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O P A T R E N I E 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 12. novembra  2014 

č. MF/19553/2014-74, 

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 

 

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 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 (oznámenie č. 607/2005 

Z. z.) v znení  opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 

Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), 

opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia 

z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. 

októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.) a opatrenia z 30. októbra 

2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.)  sa  mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. V § 1 ods. 2 sa slová „v prílohách č. 1, 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 a 3 

pre riadnu individuálnu účtovnú závierku a v prílohe č. 2 pre priebežnú účtovnú 

závierku“.  

 

2. V § 1 odsek 4 znie: 

„(4) Zostavená riadna individuálna účtovná závierka sa doručuje do registra účtovných 

závierok elektronicky prostredníctvom systému štátnej pokladnice1) v termíne podľa § 

23a ods. 3 zákona. Zostavená priebežná účtovná závierka sa doručuje do Štátnej 

pokladnice elektronicky prostredníctvom systému štátnej pokladnice v termínoch na 

jej zostavenie podľa osobitného predpisu.1a)“. 

 

3. Za § 4d sa vkladá § 4e, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 4e 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. decembra 2014 

(1) Podľa opatrenia v znení účinnom od 10. decembra 2014 sa postupuje po prvýkrát 

pri zostavovaní a ukladaní riadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa 

zostavuje k 31. decembru 2014.  

(2) Podľa opatrenia v znení účinnom od 10. decembra 2014 sa postupuje po prvýkrát 

pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 

2015.“. 

 

4. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu. 
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5. V prílohe č. 3 čl. II sa vypúšťa bod 12. 

 

6. V prílohe č. 3 čl. III sa vypúšťajú body 16 a 18. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa 

vypúšťa.  

Doterajšie body 17 a 19 až 29 sa označujú ako body 16 až 27.  

 

7. Príloha č. 3 čl. III sa dopĺňa bodom 28, ktorý znie: 

„28. vlastných akciách, a to o: 

a) dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,  

b) počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného 

obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného 

obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom 

základnom imaní,  

c) počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli 

a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na 

inú osobu,  

d) počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré 

účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich 

percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.“.  

  

8. V prílohe č. 3 čl. IX druhom bode vzorová tabuľka č. III/1 znie: 

„vzorová tabuľka č. III/1 

položka 

verejné zdravotné poistenie 

Slovenská 

republika 
Európska únia tretie krajiny 

a b a b a b 

Poistné v hrubej výške       

Prijaté poistné v hrubej 

výške 

      

Náklady na poistné 

plnenie v hrubej výške 

      

Prevádzkové náklady        

Počet poistencov       

“. 

9. V prílohe č. 3 čl. IX šiestom bode uvádzacej vete sa číslo „17“ nahrádza číslom „16“.  

 

10. V prílohe č. 3 čl. IX siedmom bode uvádzacej vete sa číslo „19“ nahrádza číslom 

„17“. 

 

11. V prílohe č. 3 čl. IX ôsmom bode uvádzacej vete sa číslo „20“ nahrádza číslom „18“. 

 

12. V prílohe č. 3 čl. IX deviatom bode uvádzacej vete sa číslo „22“ nahrádza číslom 

„20“. 

 

13. V prílohe č. 3 čl. IX desiatom bode uvádzacej vete sa číslo „25“ nahrádza číslom „23“. 

 

14. V prílohe č. 3 čl. IX jedenástom bode uvádzacej vete sa číslo „29“ nahrádza číslom 

„27“. 
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15. V prílohe č. 3 čl. IX štrnástom bode vo vzorovej tabuľke č. VI/1 sa vypúšťa riadok 

„Vlastné akcie“. 

 

16. Príloha č. 5 sa vypúšťa. 

 

 

Čl. II 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2014. 

 

 

 

    

       Peter Kažimír  

podpredseda vlády a minister financií 

 

 

 

  

 

 


