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ĎAKUJEME
Ďakujeme za prínos k rozvoju našej Komory. Veľmi si vážim vynaloženú energiu, čas
a predovšetkým nasadenie i odborné skúsenosti, ktoré prispeli k dôstojnému postaveniu
SKAU v prostredí slovenských inštitúcií aj podnikateľského prostredia za uplynulých 25 rokov.
S úctou
Ing. Milan Mozolák
prezident Slovenskej komory audítorov

NA KRIŽOVATKE
S BUDÚCNOSŤOU
Štvrťstoročie fungovania našej profesijnej Komory je ideálnou príležitosťou na
pohľad do budúcnosti, ale aj na sumarizáciu križovatiek, cez ktoré SKAU za toto
obdobie úspešne prešla. Úspešne najmä vďaka ľuďom, ktorí ju pomohli vybudovať
a venovali jej svoju energiu, aby mohla byť sebavedomou stavovskou organizáciou
s rešpektom doma, ale aj na pôde Európskej únie. Netreba však zabúdať, že Komora
je tu predovšetkým pre audítorov samých, ako aj pre ich asistentov. Oni tvoria
základy, o ktoré sa treba starať, aby sa dali stavať nové a ďalšie poschodia pevnej
stavby, ktorá bude moderná a dokáže čeliť výzvam budúcnosti. Naša profesia sa
mení vplyvom nových technológií aj v dôsledku zmien európskej legislatívy. Osobne
to vnímam ako výzvu opäť dokázať, aké nezastupiteľné miesto v zdravej ekonomike
má audítorská profesia, ako aj naša Komora.

Ing. Milan Mozolák
prezident Slovenskej komory audítorov

3

KÝM VLASTNÍCI A KONATELIA FIRIEM STRÁŽIA
SVOJE PODNIKY AKO HRAD ZVNÚTRA,
AUDÍTORI ICH CHRÁNIA
EŠTE PRED HRADNÝMI BRÁNAMI.
4

Slovenská komora audítorov zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov a asistentov audítora. Okrem
iného dbá na riadny výkon auditu a vysokú profesionálnu úroveň audítorov a asistentov audítora a zabezpečuje a kontroluje
sústavné vzdelávanie audítorov a asistentov audítora. (Citát zo zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov)
V roku 2001 sa SKAU stala členom Medzinárodnej federácie účtovníkov a audítorov – IFAC
a v roku 2002 členom Accountancy Europe (predtým FEE) – Európskej federácie účtovníkov a audítorov.
medzinárodná konferencia v Grand Hoteli Permon
20. výročie založenia SKAU, 2012
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Základ pre vznik audítorstva v Československu dala ešte socialistická vyhláška vydaná v roku 1989. Vtedy
som si povedala: „To sa ma netýka, vyzerá to ako dobrá aktivita pre dôchodcov.“
Ing. Anna Lečková, PhD.
konateľka audítorskej firmy a zároveň dlhoročná aktívna členka Komory

Když jsem před 17 lety, na začátku své kariéry u Continentalu v ČR, jako junior controller poprvé uslyšel,
že přicházejí auditoři z KPMG, znělo to až skoro tajemně. Co se vlastně bude dít?
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Ing. Jan Zajíc
CFO a konateľ spoločnosti Continental Matador, ktorá je klientom veľkej medzinárodnej audítorskej spoločnosti
17

Budúcnosť profesie mi nie je ľahostajná. Ale vývoj vo mne vzbudzuje obavy.
Ing. Ondrej Baláž
bývalý prezident Slovenskej komory audítorov
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Pôvodne som si myslel, že KPMG je marketingová spoločnosť.
Ing. Ľuboš Vančo,
konateľ a partner spoločnosti KPMG Slovensko,
ktorá patrí do skupiny tzv. veľkej štvorky, teda veľkých medzinárodných audítorských firiem
9

Vzhľadom na to, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pri svojej práci využíva Medzinárodné
audítorské štandardy a niektoré kontrolórske postupy sú obdobné ako u audítorov, bolo začiatkom roka
2014 podpísané memorandum o spolupráci medzi naším úradom a SKAU.
Ing. Karol Mitrík
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

„Mladí audítori chcú riešiť problémy a nie vypĺňať tlačivá.“
asistent audítora v anonymnej ankete o budúcnosti profesie
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HVIEZDNE ČASY
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S nostalgiou spomínam na krásne roky pred
vznikom Slovenskej komory audítorov, keď
niekoľko desiatok „federálnych” audítorov
s licenciou podpísanou federálnym ministrom
financií prežívalo hviezdne chvíle. Klientov
mnoho, konkurencia takmer žiadna, honoráre
príjemné, štandardy ISA niečo veľmi vzdialené
a najmä neexistoval Úrad pre dohľad nad
výkonom auditu, ktorý už len samou svojou
existenciou komplikuje život audítorskej komunite...

