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Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2020 č. MF/011078/2020-74, 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 2021. Oznámenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 
407/2020 Z. z. 
 
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom 
spravodajcovi pod poradovým číslom 27/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle 
www.finance.gov.sk.  
 
Zmeny a doplnenia sa týkajú nasledovných ustanovení: 

- § 19 ods. 7 – mení sa oceňovanie nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv 
z dôvodu zrušenia Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 380/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené 
prostriedky technických rezerv v poisťovníctve. Uvedené nehnuteľnosti sa oceňujú podľa § 27 ods. 1 
písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zmení neskorších predpisov;  

- § 48 ods. 1 písm. a) – zosúlaďuje sa tvorba a použitie rezervného fondu s § 15 ods. 5 zákona č. 584/2004 
Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia, ak je v schválenej riadnej 
účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke výsledkom hospodárenia bežného účtovného 
obdobia zisk, zdravotná poisťovňa je povinná použiť tento zisk najmenej vo výške 20 % na tvorbu 
rezervného fondu, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej do výšky 
30 % splateného základného imania. Rezervný fond možno použiť iba na krytie strát zdravotnej poisťovne; 

- § 58 ods. 10 – dopĺňa sa účtovanie na účte Ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 o trovy exekúcie 
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov; 

- § 64 ods. 2 – ustanovenie § 64 ods. 2 sa dopĺňa o nové písmeno c), ktoré upravuje na účte Ostatné 
výnosy účtovej skupiny 65 účtovanie rozdielu medzi zľavou na sprostredkovanie služieb stravovania 
a províziou na sprostredkovanie služieb stravovania, ak je takáto zľava vyššia ako provízia 
na sprostredkovanie služieb stravovania.  
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