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Informácia o novele opatrenia  Ministerstva financií Slovenskej republiky  
zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky,  
obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených  

z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne  
v znení neskorších predpisov 

 
 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/013185/2022-74, ktorým sa mení  
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom 
vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 1. januára 2023. Oznámenie Ministerstva 
financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom  
476/2022 Z. z. 
 
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom 
spravodajcovi pod poradovým číslom 21/2022, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle 
www.finance.gov.sk.  
 
Zmeny a doplnenia týkajúce sa účtovnej závierky zdravotných poisťovní sú nasledovné: 
 
Z § 1 ods. 4 sa vypúšťa doručovanie zostavenej priebežnej účtovnej závierky do Štátnej pokladnice elektronicky 
prostredníctvom systému štátnej pokladnice v termínoch na jej zostavenie podľa zákona č. 581/2004 Z. z.  
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“), a to z dôvodu jej predkladania podľa vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydanej podľa zákona č. 581/2004 Z. z.  
 
V prílohe k opatreniu je ustanovený nový vzor účtovnej závierky zdravotnej poisťovne, pričom v zmysle  
§ 2 ods. 4 sa zjednodušuje štruktúra výkazu ziskov a strát len na dva stĺpce, a to za bežné účtovné obdobie a za 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (pred zmenou mal výkaz ziskov a strát 4 stĺpce, z toho 3 stĺpce 
patrili k bežnému účtovnému obdobiu). Podľa prechodného ustanovenia § 4h sa podľa novej štruktúry účtovnej 
závierky postupuje pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2023. 
 
Z dôvodu zjednodušenia výkazu účtovnej závierky sa upravujú aj požiadavky na zverejňovanie informácií  
v poznámkach k účtovnej závierke, ktorých obsahová náplň je ustanovená v prílohe č. 3 opatrenia MF SR  
č. MF/22933/2005-74. Ide o nasledovné zmeny: 
 

 všeobecné informácie sa dopĺňajú o dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie (čl. I bod 1) a spresňujú sa o: 

 percentuálny podiel na hlasovacích právach spoločníkov a akcionárov (čl. I bod 4),  

 informácie súvisiace s konsolidovaným celkom, ak účtovná jednotka je jeho súčasťou [čl. I bod 7 písm. b)], 
ako aj s oslobodením od zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle § 22 ods. 10 a 12 zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov [čl. I bod 7 písm. db)]; 
 

 dopĺňajú sa informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách o: 
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 informácie ak nie je splnený predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky  
(čl. II bod 1),  

 vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v prípade 
zmeny účtovných zásad a účtovných metód (čl. II bod 2); 

 

 upravujú sa ustanovenia z dôvodu zmeny v terminológii používanej v opatrení MF SR č. MF/22930/2005-74, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne  
v znení neskorších predpisov, a to: 

 pri tvorbe a zúčtovaní opravných položiek (čl. II bod 6, čl. III bod 17, čl. IX bod 3 – úprava vzorových tabuliek 
č. III/2, č. III/3 a č. III/4, čl. IX bod 6 – vzorová tabuľka č. III/10),  

 pri tvorbe a rozpustení technických rezerv (čl. III bod 16 a čl. IX bod 6 – vzorová tabuľka č. III/8),  

 pri tvorbe a rozpustení rezerv (čl. III bod 17, čl. IX bod 6 – vzorová tabuľka č. III/9); 
  

 rozširuje sa zverejňovanie informácií o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, 
o úroku, splatnosti a forme zabezpečenia, o výnosoch a nákladoch na finančné umiestnenie (čl. III bod 29 až 
31, čl. IX body 11a a 11b – vzorová tabuľka č. III/16a, č. III/16b, č. III/16c);  
 

 upravujú sa ustanovenia súvisiace s predajom hmotného majetku na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, 
keďže zdravotná poisťovňa nemôže predávať majetok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (čl. III bod 18, 
čl. IX bod 8 – vzorová tabuľka č. III/11, vzorová tabuľka č. III/12); 
 

 dopĺňajú sa informácie o pohľadávkach, záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch, ich stav  
na konci účtovného obdobia a porovnateľné údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
o informácie o:  

 položkách týkajúcich sa prerozdeľovania poistného (čl. VIII bod 3, čl. IX bod 18 – vzorová tabuľka č. VIII/4a), 

 príspevkoch podľa zákona č. 581/2004 Z. z. a iných významných položkách ostatných technických 
nákladov (čl. VIII bod 6, čl. IX bod 20 – vzorová tabuľka č. VIII/6 a č. VIII/6a), 

 predpísanom poistnom úpravou vo vzorovej tabuľke č. VIII/3 (čl. IX bod 17), pričom zmena nastala 
v samostatnom vykazovaní údajov týkajúcich sa preddavkov za štát a ročného zúčtovania za štát  
(pred zmenou sa tieto údaje vykazovali spoločne na jednom riadku); 
 

 zosúlaďujú sa ustanovenia týkajúce sa prehľadu o zmenách vo vlastnom imaní s príslušnou tabuľkou 
k vlastnému imaniu (čl. VI a č. IX bod 14 – vzorová tabuľka č. VI/1); 
 

 spresňuje sa uvádzanie údajov o: 

 pohľadávkach a záväzkoch v členení podľa zostatkovej doby splatnosti v brutto hodnote (čl. III bod 9), 

 všeobecných prevádzkových nákladoch, medzi ktoré patria okrem iného aj odmeny a požitky členov 
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (čl. III bod 23); 

 

 vypúšťa sa v rámci podsúvahových účtov účtovej skupiny 72 uvádzanie informácie, ktorá sa týka záväzkov  
za plánovanú zdravotnú starostlivosť (čl. IV bod 1); 
 

 v nadväznosti na zmeny v zákone č. 581/2004 Z. z. sa upravuje vzorová tabuľka č. III/13, v ktorej sa uvádzajú 
informácie o použití zisku alebo úhrade straty za minulé účtovné obdobie a návrhu na použitie zisku bežného 
účtovného obdobia podľa čl. III bod 20 (čl. IX bod 9);  
 

 dopĺňa sa vzorová tabuľka č. III/14, v ktorej sa uvádzajú informácie o všeobecných prevádzkových nákladov 
podľa čl. III bodu 23 (čl. IX bod 10), o hodnotu nákladov na odpisy hmotného a nehmotného majetku, 
zostatkovú cenu vyradeného hmotného majetku, marketingové náklady, o obstarávacích nákladov na poistné 
zmluvy a prihlášky verejného zdravotného poistenia a o iné položky prevádzkových nákladov. 
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