V historicky krátkej dobe štvrťstoročia Slovenská komora audítorov narástla z niekoľkých
desiatok členov československých audítorov na rešpektovanú profesijnú organizáciu,
ktorej členovia sú uznávaní odborníci s vynikajúcimi vedomosťami, odbornou autoritou
a osobnou integritou. Nesporná je zásluha
Komory na príprave nových audítorov, aplikácii Medzinárodných audítorských štandardov i Etického kódexu. Blahoželám a prajem
všetkým členom Komory do nasledujúcej

štvrťstoročnice mnoho pracovných a osobných úspechov, solventných klientov, menej
novelizácií štandardov ISA, menej regulácií
a usmernení.

doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc.
predseda Rady
Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

SKUTKY A ČAS
Život meriame skutkami a nie časom. Týmito
slovami definoval filozof Seneca názor na
mienkotvorných ľudí, ktorí svojimi činmi
významne prispeli k budovaniu niečoho nového, čo vzniklo v prospech celého spoločenstva ľudí. Mohla to byť stavba, ale aj
umelecké dielo. Táto múdrosť môže byť však
aplikovaná aj na aktivitu ľudí, ktorí pomáhali
založiť, vybudovať, ale aj v súčasnom
zložitom a náročnom období riadiť Slovenskú
komoru audítorov. Komoru, ktorá si v tomto
roku pripomína 25. výročie svojej existencie.
Vzhľadom na to, že Najvyšší kontrolný úrad

Slovenskej republiky pri svojej práci využíva
Medzinárodné audítorské štandardy a
niektoré kontrolórske postupy sú obdobné
ako u audítorov, bolo začiatkom roka 2014
podpísané memorandum o spolupráci medzi
naším úradom a SKAU. Dovoľte mi, aby
som ocenil ústretový prístup vtedajšieho
prezidenta Ondreja Baláža, ktorý odsúhlasil
spoluprácu s NKÚ SR, ako aj súčasného
prezidenta Milana Mozoláka, ktorý v spolupráci úspešne pokračuje.
Slovenskej komore audítorov želám veľa
rozumných a rozvážnych predstaviteľov v jej

1992

orgánoch, ako aj veľa odborne zdatných a profesionálne vyškolených audítorov. Dovoľte
mi môj príhovor k vám ukončiť opäť citátom
Senecu. „Osud vedie toho, kto chce, kto
nechce, toho ťahá.“ Som presvedčený o tom,
že Komora sa nenechá životom ťahať, ale
bude diktovať tempo profesionálneho rastu
audítorstva na Slovensku.
Ing. Karol Mitrík
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

2017
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STABILITA NA PRVOM MIESTE

8

Slovenský finančný trh prešiel od začiatku
deväťdesiatych rokov veľkými zmenami, od
centrálne riadeného trhu v minulosti k dynamickému trhovému prostrediu v súčasnosti. Uplynulé štvrťstoročie prinieslo pokrok aj
v audítorskej profesii na Slovensku. Používanie
Medzinárodných audítorských štandardov,
Etického kódexu Medzinárodnej federácie
účtovníkov (IFAC) a významné Medzinárodnej väzby zaradili Slovenskú komoru audítorov medzi uznávané profesijné organizácie.

Z pohľadu Národnej banky Slovenska je
cieľom užšej spolupráce regulátora a externého audítora predovšetkým posilnenie a udržiavanie stability finančného trhu.
Audítorské správy prezentujú obraz o finančných inštitúciách, zvyšujú ich dôveryhodnosť
a zároveň sú dôležitým zdrojom informácií pri
plnení úloh dohľadu nad finančným trhom.
Kľúčové je reagovat’ na riziká – od finančných
až po aktuálne sa zvyšujúce technologické a
kybernetické riziká.

Rád by som sa vám poďakoval za vašu aktivitu, ktorá je zameraná na zvýšenie kvality
svojej činnosti a tým významným spôsobom
prispieva k zdravému fungovaniu finančných
inštitúcií, ako aj za obojstrannú efektívnu komunikáciu.

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.
guvernér Národnej banky Slovenska

KONTROLA POLITIKY
Pred niekoľkými rokmi som mal prvý raz
možnosť osloviť Zhromaždenie Slovenskej komory audítorov. Váhal som, ako vás osloviť, ale
napokon som sa osmelil použiť slová kolegyne
a kolegovia, hoci nie som a ani sa nechystám
stať audítorom. Štátnu komisiu pre voľby a
kontrolu financovania politických strán však
spája s audítorským stavom poslanie prispieť
kontrolou k poctivosti a poriadku hospodárenia. Bez ich dôkladnosti a profesionality by bola
úroveň kontroly a následne i poriadku a poc-

tivosti hospodárenia politických strán pravdepodobne oveľa nižšia.
Viem, že pre audítorov je overovanie výročných
správ a uzávierok politických strán nepríjem-

z overenia hospodárenia politickej strany. O to
viac si vážim váš príspevok ku kontrole financovania politiky a tým aj k jej dôveryhodnosti.
Prajem vám, vážené kolegyne a vážení kolego-

nou a náročnou povinnosťou s veľmi slabou
odmenou. Zákonom predpísaná a pre dôveryhodnosť kontroly hospodárenia politických
strán významná náhodnosť výberu audítorov
pre jednotlivé politické strany znemožňuje špecializáciu na tento druh tzv. štatutárneho auditu aj opätovné využitie poznatkov a skúseností

via, úspechy, prosperitu a dobrý pocit z práce,
ktorá nie je iba podnikaním, ale aj službou vo
verejnom záujme.

