. 

- Zrušená „reprodukčná obstarávacia cena“ nahradené „reálnou 
hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona“. 
- výdavkový prístup pri nefinančnom majetku; zohľadňujú sa pri 

tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska 
jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne 
obstaral, vrátane maloobchodného trhu. 

2.3.2 Novela postupov účtovania 
Opatrenia týkajúce sa postupov účtovania reagujú na zmeny a doplnenia 
zákonov týkajúcich sa neziskových účtovných jednotiek. Aktuálne 
doplnenie prináša nasledovné opatrenie pre účtovné jednotky, ktoré nie 
sú založené alebo zriadené na účel podnikania účtujúce v sústave 
podvojného účtovníctva: 
 Oznámenie č. 22/2016 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej 

republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-
74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, 
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3 Účtovná uzávierka  
Výstupným produktom účtovníctva účtovnej jednotky je účtovná 
závierka. Prezentuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva za 
účtovné obdobie. Bez ohľadu na používanú účtovnú sústavu (jednoduché 
účtovníctvo, podvojné účtovníctvo), účtovná závierka zobrazuje 
informácie o stave majetku, záväzkoch, rozdielu medzi majetkom 
a záväzkami, o výnosoch, o nákladoch, o príjmoch, o výdavkoch 
a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie ku dňu, 
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Informácie v účtovnej 
závierke sú usporiadané tak, aby používatelia účtovnej závierky ich mohli 
využívať pri rozhodovaní. 
Účtovnú závierku chápeme ako činnosť, ktorá je spojená s uzatváraním 
účtovných kníh. Obsahom účtovnej závierky sú práce, ktoré účtovná 
jednotka musí vykonať pred tým, ako uzavrie účtovníctvo za bežné 
účtovné obdobie.  
Účtovnej uzávierke podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení  
neskorších predpisov (tretia časť) predchádza prípravná fáza pred 
uzatváraním účtovných kníh a potom následne uzatváranie účtovných 
kníh. Týka sa to všetkých neziskových účtovných jednotiek, ktoré účtujú 
v sústave podvojného účtovníctva (ďalej PÚ) a v sústave jednoduchého 
účtovníctva (ďalej JÚ) bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú 
predkladať účtovnú závierku tretím osobám. 
Ak má nezisková účtovná jednotka organizačné zložky a podobne, ktoré 
nemajú právnu subjektivitu – nie sú samostatnými právnickými osobami, 
je potrebné, aby tieto tiež zahrnula do svojej účtovnej závierky. 
Informácie v účtovnej závierke by mali byť: 
- užitočné – účtovná závierka informuje o základných údajoch 

účtovnej jednotky – o jej majetku, finančných prostriedkoch, 
zadlžení organizácie, ako aj o budúcich príjmoch z pohľadávok, 
o nákladoch a výnosoch organizácie, 

- zrozumiteľné – účtovníctvo je vedené v slovenskom jazyku, sú 
použité účtovné metódy a účtovné zásady podľa príslušného 




	obalka1
	(2)Zavierka a zdaňovanie(A5) (1) 3
	(2)Zavierka a zdaňovanie(A5) (1) 11
	(2)Zavierka a zdaňovanie(A5) (1) 14
	obalka2

