
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 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa 
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. októbra 2018 okrem čl. I bodu 2 § 9 ods. 29 a bodov 3 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019. 
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov 
pod č. 260/2018 Z. z. 
 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 18/2018, ktorý je prístupný 
v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 

 
Od 1. októbra 2018 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa virtuálnej meny: 

- § 7 ods. 7 – ustanovuje účtovanie virtuálnej meny pri jej odplatnom nadobudnutí v knihe krátkodobého 
finančného majetku, a to v ocenení reálnou hodnotou, ktorou je podľa § 27 odseku 13 zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov trhová cena zistená spôsobom určeným 
účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou v deň uskutočnenia účtovného 
prípadu;  

- § 9 ods. 28 – dopĺňa sa v peňažnom denníku postup účtovania príjmov a výdavkov, ktoré súvisia 
s obstaraním alebo výmenou virtuálnej meny. 

 
Zmeny a doplnenia s účinnosťou od 1. januára 2019 sa týkajú nasledovných ustanovení: 
 

- § 9 ods. 29 – ustanovuje sa povinnosť účtovania príjmov a výdavkov spojených s činnosťami 
poskytovateľa sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov oddelene od príjmov a výdavkov z iných činností; 

- § 13 ods. 4 – ustanovuje sa účtovanie nevyčerpaného zostatku peňažných prostriedkov sociálneho 
fondu v prípade, ak účtovná jednotka už nezamestnáva žiadnych zamestnancov. Nevyčerpaný zostatok 
sociálneho fondu sa účtuje v peňažnom denníku ako príjem v členení „ostatné“; 

- § 21 ods. 1 a 2  – spresňuje sa účtovanie dotácií; 
- § 24 ods. 4 – spresňuje sa účtovanie pomerne odpočítanej dane z pridanej hodnoty v jednom 

zdaňovacom období. 
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