1992
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JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu
financovania politických strán

2017
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1989
1992
1993
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002

2003 p
 rvý oficiálny slovenský preklad ISA (Medzinárodné audítorské štandardy)
a Etického kódexu
grant Svetovej banky na podporu transparentného finančného vykazovania

2002 1
 0. výročie vzniku Komory, SKAU sa stala riadnym členom FEE (AE – Accountancy Europe)
1. medzinárodná konferencia k problematike auditu pri príležitosti
10. výročia založenia SKAU

2001 S lovenskú komoru audítorov prijali za člena IFAC
SKAU prvý raz organizuje stretnutie predstaviteľov audítorských komôr krajín V4;
vznikla tradícia každoročných stretnutí vždy v inej krajine V4

2000 d
 o praxe bol uvedený systém kontroly kvality audítorov
za prezidenta SKAU je zvolený Ing. Ivan Bošela, PhD.
aktívna účasť SKAU v projekte Svetovej banky

1999 v znik regionálnych sekcií

1997 d
 o praxe bola uvedená 1. verzia Slovenských audítorských
štandardov (SAUŠ), ktoré vychádzali z Medzinárodných
audítorských štandardov

1996 z a prezidenta SKAU je zvolený doc. Ing. Milan Haviar, CSc.
nástup novej generácie audítorov do vedenia SKAU

1993 – 1995 audítori sa preškoľujú na nový systém účtovníctva

1993 v znik samostatnej Slovenskej republiky

1992 N
 árodná rada Slovenskej republiky schvaľuje zákon o
zriadení Slovenskej komory audítorov, prvým prezidentom
SKAU sa stáva Ing. František Hudec

1. júla 1989 v yhláškou Federálneho ministerstva financií
o overovateľoch (audítoroch) nielen de facto,
ale aj de iure vzniká profesia audítora
v bývalom Československu

HISTÓRIA SLOVENSKEJ KOMORY
AUDÍTOROV V ČASE

2003

2004
2005
2006
2007
2008
2012
2015
2016
2017

2017 S KAU oslavuje 25.

výročie svojho vzniku

2016 p
 rojekt spracovania vzorovej audítorskej dokumentácie vychádzajúcej
z podkladov francúzskej a nemeckej komory audítorov
od tohto roku stojí na čele komory Ing. Milan Mozolák

2015 n
 a medzinárodnej konferencii SKAU vystúpil prezident Accountancy Europe (FEE)
Petr Kříž

2012 S KAU vydáva publikáciu Manuál pre výkon previerok kvality auditu
na medzinárodnej konferencii SKAU vystúpil prezident Accountancy Europe (FEE)
Philip Johnson

2008 Zhromaždenie

SKAU si za prezidenta volí Ing. Ondreja Baláža
začiatok používania nového loga
vznikol Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA)

2006 a plikácia poznatkov zo systému kontroly kvality zo CNCC Francúzsko do praxe v SKAU
Svetová banka odporúča Komoru za implementačnú jednotku pre pilotný projekt
reformy účtovníctva a audítorstva; ide o mimoriadne úspešný projekt
vznikol prvý oficiálny slovenský preklad IAS/IFRS (Medzinárodné účtovné štandardy)
2007 t réningový projekt k vedeniu audítorského spisu
na medzinárodnej konferencii SKAU vystúpil prezident Accountancy Europe (FEE)
Jacques Potdevin
na Zhromaždení SKAU vystúpil prezident IFAC Fermín del Valle

2004 v Slovenskej republike sa začínajú uplatňovať ISA (Medzinárodné
audítorské štandardy) a Etický kódex
projekt preškolenia audítorov na aktuálne štandardy ISA v spolupráci
s medzinárodnými audítorskými firmami
2005 n
 a stretnutí predstaviteľov audítorských komôr krajín V4 v Bratislave sa zúčastnil
prezident Accountancy Europe (FEE) David Devlin
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Zhromaždenie členov v Double Tree by Hilton, Bratislava, 2016

Zhromaždenie členov v Slovenskom národnom divadle, Bratislava, 2007

O „OTCOCH ZAKLADATEĽOCH“
Dvadsaťpäť rokov je krásny vek v živote
človeka a nie je to inak ani v prípade SKAU.
Moje vyznanie však nebude osobné, hoci
práve v roku, keď Komora vznikla, som
skončil vysokoškolské štúdiá a nastúpil na
vtedajšiu Katedru účtovníctva. Na univerzite
v tom čase pôsobili viacerí z „otcov zakladateľov“ SKAU, predovšetkým však profesor Laučík a docent Haviar. Nielen pre mňa
to bola vzácna príležitosť vidieť ich, ako so
svojimi životnými skúsenosťami a rozhľadom
intenzívne prežívajú zrod niečoho nového,
čomu oni sami tiež vdýchli život. Bolo to tak
aj v prípade ostatných členov katedry, ktorí
sa od prvých rokov existencie SKAU podieľali na jej činnosti – a to nielen v audítorskej
praxi, ale aj v orgánoch Komory. Tých mien je

veľa, dovoľte mi však za všetkých spomenúť
aspoň prof. Ing. Boženu Soukupovú, PhD.,
a prof. Ing. Annu Šlosárovú, PhD., ktoré
pôsobili aj ako vedúce Katedry účtovníctva,
a prof. Ing. Janku Hvoždarovú, CSc., v minulosti viceprezidentku Komory. Naša vzájomná spolupráca vyústila do mnohých
projektov, od prvého prekladu Medzinárodných účtovných štandardov do slovenského
jazyka až po projekt podporovaný Svetovou
bankou, zameraný na reformu účtovníctva
na Slovensku.

