
Oznámenie FR SR 

(Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2013                        

č. MF/17694/2013-74) 

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2013                            

č. MF/17694/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení 

položiek  účtovnej závierky  pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého 

účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak 

preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na 

účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) 

nadobúda účinnosť 1. januára 2014. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o 

vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v čiastke 107 pod 

číslom 483/2013. 

 

Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v 

elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk  a do opatrenia možno nazrieť 

na Ministerstve financií Slovenskej republiky. 

 

Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí: 

 

1. Oceňovanie cenných papierov - § 13 ods. 4, 5, 7, 10 až 12 opatrenia 

Podľa zákona č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s 

účinnosťou od 1. januára 2014,  účtovným jednotkám, ktoré účtujú v sústave jednoduchého 

účtovníctva,  zaniká povinnosť: 

- ocenenia cenných papierov reálnou hodnotou (ku dňu obstarania ako aj ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka), 

- ocenenia podielových cenných papierov metódou vlastného imania. 

Z uvedeného dôvodu boli upravené alebo vypustené ustanovenia týkajúce sa oceňovania 

cenných papierov reálnou hodnotou a oceňovania podielových cenných papierov metódou 

vlastného imania.  

 

2. Ostatné zmeny 

- § 4 ods. 9 opatrenia – spresňuje a dopĺňa sa  účtovanie výdavkov v rámci 

výdavkov, ktorými sú služby a v rámci ostatných výdavkov; 

- príloha č. 1 (vysvetlivky k výkazu o príjmoch a výdavkoch), príloha č. 2 

(vysvetlivky k výkazu o majetku a záväzkoch) -  ustanovujú sa údaje, ktoré sa 

v rámci všeobecných náležitostí účtovnej závierky uvádzajú, len ak sa tak 

účtovná jednotka rozhodne. Účtovná jednotka vypĺňa dobrovoľne  smerové 

číslo telefónu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailovú adresu, podpisový záznam 

o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z  13. decembra 2007          

č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 

podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek  účtovnej 

závierky  pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré 

podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje 

výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia 

základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov 

http://www.finance.gov.sk/


osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby 

zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky. 
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