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č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje  rozsah, spôsob, miesto  
a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej 

závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky 
zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, 

Slovenská kancelária poisťovateľov a 
Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov   
 

  
 
 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2021 č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a 
dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa 
ustanovuje  rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky 
pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej 
zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 1. marca 2022. Oznámenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom  
530/2021 Z. z. 
 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 23/2021, ktorý je prístupný 
v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 
 
Od 1. marca 2022 nadobúdajú účinnosť zmeny v nasledovných ustanoveniach:  
§ 1 ods. 2, § 2 ods. 1, § 2 ods. 2 
 

- § 1 ods. 2 – dopĺňa sa, okruh účtovných jednotiek, ktoré sú povinné ukladať výkaz vybraných údajov 
z individuálnej účtovnej závierky (ďalej len „výkaz vybraných údajov“) do registra účtovných závierok  
o pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zaisťovne z iného členského štátu; 

- § 2 ods. 1 – spresňuje sa, formát ukladania výkazu vybraných údajov, a to formát podľa osobitného 
predpisu v tvare (.xlsx), pričom osobitným predpisom je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie 
verejnej správy – konkrétne § 24 písm. b) prvý bod; 

- § 2 ods. 2 – povinnosť štvrťročného predkladania výkazu vybraných údajov Národnej banke Slovenska 
sa vypúšťa pre Slovenskú kanceláriou poisťovateľov a rozširuje sa rozsah údajov predkladaných na tento 
účel pre ostatné subjekty, na ktoré sa vzťahuje opatrenie č. MF/25918/2011-74.  

 
Vzor výkazu vybraných údajov je nanovo ustanovený v prílohe k tomuto opatreniu (označenie vzoru tlačiva 
VÚ – P 1-4).   

 
Nový vzor výkazu vybraných údajov zohľadňuje požiadavky medzinárodného štandardu finančného vykazovania 
IFRS 17 vrátane vysvetliviek. Vo výkaze sú položky uvedené v slovenskej a aj v anglickej terminológií. Dôvodom 
je skutočnosť, že v Európskom vestníku nie je zverejnený oficiálny preklad znenia medzinárodného štandardu 
finančného vykazovania IFRS 17.  

 
Podľa prechodného ustanovenia § 3d sa vzor výkazu vybraných údajov v znení účinnom od 1. marca 2022  prvýkrát 
použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej za účtovné 
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obdobie, v ktorom účtovná jednotka začala postupovať podľa medzinárodného štandardu finančného vykazovania 
IFRS 17, najskôr za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2023. 
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