
44/DZPaU/2021/I - Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky z 1. decembra 2010  

č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a podrobnosti 

o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom 
vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej 

závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave 
jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel 

podnikania v znení neskorších predpisov   
 

  
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. novembra 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a 
dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej 
závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky  
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo 
zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 1. januára 
2022. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je zverejnené v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky pod číslom 445/2021 Z. z. 
 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 21/2021, ktorý je prístupný 
v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 
 
Zmeny ustanovené opatrením sa týkajú nasledovných oblastí:  
 
1. Zmeny súvisiace s novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon 

456/2021 Z. z.)  
§ 1 ods. 1, § 15 ods. 5, § 25 ods. 3 

 
- § 1 ods. 1 – v súvislosti s účtovnými jednotkami účtujúcimi v sústave jednoduchého účtovníctva,  

na ktoré sa opatrenie č. MF/24975/2010-74 vzťahuje, sa upresňuje odkaz na § 9 ods. 2 písm. b) a c) 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), 
a to v nadväznosti na zmenu v § 9 cit. zákona, 

- § 15 ods. 5 –  dopĺňa sa, oceňovanie dlhodobého majetku nadobudnutého zámenou v reálnej hodnote, 
v nadväznosti na zmenu § 25 ods. 1 písm. e) zákona o účtovníctve, 

- § 25 ods. 3 – dopĺňa sa, povinnosť podávať účtovnú závierku len v elektronickej podobe prostredníctvom 
elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky alebo 
prostredníctvom systému štátnej pokladnice, ak ide o subjekt verejnej správy, prípadne, ak sa účtovná 
jednotka v priebehu účtovného obdobia stala subjektom verejnej správy, z dôvodu zmeny  
v § 23a ods. 1 zákona o účtovníctve.    

 
2. Zmeny v peňažnom denníku  

§ 9 ods. 15, § 9 ods. 16 
 
V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych 
poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) (ďalej len 
„nariadenie EP“) došlo k doplneniu účtovania v peňažnom denníku v nasledovných ustanoveniach: 
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- § 9 ods. 15 – ustanovuje sa, účtovanie finančných darov a príspevkov získaných prostredníctvom 
platforiem hromadného financovania ako príjmov v členení na príjmy z darov a príspevkov [§ 12 písm. d) 
tretí bod opatrenia],  

- § 9 ods. 16 – ustanovuje sa, účtovanie splátky úveru alebo pôžičky vrátane úroku získaných 
prostredníctvom platforiem hromadného financovania ako výdavkov v členení na výdavky na splátky 
úverov a pôžičiek [§ 12 písm. e) šiesty bod opatrenia], 

- zároveň sa dopĺňa poznámka pod čiarou k odkazu 4aa uvedenému pri platformách hromadného 
financovania na Čl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia EP, v ktorom sa vymedzuje pojem „platforma hromadného 
financovania“ – je to verejne prístupný internetový informačný systém, ktorý prevádzkuje alebo spravuje 
poskytovateľ služieb hromadného financovania. 
 

 
3. Zmeny v prílohe 

 
Vzor účtovnej závierky Úč NO k opatreniu č. MF/24975/2010-74 je nanovo ustanovený v prílohe k tomuto opatreniu 
(označenie vzoru tlačiva UZNOv21).   

 
Upravuje sa prvá strana vzoru účtovnej závierky, na ktorej: 

- 8-miestne IČO nahradené 12-miestnym IČO, z toho dôvodu sa vypúšťa pole na vyplnenie SID; 
- dopĺňa sa zaškrtávacie pole „priebežná“ účtovná závierka; 
- vypustené sú zaškrtávacie polia „zostavená“ a „schválená“;  
- vypúšťajú sa polia na záznamy daňového úradu, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie 

účtovníctva a podpisový záznam za zostavenie účtovnej závierky; 
- vysvetlivky nadväzujú na nový vzor účtovnej závierky. 
 

Podľa prechodného ustanovenia § 26b sa vzor účtovnej závierky v znení účinnom od 1. januára 2022 prvý krát 
použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína po 31. decembri 2021. 

 
Poznámka:  
Z uvedeného prechodného ustanovenia vyplýva, že účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2021 
sa zostavuje na vzore účtovnej závierky platnej do 31. decembra 2021 (na „starých vzoroch tlačív“). 

 

 

 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  
                      Odbor daňovej metodiky  
                      december 2021 