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva
Ekonomickej univerzity v Bratislave
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Ing. František Hudec
prvý prezident SKAU
(1992 – 1996)

doc. Ing. Milan Haviar, CSc.
prezident SKAU
(1996 – 2000)

SPOMIENKY PAMÄTNÍKA
Pri príprave tejto pamätnej brožúry som
dostal neľahkú úlohu – pripomenúť zásluhy
prvých dvoch prezidentov našej Komory.
Pánov Františka Hudeca a Milana Haviara.
Jednou vetou – zaspomínať na otcov zakladateľov. Sadol som teda za počítač, „zalovil“
v pamäti do roku 1991 a začal som písať.
Text plný významných mien a čísiel rástol...
V jednej chvíli som prestal písať, lebo som
pochopil, že priekopníctvo oboch spočívalo
najmä v súhre ich osobnej integrity a vysokej
odbornosti. Navyše v dobe, o ktorej sa dnes
hovorí ako o „divočine rokov 90-tych“.
Za obdobie pôsobenia Fera Hudeca (od vzniku Komory do konca februára 1996) prešla
slovenská ekonomika neuveriteľne turbulentnými etapami, ktoré si mladá generácia
nevie ani predstaviť. Audítori s licenciou,
ktorých bolo asi 40 (!), a účtovníci, ktorí sa
neustále vzdelávali, museli zvládnuť takzvanú
malú privatizáciu, experiment s kupóno-

vou privatizáciou a neskôr aj priame predaje štátneho majetku a potom privatizáciu
dlhopisovú. Súbežne boli prijaté zákony
o štátnom a obecnom majetku, ako aj
zákony o rozpočtových pravidlách a verejných vysokých školách. V tomto období centrálne odporúčaná audítorská dokumentácia
SKAU ešte nebola...

Nasledujúce obdobie, keď bol do čela Komory zvolený Milan Haviar (vo februári
1996), by sa dalo charakterizovať slovami
rast – posilňovanie kvality – medzinárodná
štandardizácia a nasmerovanie do Európy,
ale predovšetkým posilnenie regionálneho
zastúpenia v orgánoch Komory. Milan Haviar
vytvoril príležitosti pre inovatívne prístupy,
s ktorými prišla vtedy nastupujúca generácia.
Práca audítorov dostávala nový rozmer, ktorý
sa z kontroly účtovníctva stal kontrolou

účtovnej hodnoty čistého majetku, kontrolou
nepretržitosti trvania, platenia správnej výšky
daní a podobne. Celkový počet audítorov
sa zvýšil na približne 600. Revolučný bol aj
prechod na nové informačné systémy. Priam
historickým míľnikom bol vznik Slovenských
audítorských štandardov, ktoré sa opierali
o štandardy ISA. Rok 2000 bol výnimočný
tým, že po získaní súhlasu od IFAC, po dohode všetkých zainteresovaných strán a
aj napriek neexistencii centrálnej prekladateľskej jednotky boli do slovenského jazyka
preložené a vydané Medzinárodné účtovné
štandardy (IAS) 2000.
Toľko k prvým rokom a prvým lídrom našej
SKAU. Bez ich priekopníckeho ducha by sme
dnes asi štvrťstoročnicu neslávili...
Ing. Jozef Škultéty, PhD.
predseda Disciplinárnej komisie SKAU
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KĽÚČOVÉ UDALOSTI OČAMI AUDÍTORA
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Od svojho vzniku v roku 1992 prešla SKAU
dlhú cestu, kým sa jej podarilo pevne inštitucionálne ukotviť na Slovensku, ale ešte
ťažšia cesta ju čakala na ceste k dosiahnutiu
medzinárodného uznania. V podmienkach
medzinárodnej izolácie Slovenska na sklonku minulého tisícročia bola aj SKAU bez zakotvenia v medzinárodných profesijných
štruktúrach. V roku 2000 došlo k razantnej
rekonštrukcii orgánov SKAU vrátane priamej
voľby prezidenta. Nové vedenie si postavilo
ako jednu z hlavných priorít demokratizáciu
pomerov v štruktúrach SKAU posilnením
právomocí regiónov, obmedzením funkčného
obdobia funkcionárov a implementáciu medzinárodných účtovných a audítorských štandardov ako nevyhnutnú podmienku pre transparentné finančné vykazovanie na Slovensku

a pozdvihnutie audítorskej profesie vrátane
zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských
audítorov pri poskytovaní služieb na Slovensku a v zahraničí.
Vedenie SKAU uskutočnilo v krátkom čase
množstvo stretnutí s predstaviteľmi audítorskej profesie vo svete s cieľom získať
podporu pre medzinárodné uznanie a vstup

ska ako pevnej súčasti stredoeurópskeho
priestoru a na získanie podpory týchto krajín pre začlenenie SKAU do medzinárodných
audítorských štruktúr. Na sklonku roka 2001
SKAU splnila tvrdé kritériá pre vstup do Medzinárodnej federácie audítorov a roku 2002
SKAU vstúpila aj do Európskej federácie
účtovníkov a audítorov.

