
Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove  

pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov  
 

 
 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a 
dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4, ktorý 
nadobúda účinnosť 1. februára 2019. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia 
je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 360/2018 Z. z. 
 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 31/2018, ktorý je prístupný 
v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 
 
Od 1. januára 2019 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa kapitálového fondu z príspevkov akcionárov 
podľa § 217a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2014 Z. z., a to: 

- v § 3 opatrenia sa dopĺňa odsek 1, ktorý ustanovuje deň uskutočnenia účtovného prípadu v prípade 
príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov;  

- v § 47 opatrenia sa dopĺňa odsek 4, ktorý ustanovuje účtovanie kapitálového fondu z príspevkov 
akcionárov na samostatnom analytickom účte v rámci syntetického účtu Ostatné kapitálové fondy 
a účtovanie prijatia a použitia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.   

 
Ostatné zmeny v § 40 ods. 5 a § 58 ods. 10 opatrenia, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019 majú 
spresňujúci charakter. 
 
Od 1. februára 2019 nadobúda účinnosť ustanovenie § 55 ods. 2 opatrenia, 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, 
−  účtujú poskytovateľom fakturované služby počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre 

verejný sektor ako správna réžia. 
Ďalší postup účtovania závisí od dosiahnutých, resp. nedosiahnutých zmluvne určených hodnôt zlepšenia 
energetickej efektívnosti. 
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