
 

 
 

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove  
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  

v znení neskorších predpisov 
 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74, ktorým sa mení 
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave 
podvojného účtovníctva 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 zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 395/2018 Z. z. 
 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 28/2018, ktorý je prístupný 
v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 
 
Zmeny a doplnenia ustanovené opatrením sa týkajú nasledovných oblastí: 
 
1. Účtovanie o komoditách  

§ 17 ods. 10, § 70 ods. 4, § 80 ods. 4 
 
V § 17 ods. 10 sa dopĺňa účtovanie krátkodobého finančného majetku o komodity, s ktorými sa obchoduje  
na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja  
na verejnom trhu (ďalej len „komodity“). Tieto komodity sa podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, oceňujú reálnou hodnotou. V nadväznosti na oceňovanie komodít reálnou hodnotou sa  
v § 70 ods. 4 a § 80 ods. 4 ustanovuje účtovanie zmeny ich reálnej hodnoty, a to podľa charakteru zmeny 
buď na účet 564 – Náklady na precenenie cenných papierov alebo 664 – Výnosy z precenenia cenných 
papierov. 

 
2. Účtovanie garantovanej energetickej služby  

§ 30e  
 
Od 1. februára 2019 nadobúda účinnosť ustanovenie § 30e, ktoré upravuje postup účtovania energetickej 
služby s garantovanou úsporou energie na základe zmluvy 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 (ďalej len „garantovaná energetická služba“), a to v účtovníctve 
poskytovateľa garantovanej energetickej služby, ako aj v účtovníctve prijímateľa tejto služby.  
V účtovníctve poskytovateľa garantovanej energetickej služby sa účtuje o garantovanej energetickej službe 
v dvoch etapách, a to o: 
− vykonanom energetickom zhodnotení majetku, pričom sa  uplatňujú princípy zákazkovej výroby  

podľa § 30; 
− prevádzkových službách, ktoré sa účtujú ako bežný výnos z predaja služieb (účtovný zápis:  

MD 311A / D 602).  
Pri ich účtovaní sa vychádza z garantovanej energetickej úspory a rozpočtu predpokladaných nákladov  
na energetické zhodnotenie majetku a na prevádzkové služby, ktoré sa upravujú podľa zmenených 
podmienok. 
 
V účtovníctve prijímateľa garantovanej energetickej služby sa: 
− účtuje prijatie energetického zhodnotenia majetku ako technické zhodnotenie hmotného majetku 

(účtovný zápis: MD 042 / D 321A, pričom analytický účet sa vytvára na zohľadnenie časového hľadiska); 
− účtujú prevádzkové služby ako bežný náklad (účtovný zápis: MD 518 / D 321A). 
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Ďalší postup účtovania u poskytovateľa a prijímateľa garantovanej energetickej služby závisí  
od dosiahnutých, resp. nedosiahnutých zmluvne určených hodnôt zlepšenia energetickej efektívnosti. 
 

3. Účtovanie goodwillu 
§ 37 ods. 11, § 37 ods. 12 
 
V § 37 ods. 11 sa spresňuje výpočet  goodwillu, ktorý vzniká pri  zlúčení, ak zanikajúca účtovná jednotka má 
podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, pričom nejde o zlúčenie, pri ktorom vznikajú podľa Obchodného 
zákonníka vlastné akcie alebo vlastné obchodné podiely. 
 
Ustanovenie § 37 ods. 12 sa dopĺňa o sumu, ktorá upravuje hodnotu goodwillu alebo záporného goodwillu 
vykázaného v otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Ide 
o sumu oceňovacieho rozdielu účtovaného u zanikajúcej účtovnej jednotky na účte 416 – Oceňovacie 
rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení, ktorá sa vzťahuje na majetok nadobudnutý 
zanikajúcou účtovnou jednotkou odo dňa nadobudnutia podielu nástupníckou účtovnou jednotkou 
v zanikajúcej účtovnej jednotke alebo o sumu oceňovacieho rozdielu účtovaného na účte 416, ktorá sa 
vzťahuje k zaniknutému podielu v nástupníckej účtovnej jednotke.  
 

4. Ostatné zmeny 
§ 7 ods. 4 písm. a) a písm. b), § 47 ods. 2 
 
V § 7 ods. 4 sa spresňuje: 
− účtovanie záväzku pri prerozdelení účtovného zisku, kedy môže vznikať záväzok, o ktorom sa účtuje  

na účtoch v účtovej skupine 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu;  
− účtovanie pohľadávky pri úhrade účtovnej straty, kedy môže vznikať pohľadávka, o ktorej sa  účtuje  

na účtoch v účtovej skupiny 35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu. 
 
V § 47 ods. 2 sa dopĺňa obsahová náplň účtu 213 – Ceniny. Na tomto účte 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.   

 
 
 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  
                   Odbor daňovej metodiky  
                   Január 2019 

 
 

 
 


