
OPATRENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky  

z 11. decembra 2013 

č. MF/19567/2013-31, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  

zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o 

usporiadaní a označovaní  položiek konsolidovanej účtovnej závierky  vo verejnej 

správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009  č. MF/22110/2009-31 
 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe 

a podrobnosti o usporiadaní a označovaní  položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej 

správe (oznámenie č. 626/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 9. decembra 2009  č. MF/22110/2009-31 

(oznámenie č. 553/2009 Z. z.)  sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1.  V § 1 odsek 1 znie:  

 

„(1)  Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej 

správe, podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo 

verejnej správe a podrobnosti o termínoch, spôsoboch, postupoch a mieste ukladania konsolidovanej 

účtovnej závierky vo verejnej správe a konsolidovanej výročnej správy.“.   

 

 

2.  V § 1 sa vypúšťa odsek 3.  

 

 

3.  V § 4 ods. 2  sa vypúšťa písmeno a).  

     Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).  

 

 

4.    Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:  

„§ 9a 

 

(1) Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy sa ukladá v elektronickej 

podobe do registra účtovných závierok  prostredníctvom systému štátnej pokladnice do 20. júna  

nasledujúceho účtovného obdobia.   

 

(2) Konsolidovaná výročná správa sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok 

prostredníctvom systému štátnej pokladnice.“.  

 

 

5. Za § 10a sa vkladá §10b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§10b 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 



 

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2014 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31. decembru 2013,  ktorá sa zostavuje  po 1. januári 2014.“.  

 

 

6.  V prílohe č.1 sa za slová „v eurách“ vkladajú slová „zaokrúhlene na dve desatinné miesta“.  

 

7. V prílohe č.1 sa  slová „Európske spoločenstvá“  vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami  

„Európska únia“ v príslušnom tvare.  

  

8.  V prílohe č.1 časti Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy  riadku  číslo 007 v 

stĺpci b  sa  slovo „negatívny“ nahrádza slovom „záporný“.  

 

9. V prílohe č.1 časti Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy  riadku  číslo 041  text 

v stĺpci b  znie: „Tovar (132 + 133 + 139) - (196)“. 

 

10.  V prílohe č.1 časti Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy  riadkoch číslo 049 

a 143  stĺpci b  sa za slovo „správy“ vkladajú slová „a iné zúčtovania“.  

 

11.  V prílohe č.1 časti Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy  riadku  

číslo 005 stĺpci a  sa  za číslo „504“ vkladá čiarka a číslo „507“ a v  stĺpci b  sa za slovo „tovar“   

vkladá čiarka a  slová „Predaná nehnuteľnosť“. 

 

12.  V prílohe č.1 časti Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy riadku  

číslo 069 stĺpci a   sa za číslo „604“  vkladá čiarka a číslo „607“a v stĺpci b  sa za slovo „tovar“ 

vkladá čiarka a slová „Výnosy z nehnuteľnosti na predaj“.  

 

13. V prílohe č. 1 prvá strana vzoru konsolidovanej súvahy účtovnej jednotky verejnej správy znie:   

 

 

                                  
  
„Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 

                                                          

                                                          

VZOR   

                                                          

                                  Kons uj  Úč ROPO SFOV  1 - 01 

                                                          

                                                    

                                                          
KONSOLIDOVANÁ  SÚVAHA  

 
ÚČTOVNEJ  JEDNOTKY  VEREJNEJ  SPRÁVY   

                                      
  
                   

          k .............................. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) 

                                                          

                                                          
Konsolidovaná účtovná závierka:  

                                        

    riadna                                                 

                                                          

    mimoriadna                                               

                                                          

                                                          

Za obdobie                                                   

    Mesiac Rok                 Mesiac Rok                   

od                        do                              



                                                          

IČO                                         

                                                        

                                                          

Názov účtovnej jednotky                                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Sídlo účtovnej jednotky   

Ulica a číslo                                                   

                                                          

                                                          
PSČ       Názov obce                           

                                                          

                                                          

Telefónne číslo                         Faxové číslo   

                                                          

                                                          
E-mailová adresa                                                  

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

 Zostavená dňa:  

                              

                              

                              

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 

                              

                              

                              

                              

     .“. 

 

14. V prílohe č. 1 prvá strana vzoru konsolidovaného výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky 

verejnej správy znie:  

                  

                                                          

„VZOR   

                                                          

                                  Kons uj  Úč ROPO SFOV  2 - 01 

                                                          

                                                    

                                                          
KONSOLIDOVANÝ  VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT  

 
ÚČTOVNEJ  JEDNOTKY  VEREJNEJ  SPRÁVY   

                                      
  
                   

          k .............................. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) 

                                                          

                             

                                                          
Konsolidovaná účtovná závierka:  

                                        

    riadna                                                 

                                                          

    mimoriadna                                               

                                                          

                                                          



Za obdobie                                                   

    Mesiac Rok                 Mesiac Rok                   

od                        do                              

                                                          

IČO                                         

                                                        

                                                          

Názov účtovnej jednotky                                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Sídlo účtovnej jednotky   

Ulica a číslo                                                   

                                                          

                                                          
PSČ       Názov obce                           

                                                          

                                                          

Telefónne číslo                         Faxové číslo   

                                                          

                                                          
E-mailová adresa                                                  

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

 Zostavená dňa:  

                              

                              

                              

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 

                              

                              

                              

                              

     .“. 

 

15. V prílohe č.1 sa časť Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej 

správy nahrádza Poznámkami konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, 

ktoré sú prílohou k tomuto opatreniu.   

 

16.  Príloha  č. 2 sa vypúšťa.  

 

 

Čl. II 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 

 

 

 

 

         Peter Kažimír  

        podpredseda vlády a minister financií  