SKAU do medzinárodných účtovníckych
a audítorských štruktúr. Okrem zorganizovania stretnutí s predstaviteľmi audítorských
komôr Európy, USA, Kanady a predstaviteľov
relevantných medzinárodných inštitúcií SKAU
pomocou vynikajúcej spolupráce s vládou SR,
MF SR a ďalšími hráčmi na poli finančného
vykazovania, najmä NBS, Burzou cenných
papierov v Bratislave, NKÚ a predstaviteľmi
akademickej obce, už koncom roka 2000
iniciovala v spolupráci so zástupcami OSN a
Svetovej banky založenie Národnej riadiacej komisie na podporu transparentného finančného vykazovania.
V roku 2001 SKAU založila systém pravidelných stretnutí predstaviteľov audítorskej
profesie v krajinách Vyšehradskej štvorky na
podporu medzinárodného vnímania Sloven-

Slovenská komora audítorov v krátkom čase
získala významné medzinárodné uznanie
a v roku 2003 obdržala prvý finančný grant
Svetovej banky na Slovensku do tejto oblasti.
Svetová banka označila Slovensko za lídra reforiem v tejto oblasti a oslovila SKAU pre spoluprácu v prezentácii a rozširovaní reforiem aj
do ďalších krajín. SKAU začala organizovať
pravidelné medzinárodné konferencie vo
Vysokých Tatrách, ktoré sa tešili mimoriadnej
obľube nielen u slovenských audítorov, ale aj
u expertov zo zahraničia vrátane osobných
návštev prezidentov svetovej a európskej federácie účtovníkov a audítorov.
Od roku 2004 sa v Slovenskej republike pri
audite a súvisiacich službách začali používať
Medzinárodné audítorské štandardy (ISA)
a Etický kódex IFAC a v roku 2006 SKAU

zorganizovala prvý oficiálny preklad Medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
na Slovensku, čím sa audítorská profesia na
Slovensku plnohodnotne postavila na úroveň
výkonu tejto profesie v krajinách Európskej
únie a vyspelého sveta.
SKAU začala zastupovať Slovenskú republi-

ku v mnohých odborných profesijných skupinách EÚ, OSN a OECD. V snahe umožniť
svojim členom získanie prestížneho diplomu
z medzinárodného finančného vykazovania uzatvorila SKAU v roku 2005 exkluzívnu zmluvu s Asociáciou certifikovaných
audítorov, ACCA, o vzdelávaní a skúškach

v anglickom a slovenskom jazyku a otvorila tak slovenskej audítorskej obci cestu
k medzinárodne uznávanému vzdelaniu.

podľa určitých pravidiel (audítorských štandardov). Uprednostňovala sa technika realizácie
auditu pred jeho podstatou. Toto je, podľa
môjho názoru, cesta, ktorá povedie k zániku
auditu, ako ho poznáme dnes.
Nebol by som rád, keby si niekto myslel, že
chcem znižovať význam audítorských štandardov. Nie. Považujem ich za veľmi potrebné a užitočné. Veď zovšeobecňujú dlhoročné
skúsenosti v mnohých krajinách. Sú však stále
technikou výkonu auditu, nie jeho podstatou.
Podstatou je a musí zostať dôvera. Iba keď
používatelia budú dôverovať názoru audítora
na účtovnú závierku, bude mať audit zmysel.
Ak budú veriť, že audítor je morálnym človekom a vysoko kvalifikovaným odborníkom.

Budúcnosť profesie mi nie je ľahostajná. Ale
vývoj vo mne vzbudzuje obavy. Uprednostňovanie techniky auditu pred cieľom vedie
čoraz viac k presvedčeniu, že audítorov je
celkom jednoduché nahradiť – množstvom
menej kvalifikovaných pracovníkov, prípadne
aj výpočtovou technikou. A takéto názory sa
vyskytujú čoraz častejšie. Nielen na európskej,
ale aj na svetovej úrovni.
Prajem audítorskej komunite, aby som sa mýlil
a dúfam, že sa moje obavy nenaplnia. Bude to
ale závisieť aj od vás všetkých.

Ing. Ivan Bošela, PhD.
prezident SKAU (2000 – 2008)

SOM SKEPTIK

Som už pamätníkom, aj keď sa tak vôbec
necítim. Audítorom som dlhšie, ako existuje Komora. Na mojej licencii je napísaný rok
1991. Základom auditu vtedy bola dôvera
používateľov účtovnej závierky k audítorovi a
tým aj k jeho odbornému názoru.
Časom sa však postoj začal meniť. Čoraz viac
sa audit prezentoval ako služba poskytovaná

Ing. Ondrej Baláž
prezident SKAU (2008 – 2016)
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Zhromaždenie členov v Double Tree by Hilton, Bratislava, 2012

Zhromaždenie členov v Holiday Inn v Trnave, 2010
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Doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc.
predseda Rady UDVA (od 2008)

Stretnutie prezidentov audítorských komôr krajín Vyšehradskej štvorky,
Levoča, 2017

Medzinárodná konferencia v Grand Hoteli Permon
pri príležitosti 20. výročia založenia SKAU, 2012

15. výročie založenia SKAU v roku 2007
Fermín del Valle (sprava), prezident IFAC
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Petr Kříž, prezident AE (2015 – 2016)
na medzinárodnej konferencii SKAU v roku 2015

Jacques Potdevin (v strede), prezident AE (2007 – 2008),
na medzinárodnej konferencii SKAU v roku 2007

