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Informácia  
o vydaní Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa  

7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36,  
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej 

osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne 
účelové fondy 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) vydalo opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo dňa 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové 
fondy (ďalej len „opatrenie“). Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. Oznámenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom  
485/2022 Z. z. 
 
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom 
spravodajcovi pod poradovým číslom 12/2022, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom 
sídle www.finance.gov.sk. 
 
Pôvodné opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie MF SR 
č. MF/16786/2007-31“) sa zrušuje v zmysle ustanovenia § 81 opatrenia. 
 
Zrušenie pôvodného opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a oddelenie postupov účtovania pre obce, vyššie 
územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie od postupov účtovania štátnych rozpočtových 
organizácií, štátnych príspevkových organizácií a štátnych fondov bolo potrebné predovšetkým v rámci Projektu 
Centrálneho ekonomického systému, nakoľko hlavným cieľom tohto projektu je automatizácia niektorých procesov 
v štátnej správe. Okrem vyššie uvedeného dôvodu  sa nové opatrenie pozmenilo aj za účelom dosiahnutia vyššej 
kvality dát pre potreby sledovania plnenia rozpočtu verejnej správy a sledovania plnenia schodku a dlhu verejnej 
správy a taktiež pre potreby zapracovania poznatkov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.  
 
V opatrení sú detailne rozpracované podrobnosti o vedení účtovníctva, jednotlivé zásady, postupy a ich používanie 
v nadväznosti na jednotlivé ustanovenia zákona o účtovníctve so zohľadnením osobitostí hospodárenia štátnych 
rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a štátnych účelových fondov.  
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