
 
 

16/DZPaU/2021/I - Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek 
účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu 

údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej 
účtovnej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, 
Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky 

zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení 
v znení neskorších predpisov 

 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 16. decembra 2020 č. MF/014269/2020-74, ktorým sa mení 
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto 
položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch 
účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky 
zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení 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 451/2020 Z. z. 
 
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom 
spravodajcovi pod poradovým číslom 32/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle 
www.finance.gov.sk.  
 

1. Zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú postupov účtovania: 
 
Vypustením odsekov v § 5 ods. 5, § 7 ods. 3 a § 33 ods. 5 sa upravuje vykazovanie majetku a záväzkov 
zabezpečených derivátmi. 
 
Zmenou v § 36 ods. 1 písm. b), ktorý upravuje definíciu ekonomickej doby životnosti hmotného majetku na účely 

účtovania o finančnom prenájme, dochádza k spresneniu textu z dôvodu jeho lepšej zrozumiteľnosti. 

Opatrením sa vkladajú nové ustanovenia, ktoré sa týkajú postupu účtovania pre platobné inštitúcie a inštitúcie 
elektronických peňazí: 

- § 45c – vykazovanie a účtovanie základného imania, 
- § 45d – vykazovanie a účtovanie vlastných akcií, 
- § 45e – účtovanie na platobnom účte, 
- § 45f –  predaj položky dlhodobého majetku na predaj a zásob. 

 
V nadväznosti na ustanovenia týchto paragrafov (§ 45c až 45f) sa: 

- dopĺňajú poznámky pod čiarou k odkazom 14d až 14h k zákonu č. 492/2009 Z. z. o platobných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- mení § 45a. 
 
V § 48 ods. 2 sa upresňuje, kedy sa o položke podsúvahovej evidencie účtuje ako o aktíve a kedy ako o pasíve, 
ak touto položkou je: 

- nepodmienená pohľadávka alebo záväzok zo zmluvy, z ktorej ani jedna zmluvná strana doteraz neplnila; 
- zabezpečenie záväzku;  
- zverená hodnota, odovzdaná hodnota alebo prijatá hodnota. 
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2. Zmeny v prílohách: 
 
V prílohe č. 1 (ÚZ ZFOND) sa upravujú položky súvahy z dôvodu, že Fond ochrany vkladov môže mať uložené 
svoje peňažné prostriedky aj v Štátnej pokladnici (v zmysle zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.). 
 
Prílohou č. 2 sa ustanovuje nový vzor účtovej závierky platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí. 
 
V prílohe č. 4 (Rámcová účtová osnova) sa v súvislosti so zmenami finančného vykazovania platobných inštitúcií 
a inštitúcií elektronických peňazí menia a dopĺňajú položky účtovej osnovy. 

 
V prílohe č. 10 sa dopĺňa Rámcová účtová osnova Národného fondu pre riešenie krízových situácií účtom 
112 Krátkodobý úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska. 

 
 

 
 
Vypracoval:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                    Odbor daňovej metodiky 
                    január 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