STÁLE MA TO BAVÍ
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Už koncom 80-tych rokov minulého storočia
začali v bývalom Československu vznikať
prvé spoločné podniky so zahraničnými
spoločnosťami, čo znamenalo aj zvýšený
dopyt po audite. V tej dobe bolo naozaj len
zopár ľudí, ktorí vedeli, o čom vlastne reálny
audit je. Veľké zahraničné audítorské firmy
boli prvé, ktoré zakladali svoje pobočky – najskôr v Prahe a potom aj v Bratislave. Patril
som medzi tých, ktorí začali prakticky pár
mesiacov po vysokej škole a vojenčine pracovať, ako sa hovorí, „od piky“ v audite
v KPMG. Pôvodne som si myslel, že KPMG je
marketingová spoločnosť :), ale vysvetlili mi,

že to tak nie je a potrebujú ľudí so znalosťami
účtovníctva. Nepatril som k tým, ktorí už od
strednej školy vedeli, že sa dlhodobo budú
venovať účtovníctvu. Ja som z účtovníctva
nevedel vôbec nič, ale oni potrebovali ľudí, čo
vedeli aspoň anglicky a boli ochotní na sebe
pracovať. Tak sa začala moja kariéra v audite.
Keď si spomeniem na prvé zákazky, kde som
najmä prekladal a kopíroval, tak sa musím
teraz nad niektorými mojimi prekladmi smiať
a zároveň ľutovať mojich zahraničných kolegov. Ale postupne, vzhľadom na veľmi dobrý
systém školení, transfer know-how, každodennú prácu na zákazkách pod vedením

skúsených kolegov, ktorí študovali audit a
aj sa mu dlhé roky venovali v zahraničí, bol
nárast vedomostí a skúseností obrovský.
A z ničoho nič to už robím 26 rokov a stále
ma to baví…

Ing. Ľuboš Vančo
konateľ a partner spoločnosti
KPMG Slovensko, ktorá patrí do skupiny
tzv. veľkej štvorky, teda veľkých
medzinárodných audítorských firiem

MUŽI V ČERNÉM
Když jsem před 17 lety, na začátku své kariéry
u Continentalu v ČR, jako junior controller
poprvé uslyšel, že přicházejí auditoři z KPMG,
znělo to až skoro tajemně. Co se vlastně
bude dít? Co vlastně ten audit dělá? Skupina vesměs mladých lidí v tmavém business
oblečení přišla najít podezřelé transakce,
nepovolené účtovaní, neřku-li dokonce
zásadní ovlivnění výsledků např. zkreslením
ocenění zásob? Budeme platit vysoké pokuty? Naštěstí se nic takového nedělo, ta
skupina lidí nám udělala „jakési posouzení”,
že procesy, účtování, výnosy či pohledávky
jsou v těch ‚našich knihách’ jak mají být.

A dokonce i něco navíc, dokázali nám
v řadě případů poradit a být velmi dobrým
business partnerem v otázce zkvalitnění procesů, zvýšení transparentnosti, či eliminování
případných rizik. Po dobu mé profesní dráhy,
kdy jsem měl možnost poznat řadu auditorských týmů, nejen na Slovensku, ale také
např. v ČR, Německu či Malajsii, jsem dospěl
k přesvědčení, že přidaná hodnota auditu
není jen kulaté razítko ve výroční zprávě. Jde
také o velmi silného partnera, se kterým mohou naši kolegové, tedy z řad ‚Auditovaného
subjektu’, na expertní úrovni diskutovat i ty
nejsložitější účetní, finanční, daňová témata,

nebo také business procesy v logistice či nákupu. V současné době dělají naše společnosti kvartální audit review a naše již dlouholetá spolupráce s KPMG Slovensko se dá shrnout do jedné krátké věty: „Děkujeme za vaší
velmi vysokou expertní úroveň a zejména za
aktivní zákaznicky orientovaný přístup.”

Ing. Jan Zajíc
CFO a konateľ spoločnosti
Continental Matador, ktorá je klientom
veľkej medzinárodnej audítorskej
spoločnosti
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DÔLEŽITÉ JE NASTAVENIE
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Audítorské služby poskytujem ako fyzická
osoba od roku 2013. Z doteraz získaných
praktických skúseností môžem zhodnotiť,
že pre efektívnu a kvalitnú audítorskú prácu
je veľmi dôležité nastavenie správnych postupov a metód pre realizáciu audítorských
procedúr. Vo všetkých fázach od plánovania
auditu až po prípravu účtovnej závierky.
Poskytovanie kvalitných audítorských služieb
si vyžaduje dôkladnú znalosť účtovných a
audítorských predpisov, prehľad v oblasti daní,
ale aj ďalších súvisiacich zákonov. Sústavné
vzdelávanie sa je nevyhnutné z dôvodu

neustále sa meniacej legislatívy. Aktuálne
znalosti a prehľad sú naším potenciálom.
Pri výkone profesie audítora je dôležité
zabezpečenie odbornosti, čestnosti, profesionálneho skepticizmu a dodržiavanie
odborných štandardov. Pre audítora – fyzickú
osobu je zabezpečenie týchto požiadaviek,
ako aj samotný výkon audítorských služieb
časovo veľmi náročný. Preto pri svojej práci oceňujem činnosť SKAU, ktorá pre nás
audítorov zabezpečuje školenia prezentované skúsenými odborníkmi, dáva možnosť
využívať odborné konzultácie s expertmi,

zabezpečuje vzory správ, dokumentov a formulárov.
V praxi sa stretávam s pozitívnym vnímaním
profesie audítora ako vysoko kvalifikovaného
odborníka, od ktorého klient očakáva pomoc pri orientácii v legislatíve a kompetentné riešenia v oblasti účtovníctva, daní a
finančného vykazovania.

