
 

 
 

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú  

podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove  
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené  

na účel podnikania v znení neskorších predpisov 
 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení 
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, 
ktorým sa ustanovujú  podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda 
účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a čl. I bodu 1, 
ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní 
opatrenia je zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 358/2018 Z. z. 
 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 29/2018, ktorý je prístupný 
v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 
 
Od 31. decembra 2018 nadobúda účinnosť zmena týkajúca sa účtovania tvorby nedeliteľného fondu 
z kapitálových vkladov v občianskom združení, ktoré je registrovaným sociálnym podnikom (§ 49 ods. 8) a tvorby 
rezervného fondu pri vzniku účtovnej jednotky alebo zvyšovaní základného imania zakladateľmi v nadácií, 
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby alebo v účelovom zariadení cirkvi, ktoré sú 
registrovaným sociálnym podnikom (§ 49 ods. 9). Tvorba týchto fondov sa účtuje na účet 378 – Iné pohľadávky, 
nie na účet 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie. Na predmetnú zmenu nadväzuje prechodné 
ustanovenie § 72h, podľa ktorého sa zostatok účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie k 31. decembru 
2018 preúčtuje na účet 378 – Iné pohľadávky.    
 
Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť doplnenie obsahovej náplne účtu 213 – Ceniny, a to v § 34 ods. 2.  
Na účte 213 – Ceniny sa účtujú okrem iného aj servisné poukážky vydávané v zmysle § 23 zákona č. 112/2018 
Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 
Od 1. februára 2019 nadobúda účinnosť ustanovenie § 29a, ktoré upravuje postup účtovania garantovanej 
energetickej služby u prijímateľa tejto služby, ktorý uzavrel zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor 
v súlade so  zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení účinnom od 1. februára 2019.  U prijímateľa garantovanej energetickej služby sa: 

− účtuje prijatie energetického zhodnotenia majetku ako technické zhodnotenie hmotného majetku 
(účtovný zápis: MD 042 / D 479); 

− účtujú poskytovateľom fakturované služby počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný 
sektor ako bežný náklad (účtovný zápis: MD 518 / D 321). 

Ďalší postup účtovania závisí od dosiahnutých, resp. nedosiahnutých zmluvne určených hodnôt zlepšenia 
energetickej efektívnosti. 
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