
Metodické usmernenie č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia 

v príspevkových organizáciách. 

 

 

Zákonom č. 360/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej „zákon o rozpočtových pravidlách“), sa s účinnosťou 

od 1. januára 2021 vypúšťa ustanovenie § 26 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu 
z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.  

V tejto súvislosti príspevkové organizácie k 1.1.2021 preúčtujú zostatok účtu 421 – Zákonný rezervný fond v prospech účtu 428 
– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

Výsledok hospodárenia za rok 2020 sa preúčtuje z  účtu 431 - Výsledok hospodárenia na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov.  

V účtovnej závierke za rok 2021 sa preúčtovanie zostatku účtu 421 – Zákonný rezervný fond, na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov uvedie ako zmena metódy účtovania podľa § 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. 

Podľa tohto metodického usmernenia sa postupuje od 1.1.2021. 

 

Príklad:  

 

Príspevková organizácia dosiahla za rok 2020 kladný výsledok hospodárenia vo výške 13 000 eur. Výška rezervného fondu 

vytvoreného za predchádzajúce účtovné obdobia je 150 000 eur. K 1.1. 2021 príspevková organizácia zaúčtuje tieto účtovné 

prípady: 

 

Popis účtovného prípadu Suma MD D 

Začiatočný stav účtu 431 - Výsledok hospodárenia, za rok 2020: 
-     výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 

-     výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 
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701 
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431 

Prevod výsledku hospodárenia za rok 2020 na účet 428 - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov: 
-      výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 
-      výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 
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Prevod zostatku účtu 421 - Zákonný rezervný fond 150 000 421 428 
 

Týmto metodickým usmernením sa ruší platnosť metodického usmernenia č. MF/022139/2016-31 zo dňa 20.12.2016 k postupu 
účtovania tvorby a čerpania rezervného fondu príspevkových organizácií.  
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