Ing. Zuzana Šimšíková
jedna z audítoriek mladej generácie

ŽIADNE POCHYBNOSTI
Pri zakladaní firmy MicroStep, spol. s r. o.,
v roku 1991 sme ako pracovníci Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave mali množstvo skúseností s výskumom a vývojom riadiacich systémov pre
priemyselné aplikácie. Podnikať sme sa však
učili za pochodu. Ako firma postupne rástla
z 11 spoločníkov na dnešných takmer 400
zamestnancov, tak som si uvedomil, že rastie aj moja zodpovednosť. Okrem iného som
ako konateľ zodpovedný za riadne vedenie
účtovníctva, pričom pred založením firmy
som v tejto oblasti nemal vôbec žiadne znalos-

ti. Aj keď som vždy mal dôveru v zamestnancov, ktorých som vedením účtovníctva
poveril, každoročný audit našej účtovnej
závierky mi dáva istotu, že účtovníctvo je
vedené správne a firme nehrozia žiadne postihy zo strany štátnych orgánov, spôsobené
neznalosťou alebo nedbalosťou. Navyše ako
jeden z najvýznamnejších svetových výrobcov
plazmových a laserových CNC rezacích strojov, ktoré sú dodávané na trhy 53 krajín sveta, nemôžeme pripustiť žiadne pochybnosti o našej integrite. Už dlhé roky preto spolupracujeme s audítorskými spoločnosťami,

u ktorých sme si zvykli na vysokú profesionalitu všetkých pracovníkov. Svoju prácu si vykonávajú precízne bez toho, aby bol významne
narušený každodenný chod našej firmy.
23
Ing. Alexander Varga, PhD.
predstaviteľ slovenskej firmy
MicroStep, spol. s r. o., ktorá využíva
audítorské služby
víťaz ankety EY Podnikateľ roka
Slovenskej republiky 2014

AUDIT NIE JE NUDA
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Základ pre vznik audítorstva v Československu dala ešte socialistická vyhláška vydaná
v roku 1989. Vtedy som si povedala: „To
sa ma netýka, vyzerá to ako dobrá aktivita
pre dôchodcov.“ Po revolúcii bolo však všetko inak. Preto teraz máme audítorov aj
„starších“, ako je SKAU.
Pestré sú moje skúsenosti a zážitky. Keď mi
z Trendu v roku 1995 zavolali, že ACE je prvá
za rok 1994 v rebríčku audítorských firiem,
bola som prekvapená. Aj oni sa čudovali. Inokedy sa stalo, že nás chceli odvolať z auditu.
Generálneho riaditeľa urážalo, keď mal podpísať vyhlásenie, že podľa jeho najlepšieho
vedomia a svedomia nám predložil všetko na

audit. Iný klient nechcel obnoviť zmluvu, lebo
sa im nepozdávala naša krátka forma správy
audítora. Ťažko chápali to stručné konštatovanie, že... účtovná závierka dáva verný
a pravdivý obraz... Do auditu prichádzali
informačné technológie. Predstavte si excelovský pracovný list mladého asistenta,
ktorý je asi meter dlhý s prepojeniami na
súbory aj v troch úrovniach. Inokedy si člen
audítorského tímu u klienta zasadol, otvoril
počítač, nasadil slúchadlá na uši a začal robiť audit. Tieto situácie ma naozaj vytáčali.
Bola to výzva na usmernenie pravidiel v ACE.
Dnes viem, že IT v audite je nenahraditeľné.
Podľa mňa treba zachovať istú mieru osob-

nej komunikácie u klienta a v audítorskom
tíme. Kedysi som počas auditu členom tímu
zavelila: „O 30 minút bude diskusia o zistených rizikách, všetci budú prítomní.“ Ako
je to dnes vo veľkých audítorských firmách,
neviem. V ACE však držím do istej miery
tradíciu, lebo už nie sme veľkou firmou a dá
sa to.

Ing. Anna Lečková, PhD.
konateľka audítorskej firmy
ACE CENTRUM, s. r. o., a zároveň dlhoročná
aktívna členka Komory

AUDÍTOR V SAMOSPRÁVE
Historické mesto Levoča, pýšiace sa veľkolepým dielom Majstra Pavla, ktoré je zapísané
v Zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO, spravuje prostredníctvom volených
zástupcov – primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva, svoje územie s takmer 15-tisíc
obyvateľmi a pri zabezpečení samosprávnych
funkcií nakladá s verejnými zdrojmi s ročným
obratom viac ako 10 miliónov eur. Cieľom
spravovania mesta je hospodáriť so zverenými
zdrojmi efektívne, hospodárne a transparentne s využitím všetkých zákonných inštitútov a na princípoch equity, etiky a dobrých
mravov v prospech rozvoja mesta. Nástro-

