OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2020
č. MF/017698/2020-74,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. apríla 2016
č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na
vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení
neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 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 ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016
č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej
skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (oznámenie č. 163/2016 Z. z.) v znení opatrenia zo
17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74 (oznámenie č. 303/2018 Z. z.) a opatrenia
z 30. októbra 2019 č. MF/014989/2019-74 (oznámenie č. 366/2019 Z. z.) sa dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Postup podľa prvej vety a druhej vety sa
nepoužije, ak sa postupuje podľa § 3a.“.
2. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
„§ 3a
(1) Audítorskú skúšku a skúšku spôsobilosti, ktorých termín pripadá na obdobie
mimoriadnej situácie2) alebo núdzového stavu,3) je možné vykonať až do konca tretieho
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
odvolaná mimoriadna situácia alebo ak pred vyhlásením núdzového stavu nebola
vyhlásená mimoriadna situácia až do konca tretieho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončil núdzový stav.
Náhradný termín audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti sa uvádza v oznámení
o konaní audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti zverejnenom úradom na jeho
webovom sídle najneskôr dva mesiace pred náhradným termínom jej konania. Uhradený
poplatok za audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti sa vráti.
(2) Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje
a) náhradný termín audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti spolu s pôvodným
termínom jej konania,
b) miesto konania audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti,
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c) dátum, do ktorého je potrebné zaslať doklad preukazujúci zaplatenie poplatku podľa
§ 9 a čestné vyhlásenie, že od podania žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky alebo
skúšky spôsobilosti v termíne podľa § 3 ods. 1 nedošlo k zmene plnenia podmienok
podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
(3) Pozvánka na audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti v náhradnom termíne
sa zasiela uchádzačovi, ktorému bola zaslaná pozvánka podľa § 3 ods. 3 a ktorý zaslal
úradu doklad a čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. c), a to najneskôr jeden mesiac
pred náhradným termínom jej konania.
(4) Náhradný termín audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti sa na účely § 15 ods.
6 a § 16 ods. 4 zákona nepovažuje za nasledujúci termín určený úradom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
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) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
3. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
„§ 12a
Ustanovenie § 3a sa prvýkrát použije na audítorskú skúšku a skúšku spôsobilosti,
ktoré sa mali vykonať v roku 2020.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky
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