jom na naplnenie týchto cieľov sú zabudované mechanizmy „bŕzd a protiváh“, ktorých
neodmysliteľným prvkom je i výkon auditu
nezávislým a nestranným audítorom.
Mesto Levoča poskytuje maximálnu súčinnosť
nezávislému audítorovi pri výkone auditu jednak v samotnom meste, ale i v ňom zriadených
príspevkových a rozpočtových organizáciách
a obchodných spoločnostiach. Výstupy z auditu sú dôležitým informačným zdrojom pre
orgány týchto verejnoprávnych korporácií (dozorná rada, školské rady, mestské zastupiteľstvo a iné). Audit vykonaný odborne a nezávisle je vhodným a nápomocným pros-

triedkom pre transparentné hospodárenie
v samospráve.
Mesto Levoča v júni 2017 participovalo na
organizovaní stretnutia prezidentov audítorských komôr krajín Vyšehradskej štvorky,
ktorých s potešením a cťou prijalo v reprezentačných priestoroch starobylej mestskej radnice a v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
primátor mesta Levoča
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Stretnutie prezidentov audítorských komôr krajín Vyšehradskej štvorky
Demänovská dolina, 2013

Philip Johnson, prezident AE
(2011 – 2012), na medzinárodnej
konferencii SKAU, 2012
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Zhromaždenie v Double Tree by Hilton, Bratislava, 2014

Pod úspešný príbeh našej profesie sa podpísali audítori, ktorí sa v priebehu 25 rokov aktívne zapojili
do práce orgánov SKAU. Veľká vďaka!
Jozef Adamkovič
Jana Akantisová
Viera Babjaková
Ondrej Baláž
Anna Baštincová
Ivan Besehanič
Peter Bielený
Anna Bilecová
Rudolf Bilka
Jarmila Bokorová
Ivan Bošela
Mária Brániková
Ján Bubeník
Ľudmila Buzgová
Oľga Cilíková
Mária Cvečková
Mária Čemová
Ivan Čuhár
Milan Čunderlík
Ladislav Čupka
Marta Dobranská
Jozef Draškóczy
Peter Dvorák
Miroslav Džupinka
Eva Eliášová
Štefan Fabian
Michal Faith
Richard Farkaš
František Fejko

Alžbeta Foltínová
Mária Frühwaldová
Eva Gazdová
Róbert Gold
Janka Gregorová
Juraj Haľama
Milan Haviar
Mária Heribanová
Janka Hirjaková
Janka Herpáková
Ján Holička
Mária Horváthová
František Hudec
Eva Hupková
Milan Hurný
Janka Hvoždarová
Roman Hyrošš
Jozef Hýbl
Renáta Ihringová
Helena Ivaničová
Anna Jankovičová
Helena Jurenová
Mojmír Kačák
Anna Káčerová
Ľubomír Kadlec
Monika Kanková
Štefan Kardoš
Ladislav Kareš
Júlia Kasalová

Katarína Kaszasová
Erika Klárik
Jaroslav Klimo
Milan Komžík
Tibor Kosák
Magdaléna Koštialová
Peter Kováčik
Zuzana Kováčová
Anna Krajčíková
Žofia Kreuzerová
Viliam Kupec
Ivan Kupkovič
Eva Kútiková
Zdenka Kvasková
Pavol Laboš
Zdenko Laučík
Michal Lažo
Anna Lečková
Jaroslava Lesayová
Zuzana Letková
Ľubica Leuschel
Dagmar Lukovičová
Juraj Macejka
František Maděra
Jana Magátová
Mária Magulová
Gabriel Machánek
Anna Majtánová
Monika Marettová

Otto Markech
Danica Matáková
Peter Matejička
Ingrid Melicherová
Magda Miháliková
Dagmar Mihálová
Michal Miko
Vladimír Mikuláš
Henrieta Molnárová
Milan Mozolák
Peter Mrnka
Jana Mundierová
Helena Nagyová
Marta Nachtmannová
Marián Novák
Bohuslav Országh
Vlasta Országhová
Igor Palkovič
Andrea Pápaiová
Vladimír Pastierik
Elena Pastieriková
Vít Pavlovič
Karol Polakovič
Alica Pešková
Alena Petrová
Hana Petrovičová
Milan Peťko
Pavel Pipita
Ján Pirč

Jozef Pohlod
Miroslava Pohrancová
Mária Pochová
Milan Polončák
Daša Polončáková
Viera Pribylincová
Mária Pročková
Terézia Račková
Martin Rebro
Magdaléna Rebrová
Jozef Richter
Marta Richterová
Jaroslav Rojko
Beata Rusová
Emília Rybárová
Mária Sameková
Ján Sapara
Ivan Selecký
Alena Sermeková
Rudolf Sivák
Zdenka Slivková
Jozef Sminčák
Elena Sopková
Božena Soukupová
Marta Stohlová
Jozef Straka
Ružena Straková
Martina Strýčková
Mikuláš Szabo

Daniel Šalamún
Jozef Škultéty
Anna Šlosárová
Ján Štelbacký
Alžbeta Šurková
Anna Šutovská
Vlasta Tenczerová
Juraj Trnovský
Jozef Troják
Ján Užík
Mária Vančíková
Ľuboš Vančo
Zlatica Vaníková
Jozef Vanko
František Várady
Július Vengrín
Jana Viglaská
Pavol Vincúr
Emil Vrždák
Anna Vysoká
Otokár Zajko
Alena Zábojová
Vlasta Zábojová
Michal Záložník
Katarína Zavarská
Milan Závodný
Vladimír Zima
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